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CAPITOLUL 1 

SECTIUNEA 1 

Definitie scopuri obiective 

 

 Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor din localitatea Teişani reprezinta 

documentul care cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul localitatii, masurile, 

actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor specifice. 

Scopul Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor este acela de a permite factorilor 

de conducere si de decizie sa faca alegerile cele mai bune posibile referitoare la: 

-prevenirea riscurilor 

- amplasarea si dimensionarea unitatilor operative 

-stabilirea conceptiei si elaborarea planurilor de interventie in situatii de urgenta 

-alocarea (resurselor) fortelor si mijloacelor necesare 

 Obiectivele Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor sunt: 

 -crearea unui cadru unitar de actiune pentru prevenirea si managementul riscurilor 

generatoare de situatii de urgenta; 

 -realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, a măsurile pentru 

pregătirea populaţiei şi a teritoriului, protecţia populaţiei, salariaţilor, bunurilor materiale şi a 

colectivităţilor de animale în situatii de urgenta. 

 - realizarea unei conceptii unitare privind acoperirea riscurilor atat din punct de vedere 

financiar cat si logistic logistic; 

 -dimensionarea fortelor umane si materiale in functie de tipul de riscuri cat si de 

amploarea acestora.  

 Primarul asigura conditiile necesare elaborarii Planului de Analiza si Acoperire a 

Riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necesare pentru punerea in 

aplicare a acestora potrivit legii 

 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 al 

Judetului Prahova  
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SECŢIUNEA a 2-a  

Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor  

 

2.1. Acte normative de referinţă. 

➢ OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr.15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004;  

➢ Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, 

comunitare pentru situaţii de urgenţă abrogată parțial;  

➢ H.G.R. nr.1490/2004 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a I.G.S.U. cu modificările și completările ulterioare;  

➢ H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă;  

➢ H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Hotararea de Guvern nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 

sunt repartizate urmatoarele functii de sprijin:H.G.R. nr.1040/2006 pentru aprobarea 

Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

➢ H.G.R. nr.762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

➢ O.M.A.I. Nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă, privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă cu 

modificările și completările ulterioare;   

➢ O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile 

din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;  

➢ O.MA.I. nr.886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de 

înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;  

➢ O.M.A.I. nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, 

pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste cu modificările și completările ulterioare;  

➢ O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;  

➢ O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.M.A.I. nr.1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi 

funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;  

➢ O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a structurii-cadru 

a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;  

➢ Ordinul nr.551/1475 din 08 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină şi secetă severă, a 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – 

invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminare a culturilor agricole şi a Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;  
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➢ H.G.R. nr.182/2006 privind abrogarea H.G. nr.1075/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme 

şi/sau alunecări de teren;  

➢ O.M.A.I şi O.M.T.C.T. nr.708/923/2005, privind comunicarea principalelor 

caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, 

a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure;  

➢ OMAI 1160/2006 şi OMTCT 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau 

alunecări de teren;  

➢ Ordin comun al M.A.I. şi M.C.T.I. nr.1149/470/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul 

de competenţă al M.C.T.I.;  

➢ O.U. nr.244/2000 *** Republicată privind siguranţa barajelor cu modificările și 

completările ulterioare.  

➢ Ordin nr.116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de 

siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a 

Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor 

care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023;  

➢ Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele 

transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 (M.O. 

220/02.04.2003) cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul M.M.D.D. nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului 

de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 191/04.03.2004);  

➢ Ordinul M.M.D.D. nr.251/2005 pentru Organizarea şi funcţionarea secretariatelor de 

risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase (M.O. 298/11.04.2005) cu modificările și completările 

ulterioare;  

➢ Ordinul comun M.A.I.-M.M.D.D. nr.520/2006 privind aprobarea Procedurii de 

investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 

522/16.06.2006);  

 

 

 

 

2.2. Structuri organizatorice implicate 

La elaborarea planului, precum şi pentru punerea acestuia în practică sunt implicate 

următoarele instituţii cu atribuţii în managementul tipurilor de risc identificate la nivelul 

comunei Teisani : 

 

 

 

Coordonat  de: 

Numele şi prenumele Instituţia  Funcţia  Data Semnătura 

Primar 

Stanciu Gheorghe  

Primaria localitatii  

TEISANI  

Presedinte CLSU   

Viceprimar 

Cârstocea Elena - 

Lavinia 

Primaria localitatii  

TEISANI   

Vicepresedinte 

CLSU 
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2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţiuni în domeniu.  

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor membrilor Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă Teisani care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de 

sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Primarul comunei Teisani 

Prahova administrativ-teritoriale răspund de asigurarea condiţiilor necesare elaborării planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor. După elaborare şi aprobare, PAAR ale localităţilor şi cel 

judeţean se pun la dispoziţia secretariatului tehnic permanent ale CJSU Prahova, iar extrase din 

documentele respective se transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea 

şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, 

în părţile care le privesc, conţinutul planurilor şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă 

specifice. Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, prin Centrul Operaţional 

Judeţean, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi 

elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare tipurilor de riscuri 

generatoare de situaţii de urgenţă. Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile 

neguvernamentale şi alte structuri din judeţul Prahova au obligaţia de a pune la dispoziţia 

C.J.S.U. Prahova toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii 

Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor judeţean. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Prahova, prin Centrul Operaţional Judeţean, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea 

acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagină 8 din 75 

 

CAPITOLUL II 

CARACTERISTICILE COMUNEI TEISANI 

Sectiunea 1 

Amplasare geografica si relief 

 

 Comuna se află în partea central-nordică a județului, în zona de deal spre munte, pe 

malul drept al râului Teleajen, satul de reședință fiind situat la 6 km nord de orașul Vălenii de 

Munte. Comuna este străbătută de șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul de Brașov 

prin Vălenii de Munte, șosea din care se ramifică lângă Teișani șoseaua județeană DJ100N, 

care duce spre vest către orașul Slănic. Din acest drum se ramifică la Teișani șoseaua județeană 

DJ219 care duce la Vălenii de Munte, unde se termină tot în DN1A.  Prin comună trece calea 

ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care comuna este deservită de stația Teișani. 

         La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Teișani era formată doar din satul de reședință, 

făcea parte din plaiul Teleajen din județul Prahova și avea 1355 de locuitori. În comună 

funcționa o școală deschisă în 1894, o moară pe un iaz de lângă râul Teleajen și două biserici 

ortodoxe — una fondată de locuitori în 1878 și una mai veche, al cărui clopot purta o inscripție 

ce arată că a fost turnat la 1786. Pe teritoriul actual al comunei era organizată și comuna Olteni, 

formată din satele Olteni, Ștubeiu și Valea Stâlpului, având 1200 de locuitori și 298 de case. În 

comuna Olteni funcționau 2 mori de apă pe Teleajen și două biserici ortodoxe — una construită 

în 1870 pe locul alteia vechi în satul Ștubeiu; și alta în Olteni, datând din 1805. Satul Bughea 

de Sus aparținea comunei Bughiile, și avea o biserică ortodoxă fondată de localnici la 1837. 

În perioada interbelică, situația administrativă s-a păstrat. Astfel, în 1925, după cum 

consemnează Anuarul Socec, comuna Teișani avea 1538 de locuitori, în vreme ce comuna 

Olteni avea 1485. 

      În 1950, comunele Teișani, Olteni și Bughiile au fost arondate raionului Teleajen din 

regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, la reforma administrativă, 

județul Prahova s-a reînființat, iar comunele Olteni și Bughiile s-au desființat, prima fiind 

inclusă în întregime în comuna Teișani, iar cealaltă fiind împărțită între comunele Gura 

Vitioarei (satul de reședință, Bughea de Jos) și Teișani (satul Bughea de Sus). 

 

 Situat între Localitatile Izvoarele la nord, Slănic şi Vărbilău la vest, Drajna  la est, 

Vălenii de Munte la  sud, localitatea Teisani corespunde in cea mai mare parte  bazinului 

hidrografic al râului Teleajen, avand o suprafata de 30,22 Km2 ceea ce reprezinta 0,62 % din 

suprafata judetului Prahova  si o populatie de 3565 locuitori reprezentand aproximativ 0,486 

% din populatia judetului Prahova cu o densitate de 121 locuitori pe Km2. 

 Pe globul pamantesc, Prahova este asezata exact la jumatatea distantei dintre ecuator si 

polul nord, adica pe paralela de 45o care trece la sud de orasul Baicoi, si meridianul 26o care 

trece prin municipiul Ploiesti si comuna Maneciu  Ungureni. 

 

Forme de relief 

 Relief complex, dispus în trepte proporţional repartizate ce scad în altitudine de la nord 

la sud: 

• Dealuri subcarpatice: 30,22 km2  (100 %) 

În funcţie de relief se pot distinge nuanţe de climat, de deal prezentând următoarele 

caracteristici climatice: 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Teleajen
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83lenii_de_Munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83lenii_de_Munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%83nic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Ploie%C8%99ti_Sud-M%C4%83neciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Ploie%C8%99ti_Sud-M%C4%83neciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Teleajen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bughea_de_Jos,_Prahova
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 zona de   

deal 

Radiaţia solară globală (Kcal/m2/an) 20 

Durata de strălucire a soarelui (ore/an) 1.000 

Temperatura medie anuală (0C) 9,6 

Temperatura medie a lunii ianuarie (0C) -1,9 

Temperatura medie a lunii iulie (0C) 19,6 

Precipitaţii medii anuale (mm) 700 

Nebulozitate (zile/an) 150 

Zile de ninsoare/an 25 

Zile cu strat de zăpadă / an 70 

Grosimea stratului de zăpadă (cm) 35 

Viteza medie anuală a vântului (m/sec.) 4

4,7 

 

 

 

Caracteristici pedologice ale solului 

Diversitatea unităţilor morfologice determină şi o mare varietate a solurilor în judeţul 

Prahova. 

În dealurile subcarpatice se constată un mozaic de soluri, în care sunt prezente solurile 

brune, brune podzolite, brune acide, pseudorendzine, favorabile culturilor furajere, pajiştilor 

naturale şi livezilor de pomi fructiferi. 

În luncile care străbat câmpia şi în zona de dragare apar suprafeţe întinse cu aluviuni şi 

soluri aluvionale, lacovişti, cernoziomuri freatic-umede sunt propice pentru cereale şi legume. 

 

Zonarea pedologică - calitatea solurilor 

Relieful variat al judeţului determină tipul caracteristic de sol. Prezenţa unităţilor 

montane şi de podiş are drept consecinţă o diferenţiere altitudinală a condiţiilor climatice, 

etajarea vegetaţiei şi un înveliş de sol variat şi complex. 

În  zona dealurilor subcarpatice domină solurile brune, brune-podzolite, brune acide; pe 

versanţi – soluri negre de fâneaţă, diferite soluri erodate şi regosoluri; în zonele de luncă se 

găsesc aluviuni şi soluri argiloiluviale freatic umede;  

Categoriile de degradări care afectează solurile acestei zone sunt: 

- soluri erodate – 22 ha. din care 15 afectate de alunecări. 

- soluri cu pericol de eroziune - 18 ha.  

- soluri aluviale – 30 ha.  

Gruparea terenurilor după pretabilitatea la folosinţa arabilă s-a realizat avându-se în 

vedere caracteristicile şi deficienţele principale de sol şi drenaj, în funcţie de intensitatea de 

manifestare şi natura proceselor de degradare.Pe teritoriul studiat s-au identificat terenuri din 

clasele I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil: 

- Clasa II - este constituită din terenuri cu pretabilitate bună şi limitări reduse pentru 

culturile de câmp – 7 % din totalul suprafeţei agricole; 

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: textura 

lutoargiloasă la suprafaţa solurilor, panta slabă a terenului, eroziunea slabă a solurilor, 

neuniformitatea foarte slabă a terenului în special pe luncile râurilor, adâncimea apei freatice 
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la 2-3 m. adâncime, excesul slab de umiditate de suprafaţă (stagnant) pe solurile 

pseudogleizate,  

- Clasa III - cu pretabilitate mijlocie cu limitări moderate - ocupă 23 % din totalul 

suprafeţei agricole;  

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: panta 

moderat înclinată asociată frecvent cu eroziunea solurilor, nivelul ridicat al apei freatice (1-2 

m) asociat cu textura argiloasă a solurilor.  

- Clasa IV - terenuri cu pretabilitate slabă cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil 

ocupă 57 % din totalul suprafeţei agricole. 

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: panta 

(20-25%), eroziunea moderată a solurilor, textura luto-argiloasă a solurilor. 

- Clasa V - terenuri cu limitări foarte şi extrem de severe ocupă 13 % din terenul agricol.  

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în aceste clase sunt: alunecări 

de teren active pe versanţi, eroziune în adâncime (ravene, ogaşe) prăbuşiri. 

 

 

 

SECTIUNEA a-2-a 

Caracteristici climatice 

 

                    Localitatea Teişani are o pozitie intermediara intre zona de curbura si meridionala 

a Carpatilor si Subcarpatilor, marile unitati de relief ( munte, deal, campie) succedandu-se de 

la nord la sud. 

                   Climatul temperat continental specific tarii noastre, se distinge in localitatea 

Teisani prin  climatul de deal. 

Climatul de deal :  temperaturile medii anuale se incadreaza intre 8  gr. C spre zona de 

contact cu muntele, si 10 gr. C.  Temperaturile mai ridicate din zona subcarpatica se datoreaza 

vanturilor de tip foehn, indeosebi primavara, si a ciclonilor retrograzi, mai ales toamna. 

Precipitatiile medii anuale au valori de 800 mm in partea de nord si pana la 600 mm in partea 

sudica a zonei deluroase. 

                   In regiunea montana si de deal se pot sesiza diferentieri climatice intre zonele 

depresionare si culmile inalte. Inversiunile locale de temperatura apar in zonele depresionare 

subcarpatice ( Campina, Valenii de Munte, Slanic, Valcanesti ) si pe vaile largi, cu brume 

timpurii toamna si tarzii primavara. 

                   Regiunile  de deal inregistreaza timp de 10 luni pe an valori medii de peste 0 gr. C. 

                   Temperaturile cele mai scazute se inregistreaza in luna ianuarie ( medii 

multianuale: -2.1 gr. C la Campina, ).  

                   Valorile de temperaturi medii multianuale cele mai ridicate se inregistreaza in luna 

iulie : 19.0 gr. C la Campina. 

                   Fenomenul de seceta se manifesta in luna iulie si se accentueaza in luna august. 

Acest fenomen se produce datorita stagnarii aerului uscat, tropical, o perioada mai indelungata 

in zona Baraganului si zona deluroasa. 

                   Perioada cea mai ploioasa a anului este aprilie – iunie , in luna iunie inregistrandu-

se maximul multianual de precipitatii: Campina 112.4 mm.  

 

             

        Fenomene meteorologice deosebite  

- Crivatul – iarna  in  zona de campie si  in  zonele  joase  deluroase  apar invazii de aer  

rece si foarte rece, insotite de vant, provenite din aria anticiclonului siberian. 
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- Foehnul - vant local  ce  bate  mai ales primavara, in zona  subcarpatica, datorita  

revarsarilor  de  aer  din  Transilvania  peste  arcul  montan carpatic si a incalzirii acestuia 

la coborare  peste  pantele  muntilor. Vanturile  de  tip  foehn duc la inseninari, topirea mai 

repede a stratului de zapada si cresterea temperaturii cu 3-5 gr. C.   

- -    Ceata  - fenomen frecvent in zona de munte si mai putin frecventa la  deal – 15 zile pe 

an la Campina.  

-  -  Chiciura - fenomen  periculos  pentru  toate  tipurile  de  transport  pe  cablu ( energie 

electrica, teleferic, telecabine ) . In  zona  de  munte   se inregistreaza intre 15 – 25 zile pe 

an, iar in zona de deal. 

- - Grindina - fenomen periculos inregistrat in perioada aprilie – octombrie. Nr. mediu de 

zile pe an cu grindina este de 2 -4 in  zona  de  munte si de 2 cazuri pe an in medie in 

zonele de deal si campie.  

            Numarul de zile cu precipitatii solide ( ninsoare, mazariche ) variaza in medie intre, 29 

zile la Campina.  

            Numarul de zile cu precipitatii lichide ( ploaie, burnita ) este in medie  de 109 zile pe 

an la Campina . 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Reţea hidrografică 

 

 

STATIA  METEOROLOGICA  CAMPINA 

TEMPERATURA MEDIE LUNARĂ ȘI ANUALĂ A AERULUI (0C) DIN PERIOADA 

01.01.2014 – 30.06.2022 

 
 

ANII 
LUNILE  

ANU

ALĂ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 -0.2 1.2 7.7 9.8 14.0 17.2 20.1 19.8 15.0 9.8 3.9 1.4 10.0 

2015 0.7 0.4 4.5 9.1 16.0 18.1 21.9 20.9 17.7 9.1 7.0 3.3 10.7 

2016 -1.8 4.6 5.4 12.3 13.6 19.7 21.3 20.1 16.0 8.0 3.6 -0.7 10.2 

2017 -4.5 0.7 7.3 8.6 14.6 19.6 20.5 21.4 15.9 9.8 4.8 2.6 10.1 

2018 0.3 -0.3 2.5 14.1 16.6 19.2 19.4 20.6 15.6 10.7 3.5 -0.3 10.2 

2019 -1.2 2.1 6.2 9.2 14.6 20.4 19.5 20.8 15.8 10.8 8.5 3.3 10.8 

2020 0.4 3.2 6.9 10.0 13.7 18.6 20.7 20.7 17.5 12.0 4.4 2.7 10.9 

2021 0.1 1.9 3.1 7.3 14.4 17.9 22.1 - 13.9 7.9 5.8 1.6 - 

2022 0.4 2.3 2.2 9.4 - 19.5        
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TEMPERATURA MAXIMĂ LUNARĂ ŞI ANUALĂ (°C) / ZIUA PRODUCERII, DIN 
PERIOADA 01.01.2014-30.06.2022 

 
ANII LU N I L E ANUA

LA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 14,3 18,6 21,5 22,0 26,5 28,3 29,0 31,4 26,2 24,7 22,5 18,9 31,4 

8 17 19 9 26 10 21 3 8 15 7 24 3.VIII 

2015 15,9 14,2 17,0 25,0 26,8 29,9 33,8 34,0 34,8 21,7 20,1 19,7 34,8 

11 28 26 17 21 14 30 31 2 3 12 27 2.IX 

2016 16,2 22,9 22,4 28,7 28,8 32,3 31,7 33,1 30,3 24,4 17,9 13,6 33,1 

28 16 31 18 30 18 30 1 17 2 7 11 1 .VIII 

2017 10,2 17,8 22,8 24,0 27,5 31,7 33,1 35,1 31,9 25,7 
- 

15,8 
- 

2 23 24 28 31 29 1 4 2 19 
- 

25 
- 

2018 16,7 13,3 21,1 26,8 28,3 29,9 28,6 31,0 31,1 26,7 17,1 11,0 31,1 

7 2 31 26 31 20 12 18 2 31 4 8 2.IX 

2019 11,3 19,5 21,8 23,5 26,2 31,2 33,0 32,3 30,7 25,8 21,9 21,1 33,0 

18 4 18 27 29 27 2 12 3 14 6 18 2.VII 

2020 14,9 17,3 22,7 24,6 27,1 30,4 32,9 33,6 31,6 26,9 17,2 13,5 33,6 

10 18 13 29 14 29 30 31 1 5 8 30 31.VIII 

2021 12,5 22,8 18,3 25,4 
- 

31,6 34,8 
- 

27,5 21,5 26,0 13,6 
- 

23 26 28 30 
- 

24 28 
- 

16 22 5 25 
- 

2022 16,1 15,6 20,9 22,8 
- 

32,6 
       

3 11 30 25 
- 

30 
       

 

TEMPERATURA MINIMĂ LUNARĂ ŞI ANUALĂ (°C) / ZIUA PRODUCERII, DIN 
PERIOADA 01.01.2014-30.06.2022 

ANII LU N I L E ANU

ALA 

I II III IV V VI VII VIII I

X 

X XI XII  

2014 -16,7 -15,1 -2,7 1,2 2,4 8,2 10,1 7,6 1,0 -2,5 -5,2 -16,0 -16,7 

31 4; 5 30 13 7 22 5 29 25 27 25 31 31.1 

2015 -16,7 -11,4 -4,8 -2,1 5,3 7,8 9,5 10,7 7,5 -1,5 -4,8 -10,1 -16,7 

8 8 9; 

20 

5 1 8 12 23 9 29 1 31 8.I 

2016 -16,1 -6,6 -5,2 0,0 1,3 7,5 10,5 7,6 3,9 -1,0 -6,7 -10,9 -16,1 

20 7 17 21 19 9 21 14 23 29 30 14 20.1 

2017 -20,1 -14,1 -3,7 -3,3 2,4 9,3 9,3 7,7 -

0,1 

-1,8 - -9,1 - 

10 14 27 22 11 15 5 24 30 31 - 22 - 

2018 -14,0 -11,8 -

18,0 

-1,4 6,3 6,7 8,8 11,6 -

1,4 

-0,8 -10,8 -12,7 -18,0 

16 28 1 3 18 24 2 12 27 26 30 1 1.111 

2019 -13,3 -10,6 -5,3 -1,9 3,1 10,6 9,2 10,3 1,6 0,4 -2,5 -7,9 -13,3 

8 25 28 4 9 5 10; 

13 

5 21 9 2 5 8.I 

2020 -9,8 -11,3 -7,3 -7,1 2,1 3,0 10,0 11,7 6,1 -0,9 -4,7 -7,1 -11,3 

7 8 16 1 7 3 14 3 20;2

8 

21 26 2 8.II 

2021 -14,5 -14,3 -6,8 -4,9 - 6,7 11,3 - 2,8 -2,7 -4,3 -11,6 - 

17 13 7 8 - 14 3 - 24 26 26 22 - 

2022 -11,4 -7,1 -

10,6 

-4,4 - 10,0        

13 4 10 5 - 8        
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CANTITATEA LUNARĂ ŞI ANUALĂ DE PRECIPITAŢII (MM), DIN PERIOADA 

01.01.2014 -30.06.2022 

 
 

CANTITATEA MAXIMĂ DE PRECIPITAŢII CĂZUTĂ ÎN 24 DE ORE 
(MM)/ZIUA PRODUCERII,DIN PERIOADA 01.01.2014-30.06.2022 

 

 

 

 

ANII L U N I L E  ANUAL

A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 67,3 3,8 44,1 208,

2 

169,

2 

153,

6 

134,

0 

79,0 50,2 87,6 27,3 101,

5 

1125,8 

2015 39,2 44,9 68,9 37,0 50,4 108,

0 

53,0 44,6 148,

4 

56,8 103,

2 

4,2 758,6 

2016 27,2 16,2 68,5 68,2 149,

2 

155,

4 

44,0 66,4 86,2 144,

8 

73,2 2,4 901,7 

2017 16,0 30,0 8,3 111,

0 

94,8 68,0 117,

6 

20,8 84,8 144,

2 

79,8 59,6 834,9 

2018 30,5 78,4 84,6 16,2 41,8 209,

8 

167,

4 

72,4 8,8 5,2 32,8 97,7 845,6 

2019 66,4 15,0 21,3 62,2 89,4 146,

0 

84,8 52,0 18,8 65,8 76,3 17,8 715,8 

2020 1,0 15,9 47,4 5,6 139,

2 

163,

6 

126,

6 

27,2 42,2 106,

0 

9,3 60,4 744,4 

2021 39,0 12,0 51,2 43,5 178,

0 

156,

6 

119,

6 

154,0 23,4 35,8 30,2 106,

3 

949,6 

2022 12,5 4,1 17,1 56,5 - 75,4        

ANII L U N I L E  ANUAL

A 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
2014 29,4 1,3 15,9 45,6 27,2 30,4 39,8 34,8 24,4 40,4 6,6 22,2 45,6 

25 15 6 19 1 20 11 24 8 23 17 9 19.IV 

2015 15,5 10,7 23,7 14,6 16,8 40,4 31,4 14,2 64,6 25,4 36,8 3,0 64,6 

25 26 27 6 26 26 10 1 28 11 28 29 28.IX 

2016 9,0 5,6 16,3 24,6 38,2 38,4 15,0 34,2 56,2 48,4 30,8 2,1 56,2 

17 27 24 20 7 2 3 12 20 12 8 13 20.IX 

2017 8,8 15,4 4,2 24,2 28,8 32,4 55,6 9,2 23,6 84,4 34,9 24,0 84,4 

11 8 10 20 27 8 3 21 20;2

1 

24 28 2 24.X 

2018 13,0 17,0 22,9 8,2 9,4 37,4 25,4 42,0 4,0 4,6 15,4 37,6 42,0 

18 14 23 27 17 8 29 21 16 21 19 15 21.VIII 

2019 15,3 11,7 15,4 22,8 22,8 26,6 16,6 17,4 10,0 39,2 24,4 12,2 39,2 

24 12 12 30 17 3 5 1 4 4 21 13 4.X 

2020 0,4 5,1 23,8 4,2 42,6 25,2 48,0 10,0 14,8 46,6 2,2 12,7 48,0 

27;29 27 5 20 3 15 20 25 4 26 4 28 20.VII 

2021 16,1 6,7 17,4 14,8 59,8 45,4 53,2 35,0 8,2 13,2 21,0 51,2 59,8 

5 1 16 14 28 1 2 29 28 14 9 12 28.V 

2022 8,2 3,2 7,8 14,6 
- 

18,0 
       

9 20 5 17 
- 

26 
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3.  Reteaua hidografica 

 Dependenta de toti ceilalti factori fizico-geografici si mediului natural, reteaua 

hidrografica a localitatii Teişani insumeaza o lungime de peste 11 Km cursuri de apa cu o 

suprafata totala a bazinului hidrografic de 8 Kmp. 

 Principalul colector al raurilor este Teleajen, cu o lungime de 3 Km., care aduna o serie 

de afluenti:pârâul Teişani şi Valea Stîlpului . 

 Pârâul Teişani alimentat, de izvoare de creastă, cu un debit mai mare în perioada de 

viituri, străbate comuna Teişani în direcţia nord-est – sud-est. Pârâul Valea Stîlpului are 

caracter permanent cu un debit variabil în funcţie de pecipitatţii, străbate satul Olteni în direcţia 

nord-vest – sud-est şi colectează apele din partea de nord-vest a teritoriului.Restul pâraielor nu 

au un debit permanent,aceste văi au în general caracter torenţial ce se schimbă numai în 

perioadele ploioase. 

 Reteaua hidrografica treverseaza judetul in directia nord-sud prezentand si o inclinare 

sud-estica spre zona de divagare din subcarpatii de curbura. De asemenea o caracteristica 

principala o constituie regimul hidric torential cu amplitudini extreme intre apele mici si mari 

(raul Teleajen la ape mici in  zona de campie prezinta debit de 8-9 m3 /s, iar la debite mari poate 

sa ajunga la 800-900 m3 /s).Din aceasta cauza partea de sud a judetului este expusa la inundatii. 

  

 

Un tablou al principalelor cursuri de apa este prezentat in tabelul de mai jos: 

 

                                                 

Nr. 

crt. 

Cursul de apã Lungime 

totalã 

km 

Lungime 

pe 

teritoriul 

localitatii 

 

Altitudine  (m) Suprafata 

kmp 

Altitudinea                             

medie (m) amonte aval 

10. Teleajen 122 9 560 450 8 505 

    

            Localitatea Teisani este racordata la sistemul de alimentare cu apa potabila al SC Hidro-

Prahova. Pe teritoriul localitatii nu exista iazuri sau acumulari piscicole. 

           In judetul Prahova sunt doua baraje hidrotehnice: Paltinu si Maneciu. 

Barajul Paltinu este amplasat pe raul Doftana la 17 Km amonte de varsarea in raul Prahova 

(masurati pe talveg), pe teritoriul comunei Sotrile, sat Seciuri.A intrat in exploatare in anul 

1971. 

Barajul Maneciu este amplasat pe raul Teleajen, la confluienta raului Teleajen cu râul 

Telejenel, in afara suprafetei construibile al localitatii Maneciu-Ungureni. Incepad cu luna 

aprilie 1995 s-a trecut la punerea sub sarcina  a acumularii Maneciu la cota 585,0 mdM. 

 

Lac de 

acumulare 

Localizare Suprafata lac 

la NNR 

Volum total 

mil. mc 

Volum util 

mil.mc 

Paltinu R.Doftana, 

afluent al  

Prahovei 

197,5 ha  

 

63,00 53,67 

Maneciu R.Teleajen, 

afluent al  

Prahovei 

192,0 ha  

 

60,00 55,00 

 

 Imaginea hidrografica a judetului este completata si cu prezenta unor lacuri, care desi 

putine si cu suprafete mici se inscriu totusi in peisajul hidrografic local. De remarcat este ca 



Pagină 15 din 75 

 

cele mai multe sunt in zona de campie si cea de deal si fac parte din sectorul piscicol al 

judetului. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Populatie. 

 

 Din totalul populatiei localitatii Teişani de 3565 locuitori, 1745 sunt barbati si 1820 

sunt femei. Densitatea  medie in comuna Teişani este de 121 locuitori / km2, cea mai mare 

densitate este in satul Teişani  de 155 locuitori pe km2 si cea mai mica in satul Bughea de Sus 

de 20 locuitori / km2.  

 Populatia ocupata in localitatea Teişani este in numar de 1690 

Gradul de ocupare al populatiei in industrie: 

 Structura demografica a populatiei localitatii Teişani este prezentata in tabelul de mai 

jos:  

COMUNE: 

Nr. 
crt. LOCALITATEA 

Populatia 
stabila in 
2011 

din care: Densitatea 
locuitori/ 
km2 Masculin 

 

 

Masculin 

Feminin 

      

1 TEISANI 3565 1762 1803 121 
 

•      Miscarea naturala a populatei 2014 -2021 in judetul PRAHOVA  a facut ca populatia judetului 

sa fie intr-o continua scadere. 

 

 Pop. Pop.        Divort

r 
  

Anul Legala Legala Nascu

ti 

Deceda

ti 

Spor Sositi*

/ 

Plecat

i*/ 

Spor Casato  uri Nascut

i 

Deceda

ti  la 

1.01 

la 

1.07 

vii  natura   migrat

or 
rii  morti sub 1 

an 
     1        
2014 3750 3750 24 60 -19 42 47 0 8 7 - - 
2015 3706 3706 21 45 -10 48 49 2 20 3 - - 
2016 3676 3676 32 51 -7 51 65 1 18 4 - - 
2017 3634 3634 30 48 -8 51 43 0 19 5 - 1 
2018 3616 3616 26 68 0 46 51 0 25 6 - - 
2019 3583 3583 30 45 0 38 42 0 21 5 - - 
2020 3565 3565 28 80 0 66 41 1 18 6 - - 
2021 3518 3518 25 39 0 50 30 0 13 4 - - 

Nota: 
*/inclusiv migratia interna 

Populatia pe sate la localitatea Teişani conform recensamantului din anul 2011.  

 

 TEIŞANI 3565 

1 Teişani 1656 

2 Olteni 646 

3 Ştubeiu 511 

4 Valea Stîlpului 686 

5 Bughea de Sus 66 
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SECTIUNEA a 5- a 

Cai de transport 

 

Principalele cai de transport din localitatea Teişani sunt soselele reprezentate de 

drumurile nationale, judetene si comunale in lungime totala de 42 Km  si calea ferata cu o 

lungime de 3 Km. Cele 2  drumuri judetene si comunale au o lungime a covorului asfaltic de 

16 Km.In continuare prezentam situatia drumurilor nationale si judetene necesara in 

identificarea zonelor expuse la riscuri precum alunecarile de teren, inundatiile,cutremurele,  

ruperi sau prabusiri de tronsoane, inzapeziri, accidente majore pe caile de comunicatii, 

fenomene meteo periculoase etc.In general starea de viabilitate drumurilor nationale si judetene 

este buna. Drumurile comunale in marea lor majoritate prezinta degradari ale covorului asfaltic 

ceea ce face ca accesul in localitaile pe care le tranziteaza sa fie greu. Anual CLSU face o 

evaluare a starii drumurilor si stabileste prioritatile in intretinerea si repararea acestora. 

- Rutiere: Principale căi de comunicaţie care leagă comuna cu localităţile mai importante 

sunt: 

           -DN 1A-Bucureşti-Ploieşti-Cheia-Braşov prin Săcele; 

           -DJ 100N- DN 1A-Teişani-Slănic; 

           -DJ 219-DJ 100N-Olteni-Vălenii de Munte; 

           -DC 18A- DN 1A-Valea Stîlpului- DJ 219; 

           -DC 17-DJ 219-Bughea de Sus; 

           -DC 144- DJ 219-Ştubeiu-hotar Vălenii de Munte. 

Transport substanţe de risc sporit(combustibili-explozii, incendiu, poluarea solului şi a 

aerului)pe DN 1A. Numarul de persoane transportate pe drumul naţional este de aproximativ 

800/zi.  

- Feroviare: Cale ferată Ploieşti-Măneciu, cu staţie la Teişani, asigură transportul de călători 

şi mărfuri pentru toate localităţile pe care le străbate.Lungime 3 km, nr.curse călători-6/zi. 

Media zilnică transportată 300 pasageri; 

- retele de conducte magistrale: localitatea nu este tranzitata de magistrale de transport 

produse petroliere si gaze naturale; 

-  localitatea  este racordata la reteaua de distributie apa potabila a SC Hidro Prahova, este 

racordata la reteaua de distributie energie electrica de la SC Electrica Sud Muntenia; 

Rezerva de apa pentru incendii este asigurata in rezervorul de acumulare cu o capacitate 

de 500 mc, iar conducta de distribuţie este din polietilenă de înaltă densitate, cu diametre 

cuprinse între 110-160 mm prevazuta si cu hidranti stradali. Zone vulnerabile : tina 

Chiroieşti - satul Ştubeiu  

     -curent electric-pe raza comunei Teişani se găsesc 7 puncte de transformare,după cum 

urmează: 

              - PT 142-sat Valea Stîlpului(Ţarina); 

              - PT 11 - sat Olteni(Paraschivoieşti); 

              - PT 168 - sat Bughea de Sus; 

              - PT 14 - sat Valea Stîlpului(la Catană) 

              - PT 5 - sat Ştubeiu; 

              - PT 6 - sat Olteni(Centru) 

              - PT 33 - sat Teişani(Scoborâş) 

              - PT 24  - sat Teisani  

              - PT 139   -sat Teisani  
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SECŢIUNEA a 6-a 

Dezvoltarea economica 

 

 Localitatea Teişani nu este dezvoltata din puncte de vedere economic. Pe teritoriul 

localitatii isi desfasoara activitatea urmatoarele institutii si  operatori economici: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire operator 

economic/institutie 

Profil de 

activitate 

Nr. 

salariati 

Substantele 

gestionate 

Tipuri de risc 

ce pot genera 

1 Primăria comunei 

Teişani 

Administraţie 

publică 

27 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu 

2 Şcoala Gimnaziala 

”Dumitru Brezeanu” 

Teişani 

Învăţământ 34 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu, 

epidemie 

3 Şcoala generală cu 

clasele I-VIII „Moise 

Vasilscu”Olteni 

Învăţământ  Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu, 

Epidemie 

4 Grădiniţa Teişani Învăţământ 3 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu, 

Epidemie 

5 Grădiniţa Olteni Învăţământ 4 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu, 

epidemie 

6 Biserica din satul 

Teişani 

Cult 3  Incendiu 

7 Biserica din satul 

Olteni 

Cult 3  Incendiu 

8 Biserica din satul 

Valea Stîlpului 

Cult 3  Incendiu 

9 Biserica din satul 

Bughea de Sus 

Cult 3  Incendiu 

10 Dispensar uman 

Teişani 

Sănătate 5 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu 

11 Dispensar uman 

Olteni 

Sănătate 5 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu 

12 CABINET 

MEDICAL 

GHEORGHIU 

MIHAELA 

COSMINA 

Sanatate – 

stomatologie 

2 Mobilier, 

echipament 

IT 

Incendiu 

13 CAMIN CULTURAL 

TEISANI 

Administratie 

publica 

2  Incendiu 

14 CASA DE AJUTOR 

RECIRPOC A 

PENSIONARILOR 

ARMONIA 

Administratie 1  INCENDIU 
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15 CNCF CFR SA REG 

BUC DIV 

PATRIMONIU SI 

DIV TRAFIC 

Transport 

feroviar 

5  Incendiu 

16 COMPANIA 

NATIONALA 

POSTA ROMANA 

Administratie 5  incendiu 

17 SC COMIS S.R.L. Prelucrare prin 

aşchiere a 

metalului şi a 

lemnului 

70 Lemn şi 

metale 

Incendiu 

18 S.C.SELAGINELA 

PROD S.R.L. 

Prelucrarea 

lemnului 

20  Incendiu 

19 S.C.LINDA COM 

S.R.L. 

Comerţ 6  Incendiu 

20 S.C.ELNICO 

JERNOIU S.N.C. 

Comerţ 4  Incendiu 

21 S.C.ENFAST PROD 

S.R.L. 

Comerţ 4  Incendiu 

22 S.C.GINO S.R.L. Comerţ 5  Incendiu 

23 FEDERAL COOP Comerţ 2  Incendiu 

24 IF STANCIU DOREL COMERT 1  INCENDIU 

25 II HANGIU MARIA COMERT 1  INCENDIU 

26 II OPREA ELENA COMERT 3  INCENDIU 

27 PF ANDREEAS 

SULTANA LIVIU 

COMERT 1  INCENDIU 

28 PF FLOREA ELENA 

MIOARA 

COMERT 1  INCENDIU 

29 PF POPA 

GEORGETA 

FRIZERIE 1  INCENDIU 

30 SC ALIGATOR 

COM SRL 

COMERT 1  INCENDIU 

31 SC 

HIDROELECTRICA 

SA 

PRODUCTIE 

ENERGIE 

10  INCENDIU 

32 SC ADILOR RAUL 

CONS SRL 

COMERT 3  INCENDIU 

33 SC ADMICOM SRL COMERT 1  INCENDIU 

34 SC DANY INTER 

MARKET SRL 

COMERT 1  INCENDIU 

35 SC DREAM 

EMBROIDERY ART 

SRL 

COMERT 2  INCENDIU 

36 SC ELSTRA DAF 

SRL 

COMERT 2  INCENDIU 

37 SC IPSAR SA PRODUCTIE 

CABLAJE 

50  INCENDIU 

38 SC ODESA LUMIA 

IMPEX SRL 

COMERT 1  INCENDIU 
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39 SC PAULIANIX 

CRIS SRL 

COMERT 2  INCENDIU 

40 SC PETRA MAG 

MIXT SRL 

COMERT 2  INCENDIU 

41 SC PRICOMI SRL COMERT 2  INCENDIU 

 

 Depozite rezervoare: rezervor  apă 500 mc  

        Fondul funciar agricol  

Terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului localitatii 

care acoperă peste 76,9 % din suprafaţa sa totală respectiv 2325 ha. Structura pe folosinţe 

agricole pune în evidenţă predominanţa terenurilor arabile cu 525 ha (17,34 % din suprafaţa 

agricolă). 

Celelalte folosinţe au ponderi mai reduse şi sunt reprezentate de păşuni şi fâneţe cu 1690 

ha (55,9 %), vii şi pepiniere viticole cu 1 ha (0,1 %) şi livezi şi pepiniere pomicole cu 110 ha 

(3,6 %). 

Atât structura suprafeţei agricole cât şi condiţiile pedoclimatice permit dezvoltarea unei 

structuri complexe a producţiei agricole, toate tipurile de activitate specifică producţiei 

vegetale şi animale întrunind condiţii favorabile de dezvoltare. 

 

Fondul forestier 

Vegetaţia forestieră acoperă 4,7 % (145 ha) din suprafaţa localitatii şi se situează printre 

resursele naturale importante. Printre unităţile administrativ-teritoriale care beneficiază de un 

important potenţial forestier sunt: satul Bughea de Sus (60 % din suprafaţa totală), satul Teişani 

(40 % din suprafata totala). 

Posibilitatea anuală de masă lemnoasă este de 600 m3. 

Peste 30 % din suprafaţa cu păduri are rol şi funcţii speciale de protecţie a solurilor, a 

apelor, pentru recreere etc. 

Pădurile din localitatea Teişani sunt bogate în resurse de vânat, şi de variate produse 

secundare (fructe, ciuperci, plante medicinale etc.), ceea ce oferă potenţial de dezvoltare a unor 

activităţi cum ar fi de exemplu vânătoarea, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, a 

ciupercilor şi plantelor medicinale.  

Compoziţia pădurilor se caracterizează prin dominarea suprafeţelor ocupate de foioase – 

90 %, răşinoasele reprezentând 10 %. 

Structura fondului forestier pe tipuri de proprietate relevă faptul că 92 % aparţine 

domeniului public, respectiv Regia Naţională a Pădurilor – filiala Prahova şi 8 % proprietate 

particulară. 

Zonarea funcţională a pădurilor stabilită prin amenajamente silvice, pune în evidenţă 

existenţa a două mari grupe funcţionale: 

• grupa I cuprinde pădurile cu funcţiuni speciale de protecţie în suprafaţă de 

aproximativ 45 ha (30 %); 

• grupa a II-a cuprinde păduri cu funcţiuni de producţie, unde se urmăreşte 

realizarea în principal a masei lemnoase de calitate superioară şi alte produse ale pădurii şi 

concomitent, protecţia calităţii factorilor de mediu, în suprafaţă de aproximativ 100 ha (70 %). 

 

În raport cu funcţiunile speciale de protecţie, pădurile de grupa I se subdivid în 

următoarele subgrupe: 
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Subgrupa % din suprafaţa 

pădurilor din grupa I 

Păduri cu funcţiuni de protecţia apelor  30 

Păduri cu funcţiuni de protecţie a terenurilor şi solurilor 70 

Păduri cu funcţiuni de protecţie contra factorilor climatici şi 

industriali  

0 

 

Pădurile din subgrupele unu şi doi cu rol prioritar în protecţia mediului sunt bine 

reprezentate în zonele cu probleme din punct de vedere hidrologic. 

         În ceea ce priveşte pădurile cu funcţiuni de recreere, trecute în regim de conservare 

deosebită şi excluse din procesul de producţie lemnoasă, se urmăreşte păstrarea cât mai 

nealterată a caracterului lor natural.  

• pădurile de agrement care cuprind:  

- pădurile din jurul  satelor precum şi pădurile situate în perimetrul 

construibil al acestora; 

 

Apele de suprafaţă şi subterane 

Resursele de apă ale judeţului Prahova sunt relativ importante. Acestea însumează un 

volum de 694,4 milioane m3 din care apele de suprafaţă reprezintă 80,8 % din total (490,2 

milioane m3) şi apele subterane 19,2 % (204,2 milioane m3). 

Resursele sunt inegal distribuite în teritoriu, unele zone ale judeţului fiind deficitare 

datorită potenţialului hidrografic scăzut (zona de est şi sud-est, secţiunea Azuga) sau a gradului 

ridicat de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane. 

 

Resursele minerale  

În localitatea Teişani resurse minerale se regăsesc doar sub forma gipsului, nisipului şi 

pietrişului. 

 

Resursele naturale cu o complexitate deosebită datorită varietăţii condiţiilor naturale şi 

geologice, stau la baza dezvoltării unei economii diversificate, cu sectoare reprezentând aproape 

toate ramurile de activitate ale economiei naţionale. În ordinea importanţei lor aceste resurse 

cuprind: 

• Resurse de substanţe minerale utile concentrate în principal în spaţiul subcarpatic şi 

valorificate în economia localităţii:, gips, izvoare minerale.  

• Resursele silvice, peste 15 % din suprafaţa localităţii fiind acoperită de păduri, a căror 

funcţiune principală este de protecţie. Acestea sunt concentrate în zona de munte şi 

parţial în zona de deal. 

• Resursele agricole, teritoriul localităţii  fiind acoperit pe aproape 76 % din suprafaţă 

cu terenuri agricole cu potenţial diferenţiat de dezvoltare a ramurilor specifice 

agriculturii: în sud cu terenuri de mare fertilitate şi valoroase pentru dezvoltarea unei 

agriculturi intensive; în zona centrală, corespunzătoare dealurilor subcarpatice, cu 

condiţii pedoclimatice favorabile dezvoltării pomiculturii şi viticulturii.  

• Resursele de apă relativ importante cantitativ, în lipsa unor lucrări pentru acumularea 

lor în lucrări hidrotehnice specifice, au un rol important în acoperirea unor folosinţe 

energetice, aprovizionarea cu apă a populaţiei, industriei şi a altor categorii de 

utilizatori. 

 

Cresterea animalelor 

 In localitatea Teişani, zootehnia ocupa un loc important in dezvoltarea comunei.  
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Cresterea animalelor intra  in preocuparile populatiei si a fermelor specilaizate in 

cresterea si comercializarea animalelor si a produselor din carne,iar in tabelul de mai jos este 

prezentata situatia centralizatoare a efectivelor de animale aflate la populatie cat si in ferme 

zootehnice: 

 

Nr. 

Crt. 
JUD LOCALITATEA 

SPECIA DE ANIMALE 

Obs. 
BOVINE OVINE PORCINE CABALINE PASARI 

 

1 Prahova Teişani 194 2905 751 62 22740   
 

 

 

 

 

 Turismul 

Zona turistică Valea Teleajenului 

Calea de acces în zonă este vechiul drum de legătură între Ţara Românească şi 

Transilvania, astăzi drumul naţional DN 1A. 

Principalele localităţi: Boldeşti-Scăieni, Lipăneşti, Gura Vitioarei, Vălenii de Munte, 

Homorâciu şi Cheia . 

➔ Promovarea formelor de turism:  

• turism de odihnă şi recreere: 

➔ sejur, agrement şi sfârşit de săptămână –în arealul montan (Cheia şi complexul Muntele 

Roşu) şi în zona colinară ( Vălenii de Munte); 

➔ turism rural –dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale sau ferme clasate) în 

localităţile Măneciu şi Izvoarele (zona Valea Teleajenului); 

• turismul de circulaţie:  

➔ turism de tranzit –în principalul centru de coordonare turistică (Vălenii de Munte) şi în 

localităţile situate pe traseul:  

* DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia  

• turismul itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin 

includerea obiectivelor turistice în circuitul zonal: 

* Valea Teleajenului: Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia 

 

Aparitia de noi activitati economice in cadrul zonei: 

 - punerea la dispozitie de terenuri si spatii din comuna care pot fi folosite pentru 

dezvoltari antreprenoriale; 

         - programe guvernamentale pentru incurajarea initiativei locale, in special in domeniul 

zootehniei si a infrastructurii aferente; 

         - existenta resurselor locale, cum ar fi suprafete de padure si produse conexe ale acestora 

care pot fi valorificate la potentialul maxim al lor; 

         - programe nationale de sprijinire a IMM prin acordarea de granturi; 

         - incheierea de parteneriate a autoritatilor locale, cu investitorii locali sau straini. 
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SECTIUNEA a 7- a 

Infrastructuri locale 

 

- institutii : 

            -Primăria comunei Teişani; 

            -Şcoala cu clasele I-VIII Teişani; 

            -Şcoala cu clasele I-VIII Olteni; 

            -Grădiniţa de copii Teişani;   

            -Grădiniţa de copii Olteni;  

            -Dispensar uman Teişani; 

            -Dispensar uman Olteni; 

            -Post Poliţie Teişani; 

            -Biserica din satul Teişani; 

            -Biserica din satul Olteni; 

            -Biserica din satul Valea Stîlpului; 

             -Biserica din satul Bughea de Sus 

            -Căminul Cultural Teişani. 

- Cablu si telecomunicatii; 

- Localitatea dispune de telefonie fixa, acces la internet furnizate de societatile 

Orange, Vodafone, RCS &RDS   

-  Sanatate: 

- cabinete medicale individuale in satele Teisani si Olteni; 

- cabinet stomatologic unul in satul Teisani; 

- retele de utilitati: 

1. apa -  localitatea  este racordata la reteaua de alimentare cu apa potabila a 

judetului, operator SC Hidro Prahova in prezent aproximativ 90% din 

gospodariile localitatii fiind racordate la reteaua de distributie care are o 

lungime de 28 km si un rezervor de captare de 500 mc; 

2. canalizare, localitatea dispune de canalizare insa nu este functionala. Apele 

uzate se deverseaza in puturi absorbante si fose septice. 

3. Incalzirea locuintelor si cladirilor de utilitatea publica se face cu ajutorul 

centralelor si a sobelor alimentate cu combustibili solizi, localitatea 

nedispunând de gaze naturale; 

4.   Electrice - Reţeaua de energie electrică este o reţea care deserveşte toate satele 

componente ale comunei Teişani, cu 7 puncte de transformare: PT 142-sat 

Valea Stîlpului(Ţarina); PT 11-sat Olteni(Paraschivoieşti);  PT 168-sat Bughea 

de Sus; PT 14-sat Valea Stîlpului(la Catană); PT 5-sat Ştubeiu; PT 6-sat 

Olteni(Centru); PT 33-sat Teişani(Scoborâş).Toti locuitorii sunt racordati la 

reteaua de distributie a energiei electrice. Alimentarea comunei se face cu o 

retea de distributie de medie tensiune(LEA 20KV), care vine din reteaua de 

110KV. Reteaua de joasa tensiune, de tip aerian, destinata consumatorilor 

casnici si iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele 

electrice sunt pe stalpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public 

se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur. 

- locurile de adunare  sunt situate in locatii unde efectele situatiilor de urgenta sunt 

inexistente sau minore si de unde sinistratii si bunurile acestora pot fi preluati si 

transportati in siguranta; 

- locurile de cazare sunt situate in zone care nu pot fi afectate, de situatia de urgenta 

creata, dispun de mijloace de incalzire pentru a se putea asigura un confort minim 

sinistratilor si au o suprafata care sa permita adapostirea in bune conditii a 



Pagină 23 din 75 

 

persoanelor sau bunurilor; -  Şcoala  cu clasele I-VIII Teişani(capacitate-400 

persoane); Şcoala cu clasele I-VIII Olteni(capacitate-600 persoane); Căminul 

Cultural Teişani (capacitate-100 persoane); Dispensar uman Teişani (capacitate-

100 persoane); 

 

            

SECTIUNEA a 8- a 

Specific regional. 

 

Vecinatati – la nord localitatea Izvoarele, la sud localitatea Vălenii de Munte, la est 

localitatea Drajna, la vest localitatea Slănic şi Vărbilău  

Influente Reţeaua hidrografică destul de bogată este dominată de pâraul Teleajen în care 

se varsă principalele râuri ale regiunii.  

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele 

naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 

Zona montană şi de deal concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze 

naturale, cărbune, minereuri radioactive şi metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări 

de gips şi izvoare minerale) importante pentru industria energetică, chimică şi a materialelor 

de construcţii. 

Alături de resursele subsolului, de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în 

dezvoltarea anumitor sectoare economice se află resursele solului. 

Regiunea dispune de resurse bogate şi importante de apă, care prin utilizarea în diferite 

domenii, au un rol deosebit în dezvoltarea economică a acesteia. 

Străbătută de o cale rutieră si o cale ferata zona beneficiază de o bună deschidere 

economica si turistica. 
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CAPITOLUL III 

ANALIZA RISCURILOR 

SECTIUNEA  1 

 

1.1.FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE 

Condiţiile geoclimaterice ale judetului Prahova, precum şi explozia tehnologică a ultimelor 

decenii au creat premisele existenţei pe teritoriul judetului a unor surse de risc majore. Riscurile 

pot fi categorisite in naturale si tehnologice. 

Dacă luăm în considerare factorii care pot declanşa manifestarea acestora ca dezastre,  

aceste riscuri pot fi clasificate după cum urmează: 

 Riscuri naturale, de origine non atropică; 

Aceasta  categorie include următoarele tipuri de risc: 

 Cutremure; 

 Fenomene meteorologice deosebite (ploi abundente şi de lungă durată, căderi 

masive de zăpadă, furtuni, grindină, secetă, etc.); 

 Inundaţii, altele decât cele generate de accidente la baraje şi lucrări hidrotehnice; 

 Alunecări de teren; 

 Incendii de padure. 

Fenomenele meteorologice periculoase sunt deja de notorietate pentru ultimii ani, 

caracteristicile principale situandu-se intre intensitatea deosebita a lor si modul atipic de 

manifestare fata de caracteristicile geo-climatice ale zonei geografice in care se afla localitatea 

Teişani, fara a neglija efectele secundare pe care acestea le-au avut (inundatii, recolte distruse, 

distrugeri ale cailor de comunicatii rutiere si feroviare etc.). Din punct de vedere cartografic nu 

se pot evidentia zone cu vulnerabilitate crescuta; din acest punct de vedere practic tot teritoriul 

este afectat de astfel de fenomene. Trebuie totusi sa evidentiem aparitia unor fenomene meteo 

extreme in zona muntoasa, unde adeseori s-au maifestat furtuni de o vilolenta rar intalnita si cu 

precipitatii abundente, uneori nespecifice sezonului (zapada, lapovita si ninsoare in luni de 

vara, furtuni de zapada, ploi abundente  si avalanse - iarna). 

In zona localitatii Teişani  se pot  manifesta cu precadere furtuni si ploi abundente 

urmate de distrugeri de culturi si inundatii de scurta durata. In ultimii ani au/ nu au  fost 

semnalate furtuni vilolente. Datorita modificarilor climatice din ultimii ani sunt tot mai 

frecvente furtunile cu aspect de vijelie insotite deseori si de grindina. 

Din aceasta prezentare succinta a principalelor surse de riscuri naturale prezente si potential 

active de pe teritoriul judetului, cu toate legaturile lor de interdependenta cauzala, precum si 

din interpretarea sintetica a hartilor ce prezinta distributia acestora, se poate deduce usor faptul 

ca circa 20 % din teritoriul localitatii Teişani  este sub incidenta unui factor de vulnerabilitate 

mare prin prezenta a cel putin doi sau trei factori de risc ce pot genera dezastre primare. 

 Din punct de vedere al frecventei si al consecintelor distructive in ultimii ani, un loc 

aparte l-au ocupat inundatiile, atat pe torenti cat si pe cursurile inferioare ale raurilor din judet. 

 

1.1.1. INUNDAŢII: 

 Din punct de vedere a impactului acestor fenomene un loc aparte il ocupa inundatiile 

din anul 2005 a caror tablou amanuntit se poate urmai in urmatoarea caracterizare  

hidrometeorologica:   

In perioadele 14-19 august şi 23-27 august  2005 s-au inregistrat ploi abundente 

(Teişani-289,2 l/mp) care au produs inundaţii în satele Teişani, Valea Stâlpului şi Bughea de 

Sus. 

In perioadele 7 - 11 august, 14 - 19 august si  23  - 27 august  2005,   s-au inregistrat 

ploi abundente  cu caracter torential  in localitătile Vălenii de Munte -346 l/mp, Vãrbilãu – 

334.8l/mp, Starchiojd -300.2 l/mp, Teisani – 289.2 l/mp, Bustenari – 236.8 l/mp Paltinu - 210.9 



Pagină 25 din 75 

 

l/mp, Comarnic - 225.5 l/mp, Adunati -259.7 l/mp,  Cheia-189.2 l/mp,   Provita de Sus -267.1 

l/mp, producând cresteri de debite si depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile  Telejen ( CP +64 

cm, Q = 439 mc/s),  Slãnic ( CP +40 cm, Q = 159 mc/s)  si Cricovul Dulce ( CP+74 cm, Q 

=378 mc/s). Datoritã acestor fenomene s-au produs efecte in localitaãtile: Drajna (pr. Drajna), 

Cosminele (pr. Cosmina), Starchiojd  ( pr. Stâmnic), Râfov ( r. Teleajen), Cerasu  ( pr. Drajna). 

 În conformitate cu Legea Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin - Inundaţie – 

se înţelege, acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime 

şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare 

a activităţilor social-economice din zona afectată.  

 Pentru a monitoriza si a mentine in permanenta sub control nivelul raurilor din 

localitatea Teişani , precum si pentru a lua masurile ce se impun pentru instiintarea, alarmarea, 

prealarmarea populatiei posibil a fi afectate functioneaza in regim permanent statii hidrologice 

si pluviometrice. 

 Monitorizarea situaţiei hidrologice pe cursurile de apă se execută printr-un număr de 

14 staţii hidrometrice amplasate în următoarele localităţi: 

 

Staţia hidrometrică Cursul de apă monitorizat 

Gura Vitioare Râul Teleajen 

  Situaţia meteorologică a judeţului este monitorizată prin 3 staţii meteorologice şi printr-un 

număr de  45 posturi pluviometrice. 

 Această monitorizare se realizează permanent astfel :    

- staţiile meteorologice monitorizează fenomenele orar asupra următoarelor elemente : 

• precipitaţii lichide şi solide; 

• intensitatea şi direcţia vântului; 

• temperatură aer-sol; 

• radiaţia solară; 

• fenomene meteorologice extraordinare ( căderi masive de zăpadă, polei, chiciură, 

vijelii etc). 

- staţiile hidrometrice monitorizează : 

• nivelurile râurilor ; 

• temperatură apei şi aerului; 

• fenomene de iarnă (gheaţă la mal, zăpoare, poduri de gheaţă); 

• debite lichide şi solide ; 

• precipitaţii. 

La aceste staţii hidrometrice, monitorizarea se efectuează zilnic, la orele 7.00 şi 17.00, 

în situaţii normale, din trei în trei ore la introducerea codului galben, din două în două ore la 

introducerea codului portocaliu, din oră în oră sau mai des la introducerea codului roşu. 

De asemenea, staţiile hidrometrice monitorizează şi producerea de fenomene 

meteorologice extraordinare care se produc în zona staţiei respective.  

 

Posturile pluviometrice monitorizează precipitaţiile atmosferice, lichide şi solide şi 

efectuează observaţii vizuale asupra celorlalte fenomene meteo. Posturile pluviometrice 

coordonate de Staţia Hidrologică Ploieşti sunt situate în mai multe localităţi, printre acestea 

numarandu-se si comuna Teisani: 
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 Staţiile meteorologice şi staţiile hidrometrice transmit informaţii zilnic, conform 

programului de observaţii şi măsurători şi ori de câte ori situaţia o impune. 

 Aceste staţii sunt încadrate cu personal de specialitate, iar posturile pluviometrice sunt 

deservite de angajaţii consiliilor locale sau de colaboratori externi. 

Pe teritoriul judetului Localitatii Teişani cantitatile de precipitatii medii multianuale cazute de-

a lungul timpului sunt de 700 l/ mp. 

 Instiintarea, avertizarea, alarmarea populatiei in zonele posibil a fi inundate se face prin 

dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova la telefon 112, prin 

sirena de alarmă amplasată de acoperişul Şcolii cu clasele I-VIII Teişani şi clopotele bisericilor 

de pe taza comunei Teişani. 

 

1.2. FURTUNI, GRINDINĂ, SECETĂ, ÎNGHEŢ, CĂDERI MASIVE DE 

ZĂPADĂ 

 

SECETA - este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare și este caracterizată prin 

scăderea precipitațiilor sub nivelul mediu, prin micșorarea debitului râurilor și a rezervelor 

subterane de apă care determină un deficit mare de umezeală în aer și în sol, cu efecte directe 

asupra mediului și în primul rând asupra culturilor agricole. În condițiile lipsei precipitațiilor, 

pentru un anumit interval de timp, se instalează seceta atmosferică. Lipsa îndelungată a 

precipitațiilor determină uscarea profundă a solului și instalarea secetei pedologice. Asocierea 

celor două tipuri de secetă și diminuarea resurselor subterane de apă determină apariția secetei 

agricole care duce la reducerea sau pierderea totală a culturilor agricole.  

Seceta poate fi clasificată ca:  

  Secetă meteorologică când domnește o perioadă mai lungă de timp lipsa completă a 

precipitațiilor sau când precipitațiile cad în cantități foarte mici.  

  Seceta agricolă când există o cantitate insuficientă de apă necesară agriculturii (provenită din 

precipitații sau ape freatice).  

  Seceta hidrogeologică când scade substanțial nivelul pânzei freatice, rezervorul de apă. În 

județul Prahova se poate afirma că partea de sud a judeţului este din ce în ce mai mult afectată 

de fenomenul de secetă, manifestat cu precădere în lunile de vară. Această zonă reprezintă 

aproximativ 30% din suprafaţa judeţului. Din studiile făcute de specialişti, se constată o 

tendinţă de deșertificare a zonei de câmpie datorită fenomenului de secetă. Totodată s-a 

constatat că, în lunile de toamnă –iarnă, apar fenomenele de ceaţă sau îngheţ, care se manifestă 

cu precădere în zona de câmpie şi zona colinară, uneori persistand zile în şir 

 

 2.  INCENDII DE PADURE 

Nu au fost identificate conform schemei cu riscurile teritoriale ale judetului Prahova 

1. Generalităţi  

  Suprafaţa împădurită a localitatii Teişani este de 145 ha împărţită în păduri de 

răşinoase, foioase şi amestec de răşinoase cu foioase astfel : 

a) păduri de răşinoase   - 44 ha; 

b) păduri de foioase şi amestec  - 101 ha; 

 Zonele împădurite se întâlnesc de la cota 100 m (păduri de fag, anin, frasin, stejar), 

trecând prin zona de deal cotele 500 m – 800 m (păduri de stejar, carpen, mesteacăn, fag), până 

la cota 2000 (păduri de brad, molid). 

 Vârsta pădurilor este variată, de la plantaţii de puieţi până la pădurile de stejar 

pedunculat (>140 ani) aflate în gospodăria Ocolului Silvic Slănic. 

 Accesul forţelor de intervenţie în zonele împădurite se face pe drumurile forestiere 

folosite pentru exploatarea masei lemnoase. 
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Fondul forestier din zona de competenţă a localitatii Teisani este gestionată de Ocolul 

Silvic Vălenii de Munte: 

 

2. Pompierii militari asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor produse la 

fondul forestier astfel 

 

2.2.2.  Detaşamentul Vălenii de Munte;  

1. Ocolul Silvic Vălenii de Munte: 

- la nord vest de Teişani este o pădure de stejar şi fag, în zona Plaiului Muscelului; 

- la vest de Văleni, în apropiere de Slănic sunt păduri de stejar; 

 

3. AVALANŞE. 

Nu au fost identificate conform schemei cu riscurile teritoriale ale judetului 

Prahova 

 

 4. FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICA 

4.1.Cutremure 

In ceea ce priveste fenomenul seismic, este de notat faptul ca majoritatea 

cutremurelor sunt de natura tectonica, cele mai puternice putand afecta tot teritoriul judetului. 

Caracteristica generala a cutremurelor din Romania este aceea ca, in general, sunt cutremure 

de adancime medie, cel mai adesea cu epicentrul in zona de curbura a Carpatilor, la confluenta 

placii geologice Est-europene si respectiv a stratului sub-geologic Moesian si Inter-Alpin. 

Profunzimea medie a epicentrelor se situeaza la 100-150 km. adancime, cu magnitudini de pana 

la M=7 pe scala Richter, intensitati de pana la VII-IX pe scala MSK (Medvedev-Spoheuer-

Karnik).  Zona Vrancea coincide cu locul de contact dintre trei plăci tectonice şi cu un 

fenomen de subducţie asociat cu fracturi ale plăcilor la diferite adâncimi prin procese de rupere, 

lunecare, etc. Seismele din zona Vrancea sunt denumite normale (h<60 km) sau intermediare 

(h=60- 150...220 km), în funcţie de adâncimea focarului. Zona în care se produc cutremurele 

intermediare este bine identificată şi prezintă un mare interes datorită particularităţilor sale 

specifice: izolare, concentrare şi regularităţi în modul de producere (câmp macroseismic, 

mecanism focal, activitate seismică după şocul principal, ciclicitate etc.). 

 Zonele afectate de cutremure de mica adancime (mai putin de 10km) sunt: Azuga- 

Sinaia. Datele statistice arata ca periodicitatea cutremurelor de mare amploare in VRANCEA 

este de circa 100 de ani, cu circa 3 perioade de activitate seismica intensa. Printre cutremurele 

importante ale ultimului secol, cu epicentrul in VRANCEA sunt de notat cele din 1940, 1977, 

1986. Din punct de vedere seismic localitatea Teisani se afla in zona A partea de sud-est 

(Valenii de Munte- Mizil- Urlati). Zona B Partea de sud si centrala (Ploiesti –Campina- Baicoi- 

Slanic) si zona C restul judetului 

Analiza campurilor macroseismice ale cutremurelor istorice evidentiaza urmatoarele 

aspecte: 

- cutremurul din 26.10.1802 s-a caracterizat printr-o intensitate epicentrala I0 = IX-X, urmata 

de o zona extinsa de intensitati I = VIII MSK (in care a fost cuprins si judetul Prahova), o 

zona importanta de grad I = VII MSK, acestea insumand cca. 50 % din teritoriul Romaniei 

de azi. Restul tarii a fost afectat de intensitati I = VI MSK (cca. 30 %) si I = V MSK (cca. 

30 %);  

- cutremurul din 10.11.1940 s-a caracterizat printr-o zona de intensitati I = IX MSK (relativ 

restransa), o zona importanta de grad I = VIII MSK la care trebuie adaugata o amplificare 

de I = VIII in  zona Ploiesti, o zona importanta de intensitate I = VII si similar I = VI 

MSK.Zonele de intensitate I = VI-IX MSK acopera 50-60 % din teritoriu ; o pondere de 

cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I = V MSK, restul fiind; 
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- cutremurul din 4.03.1977 s-a caracterizat printr-o zona de intensitati I = VIII de o extindere 

moderata la curbura Carpatilor la care trebuie adaugate amplificarile cu I = VIII de la 

Bucuresti, Zimnicea si Iasi intr-un cuantum total de 5-10 % din teritoriu. Aproape 45 % din 

teritoriu a fost afectat de intensitati I = VII MSK. Dincolo de Subcarpati se remarca o 

amplificare locala de grad I = VII in zona de munte a judetului; 

 

 

In urma acestui dezastru in judetul Prahova au rezultat urmatoarele pierderi si distrugeri: 

39 de morti, 335 raniti, 4846 sinistrati, 26 institutii cu cladiri distruse, 228 institutii cu cladiri 

avariate, 416 locuinte distruse si 5648 lociunte avariate. 

 Cele mai mari distrugeri s-au produs in municipiile Ploiesti si Campina si in orasele 

Plopeni, Boldesti-Scaieni, Mizil si Valenii de Munte. 

- izoseistele cutremurelor din 30/31.08.1986 si respectiv 30/31.05.1990 arată că la seismele 

de magnitudine apropiată de 7, zonele de intensitate I = VIII raman concentrate in jurul 

sursei Vrancea, zona de grad VII este importanta, iar zona de grad VI este extinsa catre S-

V. In Moldova, Transilvania si Dobrogea zonele de grad V sunt importante, dar 

comparabile cu cele de grad IV, III si II MSK.  

În privinţa cutremurelor puternice, intermediare, (I0VII MSK, M6,7), pe baza 

experienţei evenimentelor istorice se pot remarca următoarele caracteristici:  

− izoseistele sunt puternic alungite în direcţia NE-SV pentru unele cutremure (1802, 1940, 

1977) dar există şi date privind elipse izoseistice orientate pe o direcţie perpendiculară faţă 

de aceasta (de. ex în 1990 - date instrumentale, 1471 - date istorice);  seismele sunt resimţite 

la mari distanţe (Moscova, St. Petersburg, Istanbul); 

− uneori apar amplificări locale ale intensităţilor la distanţe considerabile: 200-300 km;  

− procesul de rupere este un eveniment multiplu (de exemplu în 1977 au fost 3 şocuri 

principale) planul de rupere (falie inversă) fiind orientat N 40o E şi scufundat 70o către NV, 

sub Muntii Carpati; 

− şocurile principale sunt urmate de post şocuri pentru care diferenţa M0 - M11,9; cele mai 

mari post-şocuri nu sunt asociate cu o activitate post-şoc importantă; 

− ciclicitatea este de cca. 100 ani, cu trei intervale de timp în care activitatea seismica este 

mai intensă (pe ansamblu anii 5 ; 35 ; 80  din fiecare secol); conform mai multor autori, 

următorul cutremur puternic (M>7,0) este prognozat pentru începutul secolului XXI; 

− ca urmare a studiului acestor caracteristici, rezultă că teritoriul României este afectat, în 

cazul cutremurelor de Vrancea cu magnitudine M7,0 si intensităţi IVII MSK, pe mai 

mult de 50% din suprafaţă: cutremurele de adancime intermediara de Vrancea in sud-estul 

tarii (cca.50% din teritoriu ) ; 

- pe bază instrumentală, la cutremurele din 4 martie 1977, 30 august 1986 şi 30 mai 1990 au 

fost remarcate mai multe situaţii în care acceleraţia de vârf a terenului a fost între 0,2 g şi 

0,3 g. În aceeaşi zonă s-au mai produs cutremure puternice 30 august 1986 (M = 7,0), 30 

mai 1990 (M=6,7) şi 31 mai 1990 (M=6,1).  

Dupa anul 1977, in urma studiilor intreprinse si tinand cont de ciclicitatea cutremurelor din 

zona Vrancea s-au intreprins masuri privind disciplina in constructii, de la proiectare si pana la 

executie dupa normative care au luat in considerare microzonarea seismica si izoseistele. 

În conformitate cu Legea Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin  

- Cutremur – se înţelege, mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală 

în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. Toate localitatile urbane 

din judet sunt expuse la o intensitate seismica cuprinsa intre VII grade pe scara MSK si IX 

grade pe aceeasi scara         
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Unitatea administrativ-

teritorială 
Numărul de  locuitori 

Intensitatea seismică 

exprimată în grade MSK 

Comuna Teişani 3565 VIII 

  

 Din datele prezentate rezulta ca: 

 - fiecare categorie de cladiri, pe regim de inaltime si material, perioada de constructie 

si norme de proiectare antiseismica aplicate implica masuri specifice de protectie in raport cu 

expunerea locuitorilor din acestea la riscuri, ca urmare a actiunii seismice; 

 - categoriile de cladiri care sunt ocupate de un numar mare de locuitori si/sau prezinta 

caracteristici de vulnerabilitate deosebite pentru viata acestora trebuie sa fie analizate prioritar 

pentru a identifica potenţialele de vulnerabilitate, a evalua efectele şi măsurile pentru a-i proteja 

si educa adecvat pe locatari. 

 In aceste categorii pot fi incluse: 

 - cladirile pre-1940, proiectate numai la incarcari gravitationale si avariate sucesiv de 

cutremure; 

 - categoriile de cladiri care sunt ocupate de un numar mare de locuitori dar nu prezinta 

caracteristici de vulnerabilitate excesive vor fi incadrate in activitatile curente de protectie si 

educatie antiseismica. 

 In aceste categorii pot fi incluse: 

 - cladirile cu P...P+1 niveluri cu caracteristici arhitectural - constructive si conformare 

antiseismica acceptabila, stare de intretinere buna si fara avarii evidente  

    2. Nivelul de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente este corespunzător 

normelor de proiectare şi de executare în vigoare la data realizării construcţiei. 

    3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente se face 

în funcţie de nivelul corespunzător construcţiei noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare 

la data elaborării expertizei tehnice pentru cerinţa de calitate, rezistenţă şi stabilitate. 

 Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente pot 

fi: 

    a) măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei, 

respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu 

şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor 

elemente structurale suplimentare; 

    b) măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei, 

cuprinzând reducerea numărului de niveluri şi/sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie, cu 

comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare şi 

prăbuşire. 

    (2) Zona de intervenţie cuprinde totalitatea elementelor de construcţie - structurale şi 

nestructurale - asupra cărora se acţionează prin măsuri de intervenţie, în baza documentaţiei 

tehnico-economice verificate, avizate şi aprobate în condiţiile legii. 

    (3) Măsurile de intervenţie includ şi desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor, 

finisajelor, precum şi alte lucrări strict necesare din zona de intervenţie şi, după caz, lucrări de 

îmbunătăţire a terenului de fundare. 

    (4) Refacerea instalaţiilor şi echipamentelor în zona de intervenţie include, după caz, 

înlocuirea acestora şi/sau a obiectelor aferente, precum şi executarea unor lucrări de 

termoizolaţie şi/sau hidroizolaţie, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare şi de 

soluţia de intervenţie din documentaţia tehnico-economică aprobată. 
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    (5) Demolarea totală a construcţiei existente, ca alternativă la măsurile de intervenţie pentru 

reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru 

cerinţa de calitate A1 - rezistenţă şi stabilitate. 

 

4.2.  Alunecari de teren 

 Alunecarea de teren reprezintă o deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care 

formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a 

unor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale. 

 Alunecările de teren sunt provocate de precipitaţiile abundente care generează 

eroziunea la baza versantului, cu declanşarea accelerării şi extinderii deformaţiei acestuia şi 

avansării masei de alunecare pe rampa astfel creată şi denumită suprafaţă de alunecare. 

 În acelaşi timp, alunecarea terenurilor este provocată şi de existenţa unor râuri subterane 

care, negăsindu-şi un spaţiu de deversare, se infiltrează în masa de pământ, îi slăbeşte 

coeziunea, şi sub greutatea proprie, în zonele slăbite, de regulă cele formate de straturile de 

argilă prăfoasă, alunecă atâta timp cât nu întâmpină un blocaj pentru sprijinire. 

 

 Sunt de menţionat o serie de caracteristici, specifice alunecărilor de teren, de care se 

ţine seama în analizarea mecanismului de producere a evenimentului, şi în mod deosebit a 

efectelor post dezastru, în cazul în care nu se întreprind măsuri adecvate, corespunzătoare. 

 Alunecările de teren sunt procese ce se desfăşoară în timp, acestea accelerându-se în 

perioadele cu precipitaţii abundente sau intervenţii asupra zonelor caracteristice, care modifică 

structura geologică naturală a terenului, în scopul construirii unor obiective industriale sau 

sociale, după necesităţile economice ale unei perioade determinate. 

 Fenomenele de tip alunecare de teren care se întâlnesc în aproape 60% din localităţile 

judeţului, fiind intalnite si in localitatea Teisani. Alunecarile reprezintă un motiv în plus de 

îngrijorare pentru autorităţile locale, dar fiecare zonă trebuie tratată individual, dat fiind faptul 

că o abordare globală pentru eliminarea cauzelor care le provoacă este imposibilă. Posibilităţile 

legate de efectele dezastruoase asupra comunităţilor umane sunt cele care primează în luarea 

deciziilor pentru apărare la dezastru. 

 Cauzele principale ale reactivării alunecărilor de teren au fost, pe de o parte, 

intensificarea alimentării alunecării din fronturile freatice care acced din platoul înalt prin 

izvoarele de la creasta versantului, ce apar la contactul cu marnele vinete reprezentând patul 

impermeabil al apei subterane cantonată în nisipuri şi calcare, iar pe de altă parte ploile 

abundente căzute în cuprinsul alunecării. 

 O altă cauza care a dus la producerea de alunecări de teren a constituit-o defrişările 

masive de pomi ce au avut ca efect slăbirea rezistenţei solului şi implicit producerea de astfel 

de fenomene. 

 Efectele alunecărilor de teren au constat în: 

- distrugerea sau avarierea gospodăriilor cetăţenilor; 

- distrugerea drumurilor pe diferite lungimi şi lăţimi; 

- blocarea drumurilor de masa de pământ căzută de pe versanţi; 

- apariţia de denivelări, tasări şi crăpături în carosabilul drumurilor; 

- avarierea podurilor ( desprinderea sau apariţia de crăpături în culeele podurilor); 

- distrugerea sau deplasarea lucrărilor de apărare; 

- distrugerea stâlpilor de înaltă şi joasă tensiune şi întreruperea alimentării cu energie 

electrică a locuinţelor cetăţenilor; 

- blocarea accesului hipo şi auto ca urmare a apariţiei fagaşelor cu adâncimi mari şi 

frământării drumurilor, ducând la izolarea colectivităţilor de cetăţeni; 

- avarierea conductelor de gaze şi apă; 
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- prăbuşirea livezilor de pomi fructiferi şi înclinarea copacilor cu scoaterea rădăcinilor 

din pământ. 

Măsuri de protecţie şi intervenţie 

- întocmirea şi aplicarea planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- constituirea stocurilor de mijloace şi materiale pentru intervenţie; 

- instruirea populaţiei asupra modului de realizare a măsurilor de protecţie şi de 

respectare a regulilor de comportare;  

- înştiinţarea şi alarmarea populaţiei – alunecările de teren, cu rare excepţii, nu se produc 

chiar prin surprindere oferind posibilitatea alarmării în astfel de situaţii; 

- introducerea măsurilor de ordine şi pază în zona calamitată; 

- prevenirea şi combaterea panicii; 

- asigurarea măsurilor de prim ajutor victimelor şi a asistenţei medicale în zona 

calamitată; 

- organizarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor alunecărilor de teren; 

- desfăşurarea acţiumilor de intervenţie pentru reabilitarea climatului social; 

- evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale; 

- asigurarea condiţiilor de trai pentru sinistraţi – organizarea cazării, asigurarii cu apă, 

alimente şi medicamente a persoanelor sinistrate. 

 

 

 

SECTIUNEA a 2 a 

ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 

  

1. RISCURI INDUSTRIALE  – pe raza localitatii nu exista operatori economici  

care pot prezenta pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase, in procesul de producţie; Exista operatori care prelucreaza lemn 

existand riscul de incendiu insa sunt asigurate distante de siguranta fata de 

locuintele si gospodariile cetatenilor; 

2. RISCURI DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE DE PRODUSE 

PERICULOASE –DN 1A pericol de explozie,incendiu, poluarea aerului şi 

mediului generat de cisterne incarcate cu substante periculoase care tranzitează 

localitatea; 

2.1.Transport rutier – localitatea este tranzitata de cisterne care pot transporta produse 

periculoase sau cu pericol de explozie. In localitate singurele surse de pericol fiind 

centrele de desfacere a buteliilor cu GPL la care se poate genera o explozie datorita 

depozitarii sau manevrarii necorespunzatoare in timpul descarcarii sau incarcarii 

acestora sau implicarii intr-un accident rutier a specialei cu care sunt transportate; 

Nu au fost semnalate în ultima perioadă de timp accidente de natură 

rutieră.Localitatea Teişani este tranzitată de un număr de 1000 călători pe DN 1A, 

cca.300 călători pe DJ 100N şi 150 călători pe DJ 219; 

2.2.Transport feroviar – nu au avut loc accidente feroviare pe raza localităţii, 

garniturile de tren de marfă care tranzitează localitatea fiind in continua scadere, iar 

marfa transportata nu este periculoasa, numărul de călători care tranzitează 

localitatea este de cca.500 zilnic; 

2.3.Transport aerian. - localitatea  se situeaza pe rutele de transport aerian, pana la aceasta 

data nu s-a produs nici un accident aviatic in localitate. 

2.4.Transport prin reţele magistrale – localitatea  nu este tranzitata de magistrale de 

transport produse petroliere si gaze naturale.     
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3. RISCURI NUCLEARE – pot fi generate de un eventual accident in care sa fie implicate 

colete cu astfel de materiale radioactive sau deseuri radioactive care tranziteaza comuna pe 

cai de transport rutiere, DN 1A; 

4. RISCURI DE POLUARE A APELOR – nu au fost situaţii; 

5. EŞECUL UTILITĂŢILOR PUBLICE  – localitatea este racordata la retelele de 

distributie apa potabila si energie electrica, un esec al utilitatilor publice putand afecta 

intreaga localitate pentru o perioada de timp.; 
Reţeaua de alimentare cu apă.  

Probabilitatea de eșec la utilitățile publice este direct legată de factorii de mediu și de ceilalți 

factori de risc dar și de starea tehnică a rețelelor.  

Pe raza județului Prahova s-au produs asemenea evenimente, de mică amploare, la rețelele 

de apă, electricitate, gaz și telefonie fixă.  

Factorii determinanți sau favorizanți pentru producerea eșecului utilităților publice sunt:  

- starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a rețelelor;  

- exploatarea necorespunzătoare a rețelelor;  

- eroarea umană și nerespectarea normelor de securitate;  

- acțiunea negativă asupra rețelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni, inundații, 

îngheț, înzăpeziri, temperaturi ridicate), cutremure, alunecări de teren;  

- avarii, accidente, explozii la obiectivele situate în apropierea rețelelor;  

- acțiuni cu caracter terorist, 

6. CĂDERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERĂ SAU DIN COSMOS – nu au fost sesizate 

caderii de obiecte din atmosfera sau cosmos; 

7. MUNIŢIE NEEXPLODATĂ - prin munitie neexplodata se intelege conform 

instructiunilor de specialitate cartuse de infanterie, lovituri de artilerie, bombe, petarde, 

grenade, materiale incendiare si fumigene, mijloacele de initiere, mijloacele pirotehnice, 

percum si orice elemente ale acestora incarcate cu substante explozive. 

Pe raza localitatii nu a fost descoperita munitie ramasa neexplodata din timpul celui de al 

doile razboi mondial. Locuitorii comunei au fost informati privin modul cum trebuie sa 

procedeze in situtia in care descopera munitie neexplodata. 
 

 

SECTIUNEA a 3-a 

ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 

 

In localitate nu exista ferme de cresterea animalelor, pasarilor, laboratoare de analize 

epidemiologice, spitale de boli contagioase, tabere de sinistrati sau refugiati fara utilitati 

publice. 

 
Epidemii și epizotii.  

Epidemie – răspândirea în proporții de masă și într-un timp scurt a unei boli transmisibile la oameni, 

determinând astfel erodarea stării de sănătate a populației și perturbarea activităților economice, 

sociale și de altă natură. Declanșarea efectelor vătămătoare se datorează acțiunii specifice 

provocate de agenții patogeni asupra oamenilor.  

Epizotiile – reprezintă răspândirea în proporții de masă în rândul animalelor a unor boli infecto-

contagioase, unele din ele putând fi transmise și la oameni prin contactul direct cu animalele sau 

prin consumul de produse de origine animală contaminată. Deținătorii de animale au obligația și 

răspunderea aplicării măsurilor stabilite de organele sanitar – veterinare pentru prevenirea și 

combaterea bolilor transmisibile la animale precum și de asigurarea bazelor materiale și a 

condițiilor organizatorice necesare.  
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Prezentăm principalele surse potenţiale de izbucnire a unor epidemii, pe domenii monitorizate de 

D.S.P. Prahova – Serviciul Evaluarea factorilor de mediu şi Serviciul Supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile. 

 
1. Sisteme de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei  

Calitatea apei potabile este permanent ameninţată din cauza multitudinii factorilor de risc 

existenţi în mediul natural şi antropic, astfel încât practic, toate sistemele de aprovizionare cu apă 

potabilă a populaţiei reprezintă surse potenţiale de izbucnire a unor epidemii, apa fiind unul din 

factorii principali de transmitere a acestora.  

Factorii de risc principali la adresa sănătăţii publice legate de acest domeniu îl reprezintă:  

➢ lipsa în majoritate covârşitoare a cazurilor, a dimensionării instituirii, asigurării şi respectării 

zonelor de protecţie sanitară a surselor şi instalaţiilor de tratare şi transport a apei către consumator;  

➢ deficienţele tehnico-constructive şi/sau uzura instalaţiilor/reţelelor de distribuţie, care duc 

frecvent la apariţia de avarii şi întreruperi ale furnizării apei către consumatori;  

➢ deficienţe de exploatare şi întreţinere;  

➢ lipsa monitorizării/sau monitorizarea necorespunzătoare a calităţii apei potabile;  

➢ lipsa permanenţei la nivelul staţiilor de tratare şi în general neasigurarea cu personal de pază 

specializat a sistemelor de aprovizionare cu apă;  

➢ furnizarea pentru consum uman a apei industriale din surse neautorizate şi neverificate sanitar.  

 

2. Servicii de salubritate.  

Asigurarea serviciilor de salubritate în cadrul unei comunităţi reprezintă un factor de 

prevenire şi combatere a apariţiei factorilor de risc potenţial de izbucnire a unor epidemii, fiind 

cunoscută interrelaţia existentă între factorii de mediu (apă, aer, sol, habitat) şi modul de reflectare 

a poluării unuia dintre ei în ceilalţi factori de mediu. 

 

 

 

SECTIUNEA a 4-a 

ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 

 

In localitate au fost cazuri izolate de incendii,  la locuinte cam doua pe an, cele mai 

multe fiind incendii de vegetatie uscata, fara implicatii majore asupra locuitorilor, Serviciul 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta impreuna cu pompierii Detasamentului de interventie 

Valenii de Munte au izolat si lichidat aceste incendii. Au fost desfasurate activitati de informare 

preventiva a populatiei privind regulile de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc 

respectate la arderea vegetatiei uscate, primavara in perioadele  caniculare si secetoase si 

premergator utilizari sobelor in sezonul rece. 

În urma adresei nr. 3624/11.07.2022 transmisă de Primăria Teișani către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,,Șerban Cantacuzino ,, al județului Prahova, prin adresa nr. 

3706/15.06.2022 a fost primită următoarea statistică a incendiilor de pe raza localității în 

perioada anilor 2014 – 2022: 
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ANUL NUMĂR INCENDII NUMĂR INCENDII DE 

VEGETAȚIE USCATĂ 

2014 3 1 

2015 1 5 

2016 3 2 

2017 3 1 

2018 4 6 

2019 4 15 

2020 1 13 

2021 2 2 

2022 4 14 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 5-a 

ANALIZA RISCURILOR SOCIALE 

 

Nu se organizează pe raza localităţii activităţi care să implice riscuri sociale. 

    În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone geografice având o concentraţie a 

riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite zone de risc crescut. 

    Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt: 

    a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii; 

    b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa 

cum sunt teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale; 

    c) instalaţiile tehnologice; 

    d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de 

teren etc. 

Din punctul de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, localitatea Teisani se clasifică 

in zona  de risc rural. 

 

 

 

SECTIUNEA a 6-a 
ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI 

 

Interventiile cele mai des desfasurate privind alte tipuri de riscuri,se refera la 

asistenta medicala si asistenta sociala. 
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CAPITOLUL IV 

ACOPERIREA RISCURILOR 

 

SECŢIUNEA 1     

 Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 

 

     Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în 

stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de 

urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a 

premiselor referitoare la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţă de obiectivele 

urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de 

acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea 

dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile 

proprii şi cele de cooperare. 

     Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere se încheie protocoale de colaborare cu 

instituţiile similare din ţările cu care există graniţe comune, care prevăd modalităţi de informare 

asupra pericolelor probabile, de avertizare/alarmare în cazul manifestării acestora, modalităţile 

de intervenţie comună asupra riscurilor transfrontaliere, precum şi exerciţiile şi aplicaţiile cu 

participare internaţională generate de tipurile de risc ce se pot manifesta în zona de competenţă.  

Obiectivele acţiunilor structurilor ce asigură managementul tipurilor de risc şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă produse sunt:  

• menţinerea la niveluri acceptabile sau, după caz, limitarea efectelor manifestării 

riscurilor identificate;  

• analizarea promptă şi realistă a situaţiilor operative create, cu luarea în considerare a 

tuturor elementelor ce pot influenţa evoluţia factorilor de risc cu impact negativ asupra 

vieţii comunităţilor afectate, ca urmare a hotărârilor adoptate şi a măsurilor dispuse de 

factorii de decizie abilitaţi conform legii; 

•  menţinerea cooperării permanente cu toate componentele Sistemului Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

•  asigurarea unui grad ridicat de protecţie a populaţiei şi a personalului propriu;  

• asigurarea intervenţiei oportune, cu eficienţă maximă, încadrată în timpii de răspuns 

planificaţi sau ordonaţi;  

• limitarea pierderilor de vieţi, a pagubelor materiale şi a efectelor negative asupra 

mediului; 

•  realizarea unei repartiţii judicioase a forţelor şi mijloacelor de intervenţie în plan 

teritorial; 

•  asigurarea unei conduceri şi coordonări unitare a acţiunilor de intervenţie. 

       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; 
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    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: 

    a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor 

operative; 

    b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare 

tip de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 

autospeciale de stingere cu pulbere şi azot, autospeciale pentru descarcerare şi iluminat, 

autoscări pentru salvare de la înălţime şi alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, 

asistenţi medicali, scafandri, alpinişti etc.; 

    c) zona de acoperire a riscurilor; 

    d) timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din specialişti ai inspectoratului 

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă; 

    e) 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.; 

    f) alte informaţii considerate necesare. 

 

 

Secţiunea a 2-a      

ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 

 

     Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

    a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi 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 a 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 a 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; 

    r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
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Alertarea pentru interventie cuprinde receptioarea si inregistrarea anuntului, 

transmiterea acestuia sefului garzii de interventie si adunarea personalului in vederea deplasarii 

la locul actiunii. Receptionarea apelului se face prin dispeceratul cu numar de apel unic112 sau 

prin declansarea sistemului de observare-alarmare automata a incendiilor. Operatiunea de 

alertare se efectueaza prin declansarea de catre radiotelefonistul de serviciu a semnalelor 

acustice si optice stabilite sau la ordinul comandantului interventiei. 

 

    Deplasarea la locul interventiei este precedata de adunarea efectivelor, ca urmare a 

declansarii semnalului de alertare. Deplasarea la locul interventiei se face in coloana, pe 

itinerarul ordonat, respectând regulile de circulatie, in conditii de siguranta folosindu-se la 

nevoie, mijloacele de avertizare sonora si optica, astfel incat sa se ajunga la locul interventiei 

in timpul cel mai scurt, in conditii de siguranta si capacitatea de interventie completa. 

 

Recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie 

sunt activitati care incep imediat, dupa sosirea la locul actiunii, se continua pe toata durata  

interventiei si constau in cercetarea directa, in scopul cunoasterii situatiei si obtinerii datelor 

necesare pentru luarea deciziei. 

 

Evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor se 

executa concomitent cu operatiunile de localizare si limitare a efectelor evenimentului, de catre 

personalul stabilit si pregatit in acest scop. 

Operatiunile de evacuare, salvare si/sau protejare a persoanelor si animalelor se organizeaza si 

se executa distinct si prioritar, in situatiile cand: 

     a) evenimentul ameninta direct viata sau incaperile in care se gasesc persoane ori animale, 

iar caile de evacuare sunt blocate de incendiu sau daramaturi; 

     b) incaperile in care se gasesc persoane si/sau animale sunt inundate de fum si gaze toxice;  

     c) exista pericol de explozie sau de prabusire a unor instalatii si/ sau elemente de 

constructie; 

     d) exista persoane care sunt in imposibilitatea de a se evacua din locurile afectate de 

eveniment; 

     e) s-a produs panica in randul persoanelor ca urmare a situatiei de la locul actiunii. 

Evacuarea animalelor se executa cu ajutorul ingrijitorilor, folosind procedee si metode in raport 

cu specia acestora si gradul de dezvoltare a evenimentului, de fortele si mijloacele avute la 

dispozitie. 

 

Limiterea distrugerii bunurilor materiale se executa cand acestea nu sunt amenintate 

direct de efectele evenimentului, nu impiedica accesul la locul actiunii si nu creeaza pericole 

de dezvoltare si propagare.In prima urgenta se evacueaza materialele si substantele cu pericol 

de explozie, precum si bunurile de valoare. Bunurile evacuate se depoziteaza in locuri ferite de 

efectele incendiului, ale apei si precipitatiilior atmosferice, asigurand protectia acestora 

impotriva incendierii sau reaprinderii.  

 

      Localizarea si limitarea efectelor evenimentului este operatiunea in care se 

realizeaza limitarea agravarii situatiei de urgenta, protectia constructiilor, instalatiilor si 

amenajarilor periclitate si se creeaza conditiile pentru lichidarea acestuia cu fortele si 

mijloacele concentrate la locul interventiei. Evenimentul se considera localizat atunci cand 

propagarea si dezvoltarea acestuia este intrerupta, protectia vecinatatilor este sigura si sunt 

create conditii pentru lichidarea acestuia cu fortele si mijloacele avute la dispozitie. 

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului si conditiile care au favorizat evolutia 

acetuia, constituie actiunile si activitatile desfasurate in scopul procurarii, analizarii si 
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exploatarii datelor, informatiilor si problemelor de orice natura, aprecierii corecte a conditiilor 

care au favorizat evolutia evenimentului si identificare celor care au determinat dezvoltarea si 

propagarea acestuia. Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face potrivit 

reglementarilor aprobate de ministrul administratiei si internelor referitoare la cercetarea la fata 

locului. 

     Conform Ordinului nr.718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta 

privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, 

derularea interventiei se face gradual dupa caz astfel: 

    - alarmarea conducerii localitatii, concomitent cu alarmarea/alertarea serviciului voluntar 

si a structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului pentru situatii de urgenta 

judetean, precum si a serviciului privat/voluntar cu care este incheiat contract/conventie de 

interventie; 

    - interventia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare; 

    - sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre serviciul 

privat/voluntar cu care s-a incheiat contract/conventie de interventie; 

    - sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre structurile 

profesioniste. 

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta solicita in sprijin interventia serviciilor 

voluntare/private cu care a incheiat contract/conventie de interventie sau dupa caz, a serviciilor 

profesioniste, ori de cate ori amploarea situatiei depaseste capacitatea de raspuns a acestuia. 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Faze de urgenţă a acţiunilor 

     

     În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile 

serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 

    a) urgenţa I – asigurata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii Teisani; 

    b) urgenţa a II-a - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii din 

raionul/obiectivului afectat; 

    c) urgenţa a III-a - asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean/al municipiului 

Bucureşti pentru situaţii de urgenţă; 

    d) urgenţa a IV-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 

 

 

Secţiunea a 4-a      

ACŢIUNILE DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 

 

     Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, 

pentru: 

    a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, 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 a operatorilor economici afectaţi; 

    c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa 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 populaţiei: staţiile de pompieri şi 
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sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii 

de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de 

urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau 

care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de 

vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare 

esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe 

periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ; 

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

mijloacele din dotare. 

      Conform Hotararii de Guvern nr.547 din iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei 

nationale de protectie civila, in timp de pace, principalele misiuni strategice sunt: 

     - stabilirea fortelor si mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacitatii de raspuns cat 

mai apropiat nevoilor determinate de numarul si gradul de pericol al surselor de risc luate in 

evidenta si monitorizate; 

     - realizarea masurilor necesare pentru informarea oportuna a factorilor de naturale si/sau 

tehnologice sau declansarea prin surprindere a unor actiuni militare din interior sau exterior; 

     - realizarea masurilor de protectie a populatiei si animalelor,bunurilor materiale,valori de 

patrimoniu si factorilor de mediu conform situatiilor de risc la care ar putea fi supus teritoriul 

national prin evacuare,adapostire,aparare NBC si asistenta sanitara; 

     - pregatirea personalului de conducere in domeniul protectiei civile din administratia 

publica centrala si locala,de la nivelul institutiilor publice si agentilor economici prin sedinte 

teoretice si practice,cursuri si convocari in tara si strainatate; 

     - instruirea populatiei neincadrate,a studentilor si elevilor,in vederea insusirii regulilor 

de comportare inainte,pe timpul si dupa producerea dezastrelor sau actiunilor militare, precum 

si pentru acordarea autoajutorului sau primului ajutor in caz de dificultate; 

     - luarea in evidenta a tuturor surselor si zonelor de risc natural si tehnologic existente pe 

teritoriul,in spatiul aerian si maritim al Romaniei; 

     - elaborarea prognozelor privind urmarile probabile ale producerii unor dezastre,calculul 

necesarului de forte si mijloace de interventie pentru diferite variante; 

     - monitorizarea parametrilor de stare cuantificabili la toate sursele de risc luate in 

evidenta,culegerea si prelucrarea datelor si informatiilor referitoare la depasirea limitelor de 

atentie; 

     - initierea si elaborarea de acte normative,regulamente,instructiuni si norme cu privire la 

organizare, functionare si principiile de intrebuintare a structurilor de protectie civila pe timp 

de pace, criza sau razboi; 

 

Masuri pe timpul producerii dezastrului: 

     - salvarea(prevenirea si protectia)populatiei, animalelor, bunurilor materiale si valorilor 

de patrimoniu, de actiunile distructive ale dezastrelor prin instiintare, alarmare si evacuare sau 

dispersare temporara, adapostire, descarcerare; 

     - decontaminarea chimica radioactiva a personalului, terenului, cladirilor, instalatiilor si 

echipamentului, in cazul producerii unor accidente nucleare sau chimice; 

     - limitarea si inlaturarea avariilor la retelele de utilitate publica; 

     - acordarea primului ajutor, trierea si evacuarea ranitilor la formatiunile medicale fixe 

sau mobile cele mai apropiate; 

     - acordarea asistentei medicale specializate si spitalizarea persoanelor ranite, arse, 

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

inclusiv a unor tabere de sinistrati(refugiati), pentru persoanele ramase fara locuinte; 

     - paza si supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul si 

distribuirea ajutoarelor umanitare de stricta necesitate pentru populatia ramasa fara locuinte; 
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     - paza si insotirea convoaielor umanitare; 

     - inlaturarea tuturor urmarilor dezastrelor si participarea la refacerea conditiilor pentru 

reluarea, in stare de normalitate a activităților sociale si economice; 

In toate situatiile in care se participa la actiunile de limitare si inlaturare a efectelor 

distructive provocate de avarii, explozii, accidente, calamitati, catastrofe sau atac din aer, 

comandantul fortelor ce intervin, in raport cu misiunile primite, are urmatoarele obligatii: 

     a. sa asigure verificarea instalatiilor fixe de stingere si punerea in functiune a celor care 

nu au fost afectate; 

     b. sa realizeze dispozitive de actiune adecvate; 

     c. sa asigure alimentarea continua cu apa a autospecialelor; 

     d. sa realizeze dispozitive de rezerva de la surse de apa naturale, bazine si racitoare, pentru 

a avea continuitate in actiune in cazul producerii unor avarii in reteaua de hidranti; 

     e. sa actioneze cu prioritate pentru salvarea ranitilor, accidentatilor si evacuarea 

victimelor; 

     f. sa actioneze pentru prevenirea producerii de explozii, incendii, inundarea unor 

subsoluri sau canale tehnlogice si punerea in stare libera a unor gaze toxice, care pot afecta 

securitatea personalului, precum si unele puncte vitale ale obicetivului; 

     g. sa organizeze stingerea incendiilor cu prioritate in cladirile in care se afla persoane si 

instalatii vitale si periculoase la incendiu sau este prezent pericolul de explozie; 

     h. sa organizeze, impreuna cu specialistii obiectivului, inchiderea vanelor de pe 

conductele de gaze si lichide combustibile care pot alimenta focarele de incendiu; 

     i. sa organizeze stingerea esalonata a incendiilor in cazul producerii simultane a acestora, 

incepand cu cele care pericliteaza viata persoanelor si instalatiile vitale; 

     j. sa desemneze fortele necesare pentru supravegherea arderii dirijate, acolo unde vanele 

de pe conducte de gaze si lichide combustibile au fost deteriorate, precum si pe timpul 

descongestionarii instalatiilor avariate; 

     k. sa organizeze evacuarea apei din subsoluri si canalele tehnologice; 

     l. sa ia masuri pentru protectia personalului, tehnicii si materialelor de interventie; 

     m. sa asigure rezerva de forte si mijloace, substante de  interventie, carburanti, lubrifianti, 

echipament de protectie si hrana din surse proprii sau, dupa caz, sa solicite sprijinul autoritatilor 

administratiei publice locale si agentilor economici. 

 

 

Pentru interventia la limitare si inlaturarea efectelor distructive ale sesimelor, 

comandantul unitatii si subunitatii are urmatoarele obligatii: 

      a. sa stabileasca locurile unde sunt surprinse persoane sub daramaturi si unde s-au produs 

incendii si avarii in retelele de alimentare cu energie electrica, gaze si apa; 

      b. sa stabileasca si sa destină fortele si mijloacele necesare in fiecare punct de interventie 

pentru salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, evacuarea apei din subsoluri si alimentarea 

cu apa a populatiei; 

      c. sa raporteze esalonului superior situatia creata in zona de competenta sau raionul de 

interventie, masurile intreprinse, nevoile de sprijin si orice schimbare in situatia operativa; 

      d. sa stabileasca misiunile de indeplinit la fiecare punct de interventie, metodele si 

procedeele de actiune; 

      e. sa participe la organizarea cooperarii cu celelalte forte care actioneaza in cadrul 

punctului de interventie; 

      f. sa asigure sistemul de legaturi pentru informare, conducere si cooperare; 

      g. sa stabileasca masurile de protectie a personalului, tehnicii si materialelor de 

interventie; 

      h. sa asigure schimbul de efective, masa si odihna acestora; 



Pagină 41 din 75 

 

      i. sa asigure rezerva de substante de interventie, carburnati, lubrifianti, echipament si 

mijloace de protectie; 

       j. sa execute control permanent de sprijin si indrumare la toate punctele de interventie. 

 

Pentru interventia la limitarea si inlaturarea efectelor distructive ale inundatiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice, 

efectivele vor fi pregatite si dotate cu echipament adecvat si utilaje (veste de salvare, barci, 

mijloace de comunicatii si informatica, etc.),iar unitatea si subunitatea va indeplini urmatoarele 

misiuni: 

      a. participa la salvarea persoanelor surprinse de viitura sau izolate pe insule, in/pe case 

sau in copaci; 

      b. participa la evacuarea produselor petroliere, materialelor si substantelor care in contact 

cu apa reactioneaza producand gaze inflamabile sau toxice si incendii; 

      c. participa la evacuarea bunurilor materiale si animalelor periclitate; 

      d. actioneaza la stingerea incendiilor de lichide combustibile care ard pe suprafata apei si 

a altor incendii produse ca urmare a efectelor inundatiilor; 

      e. actioneaza pentru evacuarea apei din subsoluri, beciuri si canale tehnologice in care se 

afla instaltii vitale pentru functionarea obiectivelor, precum si la gospodariile cetatenesti; 

      f. participa la alimentarea cu apa a populatiei din zona calamitata si a unitatilor industriale 

alimentare; 

      g. participa la spalarea instalatiilor tehnologice, cand acest lucru se impune, pentru 

repunerea lor in functiune; 

  Evacuarea apei din obiective si locuintele cetatenilor se executa de regula, cu 

motopompe, folosind la nevoie, ejectoarele pentru ape mici, iar transportul apei potabile se 

realizeaza cu autopompe cisterna, dezinfectate si avizate de organele sanitare din zona, spalarea 

instalatiilor tehnologice se face cu ajutorul motopompelor si autopompelor cisterna. 

 

 

  In scopul inlaturarii efectelor distructive ale accidentelor de cale ferata, rutiere sau 

aeriene, alunecarilor de teren, inzapezirilor si altor catastrofe, unitatea/subunitatea este obligata 

sa intervina pentru salvarea oamenilor,  bunurilor materiale, precum si pentru protectia 

vecinatatilor si mediului. 

  Misiunile concrete in cazul interventiilor pentru limitarea si inlaturarea consecintelor 

negative provocate de avarii, explozii, accidente, calamitati naturale si catastrofe, se stabilesc 

in raport cu fortele disponibile si mijloacele tehnice specifice cu care sunt inzestrate serviciile 

profesioniste pentru situatii de urgenta, in vederea indeplinirii misiunilor fiind antrenate si 

serviciile voluntare/private pentru situatii de urgenta. 

  In situatia avarierii sediilor sau adaposturilor in care se afla personal propriu, 

comandantul ia masuri pentru: 

      - precizarea locurilor in care s-au produs distrugeri sau avarii si amploarea acestora; 

      - acordarea ajutorului medical de urgenta persoanelor care au avut de suferit; 

      - executarea de catre personalul specializat a cercetarii N.B.C.R. in perimetrul de 

distrugere si in apropierea acestuia; 

      - evacuarea ranitilor si a celor infectati la locurile stabilite pentru acordarea asistentei 

medicale si tratarea speciala; 

      - participarea personalului propriu, alaturi de fortele si mijloacele prevazute sa intervina, 

la actiunile de limitare si lichidare a efectelor provocate de avarii, explozii, calamitati, 

catastrofe sau atac din aer; 

      - salvarea, recuperarea si evacuarea in locurile stabilite, a documentelor arhivei, tehnicii, 

aparaturii si celorlalte materiale din dotare; 
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      - degajarea, dezactivarea si dezinfectarea terenului,constructiilor si instalatiilor. 

      - Refacerea capacitatii de actiune prin completarea stocurilor de materiale si alimente, 

reorganizarea efectivelor si restabilirea sistemului de legaturi 

 

 

Secţiunea a 5-a 

INSTRUIREA 

 

 

    (1) Pregătirea forţelor specializate voluntare de interventie se realizează conform planurilor 

anuale de pregatire. 

    (2) Personalul serviciilor voluntare se antreneaza dupa caz: 

- in poligoane de antrenament proprii, care trebuie dotate cu aparate, utilaje, aparatura si 

echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta; 

- in poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al 

municipiului Bucuresti sau ale serviciilor private, in baza unor protocoale. 

     Planificarea, organizarea si desfasurarea pregatirii din cadrul autoritatilor, 

organismelor si structurilor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta se executa avand la 

baza urmatoarele acte normative: 

      - Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, completata si modificata prin Legea 

nr.212/2006; 

      - Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      - Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.712/2005 privind instruirea 

salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat cu O.M.A.I. nr.786/2005; 

      - O.M.A.I. nr.160/2007 pentru aprobarea Regulmentului de planificare, organizare, 

desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile 

voluntare si private pentru situatii de urgenta; 

       - H.G.R. nr.160/2007 privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a 

uniformei, echipamentului de protectie si semnelor distinctive ale personalului serviciilor 

pentru situatii de urgenta voluntare/private; 

      Prefecţii, primarii 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 planurilor aprobate de analiză şi acoperire a 

riscurilor. 

 

 

Secţiunea a 6-a     

 REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ŞI DE 

COOPERARE 

 

     Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 

observării, detectării, măsurării, înregistrării, 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 secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă 

ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei 

acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin 

rapoarte operative. 
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     Primarii, comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru 

situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în 

zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi 

avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de 

intervenţie. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

COORDONAREA ŞI CONDUCEREA 

 

În scopul asigurării unei coordonării şi conduceri unitare a acţiunilor de răspuns în 

situaţii de urgenţă I.S.U.J. Prahova cooperează / colaborează permanent cu toate instituţiile şi 

structurile judeţene cu atribuţii în acest domeniu.  

Astfel, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în domeniul gestionării situaţiilor de 

urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova 

prin structurile de intervenţie din subordine acţionează, potrivit domeniului de competenţă, la 

ordinul sau, după caz, la solicitarea:  

- Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;  

- preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova;  

- preşedinţilor celor 104 Comitete Locale pentru Situaţii de Urgenţă; 

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare şi complexitate ridicată, potrivit 

procedurilor în vigoare, la nivelul judeţului Prahova se activează Centrul Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.  

Implementarea la nivelul judeţului Prahova a Sistemului de Management Informaţional 

pentru Situaţii de Urgenţă a condus la înfiinţarea Centrului Judeţean de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei Prahova(C.J.C.C.I.) care reprezintă structura interinstituţională 

destinată asistării decizionale a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi coordonării 

acţiunilor de intervenţie asociate situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării 

factorilor de risc.  

C.J.C.C.I. este compus din reprezentanţi ai instituţiilor judeţene descentralizate sau 

deconcentrate, reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, funcţionarea în 

regim de rutină fiind asigurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.  

În funcţie de natura situaţiei create, C.J.C.C.I. poate funcţiona parţial sau total încadrat, 

conform procedurilor de activare pe faze.  

În acest scop, fazele de activare au fost definite după cum urmează:  

• verde – rutină (personalul va fi asigurat de I.S.U.J. Prahova; activitatea se va 

desfăşura în cadrul dispeceratului I.S.U.J. Prahova conform procedurilor);  

• galben – alertă (personalul va fi asigurat de I.S.U.J. Prahova; activitatea se va 

desfăşura la sediul I.S.U.J. Prahova conform procedurilor);  

• portocaliu – activare parţială a C.J.C.C.I.(personalul I.S.U.J. Prahova va fi 

suplimentat cu reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate şi descentralizate la 

nivel judeţean, implicate conform legislaţiei în vigoare; activitatea se va desfăşura 

în spaţiile alocate C.J.C.C.I. conform procedurilor);  

• roşu – activare totală (reprezentanţii instituţiilor deconcentrate ale ministerelor şi 

ai instituţiilor reprezentative la nivel judeţean asigură fundamentarea hotărârilor 

care vor fi luate în comitetul judeţean şi asigură, totodată, ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor adoptate de aceste organisme; activitatea se va desfăşura în spaţiile 

alocate C.J.C.C.I. conform procedurilor).  

În exercitarea atribuţiilor funcţionale, C.J.C.C.I. Prahova execută următoarele:  

- elaborează concepţia şi planurile de acţiune ale structurilor prevăzute să intervină;  
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- elaborează documentele de conducere şi coordonare a acţiunilor de răspuns în situaţii 

de urgenţă;  

- evaluează necesarul de forţe şi mijloace necesare îndeplinirii misiunilor din competenţa 

inspectoratului şi coordonează activităţile de planificare a misiunilor ce revin în 

responsabilitatea acestora;  

- gestionează fluxul informaţional cu structurile de conducere şi coordonare aparţinând 

componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă la nivel 

judeţean şi local;  

- asigură informarea conducerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu 

privire la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de planificare şi desfăşurare a 

intervenţiei.PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL 

JUDEŢULUI PRAHOVA - EDIŢIA a VI-a 138. 

Sistemul de conducere organizat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul 

inspectoratului judeţean este structura decizională cu rol de a asigura continuitate acţiunilor de 

intervenţie şi cuprinde: Subsistemul decizional, constituit din:  

➢ comandantul intervenţiei/ acţiunii – conducătorul subsistemului decizional. 

Acesta ia decizii privind desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, dă misiuni 

structurilor subordonate şi asigură controlul îndeplinirii acestora. 

➢ Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;  

➢ puncte de comandă înaintate (fixe sau mobile), deservite de comandantul 

intervenţiei/comandantul acţiunii sau grupele operative, după caz. Subsistemul 

operaţional (structuri tehnic-operaţionale, de suport tehnic şi intervenţie ):  

➢ structurile de intervenţie;  

➢ compartimentele funcţionale specializate (organizate la nivelul C.O.J. sau 

C.J.C.C.I., după caz);  

➢ grupurile de suport tehnic;  

➢ serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi alte structuri 

cu care se cooperează;  

➢ posturi medicale avansate;  

➢ rezerva (rezervele) de forţe, mijloace şi substanţe de intervenţie, la dispoziţia 

subsistemului operaţional;  

➢ grupările operative; Subsistemul logistic (structuri logistice şi de mentenanţă):  

➢ mijloace tehnice specifice şi materiale din dotarea serviciilor profesioniste 

pentru situaţii de urgenţă din sectoarele de asigurare logistică;  

➢ bunuri materiale puse la dispoziţie de comitetele locale pentru situaţii de 

urgenţă, structuri cu care se cooperează, operatori economici şi organizaţii 

neguvernamentale;  

➢ punctul de asistenţă tehnică;  

➢ punctul de colectare a ajutoarelor. Alte elemente de dispozitiv:  

➢ locul (raionul) de evacuare a victimelor; 

➢ locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale;  

➢ locul (raionul) de evacuare a animalelor;  

➢ locul taberei de sinistraţi. 
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CAPITOLUL V 

Resurse umane, materiale şi financiare 

 

    (1) 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 comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii 

de urgenţă. 

    (2) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale 

prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-

teritoriale pe care le reprezintă. 

     În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/ 

manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forţe şi 

mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 

    a) inspecţii de prevenire; 

    b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă; 

    c) formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 

    d) formaţiuni de protecţie civilă: echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice; 

    e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, SALVAMONT, scafandri profesionişti etc.; 

    f) grupe de sprijin. 

     Pe lângă tipurile de forţe precizate la art. 42, mai pot acţiona, după caz, în condiţiile 

legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontieră, structurile poliţiei comunitare, 

unitatea specială de aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţile 

specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării, unităţile pentru asistenţa medicală 

de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice, organizaţiile neguvernamentale specializate în 

acţiuni de salvare, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară veterinară, 

formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul 

serviciilor publice descentralizate şi al societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile 

de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii 

civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în organizaţii 

neguvernamentale cu activităţi specifice. 

     Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al 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 planurile de apărare specifice, elaborate potrivit legii. 
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CAPITOLUL VI 

Logistica acţiunilor 

 

 

 

    (1) Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

se stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, 

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. 

    (2) Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp 

şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 

     Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a 

situaţiei de urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu 

atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

      

La PAAR se ataşează următoarele documente: 

    a) lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 

unitatea administrativ-teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta metodologie; 

    b) atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie; 

    c) componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de 

urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a 

telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor – anexa 3; 

    d) hărţi de risc – anexa 4; 

    e) măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de 

producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri – anexa 5; 

    f) sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a 

populaţiei în cazul evacuării – anexa 6; 

    g) planuri şi proceduri de intervenţie – anexa 7; 

    h) schema fluxului informaţional-decizional – anexa 8; 

    i) locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora – anexa 9; 

    j) planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice – anexa 10; 

    k) rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect – anexa 11; 

    l) protocoale de colaborare cu instituţii similare din ţările cu care există graniţe comune, în 

cazul producerii unor situaţii de urgenţă – anexa 12; 

    m) reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă – anexa 13. 
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ANEXA 1*)   la metodologie 

    Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 

judeţul/localitatea X 

- Model - 

Nr. 

crt. 

Denumire autoritate Coordonate  autoritate    Persoană(e) de 

contact                        

Atribuţii în 

PAAR 

conform fişei 

nr. 

1 Primar Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288207,Fax:0244288572 

mobil 

Stanciu 

Gheorghe,primar 

Sat Olteni,nr.201 

Tel.0244288541 

Fisa nr.1 

2 Viceprimar Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288207,Fax:0244288572 

mobil 

Cârstocea Elena - 

Lavinia,viceprimar, 

Sat Olteni,nr.201 

Tel.0244288541 

Fisa nr.2 

3 Secretar Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288207,Fax:0244288572 

Mobil 

Stanciu 

Camelia,secretar 

Sat Olteni,nr.201 

Tel.0244288541 

Fisa nr.3 

4 Consiliul Local Teisani Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288207,Fax:0244288572 

 Fisa nr.4 

5 Servicii medicale Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288029,  

Biziniche Valerica Fisa nr.5 

6 Post politie Teisani Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288011, 

Trâncă Adrian Fisa nr.6 

7 Poliţia locală Teişani Com.Teişani,str.Principală,nr,517 

Tel.0244288207, 

Ogluz Sorin Fisa nr.7 

 
  

 

    NOTĂ: 

    Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea 

administrativ teritorială sunt, după caz: 

    a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale/consilii judeţene, servicii publice 

deconcentrate/descentralizate); 

    b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu 

etc. 

    c) institute de cercetări ştiinţifice; 

    d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie, SALVAMONT, etc.) 
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ANEXA 2*)  la metodologie 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 

AUTORITATEA:PRIMAR- STANCIU GHEORGHE                                                         Fişa nr.1 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea permanentă 

a     

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

Ce operatori economici/instituţii controlează : 

-  Politia locală 

- Şcolile din localităţile Teişani şi Olteni 

- Cabinetele medicale 

În ce domenii de competenţă : 

- pregătirea personalului 

-pregătirea materialelor pentru situaţiile create 

Pe cine informeayă : 

- ISU secretariatul tehnic 

Periodicitatea controlului : 

- în perioadele de risc ori de câte ori este nevoie în raport de evoluţia 

situaţiei 

c. - informarea preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de adoptat 

în                                            

cazul manifestării unui pericol;    

În ce domeniu 

- locul producerii unei situaţii de urgenţă 

- evoluţia acesteia 

- efectele negative produse 

- măsurile luate 

- măsuri ce trebuiesc luate 

Periodicitatea : în raport de evoluţia situaţiei 

d. - exerciţii şi aplicaţii;         

II. - 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 domeniu de         

competenţă;                               

Materiale : telefon, mijloc de transport auto 

Echipamente necesare : 

- echipament de protecţie 

- mijloace de legătură 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii administrativ    

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat  

 

 

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Materiale informative 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 
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în    

 cazul manifestării unui pericol;    

Planuri de urgenţă 

Pliante 

Mass media 

- televiziune prin cablu locală 

- afişe în spaţiile de maxi taxi şi magazine 

Conferinţe 

d. - exerciţii şi aplicaţii;         

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                        

b. - acţiuni de căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde : 

- organizarea echipei de  intervenţie 

- instruirea personalului care acţionează 

Cu ce mijloace : 

- mijloace de legătură 

- unelte adecvate situaţiei 

- echipament de protecţie 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 în raport de locaţiile în care se intervine şi mijloacele de 

transport aviue la dispoziţie 

c. - asistenţă medicală              

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului produs     

Mijloace : 

- mijloace de transport 

- calmarea populaţiei afectate 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 în raport de prezenţa la locul producerii evenimentului şi 

personalului angrenat 

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde : 

- îndepărtarea curioşilor 

- paza locului producerii evenimentului 

Cu ce mijloace : 

- convorbiri individuale şi colective 

- informare privind evoluţia situaţiei create 

Timp de acţiune : 

- H+30 în raport de evoluţia evenimentului 
 

AUTORITATEA: VICEPRIMAR- CÂRSTOCEA ELENA-LAVINIA                                                 

Fişa nr.2 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a    parametrilor 

meteo, seismici, de   mediu, 

hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Ce parametri se măsoară : 

- în raport de natura evenimentului produs 

Periodicitate : 

- de la producerea evenimentului ori de câte ori situaţia impune 

Ce autorităţi informează asupra atingerii valorilor critice : 

- secretariatul tehnic ISU 

- prefectura 

(Structura raportului de informare) 

La data de.....................în comuna Teişani,satul.................în 

locaţia...............s-a produs..........Faţă de situaţia creată s-au luat 

următoarele măsuri....................... 
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b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

Ce operatori economici/instituţii controleaza. 

- Poliţia Locală 

- Formaţiuni de asistenţă medicală 

În ce domenii de cpmpetenţă 

- pregătirea personalului 

- verificarea materialelor 

Pe cine informează asupra concluziilor : 

- primar 

- Consiliul Local 

Periodicitatea controlului : 

- trimestrial şi oro de câte ori este nevoie 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în  cazul manifestării 

unui pericol;    

În ce domeniu de componenţă 

- reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

Pariodicitate 

- trimestrial 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Cu cine : 

- cu toate forţele prevăzute pentru a acţiona şi formaţiunile de 

voluntari 

În ce domeniu de competenţă : 

- prevenirea riscurilor pe timpul inundaţiilor, furtuni, viitură, cutremur, 

alunecări de teren şi alte riscuri 

II. - RESURSE NECESARE              

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, 

seismici, de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Aparatură : mijloace de legătură din dotarea Primăriei 

Echipamente de măsiră/control necesare : 

- cele din dotarea echipelor de intervenţie 

Loc de amplasre : 

- în localul primăriei 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

Materialele : 

- procese verbale de constatare 

- protocoalele încheiate cu operatori economicişi alte instituţii 

Echipamente necesare : 

- planul de analăză şi acoperirea riscurilor 

- planurile de intervenţie 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Documentare : 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 

Planuri de urgenţă 

Pliante 

- cele difuzate de ISU 

Mass media 

- televiziune princabli locală 

- afişe în staţiile de maxi taxi şi magazine 
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Conferinţe 

 

 

 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materiale/echipamente necesare 

- ţinută de protecţie 

 

- unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei 

Loc de desfăşurare-la locul de muncă al personalului şi din zonele de 

risc 

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Ce activităţi întreprinde : 

- alarmarea forţelor ce vor acţiona 

Cu ce mijloace : 

- telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune: 

- H+30 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde : 

- organizarea echipelor de intervenţie 

Cu ce mijloace-în raport de natura evenimentului 

Timp de intrare în acţiune:   H+15   

c. - asistenţă medicală             Ce activităţi întreprinde :anunţarea formaţiunilor de asistenţă medicală 

Cu ce mijloace: telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune:   H+15   

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Ce activităţi întreprinde : 

- trasportul persoanelor afectate 

- paza locului producerii evenimentului 

Cu ce mijloace: 

Timp de intrare în acţiune:   H+30   

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde : 

- aprovizionarea populaţiei 

- acordarea primului ajutor 

Cu ce mijloace: 

-mijloace de transport 

Timp de intrare în acţiune:   H+30   
 

AUTORITATEA: SECRETAR- STANCIU CAMELIA                                                         Fişa nr.3 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, 

seismici, de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Ce parametri se măsoară : 

- în raport de natura evenimentului produs 

Periodicitate : 

- de la producerea evenimentului ori de câte ori situaţia impune 

Ce autorităţi informează asupra atingerii valorilor critice : 

- secretariatul tehnic ISU 

- prefectura 

(Structura raportului de informare) 

  La data de.....................în comuna Teişani,satul.................în 

locaţia...............s-a produs..........Faţă de situaţia creată s-au luat 

următoarele măsuri.................................. 
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b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

Ce operatori economici/instituţii controlează. 

- SC COMIS SRL 

- SC SELAGINELA PROD SRL 

- Poliţia Locală 

- Formaţiuni de asistenţă medicală 

În ce domenii de competenţă 

- pregătirea personalului 

- verificarea materialelor 

Pe cine informează asupra concluziilor : 

- primar 

- Consiliul Local 

Periodicitatea controlului : 

- trimestrial şi ori de câte ori este nevoie 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

În ce domeniu de componenţă 

- reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

Pariodicitate 

- trimestrial 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Cu cine : 

- cu toate forţele prevăzute pentru a acţiona şi formaţiunile de 

voluntari 

În ce domeniu de competenţă : 

- prevenirea riscurilor pe timpul inundaţiilor, furtuni, viitură, cutremur, 

alunecări de teren şi alte riscuri 

II. - RESURSE NECESARE              

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, 

seismici, de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Aparatură : mijloace de legătură din dotarea Primăriei 

Echipamente de măsiră/control necesare : 

- cele din dotarea echipelor de intervenţie 

Loc de amplasre : 

- în localul primăriei 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

Materialele : 

- procese verbale de constatare 

- protocoalele încheiate cu operatori economicişi alte instituţii 

Echipamente necesare : 

- planul de analăză şi acoperirea riscurilor 

- planurile de intervenţie 

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Documentare : 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 

Planuri de urgenţă 

Pliante 
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cazul manifestării unui 

pericol;    

- cele difuzate de ISU 

Mass media 

- televiziune princabli locală 

- afişe în staţiile de maxi taxi şi magazine 

Conferinţe 

 

 

 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materiale/echipamente necesare 

- ţinută de protecţie 

- unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei 

Loc de desfăşurare-la locul de muncă al personalului şi din zonele de 

risc 

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Ce activităţi întreprinde : 

- alarmarea forţelor ce vor acţiona 

Cu ce mijloace : 

- telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune: 

- H+30 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde : 

- organizarea echipelor de intervenţie 

Cu ce mijloace-în raport de natura evenimentului 

Timp de intrare în acţiune:   H+15   

c. - asistenţă medicală             Ce activităţi întreprinde :anunţarea formaţiunilor de asistenţă medicală 

Cu ce mijloace: telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune:   H+15   

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Ce activităţi întreprinde : 

- trasportul persoanelor afectate 

- paza locului producerii evenimentului 

Cu ce mijloace: 

Timp de intrare în acţiune:   H+30   

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde : 

- aprovizionarea populaţiei 

- acordarea primului ajutor 

Cu ce mijloace: 

-mijloace de transport 

Timp de intrare în acţiune:   H+30   
 

AUTORITATEA:CONSILIUL LOCAL TEIŞANI-                                                Fişa nr.4 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

Ce operatori economici/instituţii controlează 

- SC COMIS SRL 
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competenţă;                               - SC SELAGINELA PROD SRL 

- Compania Publică 

- Instituţii de învăţământ 

- unităţi sanitare 

În ce domenii de cpmpetenţă 

- pregătirea personalului 

- verificarea materialelor 

Pe cine informează asupra concluziilor : 

- primar 

- C LSU 

Periodicitatea controlului : 

- semestrial şi ori de câte ori este nevoie 

 

 

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

În ce domeniu de componenţă 

- prevenirii pericolului în situaţii speciale 

Pariodicitate 

- semestrial 

d. - exerciţii şi aplicaţii;         

II. - 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 domeniu de         

competenţă;                               

Materialele : 

- acte normative şi planuri de intervenţie 

Echipamente necesare : 

- de serviciu 

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Documentare : 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 

Campanii informative 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materiale/echipamente necesare 

- ţinută de protecţie 

- unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei 
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Loc de desfăşurare: la locul de muncă şi locurile potenţiale producerii 

evenimentului 

 

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Ce activităţi întreprinde: 

- mobilizarea tuturor tipurilor de forţe şi mijloace necesare 

Cu ce mojloace : 

- mijloace de legătură(telefoane) 

- agenţi 

Tmp de intrare în acţiune: 

- H+15 

 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde: 

- monitorizarea echipelor de intervenţii 

Mijloace : 

- telefonie şi prin echipele specializate şi cele de voluntari 

Tmp de intrare în acţiune: 

- H+30 de la încetarea producerii 

 

c. - asistenţă medicală              

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Ce activităţi întreprinde: 

- aprovizionarea populaţiei cu alimente de strictă necesitate 

- acordarea primului ajutor 

Cu ce mijloace : 

 

- mijloace de transport la dispoziţie 

- informarea cetăţenilor afectaţi 

Tmp de intrare în acţiune: 

- H+30 de la îndepărtarea pericolului 

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde 

- informarea operativă a populaţiei 

- supravegherea zonei de impact 

Cu ce mijloace : 

- echipe de intervenţie voluntară 

- formaţiuni de asistenţă medicală 

- formaţiuni de protecţie civilă 

Tmp de intrare în acţiune: 

- - H+30 de la încetarea stării de pericol 
 

 

 

 

AUTORITATEA:SERVICII MEDICALE TEIŞANI- BIZINICHE VALERICA                      Fişa nr.5 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             
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autorităţile competente; 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de adoptat 

în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

Acţionează în domeniul informării populaţiei pe linia prevenirii 

apariţiei bolilor şi toxiinfecţiilor de orice fel 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Cu personalul medical şi echipele de voluntari la dispensarele din  

localitate pe linie medicală(informare şi instruire) 

Periodicitate : semestrial 

II. - 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 domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de adoptat 

în 

 

                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

Materialele informative distribuite de secretariatul tehnic ISU pe linie 

medicală şi cele de la DSM. 

Pliante distribuite populaţiei din zonele de risc referitoare la  măsurile 

de prevenire şi prim ajutor, precum şi modul de informare a serviciilor 

medicale 

 

 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materialele medicale din dotare şi truse de prim ajutor 

Echipamente de protecţie sterilizate 

Intrare în acţiune : H+30 

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Informarea operativă a CLSU prin telefon sau agenţii de legătură 

imediat de la primirea informaţiei 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Personallul medical va acţiona în cadrul echipelor de intervenţie cu 

mijloace specifice imediat de la primirea dispoziţiilor de la CLSU 

c. - asistenţă medicală             Acordă primul ajutor persoanelor afectate de eveniment. 

Mobilizează echipele de voluntari ăn vederea acordării de ajutor 

persoanelor greu transportabile 
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Foloseşte instrumentul medical şi mijloacele specifice ăn vederea 

acordării primului ajutor şi trasportării persoanelor care nu se pot 

autoevacua 

Timp de acţiune : la solicitare şi la primirea dispoziţiilor din partea 

CLSU 

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Izolarea zonelor cu potenţial pericol de contaminare sau infectare 

Transportul persoanelor cu afecţiuni grave care pun în pericol viaţa şi 

a altor persoane 

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Transportul şi izolarea persoanelor cu potenţial contagios şi aplicarea 

tratamentului medical adecvat 

Distribuirea de medicamente adecvate cu caracter preventiv sau 

curativ 
 

 

AUTORITATEA: POLIŢIA  TRÂNCĂ ADRIAN                                                   Fişa nr.6 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Parametrii ce se măsoară : 

- în raport de mijloacele şi informaţiile avute la dispoziţie 

Pariodicitate : pe timpul producerii evenimentului 

Ce autorităţi se informează asupra valorilor critice : CLSU şi primar 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

În ce domeniu de competenţă : 

- în raport de natura evenimentului şi stării de pericol 

Periodicitate : permanent pe timpul desfăşurării evenimentului 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Cu cine : 

personalul din subordine şu voluntari 

În ce dimeniu de competenţă : pe linia pazei bunurilor şi valorilor 

Periodicitate : semestrial 

II. - RESURSE NECESARE              

  

 

 

 

a. – monitoriza permanentă 

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 
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b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materiale : materialele din dotarea poliţiei locale 

Echipamente : de protecţie 

Loc de desfăşurare : la postul de poliţie 

III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Ce activităţi întreprinde :  

- alarmarea personalului din subordine şi a grupelor de sprijin 

Cu ce mijloace : 

- telefoane 

- prin agenţi de legătură 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde :  

- monitorizarea activităţii grupelor de intervenţie 

Cu ce mijloace : 

- mijloacele din dotare şi a echipelor de intervenţie a pompierilor 

voluntari 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

c. - asistenţă medicală              

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Ce activităţi întreprinde : 

- redirecţionarea circulaţiei 

- paza locului producerii evenimentului 

- îndepărtarea curioşilor 

Cu ce mijloace : 

- personalul din subordine şi voluntari 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde : 

- redirecţionarea circulaţiei din zonele de risc 

- informarea populaţiei despre evoluţia măsurilor luate 

Cu ce mijloace : 

- verbal 

- prin agenţi de legătură şi grupele de voluntari 

- telefonie şi alte mijloace de legătură 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 
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AUTORITATEA: POLIŢIA LOCALĂ  OGLUZ SORIN                                                      Fişa nr.7 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR         

 a. - monitorizarea 

permanentă a     

parametrilor meteo, seismici, 

de    

mediu, hidrografici, etc. şi        

transmiterea datelor la             

autorităţile competente; 

Parametrii ce se măsoară : 

- în raport de mijloacele şi informaţiile avute la dispoziţie 

Pariodicitate : pe timpul producerii evenimentului 

Ce autorităţi se informează asupra valorilor critice : CLSU şi primar 

b. - controlul preventiv al   

autorităţilor pe domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

În ce domeniu de competenţă : 

- în raport de natura evenimentului şi stării de pericol 

Periodicitate : permanent pe timpul desfăşurării evenimentului 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Cu cine : 

personalul din subordine şu voluntari 

În ce dimeniu de competenţă : pe linia pazei bunurilor şi valorilor 

Periodicitate : semestrial 

II. - 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 domeniu de         

competenţă;                               

 

c. - informare preventivă a    

populaţiei asupra pericolelor       

specifice unităţii 

administrativ    

teritoriale şi asupra                                                        

comportamentului de 

adoptat în                                            

cazul manifestării unui 

pericol;    

 

d. - exerciţii şi aplicaţii;        Materiale : materialele din dotarea poliţiei locale 

Echipamente : de protecţie 

Loc de desfăşurare : la postul de poliţie 
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III. - INTERVENŢIE                  

a. - alarmare                       Ce activităţi întreprinde :  

- alarmarea personalului din subordine şi a grupelor de sprijin 

Cu ce mijloace : 

- telefoane 

- prin agenţi de legătură 

 

 

 

 

 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 

b. - acţiuni de 

căutare/salvare/  

  descarcerare 

Ce activităţi întreprinde :  

- monitorizarea activităţii grupelor de intervenţie 

Cu ce mijloace : 

- mijloacele din dotare şi a echipelor de intervenţie a pompierilor 

voluntari 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

c. - asistenţă medicală              

d. - acţiuni de îndepărtare a       

manifestării pericolului 

produs     

Ce activităţi întreprinde : 

- redirecţionarea circulaţiei 

- paza locului producerii evenimentului 

- îndepărtarea curioşilor 

Cu ce mijloace : 

- personalul din subordine şi voluntari 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

e. - acţiuni de limitare a          

consecinţelor unui pericol          

Ce activităţi întreprinde : 

- redirecţionarea circulaţiei din zonele de risc 

- informarea populaţiei despre evoluţia măsurilor luate 

Cu ce mijloace : 

- verbal 

- prin agenţi de legătură şi grupele de voluntari 

- telefonie şi alte mijloace de legătură 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 
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Anexa 5 

Masuri de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de 

producere ori de limitare a consecinţelor acestora 

 

Măsuri generale: 

 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 

consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 

- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 

etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente; 

- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei şi asupra comportamentului 

de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

- exerciţii şi aplicaţii; 

- controale şi inspecţii de prevenire; 

- asistenţă tehnică de specialitate, 

- informarea preventivă; 

- constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale; 

- alte forme. 

 

Măsuri specifice pe tipuri de riscuri: 

 

Inundaţii 

- efectuarea studiilor de inundabilitate, stabilirea zonelor de inundabilitate şi a zonelor 

de restricţie pentru construcţii; 

- realizarea unor lucrări de apărare a malurilor; 

- împăduriri sau reîmpăduriri; 

- drenaje; 

- construirea unor baraje de retenţie, 

- curăţarea şi decolmatarea cursurilor de apă şi a şanţurilor; 

- dimensionarea corespunzătoare a podurilor şi podeţelor: 

 

Alunecări de teren 

- efectuarea studiilor de stabilitate geologică a terenului; 

- monitorizarea continuă a zonelor de risc; 

- interzicerea construcţiilor în zonele de risc. 

 

Incendii 

- organizarea, dotarea şi antrenarea formaţiunilor de pompieri; 

- asigurarea cu mijloace PSI conform Normativelor Tehnice în vigoare; 

- aplicarea şi respectarea regulilor PSI; 

- acţiuni de control şi îndrumare, 

- ignifugarea elementelor combustibile; 

- stabilirea surselor de apă şi a hidranţilor 

 

Accidente majore rutiere şi feroviare 

- respectarea regulilor de siguranţa circulaţiei rutiere şi feroviare; 

- instruirea conducătorilor auto care transporta materiale periculoase; 

- controale în trafic; 

- dotarea corespunzătoare a mijloacelor auto şi de cale ferată care transportă 

materiale periculoase; 
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- evitarea circulaţiei prin zone aglomerate. 

Cutremure de pământ 

- efectuarea de studii seismologice; 

- monitorizarea clădirilor cu risc de prăbuşire la cutremur şi consolidarea acestora; 

- asigurarea funcţionării mijloacelor de înştiinţare-alarmare; 

- pregătirea populaţiei cu privire la modul de comportare în caz de cutremur; 

- măsuri de combatere a panicii. 

 

Explozii 

- efectuarea de studii şi prognoze de accident; 

- măsuri de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor; 

- asigurarea cu mijloace de protecţie adecvate; 

- asigurarea cu mijloace de înştiinţare-alarmare; 

- instruirea şi antrenarea populaţiei prin exerciţii; 

 

Epidemii şi epizootii 

- mediatizarea şi aplicarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

- asigurarea cu medicamente; 

- acţiuni de control şi supraveghere; 

- aplicarea regulilor profilactice, 

- asigurarea cu personal medical la instituţiile cu risc de epidemii şi epizootii. 
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Anexa 6 

 

Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice 

şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării 

 

 

- Sirena electrică de la Scoala cu clasele I-VIII ,,Dumitru Brezeanu’’ Teisani: 

 - Clopotele bisericilor din satele Teișani, Olteni, Valea Stâlpului, Bughea de Sus; 

 - Telefoane mobile. 
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Anexa 7 

PLANURI ŞI PROCEDURI DE INTERVENŢIE 

PROCEDURI DE ACŢIUNE 

a personalului în cazul producerii unui incendiu la locul de desfăşurare a 

activităţii, în vederea salvării persoanelor şi bunurilor şi a stingerii 

operative a acestuia 

 

 

I. Intervenţia pentru stingerea incendiilor la locul de muncă 

● alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace 

specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie 

Incendiul se anunţă în primul rând la serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dacă acesta este 

constituit) sau la personalul care are atribuţiuni pe linia apărării împotriva incendiilor, conform 

planului de intervenţie, apoi la şefii ierarhicii, care anunţă conducătorul obiectivului. Serviciul 

privat pentru situaţii de urgenţă sau personalul cu atribuţiuni pe linia apărării împotriva 

incendiului anunţă subunitatea de pompieri profesionişti prin legătură directă, acolo unde 

există, sau prin numărul de apel unic 112. 

Persoana care observă prima incendiul este obligată să-1 anunţe de acolo de unde are cele mai 

rapide posibilităţi, prin telefon, sonerie sau alte mijloace prevăzute în acest sens. 

Persoana respectivă nu trebuie să părăsească telefonul până când dispecerul subunităţii de 

pompieri profesionişti nu confirmă primirea anunţului de incendiu.Trebuie să se menţioneze 

precis: 

- locul/adresa unde a izbucnit incendiul; 

- ce arde; 

- numele celui care face anunţarea; 

- numărul de telefon de la care se face apelul. 

 

● Evacuarea rapidă şi în siguranţă a personalului, salvarea bunurilor 

Prin evacuare se înţelege scoaterea organizată a persoanelor şi bunurilor din spaţiile incendiate, 

îndatorirea primordială a tuturor celor care intervin în caz de incendiu este salvarea oamenilor 

a căror viaţă este în pericol. Salvarea şi evacuarea oamenilor, ca şi a bunurilor materiale trebuie 

să se facă pe baza planurilor de evacuare. Acţiunea de evacuare trebuie începută imediat, iar 

salvarea oamenilor se face în raport cu pericolul ce-i ameninţă, folosindu-se căile cele mai 

scurte şi sigure. Pe timpul acestei acţiuni trebuie dovedit calm, tact şi simţ de orientare pentru 

a preveni panica. 

 

● Prima intervenţie 

Echipele organizate şi pregătite corespunzător au un aport determinant în stingerea incendiului. 

Cunoaşterea riscurilor specifice locului de muncă, a mijloacelor de intervenţie avute la 

dispoziţie, precum şi antrenarea personalului de la locul de muncă prin aplicaţii şi exerciţii 

asigură o intervenţie eficientă. 

Personalul care realizează prima intervenţie desfăşoară, de regulă, următoarele activităţi 

(conform celor stabilite în planul de intervenţie): 

- întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a utilajelor; 

- întrerupe, după caz, instalaţia de ventilaţie şi de transport pneumatic; 

- acţionează asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor 

din dotare, verifică intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere şi, după caz, 

acţionează dispozitivele manuale; 

- evacuează bunurile periclitate de incendiu şi protejează echipamentele care pot fi deteriorate 

în timpul intervenţiei; 
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- verifică operativ locurile în care se poate propaga incendiul şi unde pot apare focare noi, 

acţionând pentru limitarea incendiului; 

- după sosirea serviciului privat/voluntar/profesionist pentru situaţii de urgenţă, acţionează sub 

coordonarea conducătorului intervenţiei, până la lichidarea incendiului. 

 

După lichidarea incendiului, personalul de la locul de muncă va desfăşura activităţi de 

înlăturare a efectelor incendiului şi de repunere în funcţiune a instalaţiilor în condiţii de 

siguranţă. 

Cu ocazia desfăşurării activităţii de pregătire a personalului pe linia apărării împotriva 

incendiilor, se va analiza incendiul produs, prezentându-se cauzele care au dus la declanşarea 

acestuia, modul de acţiune a personalului ca răspuns la acest eveniment, evidenţiindu-se 

aspectele pozitive şi negative, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi al activităţii 

desfăşurate pentru lichidarea acestuia, stabilind concluziile pentru eficientizarea activităţii, 

inclusiv modificarea planului de intervenţie. 

 

II. Măsuri generale pentru căile de acces ale pompierilor 

Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, în vederea 

salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării 

efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate: 

a) construcţiile şi încăperile acestora; 

b) instalaţiile tehnologice şi anexe; 

c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare; 

d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale 

acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, 

hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, 

rampe ale surselor de apă naturale; 

e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de 

siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de 

ventilare şi altele asemenea; 

f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, de 

forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate 

alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu; 

g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi 

punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele 

asemenea; 

h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau 

transport, cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. 

 

Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, 

dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit 

reglementărilor tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze regulile 

specific care trebuie respectate. 

Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se 

asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, 

bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, indiferent de 

sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, 

zăpadă şi altele asemenea, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea 

incendiilor. în cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează, potrivit 

reglementărilor tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare. 
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Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, 

electrocutare, radiaţii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea 

incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se 

marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice. 

Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, 

prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, se marchează corespunzător şi se menţin 

libere. 

Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare, pentru a putea fi 

utilizate operativ în caz de necesitate, şi se marchează corespunzător. 

 

III. Procedee de stingere a incendiilor 

 Procesul de ardere este posibil numai dacă: 

- există substanţe sau materiale combustibile; 

- există substanţe care întreţin arderea (oxigen sau substanţe care cedează oxigen); 

- se ajunge la temperatura de aprindere. 

Procesul de ardere poate fi întrerupt prin diferite procedee. Prin procedeu de întrerupere a 

procesului de ardere se înţelege un proces fizic sau chimic aplicat printr-o serie de acţiuni 

succesive, care urmează să se finalizeze prin încetarea arderii. 

 

IV. Stabilirea concepţiei de intervenţie la incendii 

Concepţia de acţiune a formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim-ajutor în caz de incendiu se 

stabileşte pe obiective şi după caz, pe ipotezele de stingere. Astfel: 

 

1) La stabilirea numărului ipotezelor de stingere a incendiilor şi a sectoarelor pentru care se 

întocmesc se ţine seama de următoarele: 

- variantele existente în planurile de organizare a intervenţiei întocmite de inspectoratul pentru 

situaţii de urgenţă; 

- numărul punctelor vitale vulnerabile la incendiu din unitate şi eventual asemănarea dintre 

acestea; 

- numărul teoretic de incendii simultane determinat potrivit numerelor şi prescripţiilor tehnice; 

-posibilităţile scoaterii din funcţiune a sistemelor de alimentare cu apă pentru stingerea 

incendiilor din cauza unor calamităţi naturale, avarii, explozii sau alte asemenea evenimente; 

-cerinţele pregătirii forţelor de intervenţie pentru a acţiona în condiţii dificile şi grele de lucru, 

determinată de situaţiile complexe în care se poate afla obiectivul sau unele secţii şi instalaţii 

ale acestuia. 

Stabilirea concepţiei de intervenţie se face pe baza studiului tactic amănunţit şi a analizei 

situaţiei concrete din obiectiv. 

2) La adaptarea concepţiei de intervenţie pentru fiecare obiectiv sau ipoteză de stingere a 

incendiilor se au în vedere o serie de criterii şi elemente cum sunt: 

-stabilirea locului izbucnirii incendiului în punctul cu pericolul potenţial cel mai ridicat. 

Exemple: locurile în care s-au produs frecvent începuturi de incendiu, locurile în care există în 

condiţii normale surse de aprindere ori împrejurări care pe pot genera etc. 

- stabilirea modului de alarmare şi de alertare; 

-delimitarea incendiului în funcţie de natura şi proprietăţile materialelor şi substanţelor 

combustibile existente şi modul de distrugere a acestora; viteza de ardere şi direcţiile principale 

probabile de propagare a incendiului; timpul de realizare a primei intervenţii; 

-luarea în calcul a eficienţei şi a consumului de substanţe stingătoare a instalaţiilor de stingere 

a incendiilor (cu spumă, apă pulverizată sau abur, tip sprinkler şi drencer, tunuri, hidranţi); 

prioritatea punerii în funcţiune a acestor instalaţii înaintea maşinilor şi utilajelor mobile sau, 

după caz, prin alimentarea directă a unei instalaţii de la mijloacele mobile de intervenţie; 
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- amplasarea tuturor maşinilor şi utilajelor din primă intervenţie la sursele de apă cele mai 

apropiate de locul izbucnirii incendiului, urmărindu-se să nu se scoată din funcţiune instalaţiile 

fixe de stingere şi să nu se reducă capacitatea lor de acţiune; îngroparea maşinilor şi utilajelor 

pe sectoare, a intervenţiei pentru a se asigura conducerea mai operativă a acestora; asigurarea 

posibilităţilor de acces pe lângă maşinile din prima intervenţie, a celorlalte maşini şi utilaje din 

urgenţă; stabilirea ordinelor de deplasare la incendiu a maşinilor şi utilajelor, precum şi a 

baremului (timpului operativ); 

- adaptarea, în funcţie de situaţia tactică creată a celor mai adecvate şi eficiente procedee de 

stingere a incendiului, cum sunt: reducerea temperaturii din zona de ardere; izolarea 

substanţelor combustibile faţă de aerul din atmosferă; reducerea conţinutului minim de oxigen 

sub limita de aprindere sau de ardere; introducerea de inhibitori (gaze interne, abur, substanţe 

chimice etc.) în spaţiile în care se produc reacţii de ardere; oprirea accesului substanţelor 

combustibile în zona de ardere; 

- corelarea ipotezei ( variantei) de stingere cu datele şi elementele din schema de intervenţie 

întocmită pentru instalaţiile cu pericol deosebit de incendiu şi explozie sau cu organizarea 

prevenirii şi stingerii incendiilor la locul de muncă în cauză; 

- stabilirea concretă a misiunilor serviciilor pentru situaţii de urgenţă pe sectoarele, pe grupe 

(echipe) de lucru (salvare şi evacuare, salvatori, specialişti), şi după verificarea executării 

operaţiilor prevăzute pentru personalul de la locul de muncă (punerea în funcţiune a instalaţiilor 

de răcire şi de stingere a incendiilor, întreruperea alimentării cu energie electrică şi 

combustibili, golirii, purjării, inetizării, închiderea unor elemente antifoc etc.): localizarea şi 

lichidarea incendiilor, precizându-se mijloacele şi substanţele de stingere, evacuarea bunurilor 

materiale, protecţia vecinătăţilor; 

- stabilirea mijloacelor de protecţie utilizate de către personalul de intervenţie şi măsurilor de 

tehnica securităţii muncii; 

- precizarea misiunilor precum forţele care cooperează cu formaţiile de intervenţie din 

serviciile pentru situaţii de urgenţă cum sunt: sprijinirea grupelor de lucru şi de salvare şi 

evacuare, efectuarea unor lucrări ce implică un volum de muncă mai mare (deschideri, 

deblocări, evacuări etc.) sau o pregătire specializată (primul ajutor medical, paza bunurilor 

evacuate şi a zonei incendiului, transportul persoanelor accidentate etc.), întâmpinarea forţelor 

de intervenţie din afara obiectivului şi indicarea traseului cel mai scurt spre locul incendiului 

şi altele; 

-folosirea maşinilor şi utilajelor din dotarea serviciilor de urgenţă la capacitatea lor maximă de 

intervenţie, în funcţie de caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice ale acestora, nivelul 

de încadrare cu personal propriu, sursele de apă de la locul incendiului, dispozitivul optim 

adoptat (nr. de linii de furtun, tipul acestora şi al ţevilor, substanţa stingătoare utilizată, 

înălţimea la care se lucrează); 

- adaptarea formei dispozitivului de intervenţie, care poate fi circular, în linie, pe un nivel sau 

etajat, urmărindu-se: folosirea posibilităţilor maxime existente de contact a jeturilor ţevilor de 

stingere (cu apă, spumă sau pulberi şi gaze inerte) cu suprafaţa incendiului; organizarea şi 

desfăşurarea atacului energic, în continuă mişcare, la timp şi pe direcţiile principale de 

dezvoltare a incendiului, crearea condiţiilor favorabile pentru efectuarea manevrei rapide a 

forţelor şi mijloacelor pe noi poziţii de lucru în cazul în care evoluţia incendiului implică sau 

când locul izbucnirii incendiului ori situaţia reală (ori marcată) a acestuia diferă faţă de 

elementele stabilite iniţial în ipoteza de stingere. 

 

3) Principalele elemente ale concepţiei de intervenţie ale formaţiilor de intervenţie, salvare şi 

prim-ajutor se marchează şi grafic în planul de intervenţie. Astfel, pe schiţa fiecărei ipoteze 

(variante) se marchează în plan ori prin semne convenţionale următoarele: 
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- amplasarea la scară a construcţiei, instalaţiei sau depozitului în care a izbucnit incendiul, 

precum şi a celor vecine; denumirea ori destinaţia acestora; căilor de acces în construcţii şi 

instalaţii (uşi, scări); 

- locul izbucnirii incendiului, suprafaţa incendiată şi direcţiile principale de propagare; 

- amplasarea tututor surselor de apă naturale şi artificiale care pot fi utilizate la stingerea 

incendiului şi capacitatea sau parametrii acestuia; 

- amplasarea la sursele de apă a maşinilor şi utilajelor care utilizează apa; locul de amplasare a 

maşinilor şi utilajelor pentru stingerea cu pulberi şi gaze inerte, pentru evacuarea fumului, 

gazelor şi iluminat, pentru lucrul la înălţime şi după caz, a acelor de rezervă; 

-traseele dispozitivelor de intervenţie de la fiecare maşină şi utilaj, timpul acestora şi felul 

substanţelor stingătoare ce le refulează; 

- amplasarea punctelor de acţionare ale instalaţiilor fixe şi semifixe de stingere a incendiilor, 

precum şi a dispozitivelor exterioare de intervenţie ale acestora (ziduri de apă, perdele de 

apă sau de abur etc.); 

- traseele de evacuare şi locurile de depozitare ale bunurilor evacuate din zona incendiului; 

- punctele cardinale, (nordul, direcţia şi viteza vântului predominant); 

- timpii operativi; 

- amplasarea punctului de comandă, punctului sanitar şi a celorlalte elemente de coorperare; 

- legenda cu semnele convenţionale utilizate. 

Verificarea viabilităţii ipotezelor de stingere a incendiilor se face prin exerciţii şi aplicaţii 

practice, precum şi la eventualele începuturi de incendii, sau incendii. Pe baza concluziilor 

desprinse cu aceste prilejuri, precum şi a rezultatelor obţinute în controale şi verificări privind 

modificările survenite (modernizarea tehnologiei, reprofilarea procesului tehnologic, 

dezvoltarea capacităţii de producţie, dotarea cu noi mijloace de stingere etc.) se completează si 

se actualizează ipotezele de stingere astfel încât concepţia de intervenţie materializată în 

acestea să fie în permanenţă în concordanţă cu realitatea din obiectiv. 

Pentru a se asigura succesul acţiunii de stingere a incendiilor este necesar ca ipotezele de 

stingere şi modul practic de aplicare a acestora să fie cunoscute temeinic, în părţile cel privesc, 

de către întregul personal care participă la prima intervenţie. Eficienţa aplicării ipotezelor de 

stingere depinde totodată de modul cum se asigură conducerea unitară şi permanentă a forţelor 

şi mijloacelor de intervenţie. 
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                                                                                                                               Anexa 8 

 

Fluxul 

informaţional - decizional  

                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

ISU  ,,Serban 

Cantacuzino”PRAHOVA 

       CLSU  

    TEIȘANI 

CENTRU OPERATIONAL CU 

ACTIVITATE TEMPORARA(COAT) 

SVSU TEIȘANI 

POLITIA LOCALA 

CMI SI VETERINAR 

OPERATORI ECONOMICI 

BISERICI 

ELECTRICA FURNIZARE 

POPULATIE  

 

CJSU PRAHOVA 

CENTRU 

OPERATIONAL 
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ISU ,,Serban Cantacuzino” Prahova 

Permanenţă la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 

     Tel. special: 112;0244595366 

Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă TEIȘANI 

 

C.O.A.T 
Permanenţă la Sediul Primăriei 

Tel:  0244288572 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 1 

SGA PRAHOVA 

Apărarea împotriva inundaţiilor, Fenomenelor 

meteorologice periculoase şi Accidente la Construcţii 

Hidrotehnice  0244514266 

B.SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă 

interioare. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Permanenţa la sediul AGENŢIA DE PROTECŢIA 

MEDIULUI; 

A.SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice periculoase 

(furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ, tornade) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Permanenţa la sediul Serviciului Apa si Canal 

GRUP SUPORT TEHNIC 2 

Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte 

cosmice,  accidente chimice, avarii la reţeaua de 

gospodărire comunală,  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ;Telefon; 112/0244595366 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 3 
Apărare împotriva efectelor seismice, alunecări de 

teren, prăbuşiri de teren  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE 

STAT ÎN CONSTRUCŢII; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVSU TEIȘANI 

POLITIA LOCALA 

CMI SI VETERINAR 

OPERATORI ECONOMICI 

GRUP SUPORT TEHNIC 4 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE 

STAT ÎN CONSTRUCŢII; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            GRUP SUPORT TEHNIC 5 

Avarii grave la magistralele de transport gaze, 

produse petroliere energie electrică  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.  

• GDF SUEZ -DISTRIGAZ 

 

          GRUP SUPORT TEHNIC 6 
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ; 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 7 
Avarii grave la sistemele de telecomunicaţii 

şi informatică 

ROMTELECOM 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

Permanenţa la sediul ROMTELECOM 

GRUP SUPORT TEHNIC 8 

Epizootii contaminări de produse animale şi 

vegetale 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 

• Permanenţa la sediul DIRECŢIEI 

VETERINARE ŞI SIGURANŢA 

ALIMENTELOR; 

 

 
GRUP SUPORT TEHNIC 9 

Accidente deosebit de grave pe căile de 

comunicaţii, căderi masive de zăpadă, polei, 

blocaje de gheaţă 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

• Permanenţa la sediul SECTORULUI 

DRUMURI NAŢIONALE 

 

 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 10 

 In vederea Primirea, depozitarea şi distribuirea 

materialelor  necesare  intervenţiei în  înlăturării urmărilor 

dezastrelor şi ajutorării sinistraţilor 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;tel. 112 
 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ    

tel.   0244546067/545160 

CENTRUL OPERAŢIONAL 
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L E G Ă T U R I L E 

telefonice cu eşaloanele superioare cu care se cooperează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

crt 
Denumirea instituţiei Nr. telefon/fax Adresa 

1. Instituţia Prefectului 0244.516.003 

0244.546.067 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

2. Subprefectul 0244.510.070 

0244.510.276 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

3. Preşedintele Consiliului Judeţean 0244.514.820 

0244.596.669 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

4. 

Inspectoratul Judeţean Prahova 

pentru Situaţii de Urgenţă 

Protectie civila 

112 /0244.595.366 

 

0244.544.000 

Str. Rudului ,nr 96,Ploiesti 

 

Str.Elena Doamnei, nr.2,Ploiesti 

5. Direcţia de Sănătate Publică 0244.544.270 

0244.546.226 

Str.Transilvaniei,nr.2,Ploiesti 

6. Direcţia Sanitar-veterinară 0244.571.751 

0244.575351 

Str.Corlatesti,nr.11,Ploiesti 

7. Inspectoratul Judeţean de Poliţie 0244.595.340 Str.Vasile Lupu,nr.60 

8. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 0244.553.811 

0244.523.441 

Str.Gr.Cantacuzino,nr.257,Ploiesti 

9. 
Filiala Prahova a  Societatii 

Naţionale de Cruce Roşie .  
0244524094 

B-dul Republicii  

nr.2-4,et.6,cam.605-606,Ploiesti 

10. Serviciul de Ambulanţă 
112-0244.553.000 

0244.595.353 
Soseaua Vestului,nr.24,Ploiesti 



Pagină 72 din 75 

 

Anexa 9 

LOCURI/SPAŢII  DE  EVACUARE  ÎN  CAZ  DE  URGENŢĂ 

  ŞI  DOTAREA  ACESTORA 

 

Evacuarea populaţiei şi bunurilor  materiale din comuna TEIȘANI se execută 

în conformitate cu prevedrile planului elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  al judeţului Prahova. 

În procesul de elaborare a planurilor de evacuare s-a avut în vedere faptul că 10 

% din populaţia activă are obligaţii militare, 10% sunt mobilizaţi la locul de muncă, iar 

un procent de 10 % se autoevacuează. 

În cazul producerii unor dezastre pe raza comunei cazarea şi hrănirea populaţiei 

sisnistrate se execută astfel: 

- Scoala Dumitru Brezeanu Teișani ; 

- Scoala Moise Vasilescu Olteni ; 

- Cabinet medical Teișani ; 

- Cabinet medical Olteni ; 

- Bisericile din satele Teișani, Olteni, Valea Stâlpului, Bughea de Sus. 
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ANEXA nr. 10 

 

 

 

 

                            exercitiilor/aplicatiilor conform reglementarilor tehnice specifice 

 

 

-în cadrul SVSU – trimestrial; 

-cu operatorii -semestrial; 

-cu coordonarea I.S.U. - anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAREA 
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Anexa nr. 11 

RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE ŞI ALNALIZĂ CĂTRE PREFECT 

STRUCTURA RAPOARTELOR LUNARE DE INFORMARE SI ANALIZĂ CĂTRE 

INSTITUTIA PREFECTULUI 

 

I. In domeniul prevenirii situatiilor de urgentă 

A. Prevenirea incendiilor: 

Concluzii din controalele executate la localităti, institutii si operatori economici; 

Activitatea de avizare-autorizare; 

Concluzii din controalele la servicii voluntare si private pentru situatii de urgentă; 

Activitatea de informare publică. 

B. Protectie civilă: 

Concluzii din controalele desfăsurate 

Activităti desfăsurate la operatori economici sursă de risc; 

Pregătirea populatiei/salariati in domeniul situatiilor, 

Situatia fondului de adăpostire; 

Activităti desfăsurate la obiective hidrotehnice; 

Misiuni pirotehnice. 

II. In domeniul gestionării situatiilor de urgentă 

Concluzii din interventiile executate pe categorii de riscuri; 

Analiza cauzelor care au generat situatiile de urgentă; 

Alte misiuni la care a fost solicitat inspectoratul; 

III. Activităti in domeniul managementului resurse umane si logistică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagină 75 din 75 

 

Anexa nr.12 

  

PROTOCOALE DE COLABORARE CU INSTITUŢII ŞI OPERATORI 

ECONOMICI, ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ, DUPĂ 

CAZ 

 

1. Protocol încheiat cu Ocolul Silvic Vălenii de Munte. 

2. Protocol incheiat cu SC Pricomi.Com SRL - asigurare hrana.  

3. Protocol incheiat cu CMI Bizineche Valerica si CMI Toncu Adina – asigurare servicii 

medicale .  

4. Protocol incheiat cu SC Diancris SRL pentru asigurare transport.  

5. Protocol incheiat cu companie de televiziune – pentru a transmite mesaje de avertizare. 

 

 

 

 
ANEXA nr.13 

REGULI  DE COMPORTARE 

in cazul producerii unei situatii de urgenta 

- Luarea hotararii si transmiterea dispozitiei/ordinului de evacuare; 

- Instiintarea institutiilor publice si operatorilor economici din raza de responsabilitate; 

- Informarea populatiei (anuntarea) despre inceperea evacuarii, modul de comportare si regulile ce 

trebuie respectate pe timpul desfasurarii actiunilor de evacuare; 

- Organizarea in timpul cel mai scurt a punctelor de adunare, imbarcare, debarcare, primire, 

repartitie populatie, materiale si animale; 

- Asigurarea masurilor de paza si ordine, precum si combaterea panicii pe timpul executarii 

evacuarii, in localitatea, institutia, operatorii economici unde se evacueaza, pe itinerariul de deplasare si 

in locurile de primire; 

- Asigurarea pazei bunurilor din localitatile/locurile unde s-a produs evacuarea; 

- Indrumarea populatiei si dirijarea circulatiei coloanelor de evacuati spre locurile de evacuare; 

- Asigurarea asistentei medicale in punctele de adunare, in locurile de evacuare, cat si in localitatile 

din raza de Instalarea (la nevoie), in locurile de evacuare, a unor tabere pentru sinistrati si asigurarea 

utilitatilor, conditiilor de trai si asistentei medicale in aceste spatii,responsabilitate care nu au necesitat 

evacuarea; 

- Asigurarea legaturilor cu esaloanele superioare si locurile de evacuare; 

- Introducerea restrictiilor de consum a apei, alimentelor si furajelor in zonele afectate; 

- Organizarea evacuarii si conducerea actiunilor; 

- Crearea stocurilor de materiale, alimente si furaje necesare situatiilor de urgenta; 

- Asigurarea logistica a actiunilor de evacuare. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit viceprimar,  

Cârstocea Elena - Lavinia 


