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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 1. Definiţie, scop, obiective.

1.1. Definiţie:
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde riscurile

potenţiale identificate  la nivel  de comună, măsurile,  acţiunile  şi  resursele  necesare pentru
managementul riscurilor respective.

1.2. Scopul:
Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să

facă alagerile cele mai bune posibile referitoare la:
- prevenirea riscurilor;
- stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare.

1.3. Obiectivele P.A.A.R. sunt:
-crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea şi managementul riscurilor generatoare
de situaţii de urgenţă;
-amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative;
-stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
-alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare.

2. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea  riscurilor:
2.1. Acte normative de referinţă: L.481/2004; L.307/2006 și OMAI 132/2007.
2.2. Structuri organizatorice implicate: CLSU și SVSU
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care,

potrivit  legii,  au  atribuţii  ori  asigură  funcţii  de  sprijin   privind prevenirea  şi  gestionarea
situaţiilor  de  urgenţă  în  profil  teritorial  (autorităţi  ale  administraţiei  publice  locale,
inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţă, alte organe şi organisme cu atribuţii în
domeniu).

Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  se  întocmeste  corespunzător  unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă
şi se aprobă de către consiliul local.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeste şi se aprobă în termen de maxim
60 zile  de la aprobarea de către prefect  a  ,,  Schemei  cu riscurile  teritoriale  din zona de
competenţă’’ elaborată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Preşedintele CLSU va asigura condiţiile necesare  elaborării planurilor de analiză şi
acoperire  a riscurilor, având totodată obligaţia stabilirii şi alocării resurselor necesare pentru
punerea în aplicare a acestora, potrivit legii. 

Personalul CLSU, precum şi cel al celorlalte forţe destinate  prevenirii şi combaterii
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, are obligaţia să cunoască,  în părţile care îl privesc,
conţinutul planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor şi să îl aplice corespunzator situaţiilor
de urgenţă specifice.
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CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE  - COMUNA RACIU

1. Aşezare geografică şi relief

- Suprafaţă, vecinătăţi
Suprafaţa : Comuna Raciu ocupă o suprafaţă totală de 25.17 Km²,  ceea ce reprezintă

0,62 % din suprafaţa judeţului Dâmboviţa.
 Vecini : Comuna se învecinează cu următoarele  localităţi : la nord – Comuna
  Lucieni, la sud – Comuna Dragodana,   la est – Comuna Persinari, la vest – Comuna

Lucieni si la nord-est cu Comuna Vacaresti
Aşezare : Comuna Raciu se situează în zona centrala a judetului Dambovita.

- Forme de relief, specifităţi, influenţe
 Comuna Raciu este situata in zona de contact a Campiei Romane cu campia premontana

a Targovistei, si, spre vest, in zona satului Suta- Seaca, face jonctiunea cu Campia Picior de
Munte ( campie premontana la baza sudica a Platformei Candesti).

- Caracteristicile pedologice ale solului
Sunt foarte variate, datorită condiţiilor de relief, litologice şi etajării altitudinale.
Solurile predominante zonei sunt soluri brun roscate de padure in diferite stadii  de

podzolire si podzoluri tipice.
Soluri aluvionale ocupă suprafeţe restrânse în lunca paraurilor Suta si Suta Seaca.

2. Caracteristici climatice

- Regim climatic, specificităţi, influienţe
Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Raciu se caracterizeaza printr-un climat

temperat – continental, marcat de valori termice anuale de +10 gr. celsius si de precipitatii
totalizind o medie de 500 mm/anual .

Sectorul subcarpatic se caracterizează printr-un regim climatic intermediar între sectorul
montan şi cel de câmpie, iernile nu foarte reci, bogate în precipitaţii, şi veri calde cu precipitaţii
moderate.

Valoarea precipitaţiilor se situează în jurul valorii de 1000 mm anual iar temperatura
medie anuală este de + 8 - 9°C .Vâturile predominante bat cu o frecvenţă de 15% (nord – est)
şi 14% (sud – vest) în zona de contact a subcarpaţilor cu Câmpia Târgoviştei, viteza  lor medie
fiind de 3,0 m/s.

Sectorul de câmpie – se caracterizează printr-un regim climatic cu veri foarte calde cu
precipitaţii moderate şi ierni nu prea friguroase. 

Valoarea termică anuală în acest sector este de 10,5°C iar cea a precipitaţiilor se situează
între 500 şi 600 mm anual.

- Temperaturi – lunare şi anuale (valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri 
istorice). Valorile termice ale lunilor extreme se încadrează in luna iulie + 21C pentru câmpie
şi + 18 C pentru contactul Subcarpaţi. 

În luna ianuarie cea mai mare parte a teritoriului este cuprinsă de temperaturi între –5 şi    
-3C. 



S-a înregistrat şi o maximă şi o minimă în judeţ: +40,4C la Găesti, în 20 august 1946, şi
– 33,8C la Vârful Omu, la 11 februarie 1929.

- Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc.)
Pe teritoriul Comunei Raciu s-au inregistrat fenomene meteorologice deosebite cum ar fi

furuna insotita de o tornada din vara anului 2007  care a afectat un nr. de circa 55 de locuinte si
anexe, din care 11 au fost descoperite complet.

3. Reţea hidrografică
- Cursuri de apa 
Reteaua hidrologica a comunei Raciu este formata din rîul Dambovita ce parcurge o mica

parte a comunei in zona de granita cu comuna Piersinari si piriurile Suta si Suta-Seaca ce
strabat cele 3 sate componente ale localitatii. 

- Lacuri de acumulare 
 In partea de N-E a comunei se afla acumularea Vacaresti . 

4. Populaţie
- Numărul populaţiei
Se ridică la un nr. de 3342 locuitori, din care 1663 barbati si 1679 femei, reprezentind

1051 de gospodarii amplasate pe o suprafata de 255 ha. Densitatea populatiei este de 13,11
loc./ha. 

-Structura demografică
Structura populaţiei pe grupe de vârstă: 0 – 6 ani: 270 loc., reprezentind 8,08%, 6-18 ani:

389 loc. , reprezentind 11,64 %, 18-60 ani: 2000 loc., reprezentind 59,84 % si peste 60 de ani:
683 loc., reprezentind 20,44 %

Continuă procesul de îmbătrînire a populaţiei.
   -Mişcarea naturală  
Evoluţia diferită a populaţiei în ultimul deceniu este determinată atât de scăderea sporului

natural (-2,8%, cât şi de modificările intevenite în fluxurile migratorii). 24% din populaţia
stabilă, cu domiciliul în comună, şi-a schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă.

De asemnea, se constata o migratie a fortei de munca tinere: circa 25% din locuitorii apţi
de munca lucreaza in statele din vestul Europei.  

Evoluţia populaţiei la nivelul satelor este următoarea :
- satul Raciu- 1552 locutori
- satul Silistea- 908 locuitori 
- satul Suta-Seaca- 882 locuitori

Numărul mediu de persoane pe gospodării, pe total comună este de 3,18. 
Mişcările  de  populaţie  dinspre  oraşele  spre  satele  comunei  se  datorează  regresului

economic al centrelor urbane care le asigurau locuri de muncă .
Resursele de muncă şi populaţia ocupată au înregistrat multiple transformari în perioada

1989 – 2007, în sensul  modificării gradului de ocupare a forţei de muncă şi a spectrului
ocupaţiei .

Centrul urban care exercită cea mai mare atracţie a forţei de muncă din comună este
Municipiul Târgovişte, urmat de oraşul Găeşti, datorită în special accesului direct prin DN 72 .
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5. Căi de transport
-Rutiere (specificitate- ex. autostrăzi,  naţionale, drumuri judeţene, rute de transportr

materiale periculoase, etc.)
Căile de comunicaţie  au o repartiţie uniformă dar sunt în strânsă legătură cu configuraţia

terenului şi necesităţile economice ale zonelor respective. 
Căile de comunicaţie rutieră majoră sunt foarte bine reprezentate la nivelul celor trei sate

componente ale comunei Raciu, din punct de vedere al clasei din care face parte.
Lungimea totală a drumurilor publice = 40 km , din care :

- betonate şi asfaltate = 30 km
- pietruite =10 km

 Cale ferată : nu.
   

6. Dezvoltare economică 
Activităţile  economice  au  următorul  profil:  morărit,  prestări  servicii  şi  comerţ,

agricultură şi creşterea animalelor.

- Agricultura 
Comuna deţine o suprafata totală de 2495 ha din care: suprafaţă agricolă totală de 1678

ha din care:
- suprafaţă arabilă totală : 1248 ha
- păşuni 631 ha
- vii şi livezi 80 ha
- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 631 ha total, din care 592 în proprietate

privată
Structura suprafeţei cultivate pe culturi este următoarea :
Grâu 250 ha
Porumb 450 ha
Cartofi     5 ha
Legume   37 ha
Plante de nutreţ  210 ha

- Turismul  nu reprezintă una din principaţiile ocupaţii ale populaţiei. 

7.  Infrastructuri locale
- Instituţii:  
Comuna dispune de 6 unităţi de învăţământ, din care :

- 3 grădiniţe 
- 3 şcoli  
- 1 Centru After School.
Şcoala Raciu beneficiază de încălzire centrală, începând cu anul 2007, apă curentă,

grupuri sanitare. 



Comuna dispune de o bibliotecă publică, o biblioteca scolara la Şcoala Şuţa Seacă, un
cămin  cultural  de  150  locuri,   două  terenuri  de  fotbal  ale  echipelor  locale  de  fotbal
„ Pomicola Raciu ” şi „Flacăra Şuţa Seacă”. 

Pe raza comunei se află doua biserici ortodoxe,  una în satul  Raciu şi  una în satul
Suta-Seaca, şi două case de adunare ale cultului adventist.

Pe raza comunei se gaseste un cabinet medical uman şi o farmacie, ambele în satul Raciu.
- Reţele de utilităţi

Comuna Raciu dispune de: 
-reţea de distribuţie a apei potabile cu o lungime de 14 km în satele Raciu, Suta- Seaca si
Silistea;
- reţea de canalizare a apelor menajere, inclusiv staţie de epurare, în satele Raciu şi Siliştea, pe
o lungime de 9,5 km. În prezent sunt lucrări în curs pentru extinderea reţelei, până la sfârsitul
anului 2019 mai mult din 90% din suprafaţa comunei fiind acoperită cu acest serviciu; 
-toate gospodăriile sunt racordate la reţeaua electrică iar iluminatul stradal este asigurat pe
întregul teritoriu al comunei (aprox. 17 km);
- a fost introdusă televiziunea prin cablu în toate satele comunei şi televiziunea prin satelit;
-comuna dispune de acces la internet.

 Linii electrice, reţea 110 kv  :      
Reţelele electrice de joasă tensiune se întind pe toate străzile principale şi arterele

secundare ale satelor. Gradul de acoperire cu reţele electrice de joasă tensiune este de 98 %, iar
în zonele în care intravilanul se măreşte reţeaua se va extine.

În satul Raciu se găsesc următoarele posturi de transformare :
- PT 250KWA - in vecinatatea primariei ;                                               
- PT 100KVA – în Coboris;   
- PT 400 KVA – în zona Conpet S.A.
- PT 100 KVA – în Suta-Seaca;
- PT 60 KVA – la intrarea in Raciu dinspre Lucieni;
- PT 60 KVA – in Silistea;         
Gradul de acoperire al celor 6 posturi de transformare faţă de necesarul energetic real

al satului este de 80% . Capacitatea energetică actuală este de 920 KVA iar necesarul actual şi
pentru perspectivă se situează la nivelul 1100 KVA .

8.  Specific regional
Conform Legii 575 din 22.10.2001 privind Planul de amenajare a teritoriului, judeţul

Dîmboviţa este nominalizat cu risc ridicat în ceea ce priveste  alunecăriile de teren, inundaţiile
şi cutremurele.

Având în vedere faptul că suprafaţa împădurită a comunei Raciu este de peste 25%
constituie un factor de risc privind incendiile de masă la fondul forestier.

Cantităţile mari de apă căzute pot provoca local inundaţii .
Un risc transfrontalier este reprezentat şi de norul radioactiv produs în caz de accident  la

CHE KOZLODUI – Bulgaria cât şi de emisiile din atmosferă cauzate de procesele tehnologice
cu pulberi cu conţinut de oxizi metalici, oxizi de carbon  şi  oxizi de azot.
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CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE   
DE SITUAŢII DE URGENŢĂ  

  
1. – RISCURI NATURALE
Unele dintre fenomene meteorologice periculoase au un caracter independent de anotimp,

o  altă  categorie  fiind  de  asemenea  condiţionată  de  anotimpul  favorabil  producerii  lor.
Principalele  fenomene  meteorologice  periculoase  sunt:  furtuni,  tornade,  valuri  de  căldură
excesivă etc.

- Inundaţii
În general inundaţiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că de la declanşarea

fenomenului până la propagarea în zonele inundabile din aval de baraje , sau a declanşării
acumulărilor  de apă datorate  căderilor  masive de precipitaţii,  există  suficient  timp pentru
avertizare si alarmare.

Conform Legii nr. 575/22.10.2001 teritoriul comunei  Raciu nu este afectat de inundaţii
majore, ci numai de cantităţi mari de apă acumulate în urma precipitaţiilor abundente.

- Incendii de pădure
Acţiunile  şi  măsurile  de  apărare  împotriva  incendiilor  în  masă  se  organizează  şi  se

desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei. 
Zone planificate în caz de urgenţă:
Comuna Raciu face parte din Ocolul Silvic Târgovişte – 15.120 ha.       
 Fenomene distructive de origine geologică
 - Cutremure
 În  urma cercetării  ,  s-au  delimitat  mai  multe  regiuni  seismice  ce  dau  cutremurele

denumite: vrâncene, făgărăşene, danubiene, panonice, pontice.
Cutremurele din zona Vrancea sunt  cele  mai importante,  mai ales în ceea ce

priveşte frecvenţa şi intensitatea. Ele se manifestă într-o suprafaţă epicentrală restrânsă
de cca 2000 Km2. Cutremurele puternice de Vrancea care au produs în acest  secol
pierderi umane şi materiale considerabile au avut loc în 1940 şi 1977. În zone epicentrale
s-au deschis fisuri profunde, sărituri ale faliilor şi alunecări de teren. Reactivarea unor
falii s-a produs şi la distanţe mai îndepărtate .

 Procesul de reactivare al faliilor a fost evident la cutremurul din 30 august 1986, cu
intensitate mai redusă (cca 6 pe scara Richter) .

Caracteristicele fondului construit:
Zonele de risc natural sunt determinate în principal de apropierea asezărilor umane faţă

de reţeaua hidrografică a comunei Raciu. Pârâul Şuţa Seacă traversează satele Raciu, Suta-
Seaca si Siliste creând numeroase probleme în anotimpurile ploioase.

O altă categorie de risc o reprezintă terenurile naturale accidentate, cu pante foarte mari,
situate în special în satele Raciu si Suta-Seaca.

Zonele de risc antropic sunt generate de conductele subterane transport ţiţei ce aparţin
CONPET, conducte ce traversează  zone de locuit.

- Alunecări de teren



În  comuna Raciu până la această dată nu au existat  alunecări de teren.

2. RISCURI TEHNOLOGICE
A. Industriale
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice industriale comuna nu poate fi afectată

găsindu-se la o distanţă apreciabilă atât de Municipiul Târgovilte cât şi de oraşul Găeşti.
- STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE  - LUCIENI
Staţia de clorinare, care deserveşte comuna Lucieni si Raciu, este dispusă în NV, pe DJ

702B, la intrarea în comuna Lucieni, la cca 500 m pe partea dreaptă.
Obiectivul este proprietatea Primăriei Lucieni, aflată în administarea Serviciului Public

Judetean de Alimentare cu Apa si Canalizare Dambovita.
Până la această dată staţia de clorinare Lucieni nu a fost implicată în nici un incident.
-CONPET SA
Depozitul și stația de pompare țiței Siliștea reprezintă un obiectiv ce apartine CONPET

SA localizat în comuna Raciu , jud Dâmbovița, cu acces din drumul comunal.
Din punct de vedere topografic zona amplasamentului se afla in 150 m. Din punct de

vedere hidrografic la limita amplasamentului pe directia est se afla pârâul Șuța.
Accesul catre depozitul si statia de pompare țiței se face pe drumul comunal in localitatea

Silistea.
Din  punct  de  vedere  rezidential,  locuintele  se  afla  in  partea  de  sud  si  de  est  a

amplasamentului  și  aparțin localității  Siliștea.  In partea de nord a locației  Conpet se află
locuințe ce fac parte din localitatea Raciu. Cele mai apropiate locuințe sunt situate în partea de
sud (aproximativ 50 m). est (aproximativ 120-140 m) și nord (aproximativ 140 m) de limita
amplasamentului.  Biserica  și  cimitirul  comunei  Raciu  sunt  situate  în  partea  de  nord  a
amplasamentului, la aproximativ 100 m de poarta principală de acces.

Din punct de vedere al vecinătăților stația de pompare și depozitul de țiței Siliștea este
delimitată astfel:

-nord: cimitirul și biserica comunei Raciu, zone de locuințe ale localității Raciu;
-est: paraul Șuța Seacă, zona de luncă și zona de locuințe a localității Siliștea 
-sud: zona de locuinte a localității Siliștea
-vest: zona împădurită
RISCURI

 riscuri antropice din vecinatatea amplasamentului 
 incendiul la rezervoarele de titei 
 explozie la unul dintre rezervoare
 scurgeri de produs petrolier din rezervoarele de depozitare 
 riscuri naturale ( cele produse de fenomenele naturale)
 risc seismic
 risc produs de fenomene geomorfologice (tesari, alunecari de teren)
 inundații
 incendii naturale
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B. De transport şi depozitare produse periculoase
Dinamica  evoluţiei  economiei,  implică  o  creştere  permanentă  a  transporturilor  de

substanţe sau deşeuri periculoase pe căile de comunicaţii rutiere şi feroviare, în cisterene,
containere sau alte ambalaje. 

Datorită  unor  accidente  de  circulaţie,  avariilor  apărute  la  mijlocul  de  transport  sau
ambalaj,  reacţiilor  chimice  neprevăzute,  nerespectării  normelor  tehnice  de  ambalare  şi
transport sau altor factori neprevăzuţi, se pot produce explozii, incendii, emisii de gaze, vapori
toxici sau răspândirea substanţelor şi deşeurilor periculoase pe sol şi în mediul înconjurător.

Transporul  substanţelor  sau  deşeurilor  periculoase  pe  căile  de  comunicaţie  este
reglementat prin Legea nr. 31/1994, Procedura de reglementare şi control al transporturilor
deşeurilor pe teritoriul României din 05.01.2004, Hotărârea Guvernului nr.  1374/2000, de
Ordinul comun nr. 2/211/118 din 2004 al miniştrilor din trei ministere cu responsabilităţi în
domeniu şi de „Codul Naţiunilor Unite pentru Transportul Produselor Periculoase”.

C. Transporturi
Transportul rutier
 In cazul producerii unor situatii de urgenta cum ar fi: accidente urmate de incendii sau

explozii, care sa afecteze autovehicolele aflate pe reteaua de drumuri din zona  de competenta
a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” a judetului Dambovita,  interventia
este asigurata de fortele din subordine in cooperare cu cele ale Serviciilor Voluntare pentru
Situatii de Urgenta si ale celorlalte  componente ale Sistemului National de Aparare, dupa caz. 

In ceea ce priveste accidentele rutiere, functie de categoria autovehicolelor, acestea pot fi
impartite in accidente “usoare” in care sunt implicate autoturismele si accidente “grele” in care
sunt implicate autovehicolele de transport persoane sau  marfa, care la randul lor, functie de
marfa transportata se impart in transporturi obisnuite si transporturi de marfuri  periculoase.

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple. Nerespectarea semnelor si regulilor
de circulatie, neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, consumul de alcool  si mai nou starea
carosabilului. Gropile din el, pe importante cai rutiere, ii fac pe conducatorii auto sa  bruscheze
volanul provocand grave accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti si pagube materiale.

Ca tronsoane rutiere cu un grad mai ridicat de pericol, apartinatoare zonei de competenta
putem include

   - DN 72 Gaiesti-Ploiesti deasemenea datorita traficului intens, a neadaptarii vitezei, a
consumului de alcool, dar si a starii grele a carosabilului. 
           

Acesta reprezinta principala ruta ce leaga SV-ul cu NE-ul Romaniei  pe care circula frecvent
si transporturi de marfuri periculoase.

Transportul feroviar
Nu este cazul.



Transportul prin reţele magistrale
Nu este cazul .

D. Nucleare
Riscurile constă în executarea transporturilor cu material nuclear pe căile de comunicaţii

( feroviar şi rutier ) cât şi prin contribuirea factorilor climatici care ajută la deplasarea norului
radioactiv produs în urma unui accident la CNE Kozlodui – Bulgaria.

F. Poluare ape 
Judeţul Dâmboviţa este străbătut de râul  Dîmboviţa, raul Ialomita si raul Prahova. Din

cele trei râuri care străbat judeţul Dâmboviţa numai în râul Dâmboviţa nu se produc descărcări
de ape uzate, situaţie care determină încadrarea acestuia în categoria I din punct de vedere al
calităţii. 

G. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Până în prezent nu se cunosc prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări în comuna

Raciu.

H. Eşecul utilităţilor publice
Până în prezent nu se cunosc eşecuri ale utilităţilor publice în comuna Raciu, dar sunt

posibile apariţia acestora la reţelele de alimentare cu apă, canalizare, reţelele de alimentare cu
energie electrică, precum şi reţelele de telefonie sau internet. 

Intervenţia  pentru  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  se  face  de  către  societăţile  de
administrare  conform  planurilor  proprii  de  acţiune.  I.S.U.  Dâmboviţa  poate  acţiona  la
solicitarea acestora cu forţele şi mijloacele avute  la dispoziţie pentru diminuarea efectelor
produse de eşecul utilităţilor publice.

I. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
Căderea unor meteoriţi, asteroizi sau comete pot provoca pe tot teritoriul comunei Raciu,

efecte distrugătoare vieţii prin producerea unui cutremur de tip cosmic şi de apariţie a unei
calote imense de impurităţi în suspensie minimalizând radiaţia solară.

J. Muniţie neexplodată
Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiilor rămase neexplodate din timpul celor două

războaie mondiale  se execută conform actelor normative de bază. 
Acestre  muniţii  constituie  un pericol  permanent  pentru populaţia  civilă  care  vine  în

contact cu acestea.

3.   RISCURI BIOLOGICE
Epidemii şi epizotii 
Numim epidemie raspândirea în proporţii de masă şi intr-un timp scurt a unei boli

transmisibile  la  oameni,  determinând  astfel  erodarea  stării  de  sănătate  a  populaţiei  şi
perturbarea activităţilor economice, sociale şi de altă natură. Declanşarea efectelor vătămătoare
se datorează acţiunii specifice provocate de agenţii patogeni asupra oamenilor.
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Lanţul epidemic: sursa de infecţie, căile de transmitere şi omul receptiv. 

Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare digestivă şi
transmise prin vectori şi plăgi.

Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea convulsivă, meningita
cerebro – spinală, parotidita epidemică şi gripa.

Cu poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria bacilară, holera,
toxinfecţiile alimentare şi hepatita epidemică. 

Transmise  prin vectori  şi  plăgi:  tifosul  exantematic,  malaria,  febra galbenă,  ciuma,
tetanosul.

Epizotiile reprezintă răspîndirea în proporţii de masă în rândul animalelor a unor boli
infecto- contagioase, unele din ele putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu
animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală contaminată.Deţinătorii
de  animale  au  obligaţia  şi  răspunderea  aplicării  măsurilor  stabilite  de  organele  sanitar  –
veterinare  pentru  prevenirea  şi  combaterea  bolilor  transmisibile  la  animale  precum şi  de
asigurarea bazelor materiale şi a condiţiilor organizatorice necesare.

Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice ,şi parazitare.
Bacteriene:  tuberculoză  bovină,  bruceloză,  leptospiroză,  salmoneloză,  antraxul,

stafilococia şi tetanosul.
Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza.
Parazitare: trichinoloza, echinocoza, dermatomiceea.
Omenirea se află sub ameninţarea izbucnirii a unei epidemii de gripă care ar putea avea

rezultat milioane de decese. Cel mai mare pericol îl reprezintă o combinaţie între virusul gripei
aviare (răspăndită la păsări) şi virusul ce provoacă gripa la om.

S-a ajuns la concluzia că cei doi viruşi aviar şi uman se combină intervenind mutaţii
care să declanşeze o pandemie. Acest virus poate fi adus atât de fluxul migrator al păsărilor cât
şi de cel uman ajungâdu-se la o extindere a evoluţiilor epidemice pe teritoriul comunei Raciu.

 Gripa aviară nu s-a manifestat în comuna Raciu până la această dată însă am avut în
apropierea comunei, în comuna Lucieni, focar de pesta porcină africană. 

       
4. RISCUL DE INCENDIU

Incendiile de pădure iau naştere, în majoritatea cazurilor din neglijenţa oamenilor,   rar
provocate de trăsnete si  datorită autoaprinderii (cele subterane).

Factori care favorizează incendiul: anotimpul în care izbucneşte acesta, felul incendiului,
condiţiile  meteorologice,  topografia  terenului.  Astfel,  seceta  provoacă  uscarea  puternică  a
ierburilor, litierei şi resturilor de exploatare, iar vîntul intensifică arderea şi extinde incendiul.
De asemenea, incendiile iau naştere şi se propagă mai uşor în pădurile pure de răşinoase şi în
special spre sfârşitul verii şi începutul primăverii. 



In  afara  cauzelor  mai  sus  prezentate,  mai  intervine  una  foarte  importanta  si  anume
trecerea unei suprafete de 631 ha in domeniul privat. Din punct de vedere al protecţiei la foc,
acest lucru crează anumite inconveniente datorate faptului că paza şi intreţinerea  pădurilor
sunt activitaţi destul de des neglijate. 

In cazul producerii unui incendiu, intervenţia funcţie de relief, suprafaţa, tipul (litiera,
coronament, combinate, doborâturi, subterane) este deosebit de dificilă, necesitând un număr
mare de forţe si mijloace. 

Incendiile la păduri pot avea consecinţe numeroase şi grave, cum ar fi:
- distrugerea litierei, a regenerărilor naturale şi a seminţişului;
- arderea ramurilor şi a scoarţei arborilor ceea ce produce uscarea lor;
- carbonizarea tulpinilor arborilor parţial, ceea ce duce la deformarea acestora;
- arderea materialului lemnos exploatat;
- pierderea calităţii solului ca urmare a arderii litierii şi reducerea umidităţii prin lipsa

stratului protector;
- degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de păsări, puii unor animale şi

specii de vânat etc.);
- reducerea valorii estetice, economice şi biologice a pădurilor;
- distrugerea  unor  construcţii  existente  pe  teritoriul  pădurilor(cabane,  adăposturi

pentru animale etc.);
- pierderea vieţiilor omeneşti în unele situaţii.
Faţă  de  cele  expuse  se  desprinde  concluzia  că  problemele  complexe  şi  specificul

intervenţiei pentru stingerea incendiilor la păduri, impun o organizare şi conducere fermă a
acţiunilor, fapt ce se realizează prin constituirea comandamentelor de intervenţie în fondul
forestier încă înaintea producerii unor eventuale incendii.  

   Se desprinde ca o caracteristică  a incendiilor de  pădure dezvoltarea cu intensitate pe o
suprafaţă mare a acestora, datorită speciilor de răşinoase şi foioase, lipsa spaţiilor de siguranţă
(rigole), terenul accidentat şi greu accesibil (uneori inaccesibil), lipsa surselor de apă – pe timp
de secetă chiar inexistenţa acestora, greutăţi în realizarea legăturilor radio datorită zonelor
ecranate.

   
5. RISCURILE SOCIALE 
Problema sărăciei reprezintă efectul de dezagregare socială cu care societatea noastră se

confruntă: criminalitatea, corupţia, trafic de fiinţe vii, degradarea habitatului uman, inhibarea
simţului civic care duc la manifestări cu afluenţă de public.

Mişcările sociale posibile pot fi organizate în timpul sărbătorilor religioase importante
(Ziua  Paştelui,  Ziua  Crăciunului  etc.)  sau  în  timpul  manifestărilor  culturale  (Ziua
Internaţională a Muncii - 1 Mai, Ziua Europei – 9 Mai, Ziua Naţională a României, etc.) cât şi
în timpul evenimentelor social – economice (bâlciuri, festivaluri, etc.).

 
6. ZONE DE RISC CRESCUT
- Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor

din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice.
 Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 in unităţile administrativ teritoriale afectate

de inundaţii se  încadrează şi.comuna Raciu si anume in zona piriului Suta-Seaca.
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În  ceea  ce  priveşte  cutremurul,  judeţul  Dâmboviţa  este  amplasat  în  zona  cu
intensitate seismică VIII , conform Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, fiind afectat în
totalitate. Este încadrat la gradul de risc ridicat.

-  Obiective  sursă  de  risc  (pe  tipuri:  incendii  şi  explozii,  chimic,  radiologic,
tehnologic,etc)

Incendiile de proporţii sunt fenomene complexe declanşate natural sau artificial, uneori
scăpate de sub control, în urma cărora se produc pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale,
necesitănd costuri mari pentru stingerea lor, reabilitarea zonelor afectate .

Elementele  de risc  sunt reprezentate de clădirile de locuit,  magazine,  şcoli,  cabinete
medicale, obiective economice, lăcaşe de cult,  păduri, culturi cerealiere. 

-  Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de risc:
Satele comunei Raciu nu sunt afectate de obiective sursă de risc din vecinătăţile comunei.

CAPITOLUL IV.  ACOPERIREA RISCURILOR  

Secţiunea 1.Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie:
Elaborarea concepţiei  de desfăşurare a acţiunilor  de protecţie-  intervenţie constă  în

stabilirea efectelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de
urgenţă,  definirea  obiectivelor,  crearea  de  scenarii  pe  baza  acţiunilor  de  dezvoltare,  a
premizelor referitoare la condiţiile viitoare, selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea
dispozitivului  de  intervenţie,  luarea  deciziei  şi  precizarea  sau  transmiterea  acesteia  la
structurile proprii şi cele de cooperare.

Concepţia  acţiunilor  de protecţie-  intervenţie  se  stabileşte  din timp şi  se  înscrie  în
concepţia generală a Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă ,,Basarab I,,  Dâmboviţa şi
cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în scopul asigurării protecţiei
populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de război sau
dezastre.

Concepţia din Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor se aplică în scopul realizării
în  timp scurt,  în  mod organizat  şi  într-o  concepţie  unitară  a  măsurilor  de  intervenţie  şi
protecţie.

Măsurile  stabilite  în  concepţia  de  protecţie  –  intervenţie  se  realizează  din  timp în
conformitate cu legislaţia în vigoare ( Ordinul nr. 132/ 29.01.2007) şi a Schemei cu Riscurile
Teritoriale din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I,,
Dâmboviţa şi se intensifică în situaţii speciale, conform Planului de Evacuare pentru Situaţii de
Urgenţă.

De  asemenea,  concepţia  cuprinde  măsuri  specifice  privind  planificarea,  pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă la obiective, instituţii



publice, construcţii, aglomerări de persoane şi operatori economici sursă de risc din zona de
competenţă.

Secţiunea a 2a. Etapele de realizare a acţiunilor:

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele:
a.alertarea şi /sau alarmarea unitătii sau a subunităţilor pentru intervenţie;
b.informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
c.deplasarea la locul intervenţiei;
d.intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de
intervenţie;
e.transmiterea dispoziţiilor preliminare;

f.recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
g.evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h.realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;
i.manevra de forţe;
j.localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);
k.înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
l.regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
m.stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
n.întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o.retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
p.restabilirea capacităţii de intervenţie;
q.informarea inspectorului general/ inspectorului şef/ comandantului şi a eşalonului superior.

Aceste  etape  se  stabilesc  ţinând  cont  de  caracteristicile  operative  ale  zonei  de
competenţă, centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor obţinute.

Organizarea  intervenţiei  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  ,,Basarab  I,,
Dâmboviţa  pentru  acoperirea  riscurilor  se  realizează  într-o  concepţie  unitară  în  zone  de
competenţă  prin  stabilirea  raioanelor  de  intervenţie  a  subunităţilor,  precum  şi  stabilirea
urgenţelor astfel:

I.Detaşamentul Târgovişte – cuprinde localităţile:
municipiul Târgovişte, comuna Aninoasa, Răzvad, Şotânga, Ulmi, Băleni, Bucşani, Comişani,
Dragomireşti,Lucieni, Nucet, Văcăreşti, Pierşinari, Raciu.

Secţiunea a 3a. Acţiunile de protecţie – intervenţie
Forţele  de intervenţie  voluntare  acţionează  conform domeniului  lor  de  competenţă,

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;
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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;
f.limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu

mijloacele din dotare.

Secţiunea a 4a. Instruirea.
Pregătirea  forţelor  voluntare  de  intervenţie  se  realizează  în  cadrul  sedinţelor  de

pregătire, aplicaţiilor şi exerciţiilor de alarmare, funcţie de tipurile de risc ce pot afecta comuna
Raciu şi de  gradul de dotare cu mijloace şi materiale.

Forţele de intervenţie voluntare se pregătesc în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă sau operatorilor economici unde sunt organizate, în baza programelor elaborate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” Dâmboviţa. 

Secţiunea a5a. Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare.
Sistemul  informaţional-  decizional  cuprinde  ansamblul  subsistemelor  destinate

observării, detectării, măsurii , înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării,
notificării,  culegerii  şi  transmiterii  informaţiilor  de  către  factorii  implicaţi  în  acţiunile  de
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Informarea COAT ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii unei
situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra
măsurilor luate, se realizează prin raportare.

Primaria,  şi  comitetele  locale  pentru  situaţii  de  urgenţă,  precum  şi  conducerile
operatorilor economici şi instituţiile amplasate  în zona de risc au obligaţia să asigure preluarea
de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea
declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

Circuitul informaţional- decizional se realizează conform planului de alarmare.

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi
acoperire  a  riscurilor  se  realizează,  potrivit  reglementărilor  în  vigoare,  prin  planurile  de
asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  şi  financiare  pentru  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă, elaborate de comitetul local pentru situaţii de urgenţă.

Consiliul Local prevăde anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.



CAPITOLUL VI – LOGISTICA ACŢIUNILOR

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
este  stabilit  prin  planurile  de  apărare  specifice  elaborate,  potrivit  legii,  de  autorităţile,
instituţiile  publice  şi  operatorii  economici  cu  atribuţii  în  acest  domeniu,  conform
regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de
riscuri identificate pe raza Comuna Raciu.

Forţele şi mijloacele de intervenţie sunt organizate, stabilite, se pregătesc din timp şi
acţionează  conform sarcinilor  stabilite  prin planurile  de apărare  specifice  şi  planurilor  de
cooperare.

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

În funcţie de modificările ce vor surveni, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor va
fi actualizat cu evoluţia situaţiilor din teren.
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