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ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._t;_. 
PRIVITOR LA: Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din zona de 

competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al 
Comunei Otesani, judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, pe 

data de 3 O ianuarie 20 I9, la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in 

functie ai Consiliului local ; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Darnescu Stefan, 

ales in sedinta de consiliu din data de II decembrie 20I8; 

Luand in dezbatere: 

-Expunerea de motive, inregistrata la nr.338 din 23 ianuarie 20I9 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei Otesani, cu privire la actualizarea Planului 

de analiza si acoperire a riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de 

Urgenta al Comunei Otesani, judetul Va/cea; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat la nr.339 din 23 ianuarie 20I9; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.38I din 25 ianuarie 20I9 si 

Avizul Comisiei pentru Invatamant, Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrat la nr.382 din 25 

ianuarie 20I9, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de 

domnul primar Oprisor Mircea; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul comunei, inregistrat la nr.383 din 25 ianuarie 20I9; 

In conformitate cu prevederile art.4. alin.(3). şi alin. (4) din Legea nr. 30712006 privind 

apărarea împotriva incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.6 şi art. 7 din 

Ordinul nr.l32/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 48I/2004 privind protecţia civilă cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevederile Ordinului nr.1184/2006, care aprobă "Normele privind 

organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă", cu modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile O. U G. nr. 2I/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă O.MA.l nr. 

I63/2007 privind aprobarea normelor de apărare împotriva 
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incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.36. alin. (2)., lit. d)., alin. (6) , lit. 

a). , pct.8. din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art.45. alin.(l). si art.115. alin.(l). lit.(b). din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 

voturi "pentru", O voturi " impotriva", O voturi " abtineri" din totalul de Il voturi exprimate, adopta 

urmatoarea 

HOTARARE 

Art.l.-Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din zona de 

competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Otesani, judetul Valcea, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Primarul Comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 

intermediul compartimentului situatii de urgenta. 

Art.3.-Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea 

Consiliului Local Otesani cu nr. 8 din 31 ianuarie 2018. 

Art.4.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, 

Compartimentului situatii de urgenta din cadrul Primariei Otesani pentru aducerea la indeplinire, 

precum si pentru comunicarea catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta -General 

Magheru- Valcea si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de 

legalitate . 

OTES 
RED. 
DACT. 
NR.EX 

O.M. 
B.E. 

5. 
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AVIZAT : 

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE 
A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENTA 
A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII 

DE URGENTA AL COMUNEI OTESANI 

-ACTUALIZAT-2019 
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Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor 

al localitatii Otesani, judetul Valcea. 

Capitolul 1 - DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea 1 - Definiţie, scop, Qbiective 
Definiţie 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare P AAR, cuprinde riscurile 
potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 
Scop 
Scopurile P AAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 
autoritatilor si agentilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de 
urgenţă, de a crea un cadw unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat 
fiecărui tip de risc identificat. 
Obiectivele : 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării 
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori liniitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor 
rezultate în urma identificării şievah1ării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 
b) amplasarea · şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi ~laborarea planurilor operative; 
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor 
de urgenţă. 
Sectiunea 2 - Acte normative, structuri locale organizatorice implicate, responsabilitati ale 
organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu 

2.1.- Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului P.A.A.R. sunt 
urmatoarele : 
-Legea nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă; 
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
-Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, aprobata prin Legea nr. 15/2005; 
- H.G nr. 121 din 19 februarie 2014 privind organizarea şi funcţionarea si componenta Comitetului 
Naţional pentru intemperii si calamitati;. 
- H.G nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste. 
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
-Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei. 
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la 
Dezastre 
-Legea apelor nr.1 07/1996. 
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-Ordinul comun al ministrului mediului si pădurilor si ministrului administratiei si internelor 
nr.1422/192/2012 pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine îrt zona costieră. 
-Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V
a - Zone de risc natural. 
- H.G nr.l075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor 
dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren 
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 
Seismic 
-Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi 
al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care 
sunt implicate substanţe periculoase. . 
-Ordinul MAI nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor 
interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă 
-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 
voluntare 
-Ordinul MAI nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 
serviciilor de urgenţă profesioniste. 
,.Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi 

funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 
-Ordin comun MAIIMAPDR nr.l475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru 
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, regulamentul 
privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si 
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea 
situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure. 

2.2. Structuri locale organizatorice: 
- Consiliul Local al comunei Otesani; 
- Primaria Comunei Otesani; 
- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Otesani; 
- Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Otesani; 
- Politia comunei Otesani 
- alte. institutii cu raspundere in domeniul situatiilor de urgenta. 

2.3. Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu: 
Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potnv1t 

legii, au atributii ori asigura forte de sprijin privind prevenirea si gţstionarea situatiilor de urgenta 
in profil teritorial (autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate si locale, 
inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, alte autoritati cu atributii in domeniu). 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste corespunzator unitatii administrativ-
teritoriale- comuna Otesani, de catre Comitetul Local pentru Situati~ de Urgenta Otesani si se 
aproba de catre Consiliul Local al comunei Otesani. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza la fiecare inceput de an sau ori de eate 
ori apar riscuri altele decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit 
legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta 
in profil teritorial. 

Pentru sprijinirea activitatii de analiza si acoperire a riscurilor consiliul local poate comanda 
specialistilor in domeniu elaborarea de studii, prognoze si alte materiale de specialitate. 

Primarul localitatii va asigura conditiile necesare elaborarii planului de analiza si acoperire a 
riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necsare pentru punerea in aplicare 
a acestuia, potrivit legii. 
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Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de exemplare, din 
care unul va fi pus la dispozitia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al 
judetului Valcea. 

Dupa elaborare si aprobare PAAR se pune la dispozitia COAT al CLSU, iar extrase din 
documente cuprinse in acesta .se transmit la celelalte institutii si organisme cu atributii in prevenirea 
si gestionarea situatiilor de urgenta, acestea avand obligatia sa cunoasca, in partile care le privesc, 
continutul planurilor si sa le aplice corespunzator situatiilor de urgenta specifice. 

Operatorii economici, institUtiile publice, orga,nizatiile neguvernamentale si alte structuri din 
unitatea administrativ-teritoriala au obligatia de a pune la dispozitie cornitetelor locale pentru 
situatii de urgenta toate documentele, datele si informatiile solicitate in vederea intocmirii P AAR. 

Documentele, datele si informatiile a caror divulgare poate prejudicia siguranta nationala si 
apararea tarii ori este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau 
privat se supun regulilor si masurilor stabilite prin legislatia privind protectia informatiilor 
clasificate. 

Personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea, 
precum si cel al celorlalte forte destinate prevenirii si combaterii riscurilor generatoare de situatii de 
urgenta are obligatia sa cunoasca partile care il privesc din planul de analiza si acoperire a riscurilor 
si sa-1 aplice corespunzator situatiilor de urgenta specifice. 

Structura generala a planului intocmit la nivel local respecta structura stabilita prin anexa 1 la 
Ordinul M.A.I. m. 132/2007 de aprobare a metodologiei de elaborare a Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala. 

Capitolul IT. CARACTERISTICILE UNITĂŢll ADMINISTRATIV 
TERITORIALE 

Secţiunea 1. Amplasarea geografică, coordonate, suprafata, vacinatati şi relief 
a. Amplasarea geografică si coordonate · 

Comuna Otesani este situată în partea centrală a judeţului, în extremitatea sudică a depresiunii 

Horezu, la aproximativ 1 O km sud de oraşul Horezu, fiind accesibilă pe drumul naţional DN 65C, 

Craiova-Horezu. 

Coordonate: 
DMS 
Deci mal 
Geo URI 
UTM 

45° 3' 59" N, 24° 2' O" E 
45.066389, 24.033333 
geo:45.066389,24.033333 
35T 266452 4994608 

b. Suprafaţă, vecinătăţi 
Unitatea administrativ -teritoriala (comuna Otesani) are o suprafata totala de 3418 ha , 

reprezentand 0,07% din suprafata judetului, care dupa modul de folosinta este repartizata astfel: 
1. Suprafata agricola- 2244 ha din care: 

• arabil - 661 ha; 
• pasuni- 932 ha; 
• fanete - 404 ha; 
• vii si pepiniere viticole - 7 ha; 
• livezi si pepiniere pomicole - 240 ha; .· 

2. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera- 979 ha; 
3. Ape si balti - 23 ha; 
4. Alte suprafete -199 ha. 

Comunele învecinate sunt: Măldăresti la nord, Popesti la sud,Cernisoara la vest 
şi Tomsani şi Frâncesti la est. 
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Fata de orasele mai apropiate, se afla la urmatoarele distante: 
- Rm V aleea- 47 krn; 
- Horezu - 12 krn. 

c .. Forme de relief, fauna, vegetaţia- specificiiăţi, influenţe 
Relieful. 
Relieful este accidentat si fragmentat de vai (totenti), afluynti ai paraului Luncavat, fiind 

prin excelenta deluros, cu altitudini cuprinse intre 445 m si 620 m. 
Dealurile sunt formate din straturi sedimentare de argila, pietrisuti, grasii, nisipuri, depuse in 

pliocen. Cele mai predominante dealuri pe versantul estic de la nord la sud sunt: Nedeita, Tulburea, 
Grosi, Dealul Graului, Beuca, V alea Badii, Coasta Minei. Pe versantul vestic, de la nord la sud, 
dealurile cele mai importante sunt: Negara, Seci, Gorganu, Dealul Vanj, Rusita, Drumul Oii, 
Agestul, Scaunelul, Dealul Oii-La Troita. 

Pe valea paraului Luncavat care strabate teritoriul comunei Otesani, de-a lungul timpului s-a 
format o lunea ingusta in partea de nord si mai lata in partea de sud a comunei, avand cea 700-800 
m latime. 

Particularitatile litologice, petrografice si climatice ofera teren prielnic declansarii unor 
game largi de procese actuale. Procesele de modelare se desfasoara in mod deosebit pe versantii 
interfluviilor, tinand cont de factorii care genereaza o anumita forma de relief, procesele actuale se 
grupeazam: 

procese si forme de denudatie; 
procese si forme gravitationale; 
procese si forme antropice. 

Fauna. Datorita suprafetelor relativ mici acoperite cu paduri sau covor erbaceu, desi fauna 
este slab reprezentata, acest "handicap" este compensat oarecum de varietatea speciilor din aceasta 
zona. Aceasta este reprezentata prin specii de padure, unele de: interes economic, cum ar fi: 
mistretul, vulpea , iepurele de camp, cerbul, caprioara, viezurele, jderul, pisica salbatica, veverita, 
ariciul, soparla, broasca, sarpele, etc. 

Pe teritoriul comunei - in special pe pajisti si poieni - pasarile locului sunt numeroase: 
vrabia, mierla, ciocanitoarea , gaita, corbul, uliul, huhurezul, pitigoiul, cinteza, cioara, iar altele 
"sezoniare": barza, sitarul, graurul, cucul, pupaza, randunica,privighetoarea, etc. 

Vegetatia. Conditiile specifice de relief si pseudo-climatice din zona au determinat si o 
mare varietate a invelisului vegetal, reprezentat de paduri si pajisti secundare. 

Vegetatia forestiera se incadreaza in etajul padurilor de deal formata din gotunete, goruneto
fagete, uneori in alternativa cu carpenul si ulmul. Daca gorunul este localizat de regula, pe versanti 
cu expozitii insorite si pe fruntile dealurilor, fagul, dimpotriva -sensibil la uscaciune- , il intalnim 
pe versanti cu umiditate sporita. 

In zonele relativ umede, atat la dealuri, dar si la litiera padurilor si drumurilor, precum si 
prin fanete, intalnim o serie de arbusti: macesul, porumbarul, paducelul, alunul, cornul, etc. 

Specificitati. Nisipuri si pietrisuri intercalate, cu o structura dominant monoclimala, ii 
confera zonei o fizionomie de platou, in care paraul Luncavat a inscris o vale larga, asitnetrica, cu 
terase aluviale si lunci mlastinoase. Peste stratul de aluviuni sunt conuri de materiale coluvio
proluviale. Amploarea proceselor actuale este influentata de conditiile climatice, aspectul covorului 
vegetal si activitatea omului. 

d. Caracteristicile pedologice ale solului 
In perimetrul acestei comune au fost identificate urmatoarele tipuri de soiuri: 

soluri de tip aluvial, in general gleziate, sunt soiuri care isi remarca prezenta in sectorul 
de lunea si pe terasele interioare ale paraului Luncavat. Fiind soiuri tinere si fertile, dezvoltate pe 
aluviuni, acestea sunt valorificate mai ales pentru cultura porumbului si a legumelor; 

soluri brune argiloiluviale si soluri eu-mezobazice slint dezvoltate in continuarea celor 
aluviale, fiind folosite pentru culturi cerealiere, pomi fructifeti si pe alocuri vita-de-vie; 

soluri brune, tipice si pseudogleziate si solur brune argiloiluviale, pseudogleziate cu 
caracter luvic sunt caracterizate pentru platourile si terasele superioare din etajul gorunului, fiind 

relativ sarace in humus si slab aprovizionate cu substante nutritive; 
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soluri brune mijlocii sunt puternic erodate, rehurnificate cu orizontul " A" subtire si 
uneori, cu orizontul " D" la suprafata, care sunt caracteristice versantilor. 
Sectiunea 2. Caracteristici climatice 

a. Regimul climatic, specificitiiţi, influenţe 
Clima este temperat continentala, cu patru anotimpuri dinstincte, specifica unitatilor de deal, 

subcarpatice. Ea este in stransa legatura cu suprafata activa, care reprezinta suprafata terestra cu 
toate particularitatile ei de reli~f (in special altitudinea si expozitia versantilor) vegetatie (gradul de 
acoperire, speciile caracteristice si stadiul de evolutie), sol si reteaua hidrografica. 

b. Regimul precipitatiilor 

Evolutia precipitattilor atmosferice si repartitia lor prezinta un interes deosebit practic si 
teoretic, ce deriva din faptul ca apa provenita din ploi si topirea zapezilor asigura alimentarea 
bazinului hidrografic al paraului Luncavat si, impicit - sustinerea mediului biotic. Cantitatea medie 
multianuala a acestora este de 800-850 mm. Cele ma_i multe precipitatii cad sub forma de ploi in 
lunile aprilie-iunie, fiind foarte reduse cantitativ pe timpul verii cand se inregistreaza temperaturi 
ridicate, seceta afectand adesea 'culturile. 

c. Temperatt~-ri 
Temperatura medie anuala inregistreaza 8-9 grade Celsius. Cele mai ridicate si scazute 

valori termice se situeaza sub limita celor înregistrate la nivel national. 
Temperaturile cele mai ~cazute se inregistraza frecvent iama, pe valea Luncavatului, cand se 

formeaza gheata la mal, cel mai frecvent, precum si un pod de gheata, ca urmare a curentilor de aer 
care circula de-a lungul acestei vai. 

d. Fenomene meteorologice extreme 
Cele mai multe precipitatii cad sub forma de ploi in lunile aprilie-iunie, fiind foarte reduse 

cantitativ, pe timpul verii, cand se inregistreaza temperaturi ridicate, seceta afectand adesea 
culturile. 

Brumele isi fac aparitia spre sfarsitul lunii octombrie se constinua frecvent primavara pana 
la sfarsitullunii aprilie, afecxtand in repetate randuri pomii fructiferi ce infloresc timpuriu. 

Vinturile bat neregulat, cele mai puternj_cevin din directia V si N-V, iar cele mai frecvente din 
directia N si S, primul fiind numit <Munteanul>, iar celalalt, pentru ca vine de la balta (dinspre Dunare) si 

este aducator de precipitarii <Baltaretul>.Viteza medie a acestora este de 9,9 rn!s. 

Femonenele de viscol si spulberari de zapada 

Viscolul este factor de risc atunci cand ninsorile abundente sunt insotite de vant cu viteza mai mare 

sau egala cu 16 rn!s (viscol puternic) care produce tr:oi~nirea zapezii pe portiunile de teren deschise, 

irnpiedicand desfasurarea norma)a a activitatilor economice. Acesta este posibil mai ales in lunile 

decembrie-februarie si poate avea urmari grave pentru viata economica provocand izolarea unor asezari 

umane, distrugerea de constructii, de retele electrice si ingreunarea transporturilor. 

Depunerile de gheata se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada ori 

îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita 

circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni. 

Chiciura poate fi semnalata in 7 la 1 O zile/an, in regiunile unde ceata este prezenta. 

Poleiul se produce anual, in medie in 4-5 zile, dar sunt ani in care acest fenomen este prezent 

10-15 zile. 
Secţiunea 3. Reteaua hidrografica 

a. Cursurile de apa, debite normale, cresteri inregistrate 
Reţeaua hidrografica este reprezentata in principal de paraul Luncavat, afluent pe dreapta 

al Oltului, care izvoraste din muntii Capatanii si strabate comuna Otesani pe o distanta de cea 10 
km. Principalii afluenti ai paraului Luncavat pe care-i primeste pe stanga, de la nord la sud, sunt 
paraiele: Valea lui Ghimisi, Gaunoasa, Mironesti, Valea lui Turbalin, Tulburea, Grosi, Ponoarele, 
Valea Tiganilor, Priodistea, Valea Buna, Valea Badii (Beuca). Afluentii de pe dreapta ai paraului 
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Luncavat sunt de la nord la sud: Valea Opritei; Paraul Gresarea, Valea Podoasei, Valea Gaii, 
Valcidor, Valea lui Roman, Valea Statestilor, Valea lui Rob Si Batoaia. 

Toate vaile au un curs torential izvorand din dealurî. Debitele de apa sunt mici, exceptie 
facand primavara cand se topeste zapada, iar precipitatiile sunt abundente provocand eroziuni ale 
solului. 

Debitul mediu anual al paraului Luncavat este de 3,15 mc/s, cresterile cele mai mari de nivel 
inregistrandu-se in lunile aprilie-iunie, cauzate de precipitatiile abundente si topirea zapezilor. 

In lunile august-octombrie nivelul paraului Luncavat este redus datorita slabelor precipitatii si 
evaporatiei puternice. 

Apa freatica se afla la adancimi variabile, de la 5-8 m in lunea Luncavatului, la peste 40 m, pe 
versanti. Se intalnesc deseori si izvoare de coasta, alimentate din panza de apa suspendata, cu un 
debit de 2-3 1/min. 

b. Lacuri, iazuri (suprafete, adancimi) 
Nu este cazul 

c. Acumulari pescicole (suprafete) 
Nu este cazul 

d. Amenajari hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor, 
etc.) 
Lucrari de aparare impotriva inundatiilor: 
Zid de sprijin in lungime de 135 m din beton armat efectuat pe malul drept al paraului 

Luncavat in directia de curs, de-a lungul DC 116 C de la ktn 3+574 m la km 3+709 m. 
Secţiunea 4. Populatia 
Conform recesamantului populatiei si locuintelor din anul 2011: 

a. Numarul populatiei 2641 , din care: 
sex masculin: 1328 persoane; 
sex feminin: 1313 persoane. 

b. Structura demografica: 
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Oteşani se ridică la 2.641 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.046 de locuitori.Majoritatea locuitorilor sunt români (97,16%). Pentru 2,27% din populaţie, 

apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt ortodocsi (97,16%). Pentru 2,84% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. 

c. Miscare naturala 
Nr nasteri înregistrate la ofiterul de stare civila al comunei Otesani- 2 in anul 2018 fata 

de 3 in anul2017; 
Nr decese înregistrate la ofiterul de stare civila al com1;1nei Otesani - 31 in anul 2018 

___,, fata de 34 in anul 2017. 
Secţiunea 5. Cai de transport 

a.Cai de transport rutiere 
Reteaua rutiera este formata din: 

- 1 drum national: DN 65C (Horezu - Craiova) -asfaltat 
- 1 drum judetean: DJ 676C (Otesani- Cernisoara)- asfaltat 
- 4 drumuri comunale: DC 116A (Otesani-Sub Deal)- pietruit, DC 116B (Bogdanesti-Cucesti) -
pietruit, ne 116C (Otesani - Carstanesti) - asfaltat; DC 130 (Otesani - Tomsani) - asfaltat. 
- 57 km de drumuri satesti, vicinale si de acces pietruite, partial asfalt. 

b.Ctii de transport feroviare 
- Nu este cazul. 

Secţiunea 6. Dezvoltare economica 
Activitatile economice au urmatorul profil: prestari servicii, comert, agricultura si cresterea 

animalelor. 
La nivelul comunei isi desfasoara activitatea un nr. de 60 de agenti economici cu activitate 

continua sau temporara. 
a. Zone industrializate/ramuri 

- Nu este cazul 
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b. Depozite/rezervoare, capacitati de stocare 
-Nu este cazul. 

c. Fondr,tlfunciar- terenuri agricole, suprafete impadurite 
Terenuri agricole: 

a) arabil: 661 ha; 
b) gradini familiale: 932 ha; 
c) păşuni si fanete: 404 ha; 
d) vn: 7 ha; 
e) livezi: 240 ha; 
f) terenuri neproductive: 172 ha; 
g) suprafeţe împădurite: 979 ha; 

e. Cresterea animalelor 
Efectivele de animale conform datelor primite de la cabinetul sanitar veterinar din comuna sunt: 

a) bovine: 355 capete; 
b) ovine: 106 capete; 
c) caprine: 281 capete; 
d) cabaline: 120 capete; 
e) păsări: 10800 capete; 
f) suine: 530 capete; 
g) familii de albine 1670 familii. 

f. Turism 1 capacitati de primire turistica 
-Nu este cazul. 

g.Resurse naturale: 
- Depozite de carbune cantonate in subteran la mine le Cucesti si Mina Veche aflate in conservare. 

Secţiunea 7. Infrastructuri locale 
l t"t c bl" a. ns l u u pu Lce 

Denumirea Domeniul de activitate 
Primaria Administratie publica 
Scoala primara cu clasele Invăţămînt primar 
1-IV Otesani 
Scoala gimnazial a cu Invăţămînt gimnazial 
clasele 1-VIII Carstanesti 
Gradinita Otesani Invatamant prescolar 
Gradinita Carstanesti Invatamant prescolar 
Biblioteca Comunală Cultură 

Cămin Cultural Otesani ; Cultură 

Cămin Cultural Carstanesti Cultura 
Postul de Politie Ordine publica 
Dispensar uman Ocrotirea sănătăţii umane 
Dispensar veterinar Ocrotirea sănătăţii animalelor 
Biserici 5 Religie si cult 

Cele doua gradinite au 2 sali de clasa cu un nr. de 16 copii prescolari la gradinita Otesani si 
21 copii prescolari la gradinita Carstanesti. 

Scoala primara din satul Otesani este prevazuta cu 3 Sali de clasa in care invata un numar de 
30 de elevi. 

Scoala gimnaziala din satul Carstanesti este prevazuta cu 8 Sali de clasa in care invata un 
numar de 31 elevi la ciclul primar si 43 elevi la ciclul gimnazial. 

b. Retele de utilitati 
!.Alimentare cu apă potabila si canalizare - in lucru. 
2.Alimentarea cu energie electrică: toate gospodăriile localităţii. 
3 .Retea de internet si televiziune prin cablu asigurata de SC AKT A. 
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4.Serviciul de salubritate asigurat de SC URBAN SA 
c. Locuri privind cazarea populatiei in situatii de urgenta: 

Denumire institutie/Operator Nr. locuri cazare 
economic 

Camin Cultural Carstanesti 100 
Camin Cultural Otesani 100 
Scoala Carstanesti 40 
Scoala Otesani 40 ' 
Gradinita Otesani 30 
Total 310 

Capitolul III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA 

Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 
Cuprinde referiri cu privire la: 
a) fenomene meteorologice periculoase - se analizeaza zonele unde s-au produs astfel de 
fenomene, precum si posibilitatea aparitiei acestora în noi amplasarnente. 

al) inundatii 
Inundaţiile apar datorita fenomenelor meteorologice periculoase (caderi masive de precipitatii) a 

caror probabilitate este transmisa prin avertizările corespunzătoare codurilor de catre Autoritatea 
Nationala de Meteorologie prin Centrul Operational Judeten . care organizeaza si asigura 
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului 
Valcea. Pentru transmiterea avertizarilor se foloseste telefonia fixa si mobila,e-maihil si faxul. 

Daca este necesara evacuarea aceasta se face în baza ordinului presedintelui Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta si coordonata de catre Comitetul Local pentru Situatii de 
Urgenta prin Centrul de de Conducere si Coordonare a Evacuarii. Pentru transmiterea deciziei de 
evacuare se folosesc deasemenea telefoanele fixe şi mobile, e-mailul si faxul de la nivelul localităţii. 
Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. În prima 
urgenţă intră populaţia şi animalele din zonele de risc cu pericol iminent, iar în urgenţa 2, bunurile 
materiale, valorile culturale de patrimoniu şi arhivistice. 

Zonele cu pericole de inundaţii previzibile în comuna Otesani sunt prezentate în anexa 8 la 
prezentul P AAR 

a2) furtuni, tornade, secetă, înghet etc 
Nu au fost înregistrate furtuni şi tornade care să necesite evacuarea, iar fenomenele nu sunt 

previzibile . 
...._.., Furtunile pot afecta: 

• 1250 gospodarii; 
• retele electrice; 
• cai de acces; 
• retele de comunicatii fixe; 
• institutii 

Iarna nu au fost înregistrate evenimente datorate îngheţului . 

Perioadele călduroase prelungite au efect negativ asupra culturilor agricole. Pot fi afectate 
de secetă culturi de pe teritoriul comunei. De asemenea poate fi afectată pânza freatică si creşte şi 
numărul incendiilor.In cazul furtunilor, tomadelor, secetei, etc modul de avertizare si evacuarea, 
daca este cazul, se executa la fel ca la inundatii. 

In caz de seceta severa pot fi afectate: 
• 2641 locuitori; 
• 355 bovine; 
• 106 ovine; 
• 281 caprine; 
• 120 cabaline; 
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• 530 suine; 
• 1670 familii de albine; 
• 2244 ha teren agricol. 

b) incendii de padure 
Suprafaţa totală împădurită la nivelul comunei Otesani este de 979 ha. 
Zonele împădurite de pe raza comunei reprezintă zone cu risc de producere a incendiilor din 

următoarele motive: 
• densitate ridicată de material combustibil solid (arbori, arbuşti, litieră); 
• posibilitatea izbucnirii incendiilor datorită cetăţenilor, înregistrate în aceste zone; 
• lipsa surselor de apă din zone; 
• posibilităţi reduse de observare şi anunţare la timp a incendiilor. 

Perioadele producerii incendiilor de pădure sunt cu precadere in lunile martie-aprilie-mai şi iulie
august-septembrie, perioade influenţate în principal de secete prelungite care pot să apară, precum 
si a lucrarilor de igienizare efectuate de catre cetateni in zonele apropiate padurilor. 
c) fenomene distructive de origine geologica 

el) cutremure: 
Analizand conditiile si criteriile de apaitie a unui dezastru in cazul producerii unui cutremur 

major, nu sunt zone anume unde exista constructii cu pericol de prabusire in caz de cutremur major 
insa majoritatea constructiilor construite pana in anul 1960 pot fi afectate de un astfel de seism, iar 
situatia pe sate sunt cuprinse in anexa 8. 

c2) alunecari de teren 
Exista risc de aparitie a alunecarilor de teren pe raza localitatii, una dintre ele fiind in zona 

locuintei lui Darvarescu Gheorghe din satul Otesani. Situatia cu satele care pot fi afectate in primul 
rand de alunecari de teren este prezentata in anexa 8 la P AAR. 
Sectiunea 2 . Analiza riscurilor tehnologice. 

Cuprinde referiri cu privire la: 
a) riscuri industriale 

-Nu este cazul 
b) riscuri de transport si depozitare produse periculoase 

Dinamica evolutiei economiei implica o crestere permanenta a transporturilor de substante 
sau deseuri periculoase pe caile de comunicatii rutiere, in cisteme, containere,sau alte ambalaje. 
Datorita unor accidente de circulatie, avariilor aparute la mijlocul de transport sau la ambalaj, 
reactiilor chimice neprevazute, nerespectarii normelor tehnice de ambalare si transport sau altor 
factori neprevazuti se pot produce explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau raspandirea 
substantelor si deseurilor periculoase pe sol si in mediul inconjurator. 

c) transport rutier 
Pot aparea accidente urmate de incendii sau explozii care sa afecteze atat autovehiculele 

aflate in reteaua de drumuri cum ar fi : DN 65C, DJ 676C, DC 116C, DC 116A, DC 116B DC 
130 si alte drumuri satesti de pe teritoiul comunei, cat si pietonii. 
d) transport feroviar 

-Nu este cazul. 
e)prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari 

Pana in prezent nu se cunosc prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari in comuna 
Otesani, dar ele pot sa apara la constructii, in special la cele civile, care au fost construite pe o 
structura de rezistenta slaba. 

j) caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos 
Pana in prezent nu se cunosc prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari in comuna 

Otesani. Exista totusi un risc al caderii de obiecte din atmosferă sau din cosmos (prabusiri de 
aparate de zbor, caderi de meteoriti,etc.). 

g) munitie neexplodata 
Pana in prezent nu au fost descoperite munitii neexplodate, dar riscul descoperirii acestora 

exista in continuare. 
h)eşecul utilităjilor publice 
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Intraga comuna este conectata la reţeaua electrica. Exista riscul intreruperii alimentarii cu 
energie electrica datorita fenomenelor meteorologice periculoase 'de peste an sau datorita unor 
defectiuni tehnice. 

In curand o parte din locuitorii comunei vor fi racordati la sistemul public de alimentare cu 
apa potabila si canal. Si aici exista riscul ca aceste familii sa fie afectate in cazul intreruperii 
alimentarii cu apa datorita unor avarii produse la sistem. Pentru populatia care se aprovizioneaza cu 
apa din surse proprii exista riscul declansarii de epidemii intrucat · apa este consuma ta fara a a fi 
tratata, iar in caz de inundatii exista riscul poluarii apei din pânza freatică şi implicit infiltrarea 
acesteia în fântâni. 

Sectiunea 3 . Analiza riscurilor biologice 
La nivelul comunei Otesani, in decursul ultimilor afli nu s-au produs epidemii sau epizootii. 

Riscurile de producere şi propagare a acestora vor fi monitotizate permanent de cabinetul de 
medicină umană, cât şi de cabinetul de medicină veterinară care se găsesc pe raza comunei. La 
nivelul comunei Otesani nu există laboratoare de analize pentru ; populaţie şi nici aparatură de 
diagnosticare a bolilor animalelor în cadrul dispensarului veterinar. 

Sectiunea 4. Analiza riscurilor de incendiu 
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie - intervenţie constă în stabilirea 

etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă generată de 
incendii, definirea obiectivelor, iar scenariile fiind abordate în fiecare plan de intervenţie pe fiecare 

_.. obiectiv în parte. 
Evitarea manifestării riscurilor de incendiu, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 

consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
a) monitorizarea permanentă a obiectivelor - sursă de risc şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ - teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
d) exerciţii şi aplicaţii. 

Activităţile preventive planifieate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
1. controale şi inspecţii de prevenire; 
2. avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
3. acordul; · 
4. asistenţa tehnică de specialitate; 
5. informarea preventivă; 
6. pregătirea populaţiei; 
7. constatarea şi sancţionarea în călcărilor la prevederile legale; 
8. alte forme. 
Etapele de realizare a acţiunilor 

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
1. alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie; 
2. informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
3. deplasarea la locul intervenţiei; 
4. intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 
preliminar de intervenţie; 
5. transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
6. recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
7. evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
8. realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de interVenţie la şituaţia concretă; 
9. manevra de forţe; 
1 O. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
11. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
12. recuperarea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
13. stabilirea cauzei procedurii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia 
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acestuia; 
14. întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
15. retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
16. restabilirea capacităţii de intervenţie; 
17. informarea inspectoratului general/inspectorului şef/comandantului şi a eşalonului 
supenor; 
18. analiza intervenţiilor şi evidenţierea măswilor de prevenire/optimizare necesare. 
Faze de urgenţă a acţiunilor 

In funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
1. Urgenţa I- asigurată de S.V.S.U. în localitatea afectată; 
2. Urgenţa II - asigurată de subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Valcea; 
3. Urgenţa III - asigurată de c;louă sau mai multe unităţi limitrofe; 
4. Urgenţa IV - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată. 
Acţiunile de protecţie - intervenţie 

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă pentru: 
1. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul 
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă 
necesitate; 
2. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi; 
3. aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă 
specifice; 
4. dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
5. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate 
pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: 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, garaje de vehicole ale serviciilor de 
urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de 
urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, exploziv şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru 
căi de transport, clădiri pentru învăţământ; 
6. limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloace din dotare. 

Riscurile la incendii sunt: 
- Zonele împădurite aparţinând fondului forestier în suprafaţă de 979 ha; 
- Gospodăriile cetăţeneşti şi anexele acestora; 
- Culturile de cereale păioase cultivate pe raza comunei. 

Sectiunea 5 .Analiza riscurilor sociale 
Manifestări religioase şi culturale: 
- Ianuarie - slujbe religioase cu ocazia Bobotezei; . 
- Aprilie - manifestări religioase în zona lăcaşelor de cult cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 
- Mai - maifestări prilejuite de Sărbătorirea zilelor de 1 şi 2 Mai; 

- Decembrie - manifestări religioase şi culturale dedicate Sărbătorilor de iarnă; 
-Manifestări sportive desfăşurate conform calendarului fotbalistic stabilit; 

Sectiunea 6 .Analiza altor tipuri de riscuri 
Nu este cazul. 

Sectiunea 7 .Zone de risc crescut 
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicatii. 
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilitătii lor, asa cum sunt: 
primaria, scolile, gradinitele, bisericile. 
c) instalatiile tehnologice. 
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d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunedirilorlprabusirilor de teren. 

Capitolul IV. ACOPERIREA RISCURILOR 

Acoperirea riscurilor se va face in functie de fiecare tip de risc specific (incendiu, 
inundatie, cutremur etc.) pe faze de producere stabilindu-se conceptia acoperirii riscurilor 
inainte, pe timpul si dupa producerea acestora avandu-se in vedere actele normative de referinta 
prezentate in capitolul 1 sectiunea 2. 
CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR 
Secjiunea 1. Concepjia desfăşurării acjiunilor de protecjie- intervenfie 

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie ~ intervenţie constă în stabilirea 
etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea 
obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la 
condiţiile viitoare (completarea altemativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea 
alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiupe ce urmează să fie aplicat), 
selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi 
precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare. 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente; 
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale ŞI asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
d) exerciţii şi aplicaţii. 

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
a) controale şi inspecţii de prevenire; 
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
c) acordul; 
d) asistenţa tehnică de specialitate; 
e) informarea preventivă; 
f) pregătirea populaţiei; 
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
h) alte forme. 

Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la categoriile de servicii de 
salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative; încadrarea şi mijloacele de 
intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forţe şi 
mijloace; zona de acoperire a riscurilor; timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din 
specialişti ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului V aleea, activitatea operaţională, 
prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii; asistenţă medicală de urgenţă, 

reanimare şi descarcerare; deblocări!salvări de persoane; salvări de animale etc; alte informaţii 
considerate necesare. 
Secjiunea a 2-a. Etapele de realizare a acfiunilor 

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
-alertarea şi/sau alarmarea C.L.S.U. şi S.V.S.U. Otesani; 
- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
- deplasarea la locul intervenţiei; 
- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 
intervenţie; 

-transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
- recunoaşterea, analiza situaţiei , luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
-evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
- manevra de forţe; 
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-localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
-înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului; 
- regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 
- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
- restabilirea capacităţii de intervenţie; 
- informarea eşalonului superior; 
- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
Sectiunea a 3-a. Faze de urgentă a actiunilor 

In funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/ 
obiectivul afectat; 
b) urgenţa a 11-a - asigurată de către subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al judeţului Val cea; 
c) urgenţa a lll-a - asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe; 
d) urgenţa a IV -a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului 
general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de 
amploare şi de lungă durată. 
Sectiunea a 4-a. Actiunile de protecţie-interventie 
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, 
pentru: 
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul 
victimelor, cazarea sinistratilor, 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; 
- alertarea şi/sau alarmarea C.L.S.U. şi S.V.S.U. Otesani; 
- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
- deplasarea la locul intervenţiei; 
- intrarea în acţiune a forţelor~ amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 
intervenţie; 

- transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
-evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
- manevra de forţe; 
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului; 
- regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
-stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 
- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
- restabilirea capacităţii de intervenţie; 
- informarea eşalonului superior; 
-analiza intervenţiilor şi evideriţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
Secfiunea a 5-a. Instruirea 

Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza 
unor programe adecvate avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului V aleea şi 
aprobate de Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Val cea. 

Primarul şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura 
cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a modalităţilor de 
acţiune conform planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobat. · 

14 



Secfiunea a 6-a. Realizarea circuitul informational-decizional şi de cooperare 
Sistemul inforrnational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 

detectării, măstrrării, întegistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, 

culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de 
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al 
judeţului Valcea asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, 
efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se reaHzează prin rapoarte operative. 
Primarul, Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Valcea şi Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă Otesani, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor 

<miplasate în zone de risc, au obligaţia să asigure preluarea de la staţ~ile centrale şi locale a datelor şi 
avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de 
intervenţie. 

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE Şl FINANCIARE 
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 

acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planul de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborat de 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Otesani. 

Consiliul Local al comunei Otesani prevede anual, în bugetele proprii, fondurile necesare 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor 
din comuna Otesani în funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forţe 
şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 
- inspecţii de prevenire; 
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul comunei Otesani; 
-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 
- formaţiuni de protecţie civilă (echipe căutare-salvare) ; 

- grupe de sprijin. 
Mai pot acţiona: poliţia, jandarmeria. 

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de voluntari, 
altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform sarcinilor 
stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile 
comerciale în planul de apărare specific. 
CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR 

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
se stabileşte prin planul de apărare specific, de către autoritatea, instituţiile publice, societatea 
civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscUri. 

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc ;Şi se pregătesc din timp 
şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planul de apărare specific. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a 
situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către autoritatea, instituţiile şi operatorii economici 
cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

ANExE 

Anexa 1. Lista autorităjilor şi factorilor care au responsabilităji în analiza şi acoperirea 
riscurilor în unitatea administrativ teritorială (conform modelului din Anexa nr. 2 la ordin); 

Anexa nr. 2. Atribujiile autorităjilor şi responsabililor cuprinşi în P AAR (conform 
modelului din Anexa nr. 3 la ordin); 
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Anexa 3. ComponenJa nominală a . structurilor cu atribuJii în domeniul gestionării 
situaJiilor de urgenJă, cu precizarea unităJii la care sunt încadraJi membrii structurilor, funcJiei, 
adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la dpmiciliu; responsabilităJi şi misiuni; 

Anexa 4. Riscuri potenJiale în localităJi/judeJe vecine care pot afecta zona de competenJă 
a unităJii administrativ-teritoriale; 

Anexa 5. HărJi de risc; 

Anexa 6. Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenJei de producere ori de limitare a consecinJelor acestora, pe tipuri de riscuri; 

Anexa 7. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de 
alarmare a populaJiei în cazul evacuării; 

Anexa 8. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaJii de 
urgenJă (seism, inundaJie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.); 

Anexa 9. Planuri şi proceduri de intervenJie; 

Anexa 1 O. Schema fluxului informaJional-decizional; 

Anexa Il . LocurilspaJii de evacuare în caz de urgenJă şi dotarea acestora; 

Anexa 12. SituaJia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare 
existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităJi locale şi cu sprijin de la Comitetul 
pentru situaJii de urgenJă ierarhic superior etc.; 

Anexa 13. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaJii de urgenJă. 
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Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI OTESANI 

SAT OTESANI, COMUNA OTESANI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/860676; FAX:0250/860676 
e-mail: otesani@vl.e-adm.ro 

Anexa nr. lla P AAR 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Otesani, judeţul Vâlcea 

Denumire Coordonate 
autoritate autoritate 

PRIMAR Comuna Otesani, satul 
Otesani, jud. Vâlcea 

VICEPRIMAR Comuna Otesani, satul 
Otesani, jud. Vâlcea 

POSTUL DE Comuna Otesani, satul 
POLITIE Otesani, jud. Vâlcea 
OTESANI 

DISPENSAR Comuna Otesani, satul 
MEDICAL Otesani, jud. Vâlcea 
OTESANI 

Persoană(e) Atribuţii în 
P AAR, conform 

de contact fişei nr. 

Oprisor Mircea 

Primar · Fişa nr. 1 

Tel mobil: 

0763643664 

Fax: 

0250-860676 

Miron Ion Fişa nr.2 
Vicepri111ar 

Tel mobil: 

0786021478 

Fax: 

0250-860676 

Preoteasa Fisa nr. 3 
Constantin 

Tel. mobil 

0760231457 

Bizu Nicoleta Fisa nr. 4 

Tel. mobil 

0731104707 

. CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA EL10DORA. 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI OTESANI 

SAT OTESANl, COMUNA OTESANI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON: 0250/86067 6; FAX: 0250/86067 6 
e-mail: otesani@vl.e-adtn.ro 

Anexa nr. 2la PAAR 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P AAR 

AUTORITATEA: PRIMAR (PRESEDINTELE CLSU) !Fişa nr.1 
!.-gestionarea RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentă asigura conditiile de functionare a permanentei la primarie, oficiu 
a parametrilor meteo, postal si postul de politie, in vederea urmaririi si comunicarii centrului 
seismici, de mediu, operational judetean a evolutiei situatiei de urgenta in unitatea 
hidrografici , etc şi administrativ-teritoriala . 
ransmiterea datelor la 
autorităţile competente; 
b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă ; 

-exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local; 
-dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata ; 

asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor 
la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si 
privat al unitatii administrativ teritoriale, precum si la institutiile publice; 

organizeaza si executa , prin serviciul de urgenta voluntar, controlul 
respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile 
cetatenesti precum si la institutiile publice . 

c.-informare preventivă a asigura prin mijloacele avute la dispozitie , desfasurarea activitatilor 
populaţiei asupra pericolelor de informare si educatie antiincendiu a populatiei; 
specifice unităţii administrativ 
eritoriale şi asupra asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de 

comportamentului de adopta urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 
m cazul manifestării unui 
pericol; 

d.-exerciţii şi aplicaţii; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in unitatea 
administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a unor obiective cu 
activitati in care sunt prezente substante periculoase; 

asigura functionarea fluxului informational decizional de aparare 
impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, marind 
~recventa transmiterilor de informatii , prognoze si avertizari catre 
obiectivele periClitate, conform prevederilor planurilor operative de 
aparare. 
aproba planurile operative, de pregatire si planificare a execitiilor de 

specialitate in domeniul protectiei civile; 

-conduce execitiile , aplicatiile si activitatile de pregatire privind 
protectia civila; 
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-coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare; 

-raspunde de alarmarea , protectia si pregatirea populatiei pentru 
situatiile de protectie civila. 

IL-RESURSE NECESARE 

a.-controlul preventiv al propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila; 
autorităţilor pe domenii de 
competenţ~; -asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare , potrivit normelor , cu 

mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente 
de protectie specifice , carburanti , lubrifianti si alte mijloace necesare 
sustinerii operatiunilor de interventie , incluşiv hrana si antidotul pentru 
participantii la interventiile de lunga durata. 

b.-informare preventivă a -distribuirea de materiale informative, plia.nte şi afişe la unităţile 
populaţiei asupra pericolelor şcolare de pe teritoriul oraşului, afişarea regulilor de comportament în 
specifice unităţii administrativ situaţii de urgenţă la afişierul Primăriei Otesani şi in satele localitatii 
eritoriale şi asupra 

comportamentului de adopta 
1n cazul manifestării unui 
pericol; 
c . -exerciţii şi aplicaţii; · materiale si echipamentele necesare sunt cele specifice 

conform normelor in vigoare ; 

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme planurilor operative , de 
prege3tire si planificare a exercitiilor de speciaUtate, se desfasoara pe 
eritoriul localitatii prin activitati de simulare a creării unei situatii de 
urgenta. 

111.-INTERVENŢIE 

a.-alarmare dupa convocarea comitetului local pentru situatii de urgenta, 
alertarea serviciului de urgenta voluntar, in functie de situatia de 
urgenta creată si evolutia acesteia , răspunde de alarmarea populatiei 
olosind mijloacele de avertizare principale din dotare -sirene , 
mijloacele secundare- clopotele bisericesti si televiziunea locala prin 
cablu; 

timpul de intrare in actiune este in functie de evolutia situatiei de 
urgenta creată , situatie urmarită prin deplasări in zona afectată pentru 
a anticipa evolutia acesteia. 

b.-acţiuni de urmareste activitatea echipelor specializate de cautare, salvare, 
căutare/salvare/descarcerare descarcerare <;lin cadrul serviciului de urgenta voluntar , asigurand 

oate conditiile de intrare in actiune a acestora in cel mai scurt pentru 
limitarea pierderilor de vieti omenesti. 

c.-asistenţă medicală - urmareste activitatea si asigura conditiile de intrare in actiune a 
echipelor specializate sanitare din cadrul serviciului voluntar si a tuturor 
strL,Jcturilor sanitare participante la actiunea de salvare, in vederea 
acordarii primului ajutor medical si transportul ranitilor la punctele de 
adunare si evacuare. 

d . -acţiuni de îndepărtare a -solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de 
manifestării pericolului protectie civila; 
produs 

-coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu 
, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu 
mijloacele din dotare si conducerea interventiei , pana la stingerea 
incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului; 

-timpul de intrare in actiune este cat mai urgent posibil in vederea 
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limitarii efectelor situatie de urgenta . 
e.-acţiuni de limitare a asigura participarea la interventie a serviciului de urgenta voluntar , a 
consecinţelor unui pericol ortelor de interventie alcatuite din localnici, la actiunile operative 

desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de lucrari cu rol de 
aparare impotriva inundatiilor; 

dispune masuri de izolare a zonei , in vederea extinderii actiunii 
situatiei de u~enta. 

lf.-acţiuni de înlăturare a repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa ; 
efectelor unui eveniment -aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prin serviciile 

specializate; 
-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor publice; 
sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor; 

-pentru inlaturarea efeCtelor unui eveniment se folosesc toate 
mijloacele disponibile , inclusiv sprijinul operatorilor economici din 
unitatea administrativ-teritoriala in vederea restabilirii starii de 
normalitate. 
-intrarea in actiune este in functie de evolutia situatiei si de situatia 
de fapt creată , urmarindu-se ca in cel rhai scurt timp sa se 
restabileasca stare de· normalitate . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

o/ 
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AUTORITATEA: VICEPRIMAR (VICEPRESEDINTE CLSU) IFişa nr.2 

.-gestionarea RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
ransmiterea datelor la autorităţile 

competente; 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Viceprimarul in calitate de vicepresedinte a CLSU indeplineste 
atributiile presedintelui CLSU in lipsa acestuia, respectiv cele 
cuprinse in Fisa nr.l , precum si pe cele ce îi revin ca membru al 
comitetului. 

-asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, oficii 
postale si posturi de politie, in vederea urmaririi si comunicarii 
centrului operational judetean evolutia situatiei in unitatea 
administrativ-teritoriala . 
exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan 

local; 

dispune masuri pe_ntru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata; 

asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva 
incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand 
domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale, 
precum si la institutiile publice; 

organizeaza si executa , prin serviciul de urgenta voluntar, 
controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la 
gospodariile cetatenesti precum si la institutiile publice; 

c.-informare preventivă a populaţiei - asigura prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea 
asupra pericolelor specifice unităţii activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei; 
~dministrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

d.-exerciţii şi aplicaţii; 

!.-RESURSE NECESARE 
a.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de · 

asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de 
urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in unitatea 
administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a unor obiective cu 
activitati in care sunt prezente substante periculoase; 

-asigura functionarea fluxului informational decizional de aparare 
impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, 
p1arind frecventa transmiterilor de informatii , prognoze si 
avertizari catre obiectivele periclitate, conform prevederilor 
planurilor operative de aparare. 
-aproba planurile operative, de pregatire si planificare a execitiilor 
de specialitate in domeniul protectiei civile; 

-conduce execitii!e , aplicatiile si activitatile de pregatire privind 
protectia civila; 

-coordoneaza activitatea serviciilor qe urgenta voluntare; 

raspunde de alarmarea , protectia si pregatirea populatiei pentru 
situatiile de protectie civila. 

propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila; 
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competenţă; 

-asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare , potrivit normelor 
, cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si 
echipamente de protectie specifice , carburanti , lubrifianti si alte 
mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie , inclusiv 
hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga 
durata. 

b.-informare preventivă a populaţiei distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la unităţile 
asupra pericolelor specifice unităţii şcolare de pe teritoriul oraşului, afişarea regulilor de comportament 
adrilinistnitiv teritoriale şi asupra în situaţii de urgenţă la afişierul Primăriei Otesani şi in satele 
comportamentului de adoptat în aparţinătoare 

cazul manifestării unui pericol; 
c.-exerciţii şi aplicaţii ; materi·ale si echipamentele necesare sunt cele specifice conform 

IL-INTERVENŢIE 

a.-alarmare 

b. -acţiuni de 
căutare/ salvare/ descarcerare 

c .-asistenţă medicală 

d. -acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

e. -acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

normelor in vigoare ; 

- exercitiile si aplicatiile sunt confortne plaQlirilor operative , de 
tpregatire si planificare a exercitiilor de specialitate, se 
desfasoara pe teritoriul localitatii prin activitati de simulare a 
creerii unei situatii de urgenta. 

-dupa convocarea comitetului local pentru situatii de urgenta, 
alertarea serviciului de urgenta voluntar, in functie de situatia de 
~rgenta creata si evolutia acesteia , raspunde de alarmarea 
tpopulatiei folosind mijloacele de avertizare principale din dotare
sirene , si respectiv mijloacele secundare- clopotele bisericesti; 

timpul de intrare in actiune este in functie de evolutia situatiei de 
urgenta creată, situatie urmarita prin deplasari in zona afectata 
pentru a anticipa evolutia acesteia. 
urmareste activitatea echipelor specializate de cautare, salvare, 

descarcerare din cadrul serviciului de urgenta voluntar , asigurand 
oate conditiile de intrare in actiune a acestora in cel mai scurt 
pentru limitarea pierderilor de vieti omeneSti. 

urmareste activitatea si asigura conditiile de intrare in actiune a 
echipelor specializate sanitare din cadrul serviciului voluntar si a 
tuturor structurilor sanitare participante la actiunea de salvare, in 
vederea acordarii primului ajutor medical si transportul ranitilor 
la punctele de adunare si evacuare. 
-solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor 
de protectie civila; 

-coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de 
iw.:t:mliu , asigura parlit:ipart:a la interventi~:: a s~::rvidului voluntar 
de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei , 
pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor 
inspectoratului; 

timpul de intrare in actiune este cat-mai urgent posibil in vederea 
limitarii efectelor incendiului produs. 
-asigura participarea la interventie a serviciului de urgenta voluntar 
, a fortelor de interventie alcatuite din localnici la actiunile 
operative ,desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de 
lucrari cu rol de 

aparare impotriva inundatiilor; 

5 



f.-acţiuni de înlăturare a efectelor 
tunui eveniment 

dispune masuri de izolare a zonei , in vederea limitarii extinderii 
actiunii situatiei de urgenta. 
-repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa ; 
-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prin serv. 
Specializate 
-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor publice; 
-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor; 
-pentru inlaturarea efectelor unui eveniment se folosesc toate 
mijloacele disponibile , inclusiv sprijinul operatorilor economici 
din unitatea administrativ-teritoriala in vederea restabilirii starii de 
normalitate. 
-intrarea in actiune este in functie de evolutia situatiei si de situatia 
de fapt creata, urmarindu-se ca in cel mai scurt timp sa se 
estabileasca stare de normalitate . 
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1. GESTIONAREA 
TlTI::rTTRTT nll 

~.-informare preventivă a populaţiei 

asupra pericolelor specifice unităţii 

administrativ- teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în 

cazul manifestării unui pericol; 

[fi. - RESURSE NECESARE 

f:i.-informare preventivă a populaţiei 

asupra pericolelor specifice unităţii 

administrativ-teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în 

~azul manifestării unui pericol; 

~~~--INTERVENŢIE 

a.- alarmare 

lb.-actiuni de îndepărtare a manifestării 
tpericolului produs 

c.-acţiuni de limitare a consecinţelor 

~nui pericol 

d. -acţiuni de inlâturare a efectelor 

unui eveniment 

POSTUL DE POLITIE Fisa nr.3 

restabilirea ordinii publice 

inlaturarea populatiei din zonele de risc; 

nformarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unitaţii 
administrativ teritoriale se realizeaza prin : 

prelucrari de acte normative organizate in sedinte pe sate 

pliante si afise. 

. . . .. 

~larmarea se face prin : sirena si clopotele bisericilor; 

Timp: de indata 

lnterventia fortelor necesare cu materiale de prim ajutor 

Timp - de indata 

implicarea factorilor de raspundere in rezolvarea situatiei create; 

Timpul de intrare in actiune - de indata. 

informarea populatiei; 

participarea cu materiale proprii necesare; 

implicarea factorilor de raspundere in mod direct. 

~imp de intrate in actiiine - de indata. 

7 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR, 
BONDOC ELENA ELIODORA. 



!AUTORITATEA: 
!DISPENSARUL MEDICAL UMAN OTESANI 

rişa nr.4 

.-gestionarea RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentă a ; 

parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente; 
b.-controlul preventiv al autorităţilor 
tpe domenii de competenţă; 
c.-informare preventivă a populaţiei asigura prin mijloacele avute la qispozitie desfasurarea activitatilor de 
asupra pericolelor specifice unitaţii informare si educatie a populatiei cu privire la persoanele cu afecţiuni 
administrativ teritoriale şi asupra grave de sănătate, cât şi asupra consecinţelor ce pot apărea în situaţii 
comportamentului de adoptat în cazul deosebit de grave; 
manifestării unui pericol; 

d .-exerciţii şi aplicaţii; 

!.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente; 
b.-controlul preventiv al autorităţilor 
pe domenii de competenţă; 
c.-informare preventivă a populaţiei distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la unităţile şcolare 
asupra pericolelor specifice unităţii de pe teritoriul oraşuJui, afişarea regulilor de comportament în situaţii de 
administrativ teritoriale şi asupra urgenţă la afişierul Dispensarului Medical Uman, al Primăriei comunei 
comportamentului de adoptat în cazul Otesani şi in satele aparţinătoare 
manifestării unui pericol; 
d . -exerciţii şi aplicaţii; 

:JTI .-INTERVENŢIE 

a.-alarmare 
lb.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

c.-asistenţă medicală -asigură acordarea primului ajutor medical si transportul ranitilor la 
punctele de adunare si evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 
e. -acţiuni de limitare a consecinţelor 
~nui pericol 
f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. D 
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