
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E nr. 13 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Padeş, judeţul Gorj 

Consiliul Local al comunei Padeş judeţul Gorj; 
Având in vedere : 
Proiectul de hotărâre; 
Referatul de aprobare; 
Raportul de specialitate ; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Prevederile art.4,alin.(4) şi alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.6 şi art.7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor; 
Prevederile art. 129, alîn(2),lit „ d " coroborat cu alin.(7),lit. „ h " din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ; 
în temeiul art.139 , alin (1), art.l55,alm(l),lit. „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare, 

Ait.l Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a 
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Padeş, judeţul Gorj, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Pades si 
şeful S.V.S.U Padeş . 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Padeş, 
Instituţiei Prefectului -Judeţul Goij, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
P n n c î i i i ^ f ^ Â t r î n m i N / f n r i n e 

Nr. 13/14.02.2020 
Adoptată cu un număr de 11 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie 



Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă 
al comunei Padeş 

Anexa Ia 
H.C.L. Pades nr. 13/14.02.2020 

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 
DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL 
COMUNEI PADEŞ 

PADEŞ-2020 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea 1. Definiţie, Scopuri Şi Obiective 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PA AP 
cuprmde potenţiale riscuri identificate la nivelul comunei PADEŞ, măsmS S e 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective Ş 

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii imclicati n 
săram or ş. atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi d u p ă Î S d e 
urgenţa, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru p " Î ş i " e s t o Z Î 

« f n e t ' f r a r e d e S? t l l a t i i d S U r g S n ţ ă Şi d e a ^ răspuns optim ta Z 7 e urgenţa, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
Obiectivele PAAR sunt: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgentă orin evitarea 
manifestări, acestora, reducerea frecvenţei de producere ori licitarea S i S o T K 

zzz^zs t t™ identificării şi evaiuării tipuriior de ̂  
asigurării W i t r X f d h n e n s i o T a U n i t ă t i ' ° r ° p e r a t i v e * a c e l o r l a l t e forte destinate asidui arii funcţiilor de sprijin pnvmd prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă-

planurilor operative^ * b ^ d e W ^ l a U r a r e a 

situaţiilor'de'urgenţă.' ° P t i m i Z a i ' e a ^ Ş ' * * * * * * ™ * 

Secţiunea 2. Responsabilităţi Privind Analiza Şi Acoperirea Riscurilor 

Acte normative de referinţă : 
1. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132 din 29.01 2007 centru 

aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire' a riscurilor 
V a Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

2. Ordin nr. 459 din 7 martie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenta generate de fenomene hidrome eorologte 
periculoase avand ca efect producerea de inundaţii, seceta hidrologica, precum s 
ncdente accidente la constructii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile d 

apa si poluări marine in zona costiera 
3 ' nrevenirp^' , ^ 3 0 / 0 1 / 2 0 0 6 P e" t l 'U a P r 0 b a r e a Regulamentului privind 

ş S l ^ f d e " S,tUatUl0r ^ « ^ ^ 'a 

4. Ordin nr. 1184 din 06/02/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă ^ m z a r e a ş, 

5. Hotarârea Guvernului României nr. 1.491 din 09.09.2004 aprobarea 
regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, ̂ f L ţ onare ş 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă ? 
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Comitetul Locai pentru Situaţii de Urgenţă ai comunei Padeş si Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al comunei Padeş , în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 1491 din 09.09.2004, pentru aprobarea regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă. 

Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu. 
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor 

care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial (autorităţi ale administraţiei publice 
locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Judeţului 
Gorj. 

Primarul asigură condiţiile necesare elaborării planurilor de analiză şi acoperire a 
riscurilor. Totodată, obligaţia stabilirii şi alocării resursele necesare pentru punerea în 
aplicare a acestora, potrivit legii. 

Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, comitetul local pentru situaţii de urgenţă al 
comunei Padeş întocmeşte şi aprobă "Pianul de analiză şi acoperire a riscurilor" în 
unitatea administraţiv-teritorială. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice administraţia publică locală cooperează 
cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Coi. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj, 
cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, unităţi ale armatei , servicii voluntare şi private ale localităţilor 
învecinate, serviciilor descentralizate , filiala locală de Cruce Roşie, mass-media, precum 
şi cu alte asociaţii , fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul 
specific 

CAPITOLUL II 
CARACTERISTICILE UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE (JUDEŢ, LOCALITATE) 

COMUNA PADEŞ,JUDEŢUL GORJ 

Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief 
2.1.l.a. Suprafaţa 
Suprafaţa comunei Padeş este de 38981,00 ha, din care 530,62 în intravilan şi 

38450,38 ha în extravilan , iar după modul de folosinţă este repartizată astfel: 
a) Suprafaţă agricolă = 10194 ha, din care : 

• arabil = 458 ha; 
® păşuni si fanete = 6148 ha; 
• vii şi livezi = 3487 ha; 
• vii = 55 ha 
• livezi = 46 ha 

Judeţul Gorj se află în partea de S-V a României, la sud de Carpaţii Meridionali. 
Este străbătut de paralela 45 grade latitudine nordică şi de meridianul 24 grade 
longitudine estică. 

Comuna Padeş este unitatea administrativ teritoriala situata în partea de sud a 
judeţului Gorj, fiind străbătută de DN 671 -Tg J iu - Baia de Arama. 
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b) Suprafaţa neagricola 
® păduri 
• terenuri cu ape 
® cai de comunicaţii si cai ferate 
• teterenuri curţi - constructii 
• neproductive 

Total agricol + neagricol - 38981 ha 

2.1.1.b. Vecinătăţi 
Comuna Padeş se învecinează: 

- la nord cu judeţul Hunedoara 
- la vest cu judeţul Mehedinţi şi Caraş Severin 
- Ia sud cu judeţul Mehedinţi; 
- la est cu oraşul Tismana. 

Faţă de oraşele mai apropiate, se află la următoarele distanţe-
a) Tg-J iu-50km; 
b) Tismana-14 km; 
c) Baia de Arama - 6 km. 
d) Motru - 25 km 

2.1.2. Forme de relief, specificităţi, influenţe. 
Relieful, în cadrul marilor unităţi de relief a ţării, teritoriul comunei Padeş , 
situată pe malul drept al răului Motru , este înconjurată de o parte si de alta de 
dealuri. 
Specificităţi, comuna Padeş este străbătută de la nord la sud de râul Motru şi 

aduna de pe raza localităţii ,pe o lungime de aproximativ 25 km, torenţi ce se formează 
pe văile dintre dealuri. 

2.1.3. Caracteristicile pedologice ale solului 
Faptul că judeţul Gorj dispune de un relief în trepte ce urcă de la sud spre nord şi 

ca acestea reprezintă majoritatea unităţilor mari de relief; podişuri, dealuri subcarpatice 
conferă învelişului de sol al judeţului Gorj o mare diversitate de tipuri, subtipuri şi 
varietaţi de soi. Această mare varietate de soiuri este accentuată şi de diferenţierile de 
vârstă ale reliefului pe care se situează, de materialul parental divers litologic şi divers 
distribuit, alături de existenţa culoarelor largi de vale al râului Motru ce apar ca penetraţii 
ale câmpiei, precum şi de diferenţierile de topoclimat şi vegetaţie care urmăresc în 
general principalele forme de relief. 

La diversificarea învelişului de sol un rol deosebit 1-a avut şi acţiunea fluviatilă 
care este pusă în evidenţă de complexitatea culoarelor de vale. 

Caracteristicile naturale ale solurilor prezentate, sub aspect morfologic şi fizico-
chimic sunt deosebit de diverse, în cele ce urmează vom prezenta succint principalele 
caracteristici negative ale acestor soluri precum şi măsurile de protecţie, conservare şi 
măsurile ameliorative specifice. 

Starea actuală a calităţii solurilor este determinată atât de condiţiile naturale în 
care se găsesc solurile respective, cât şi de modul de gospodărire prin care nu totdeauna 
se asigura amenajările necesare, cei mai adecvat mod de folosinţă şi aplicarea deplină şi 

- 28787 ha, din care: 
- 26974 ha; 
= 303 ha 
= 230 ha 
= 149 ha 
= 1131 ha 
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corectă a celor mai corespunzătoare sisteme zonale de agricultură şi tehnologii de cultură. 
Influenţele dăunătoare ale acestor deficienţe se întrepătrund, ducând uneori la potenţarea 
efectelor ia niveluri de o deosebită gravitate, ca în cazul cultivării plantelor prăşitoare din 
deaHn vale pe terenurile în pantă cu soluri foarte susceptibile la eroziune; neexecutării 
lucrărilor solului la momentele optime de umiditate, necompensării elementelor nutritive 
scoase din sol cu recoltele, amenajării şi exploatării neraţionale a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi a diverselor impacturi asupra solului legate de 
dezvoltarea industriei, urbanizării, transportului etc. 

Fertilitatea solului este afectată într-o mai mare sau mai mică măsură de diferite 
cauze dăunătoare cum sunt: eroziunea, conţinutul redus de humus, compactarea, 
aciditatea, sărătura, textura excesivă (nisipoasă sau argiloasă)deficitul sau excesul de apă 
şi de elemente nutritive, etc. 

In zona dealurilor subcarpatice predomină procesele de degradare specifice 
modelării actuale a terenului, adică eroziunea de suprafaţă, de adâncime şi alunecările. 

Pentru această zonă se impun ca necesitate măsuri de combatere a eroziunii 
solurilor dar şi de protecţie a acelor care nu au fost încă afectate. Măsurile sunt de regulă 
complexe şi asociate - ele vor urmări atât combaterea eroziunii cât şi a alunecărilor de 
teren şi nu vor fi eficiente decât dacă vor fi luate în ansamblu şi nu fragmentar. Se poate 
avea în vedere, ca principal mod de protecţie, schimbarea modului actual de folosinţă, 
dacă acesta este arabil, cu un alt mod de folosinţă protector (păşune, fâneaţă, livadă în 
sistem clasic). Solurile din această zonă sunt şi slab aprovizionate cu humus, din care 
cauză, pentru mărirea capacităţii agroproductive se impun fertilizări organice sau cu 
îngrăşăminte verzi. în general solurile din zonă sunt acide iar pentru contracararea 
aspectelor cauzate de aceasta este necesar administrarea de amendamente calcice. 

In zona nord-vestică a judetului-unde este situata şi comuna Padeş, în cadrul 
dealurilor piemontane joase din extremitatea estică a judeţului, în condiţiile unui relief 
predominant plan, pe materiale cu textură fină (argiloasă - argilă predominant 
montmorillonitică), sub vegetaţie de foioase (predominant Quercinee), s-au dezvoltat: 
soluri brune luvice, iuvisoiuri albice, planosoluri, soluri brune argiloiluviale şi mai rar 
vertisoluri (după noul Sistem Român de Taxonomie a Solurilor - SRTS - luvosoluri, 
planosoluri, preluvosoluri şi vertosoluri). 

Soiul dominant pe teritoriul comunei Padeş este cel de tip slab podzolic, sau tipic 
de pădure. Din cauza fragmentarii reliefului şi a intensităţii proceselor de eroziune a 
versanţilor, pătura superioara de sol este supusa în mare măsură degradării. Datorită însă 
particularităţilor celorlalte condiţii geografice, cât şi a lucrărilor funciare întreprinse, 
terenul cu sol subţire şi degradat, mai ales cel în pantă, este deosebit de favorabil 
pomiculturii şi prin excelenţa viticulturii 

Pe măsura înaintării către nord, relieful plan al platourilor restrângându-se şi 
piemontul luând aspect din ce în ce mai deluros, pe lângă soiurile anterior amintite şi 
care-şi diminuează suprafaţa, se dezvoltă, la început în aceeaşi măsură, solurile brune 
eumezobazice (eutricambosoluri), regosolurile şi erodisoluriie (erodosoluri). Tot aici, 
procesele de modelare actuală încep să devină mult mai evidente. 

Secţiunea a 2 -a. Caracteristici climatice 

2.2.1. Regimul climatic, specificităţi, influenţe. 
Clima comunei Padeş , este influenţată de aşezarea geografică, de relief şi 

circulaţia generală a atmosferei. Topoclima reprezintă variaţiile climatice determinate de 
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neomogenitatea suprafeţei active, în primul rând de relief şi apoi de vegetaţie sol reţea 
hidrografică, ape freatice, etc., variaţii care au loc în limita inferioară a atmosferei într-un 
spaţiu tridimensional denumit prin analogie cu spaţiul microclimatic, spaţiu topocîimatic 
pana la care se resimt influenţele suprafeţei active ce caracterizează diferitele peisaje 
geografice. 

în privinţa precipitaţiilor,acestea totalizează in medie cantitatea de 634 mm anual 
2.2.2. Regim precipitaţiilor - cantităţi lunare şi anuale (valori medii, valori 
extreme istorice) 

Anual cade o cantitate medie de 634 litri pe m2 , cu 6 litri pe m2 mai puţin decât 
media pe ţara (640 1 pe m ). Această cantitate este îndestulătoare pentru nevoile 
agricultura şi cade în cea mai mare parte sub formă de precipitaţii lichide. 
2.2.3. Temperaturi - lunară şi anuală (valori medii, valori extreme înregistrate -
vârfuri istorice) 

, , C ! i m a c o m u n e i ?adeş potrivit particularităţilor geografice ale teritoriului este 
olanda. Aici se face simţită influenta izotermei anuale de 10 grade Celsius care 
înconjoară piemontul getic. Mediile lunii celei mai reci s-au situat sub minus 9 grade 
Celsius, pe cand cele dm luna iulie s-au eşalonat intre 2-22 grade Celsius. Posibilitatea 
apariţiei primului îngheţ este aici mai târzie fata de alte regiuni, situându-se intre 20-25 
octombrie. 

2.2.4. Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc) 
^ Vânturile bat din diferite părţi ale ţării, ca urmare a circulaţiei aerului, iernile sunt 

cand mai reci, când mai calde, iar uneori verile sunt calde şi uscate, iar alteori răcoroase şi 
umede. In timpul iernii predomină circulaţia aerului rece dinspre E sau N-E ţării Acest vânt 
este cunoscut sub numele de Crivăţ şi aduce iarna zăpadă şi ger. Toamna şi iarna bate 
Munteanu, care întoarce fumurile pe coşurile caselor. Vara din direcţia S-E N-V bate 
Baltareţu, care aduce ploi de scurtă durată şi slabe cantitativ. Dinspre V bate Austral care 
iarna este rece şi fară precipitaţii. Viteza medie a vântului este de 9,9 m/s. Se observă'două 
maxime ale vitezei vântului, una 1a sfârşitul toamnei şi începutul iernii, iar alta primăvara 
provocata de plasarea în aceste perioade a frontului de aer polar. 

Viscolul (transport de zăpada ia înălţime) se înregistrează atunci când se produce 
transport de zăpadă deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. 

Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu 
viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce- troienirea zăpezii pe 
porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normala a activităţilor economice. 

Viscolul este posibil începând cu luna octombrie, dar în lunile decembrie, februarie se 
semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic poate avea urniări deosebit de 
grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor 
construcţii, a reţelelor electrice şi îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare. 

Depunerile de gheaţă se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, 
zăpada îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenţa 
lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii 
aerieni. 
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în judeţul Gorj, chiciura poate fi semnalată în 7 ia 10 zile/an, în regiunile unde ceaţa 
este prezentă. Poleiul se produce anual, în medie in 4-5 zile, dar sunt ani în care acest 
fenomen este prezent în 10-15 zile. 

Secţiunea a 3 -a. Reţeaua hidrografică 
2.3.1. Cursuri de apă (debite normale, creşteri înregistrate - vârfuri istorice) 

Reţeaua de suprafaţă este alcătuită din ape curgătoare (torenţi, pârâuri, râuri) 
Aprovizionarea reţelei hidrografice se face din precipitaţii şi topirea zăpezilor. 

Râul cel mai important cu o scurgere semipermanentă este Motru, care se varsă în 
râul Jiu, pe teritoriul judeţului Mehedinţi. 

Secţiunea a 4-a. Populaţie 
2.4.1. Numărul populaţiei: 4776 persoane 

2.4.2. Mişcarea naturală. 
- procentul de mortalitate este mai mare decât cel al natalităţii ceea ce evident 

duce la o scădere continuă a populaţiei, 

Secţiunea a 5-a. Căi de transport 
2.5.1. Rutiere (autostrăzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri judeţene, rute de 
transport materiale periculoase, tuneluri etc.) 

Comuna Padeş este străbătută de: 
a) 1 (unu) drum naţional -DN 67 A-drum naţional ( Tg Jiu - Baia de Arama). 
b) 1 (unu) drum judeţean: DJ 67 -ce traversează comuna Padeş de la sud la nord 
prin satele Apa Neagră, Călugăreni, Cloşani. 

2.5.2. Feroviare (triaje, tuneluri). 
Comuna Padeş nu este străbătută de nici un traseu de cale ferata. 

2.5.6. Reţele de conducte magistrale. 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a. Dezvoltarea economică. 
Activităţile economice au următorul profil: comerţ, agricultură şi creşterea 

animalelor, tamplarie P.V.C.si lemn, prestări servicii. 
(Economia este una predominant agrara. Punerea in valoare pentru viitor a zacamintei 
de apa termala,din forajul existent neexploatat nr F1663, ar putea f i atuurile cele mai 
importante pentru dezvoltarea economica a comunei. La nivelul localitatii sunt circa 100 
de întreprinzători,dintre care circa 40 de asociaţii familiale si persoane fizice,circa 27 
societati comerciale,! cabinet veterinar,2 farmacii,! cabinete medicale umane. De 
asemenea, exista operatori economici/institutiipublice in subordine, cum arfi • Şcoala 
Gimnaziala„ Iustin Marsieu Grădiniţă PN Socodor, Căminul Cultural 
Socodor,Biblioteca Socodor. Dezvoltarea activitatilor economice pe raza administrativa 
a comunei Socodor este deosebit de importanta pentru crearea de noi locuri de 
munca,pentru creşterea veniturilor populaţiei,precum si pentru creşterea veniturilor 
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administratiei locale. Cea mai mare parte a a societatilor comerciale care sunt in 
Socodor,activeaza in domeniul comerţului,.urmata de agricultura si transporturi) 
2.6.1. Zonele industriale / ramuri. 
2.6.2. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare. 
2.6.3. Fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite). 

Terenuri agricole: 
a) arabil: 458 ha; 
b) păşuni si fâneţe; 6148 ha; 
c) vii şi livezi; 3487 ha; 
d) vii; 55 ha 
e) livezi; 46 ha 
f) terenuri neproductive: 1131 ha; 
e) suprafeţe împădurite: 26974 ha. 

2.6.4. Creşterea animalelor: 
a) bovine: 954 capete; 
b) ovine: 4537 capete; 
c) caprine: 786 capete; 
d) cabaline: 137 capete; 
e) porcine: 938 capete; 
f) iepuri de casă: 27 capete; 
g) păsări: 31950 buc; 
h) familii de albine: 358 

2.6.5. Turism/capacităţi de primire turistică. 
2.6.6. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei. 
2.6.7. Resurse naturale. 

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale, 
2.7.1. Instituţii (cultură, ocrotirea sănătăţii, etc.) 

Denumirea Domeniul de activitate Riscuri specifice 
Şcoala cu clasele I-IV si 
grădiniţa Apa Neagra învăţământ cutremur 

Grădiniţa Vaieni învăţământ cutremur 
Cămin Cultural Vaieni 

Cultura cutremur 
Şcoala cu clasele I-VIII si 
grădiniţa Călugăreni 

A 

învăţământ cutremur 
Şcoala cu clasele I-VIII Motru 
Sec învăţământ cutremur 

Grădiniţă Motru Sec Invatamant cutremur 
Cămin Cultural Motru Sec Cultura cutremur 
Biblioteca Comunală Cultură cutremur 
Căminul Cultural Călugăreni Cultura cutremur 
Căminul Cultural Closani Cultura cutremur | 
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Dispensar uman Ocrotirea sănătăţii cutremur Primărie Administraţie cutremur 

2.7.2. Reţele de utilităţi (apă/canalizare/electrice/gaze/etc). 
Alimentare cu energie electrică a tuturor gospodăriilor localităţii. 

2.7.3. Locuri de adunare şi cazare a sinistraţilor. 
Sinistraţii sunt cazaţi la: 

- căminul cultural Calugareni (capacitatea - 40 pers. ); 
- şcoala Călugăreni (capacitate - 50 pers.); 
- căminul cultural Văieni (capacitatea - 40 pers); 
- şcoala Motru Sec (capacitatea - 20 pers.); 
- cămin cultural Motru sec ( capacitatea 40 pers); 
- căminul cultural Cloşani (capacitatea - 40 pers.'); 

2.8.1. 
Bulgaria) 

Secţiunea a 8-a. Specific regional/local. 
Vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontalière (CNE Koziodui 

CAPITOLUL III. 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

a) 
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale. 

Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, tornade, secetă, 
îngheţ, etc.) ' 

Nr. 
crt. 

1 

al)inundaţii: satele din comuna Padeş ce pot fi a 

Satul 

Cloşani 
Motru Sec 

Populaţia 

250 
120 

Pârâul 

Lacul de acumulare 
Pârâul Motru Sec 

fectate de inundaţii; 

Obs 

Văi ce se formează 
rareori numai in timpul 
ploilor torenţiale 

Inundaţiile sunt previzibile la căderi însemnate de precipitaţii de aproximativ 80 -
1U0 1/ m , sau cu ocazia ploilor torenţiale. 

Acestea pot fi previzibile prin avertizările corespunzătoare codurilor transmise de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj 

Este necesară evacuarea în baza ordinului şefului Centrului de Conducere şi 
Coordonare a Evacuării, transmis prin mijloace fir şi radio Comitetelor locale pentru 
situaţii de Urgenţă. K 

C.LS.U, al localităţii emite în baza ordinului primit, decizia de evacuare 
Pentru transmiterea acestuia se folosesc telefoane fixe şi mobile de la nivelul 

localitaţi^ Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea 
autoevacuaru. Prima Urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol 
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iminent, iar în urgenţa a II - a animalele, bunurile materiale, valorile culturale de 
patrimoniu şi arhivistice. 

a2) Furtuni, tornade, secetă, îngheţ, etc. 
Furtunile pot afecta: 

• 132 gospodării; 
® reţelele electrice; 
• căile de acces; 
• instituţiile aflate în subordine 
a teren arabil 47 ha. 

în caz de secetă pot fi afectate: 
• 4776 locuitori; 
• bovine 751; 
® ovine 4892; 
• caprine 1961; 
• cabaline 111; 
• iepuri de casă 348; 
• porcine 1027; 
• păsări 6847; 
• familii de albine 1430; 
• teren agricol şi fond forestier = 37168 ha. 

b) Incendii de pădure 
Pot afecta 1500 ha, pe timp de secetă, în perioada anotimpurilor 

primavara, vară toamnă, pe timpul igienizării terenurilor limitrofe, de către 
localnici. 
d)Fenomene distructive de origine geologică 

d l ) Cutremure 
SITUAŢIA 

CU SATELE CE POT FI AFECTATE DE CUTREMURE 

Nr. 
crî. Satul Populaţia Obs 
1 Padeş 799 
2 Apa Neagră 430 ..... 

3 Văieni 398 
4 Călugăreni 705 

.... 

5 Orzeşti 384 
6 Motru Sec 971 
7 Cloşani 1015 
8 Cerna Sat 74 

TOTAL 4776 

Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice. 
Riscurile tehnologice - accidente, avarii, explozii şi incendii, 
a) De transport şi depozitare produse periculoase, 

a l ) Transport rutier. 
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Pot fi afectate prin transporturi de materiale explozive următoarele 
drumuri: drumul naţional 67A, drumul judeţean 671. 

a2) Transport aerian. 
b) Eşecul Utilităţilor publice 

Pot fî afectate reţelele de alimentare cu energie electrica de joasa şi înaltă 
tensiune. 

c) Nucleare; 
d) Poluare ape; 
e) Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări; 
f) Căderi de obiecte din atmosfera sau cosmos 
g) Muniţie neexplodată. 

Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice. 

în comuna Padeş există riscul apariţiei unor epidemii/epizoţii datorită ocupaţiei de 
baza a locuitorilor , adică creşterea animalelor şi păsărilor. Posibilitatea de spitalizare şi 
de executarea a unor analize este Spitalul Motru şi Spitalul Judeţean Tg - Jiu 

Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu. 

Există posibilitatea izbucnirii incendiilor la vegetaţie uscată, la fondul 
forestier şi la gospodăriile populaţiei putând fi afectate pana la 3509 ha, pe timp 
de secetă, în perioada anotimpurilor primăvară, vară, toamnă, pe timpul igienizării 
terenurilor limitrofe, de către localnici si 370 gospodarii ale populaţiei. 
In cazul izbucnirii unui incendiu la gospodăriile populaţiei in următoarele cătune 

nu se poate interveni cu autospeciale pe timp de ploi de lungă durată sau ninsoare 
abundenta: 

Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale. 
Se organizează anual in luna iunie evocarea istorica „Imn în Câmpia 

Soarelui" şi bâlci, ia care se montează instalaţii de agrement şi distracţie. 

Secţiunea a6~a. Analiza riscurilor altor tipuri de riscuri. 

Secţiunea a 7-a. Zone cu risc crescut. 

3.7.1. Zonele cu risc crescut. 

a) Clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită 
vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt , spitalele, şcolile, spatiile 
comerciale. 

Denumirea Domeniul de activitate Riscuri specifice 
Şcoala cu clasele I-IV si 
grădiniţa Apa Neagra învăţământ cutremur 

Grădiniţa Vaieni învăţământ cutremur 
Cămin Cultural Vaieni 

Cultura cutremur 
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Şcoala cu clasele I-VIII si 
grădiniţa Călugăreni învăţământ cutremur 
Şcoala cu clasele I-VIII Motru 
Sec 

A 

învăţământ cutremur 

Grădiniţă Motru Sec Invatamant cutremur 
Cămin Cultural Motru Sec Cultura cutremur 
Biblioteca Comunală Cultură cutremur 
Căminul Cultural Călugăreni Cultura cutremur 
Căminul Cultural Closani Cultura cutremur 
Dispensar uman Ocrotirea sănătăţii cutremur 
Primărie Administraţie cutremur 

CAPITOLULIV. 

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 pianul 
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 celor de cooperare. 

Trecerea la desfăşurarea acţiunilor de protecţie - intervenţie se face la ordin. 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv instituţiile şi operatorii 

economicii emit decizii de protecţie - intervenţie 
In funcţie de situaţie, decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax 

corespondenţă specială sau curieri. 
La primirea ordinului de evacuare (transmis de C.J.S.U. Goij) se verifică 

autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de 
responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii 
preliminare, trecându-se de îndată Ia elaborarea deciziei de evacuare. 

Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare 
format din: ' 

- posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare; 
- puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează; 
- puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare; 
- puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. 
Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi 

coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei. 
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din 

timp de normahtate de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. 
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie 
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situate în apropierea căilor de acces, să poată fi identificate şi recunoscute, să asigure 
posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, să asigure condiţii de 
desfăşurare a activităţilor. 

Pentru instituţiile publice punctele de adunare se organizează, la sediu primăriei 
iar pentru populaţie, la căminul cultural din satul Călugăreni. 

Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul 
acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie", întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi 
executarea acţiunilor de evacuare 1a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, iar 
acesta, la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, printr-un „Raport-
smteză". Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate 
se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. 

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu 
personal, astfel: (din planul de evacuare) 

- şef punct: primar - Antonie Serafim 
- înlocuitor şef punct:viceprimar - Argintam Mihail 
- grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenţa 

populaţiei şi a bunurilor care se evacuează; Orzescu Daniela, Stanciu Fanela 
- personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei; post poliţie - agent 

principal Verboncu Daniel 
- grupă medicală; Răuţi Bratiloveanu Ioana 
- personal pentru ordine şi siguranţă publică; post politie - agent sef adjunct 

Popescu Razvan 
- grupă logistică: Luca Ion 
Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a 

evacuării. 
Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare 

îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu 
activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi 
primire-repartiţie". 

Atribuţiile grupelor de constituire, medicale, logistice şi a personalului pentru 
asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt 
prezentate, in planul de evacuare. 

ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE - INTRVENŢIE . 
Măsurile de asigurare a acţiunilor de protecţie - intervenţie se stabilesc din 

timp de normalitate şi se actualizează ori de câte ori apar modificări, precum şi la 
primirea ordinului de evacuare. 

Măsurile de asigurare vizează: 
- cercetarea; 
- ordinea şi siguranţa; 
- asigurarea psihologică. 
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare 

executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. 
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare la 

comună este de 2-3 ore. Pentru instituţii şi operatori economici de pe teritoriul comunei 
acesta este de 30 - 60 minute; 
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Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: 
- evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei si 

bunurilor materiale; 
- starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport; 
- caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi 

posibilităţile de cazare, hrănire, adăpostire şi asigurare medicală; 
- posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi 'a funcţionării 

instituţiilor; 
- condiţiile geo-climatice la zi şi cele prognozate; 
- situaţia contaminării nucleare, chimice, biologice şi starea sanitar-

epidemiologică. 
Toate datele colectate se centralizează la nivelul centrului de conducere şi 

coordonare a evacuării al comunei. 
Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi 

îimdizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează prin intermediul Postului de 
Poliţie m scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în 
permanenţa a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul 
intervenţiei. In aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de 
adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie. 

Personalul Postului de Poliţie ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei 
m/din raionul care se evacuează. 

Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu 
echipaje şi personal din cadrul poliţiei. 

A S I G U R A R E A LOGIST ICĂ A ACŢ IUNILOR DE E V A C U A R E 
Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în 

scopul asigurăm condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor 
de evacuare. 

Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de 
transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute 
111 planurile de evacuare. 

Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: 
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă 

necesitate; 
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor; 
- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară; 
- cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor 
- asigurarea financiară. 
Planificarea, gestionarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare 

sau de alta natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. 

Logistica evacuării în situaţii de urgenţă se asigură de Consiliul Local pentru 
populaţie şi angajaţii proprii şi instituţii şi operatori economici - pentru personalul 
propriu. r 

La solicitarea primăriei, asigurarea logistică se poate face şi de firme de stat sau 
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private, pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. 
Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională, rezervele de stat, rezervele de 

mobilizare şi ajutoarele umanitare, precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în 
condiţiile legii. 

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se 
realizează de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, în sistem raţionalizat, astfel: 

- în primele 72 de ore - prin reţeaua comercială locală; 
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de 

urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat - pe bază de 
cereri; 

Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură 
contracost, pentru 3-4 zile, funcţie de distanţa de evacuare. 

Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare 
se asigură de către comitetul şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, instituţii 
şi operatori economici. 

Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi 
asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări 
de servicii. 

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la 
nivelul localităţii se asigură, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din alte 
fonduri legal constituite din timp de normalitate. 

Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de 
evacuare la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul localităţii se asigură din 
bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor 
necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de 
urgenţă, precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. 

A S I G U R A R E A MEDICALĂ Şl S A N I T A R - V E T E R I N A R Ă A EVACUĂRI I 
Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi 

acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se 
evacuează, prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor, acordării ajutorului 
medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de 
accident. 

Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în zonele în care se execută 
evacuarea se asigură de C.M.I. de pe raza comunei Padeş respectiv CML Răuţi 
Bratiloveanu Ioana 

Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. 

Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în Centrul de Sănătate 
Padeş, precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare : Şcoala generala Motru Sec. 

EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE 
COMUNEI PADES, JUDEŢUL GORJ 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 
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hidrotehnice şi poluări accidentale. 

La nivelul localităţii inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice 
periculoase: ploi abundente, topirea brusca a zăpezii. 

Evacuarea se execută în baza ordinului Şefului Centrului de Conducere şi 
Coordonare a Evacuării, transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al localităţii emite, în baza ordinului 
primit, decizia de evacuare. Pentru transmiterea acesteia se folosesc telefoane fixe si 
mobile de Ia nivelul localităţii. 

Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea 
autoevacuării. 

în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent 
iar in urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile culturale, de patrimoniu si 
arhivistice. ¥ 

în zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare 
conform prevederilor prezentului plan. 

Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi 
coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii Padeş 
,situata m satul Călugăreni 

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de 
către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de 
normal itate. F 

Punctele de adunare şi îmbarcare sunt în satele : Călugăreni, Padeş, Cloşanr 
Punctele de debarcare sunt în satul Apa Neagră; 
Punctul de şi primire-repartiţie este în satul Văieni. 
Acestea se află amplasate în afara zonei afectată de situaţia de urgenţă. 
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în Jurnalul 

acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie", întocmit din timp de normalitate şi'ţinut Ia 
centrul operativ cu activitate temporară al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi 
executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-
un „Raport-sinteză". v 

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu 
personal, conform prevederilor prezentului plan. 

Seisme, alunecări şi prăbuşiri de teren 

Comuna Padeş este supusa fenomenelor de alunecări de teren. 

Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea 
autoevacuării. 

A 

In prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent 
iar in urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile culturale, de patrimoniu si 
arhivistice. * 

îtinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de 
evacuare se stabilesc prin planul de evacuare propriu ale comitetului local pentru situaţii 
de urgenţa şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra 
cailor de comunicaţii. La evacuare se folosesc şi mijloace de transport ale populaţiei. 
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în zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare 
conform prevederilor prezentului plan. 

Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare, centrul de conducere şi 
coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea in 
sediul primăriei localităţii Padeş. 

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din 
timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. 

Punctele de adunare şi îmbarcare sunt în satele : Căiugăreni, Padeş, Cloşanr 
Punctele de debarcare sunt în satul Apa Neagră; 
Punctul de şi primire-repartiţie este în satul Văieni. 

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor. 

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale-
a) alertarea şi/sau alarmarea C.LSU si a echipelor specializate din cadrul SVSU 

radeş. 
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); 
1) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat 

evoluţia acestuia; 
n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie-
o) retragerea forţelor şi mijloacelor de Ia locul acţiunii în locul de dislocare 

permanentă; 
p) restabilirea capacităţii de intervenţie; 
q) informarea inspectorului general/inspectorul ui-şeffcomandantu iui si a 

eşalonului superior. 

Secţiunea a 3- a. Fazele de urgenţă a acţiunilor. 
in funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 

a) URGENŢA I : 
- primărie nr. telefon - 0253/471101 
- primar - Antonie Serafim - nr. de telefon - 0761455322 
- viceprimar - Argintaru Mihail - nr. de telefon - 0769991197 
- jurist - Popescu Aurel - nr. de telefon - 076513 5755 
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- şef serviciu - Gavrilescu Ion - nr. de telefon - 0769251004 
URGENŢA II : 

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Pades 
URGENŢA III: ? 

- apel unic de urgenţă - 112 
Alarmarea se face prin : 

- telefon la salariaţii primăriei şi membrii Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă 

- sirenă electrică de 3 kw 
- clopotele bisericilor aflate pe raza localităţii 

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, evacuarea şi 
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi 
materiale de primă necesitate; 

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la 
evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi; 

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

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

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, 
a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: staţiile de 
pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt 
dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere 
şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de 
clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii 
rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care 
conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de 
transport, clădiri pentru învăţământ; 

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

Secţiunea a 5-a. Instruirea 
Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor 

abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele pentru 
situaţii de urgenţă judeţean şi aprobate de comitetul judeţean. Pregătirea forţelor 
specializate voluntare de intervenţie se realizează în cadrul ONG-urilor cu scop similar. 

Primarul are obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate 
intervenţiei, precum şi de către populaţie, a modalităţilor de acţiune conform planurilor 
de analiza şi acoperire a riscurilor aprobate. Instruirea se va face de către primar care este 
preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta - trimestrial si ori de cate ori 
necesitatea o impune 

b) 

c) 
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Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional - decizional şi de 
cooperare. 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 
observării, detectăm, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice 
alarmaru^notificăm, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii 
implicaţi m acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă 

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare 
asupra locului producerii unei situaţiei de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor 
negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative 

_ Primarul, conducerea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi cele ale 
unităţilor social-economice amplasate în zone de risc, au obligaţia să asigure preluarea de 
Ia staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice în 
vederea declanşăm acţiunilor preventive şi de intervenţii 

CAPITOLUL V 
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE. 

în funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile de 
torţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 

- compartimentul prevenire din cadrul SVSU Padeş. 
- echipe specializate pentru stingerea incendiilor, din cadrul S.V.S.U.; 

- formaţiuni de asistenţă medicală prin cei 1 (unu) medic - medicină generală şi 2 
(doua) cadre medu; & * 

- formaţiuni de protecţie civilă (echipe căutare-salvare,), cele componente S.V.U.; 

- grupe de sprijin. 
(2) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul 

acoperim riscurilor sunt: F 

- controale şi inspecţii de prevenire, desfăşurate de către S V S U Pades-
- acordul C.L.S.U. Padeş; ' ' 
- informarea preventivă, prin inspecţia de prevenire a LS.U.J. Gorj; 
- P^gătirea populaţiei, convocări de pregătire desfăşurat de membrii S.V.S.U 

A dUCSj 

- constatarea şi sancţionarea încălcărilor Ia prevederile legale, prin C L S U Pades 
- alte forme. 9 

CAPITOLUL VI. 
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LOGISTICA ACŢIUNILOR 

Logistica acţiunii or de evacuare reprezintă ansamblui de măsuri realizate m 
scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor 
de evacuare. 

Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de 
transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute 
m planul de evacuare. 

Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: 
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă 

necesitate; 
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor; 
- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară; 
- cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor; 
- asigurarea financiară. 
Planificarea, gestionarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare 

sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. 

Logistica evacuării în situaţii de urgenţă se asigură de Consiliul Local pentru 
populaţie şi angajaţii proprii şi instituţii şi operatori economici - pentru personalul 
propriu. 

La solicitarea primăriei, asigurarea logistică se poate face şi de firme de stat sau 
private, pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. 

Sursele de aprovizionare sunt; economia naţională, rezervele de stat, rezervele de 
mobilizare şi ajutoarele umanitare, precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în 
condiţiile legii. 

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se 
realizează de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, în sistem raţionalizat, astfel: 

- în primele 72 de ore - prin reţeaua comercială locală; 
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de 

urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat - pe bază de 
cereri; 

Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură 
contracost, pentru 3-4 zile, funcţie de distanţa de evacuare. 

Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare 
se asigură de către comitetul pentru situaţii de urgenţă de la localitate, instituţii şi 
operatori economici. 

Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi 
asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări 
de servicii. 

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la 
nivelul localităţii se asigură, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din alte 
fonduri legal constituite din timp de normalitate. 

Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de 
evacuare la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul localităţii se asigură din 
bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor 
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necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de 
urgenţa, precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan loc 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
€ O NS H J ER A RJ O C U MARIUS CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL 
BIVOLARU EUGENm^OMPILIU 
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ANEXE 

Anexa î. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi 
acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorială; 

Anexa 2 - atribuţiile autorităţilor si responsabililor cuprinşi în PAAR Padeş; 

Anexa S-componenţa nominală a structurilor cu atribuţii in gestionarea situaţii 
de urgentă; 

Anexa 4 - măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor ,de 
reducere afi-ecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora pe tipuri de 
risc; 

Anexa 5 - sisteme existente de prevenire /avertizare a atingerii unor valori 
critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării; 

Anexa 6 - schema fluxului informaţional decizional; 

Anexa 7 - situaţia resurselor, tabel cu stocul de mijloace şi materiale de apărare 
existente; 

Anexa 8 - reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgentă; 

Anexa 9 -planuri şi proceduri de intervenţie; 

AnexaîO - harta localităţii. 
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ANEXA1 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

în analiza şi acoperirea riscurilor în comuna Padeş, judeţul Gorj 

Nr, 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 

autoritate 
Persoană(e) 

de contact 

Atribuţii în 
PAAR, 

conform 
fişei nr. 

i 

Primărie Comuna Padeş Antonie Serafim - primar 

Tel / fax:0253/47I101 

Mobil -0761455322 
Fişa nr.l 

i 

Primărie Comuna Padeş 

Argintarii Mihail - viceprimar 

Mobil: 0769991197 
Fişa nr. 2 i 

Primărie Comuna Padeş 

Gavrilescu Ion - şef SVSU 

Mobil: 0769251004 
Fişa nr. 3 

3 
Politie Comuna Padeş Verboncu Daniel 

Tel-0253/471138 

Mobil-0743154735 

Fisa nr.4 

4 
CMI Răuţi 

Bratiloveanu 
Ioana 

Răuţi Bratiloveanu Ioana Fisa 5 
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Anexa nr. 2 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR al comunei 
Padeş 

AU TORITATEA: (denumire în clar) 

PRIMARIA COMUNEI PADES -PRIMAR Fişa nr"1 

L - GESTIONAREA 
RISCURILOR 

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

- menţine permanent legătura cu staţia 
meteorologica Padeş; 

- verificare lunara a tuturor punctelor unde 
sau înregistrat alunecări de teren la nivelul 
comunei Padeş - primar. 

- informaţiile sunt transmise către ISU Gori 
si C.J.S.U. Gorj 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
activitate 

- controlează agenţi economici, scoli, târg 

- în domeniile social,economic, posibile 
riscuri 

- informează instituţiile ierarhic superioare 
primăriei şi celor cu competente în 
domeniul situaţiilor de urgenta 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- prevenirea si stingerea incendiilor,alunecări 
de teren,cutremure ,inundaţii 

- anual cu prilejul adunărilor generale pe sate 

d.-exerciţii şi aplicaţii; Bilunar 
II.-RESURSENECESARE 
a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

b. controlul preventiv al 

Aparatura de măsura şi control specifica 
staţiilor de monitorizare a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 
aparatura portabila de comunicare mijloace 
de transport pe teren, 

Mijloace de transport, aparatură electronică 
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autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

portabilă-laptop 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- materiale informative , pliante, 

d.-exerciţii şi aplicaţii; materiale/echipamente necesare=cele 
prevăzute de legislaţia în vigoare a face 
parte din dotarea SVSU pentru a putea 
executa exerciţii, aplicaţii şi intervenţii 
corespunzătoare cu maximul de 
operativitate 

loc de desfăşurare = local 
III. - INTERVENŢIE 

a. alarmare Convocare CLSU,SVSU 

Alarmarea se face cu :sirena electrica 

Clopote biserici,telefonie fixă şi mobilă, 
personal angajat - telefoane şi maşini 
proprietate personala 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
b. acţiuni de 

căutare/sal vare/descarcerare 
Dispune mobilizarea echipelor specializate din 
cadrul SVSU Padeş 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
c. asistenţă medicală Convoacă în regim de urgenta medicii CMI. 

de pe raza com. Padeş 

- timp de intrare în acţiune 15 min 
d. acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului produs 
Mobilizarea resurselor umane şi materiale 
la nivel local pentru îndepărtarea 
manifestării pericolului produs 

e. acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

Avertizare eventual evacuare în funcţie de 
mărimea şi iminenta pericolului 

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor 

AUTORITATEA: (denumire în clar) 

PRIMARÍA COMUNEI PADES- JURIST Fişa nr.2 

I. - GESTIONAREA 
RISCURILOR 

a. monitorizarea permanentă a - menţine permanent legătura cu staţia 
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parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor Ia autorităţile 
competente; 

meteorologica Padeş 

- informaţiile sunt transmise către primar 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Controale periodice agenţi economici, 
scoli, târg; 

- rezultatele controalelor sunt aduse 
la cunoştinţa primarului si CLSU in 
cadrul şedinţelor trimestriale 

c. informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat in 
cazul manifestării unui pericol; 

- prevenirea şi stingerea incendiilor 

- alunecări de teren 

- cutremure 

d. exerciţii şi aplicaţii; - viceprimar 

- şef formaţie intervenţie în cadrul SVSU -
participa la exerciţii şi aplicaţii conform 
planificărilor 

II. - RESURSE NECESARE 

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

Aparatura de măsura şi control specifică 
staţiilor de monitorizare a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 
aparatura portabila de comunicare mijloace 
de transport pe teren, 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Mijloace de transport, aparatura electronica 
portabila - laptop 

c. informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- materiale informative , pliante, 

d. exerciţii şi aplicaţii; materiale/echipamente necesare=cele 
prevăzute de legislaţia in vigoare a face 
parte din dotarea SVSU pentru a putea 
executa exerciţii, aplicaţii şi intervenţii 
corespunzătoare cu maximul de 
operativitate 

OL - INTERVENŢIE 
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a. alarmare Se subordonează ordinelor şi dispoziţiilor 
primarului 

Alarmarea se face cu rsirenă electrică 

Clopote biserici,telefonie fixă şi mobilă, 
personal angajat - telefoane şi maşini 
proprietate personala 

b. acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

- şef formaţie intervenţie 

Coordonează activitatea echipelor specializate 
din cadrul SVSU Padeş 

- timp de intrare in acţiune =15 min 
c. asistenţă medicală 

-

d. acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

Participă alături de resursele umane Ia 
îndepărtarea manifestării pericolului produs 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
e. acţiuni de limitare a 

consecinţelor unui pericol 
Avertizare eventual evacuare în funcţie de 
mărimea şi iminenta pericolului 

timp de intrare în acţiune =15 min 
Nota. se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor 

AUTORITATEA: (denumire în clar) 

PRIMARIA COMUNEI PADES- sef SVSU F i ş a n r ' 3 

I. - GESTIONAREA 
RISCURILOR 

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

- menţine permanent legătura cu situaţia 
meteorologica Padeş 

- informaţiile sunt transmise către primar 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 

Controale periodice agenţi economici, 
scoli, târg, gospodăriile populaţiei 
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competenţă; T rezultatele CoriftiMel^ -
cunoştinţa primarului si CLSU in cadrul 
şedinţelor trimestriale 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- prevenirea şi stingerea incendiilor 

- alunecări de teren 

- cutremure 

d. exerciţii şi aplicaţii; - şet SVSU coordonează exerciţiile şi 
aplicaţiile conform planificărilor 

II.-RESURSENECESARE 
a. monitorizarea permanentă a 

parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

Aparatură de măsură şi control specifică 
staţiilor de monitorizare a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 
aparatura portabila de comunicare mijloace 
de transport pe teren, 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Mijloace de transport,aparatură electronică 
portabilă - laptop 

c. informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- materiale informative , pliante, 

d. exerciţii şi aplicaţii; materiale/echipamente necesare = cele 
prevăzute de legislaţia în vigoare a face 
parte din dotarea SVSU pentru a putea 
executa exerciţii, aplicaţii şi intervenţii 
corespunzătoare cu maximul de 
operativitate 

III. - INTERVENŢIE 

a. alarmare Se subordonează ordinelor şi dispoziţiilor 
primarului 

Alarmarea se face cu :sirena electrica 

Clopote biserici, telefonie fixă şi mobilă, 
personal angajat - telefoane şi maşini 
proprietate personala 

b. acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-şef SVSU 

Coordonează activitatea SVSU Padeş 
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- timp de intrare în acţiune =15 min 
c. asistenţă medicală 

-

d. acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

Participă alături de resursele umane Ia 
îndepărtarea manifestării pericolului produs 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
e. acţiuni de limitare a 

consecinţelor unui pericol 
Avertizare eventual evacuare în funcţie de 
mărimea şi iminenţa pericolului 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
Notă. se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor 

AUTORITATEA: (denumire în clar) 

POLITIA COMUNEI PADES - SEF POST POLITIE F i ? a n r ' 4 

I. - GESTIONAREA 
RISCURILOR 

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

- menţine permanent legătura cu staţia 
meteorologica Padeş 

- supraveghează căile de transport 

- informaţiile sunt transmise către primar 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Controale periodice asupra stării drumurilor 
si podurilor 

- rezultatele controalelor sunt aduse la 
cunoştinţa primarului si CLSU in cadrul 
şedinţelor trimestriale 

c. informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat 
în cazul manifestării unui 
pericol; 

- prevenirea şi stingerea incendiilor 

- alunecări de teren 

- cutremure 

- sustrageri în timpul manifestării unui pericol 

d. exerciţii şi aplicaţii; - şeful de post este şef compartiment 
prevenire în cadrul participă la exerciţii şi 
aplicaţii conform planificărilor 

Ii .-RESURSENECESARE 
a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 

- aparatura portabila de comunicare 

- mijloace de transport pe teren, 
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transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Mijloace de transport,aparatura electronica 
portabila -laptop 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- materiale informative ,pliante, 

d. exerciţii şi aplicaţii; materiale/echipamente necesare=cele 
prevăzute de legislaţia în vigoare a face 
parte din dotarea SVSU pentru a putea 
executa exerciţii, aplicaţii şi intervenţii 
corespunzătoare cu maximul de 
operativitate 

III. - INTERVENŢIE 
a. alarmare Se subordonează ordinelor şi dispoziţiilor 

primarului 

Alarmarea se face cu :sirenă electrică 

Clopote biserici,telefonie fixă şi mobilă, 
personal angajat»telefoane şi maşini 
proprietate personala 

b. acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-şef SVSU 

Coordonează activitatea compartimentului de 
prevenire din cadrul SVSU Padeş 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
c. asistenţă medicală 

-

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

Participă alături de resursele umane la 
îndepărtarea manifestării pericolului produs 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
e. acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

Avertizare eventual evacuare în funcţie de 
mărimea şi iminenta pericolului 

- timp de intrare în acţiune =15 min 
Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor 
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AUTORITATEA: (denumire în clar) 

C.M.I.- MEDIC CMI FlŞa nr"5 

I. - GESTIONAREA 
RISCURILOR 

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

- menţine legătura cu primăria Padeş 

- ţine evidenta cetăţenilor grav bolnavi fară 
posibilităţi de auto deplasare pentru a fi 
evacuaţi primii în funcţie de pericolul 
iminent 

- informaţiile sunt transmise către CLSU 
b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
activitate 

- controlează agenţi economici, şcoli, târg 

- în domeniul sănătăţii în scopul prevenirii 
şi combaterii epidemiilor 

- informează instituţiile ierarhic superioare , 
primăria şi celor cu competente in 
domeniul situaţiilor de urgenta 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- în domeniul sănătăţii 

- măsuri privind prevenirea şi combaterea unor 
boli,epidemii,etc 

d. exerciţii şi aplicaţii; Bilunar 

II.-RESURSENECESARE 
a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor Ia autorităţile 
competente; 

- aparatura portabila de comunicare, 
mijloace de transport pe teren, aparatura 
electronica -PC, pentru evidenta 
informatizata 

b. controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

Mijloace de transport,aparatură electronică 
portabilă - laptop 

c. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

- materiale informative , pliante, 

d. exerciţii şi aplicaţii; materiale/echipamente necesare = cele 
prevăzute de legislaţia în vigoare a face 
parte din dotarea CMI si a truselor de prim 
ajutor pentru a putea executa exerciţii, 
aplicaţii şi intervenţii corespunzătoare cu 
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III. - INTERVENŢIE 
a. alarmare 

b. acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

c. asistenţă medicală 

d. acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

maximul de operativitate 

loc de desfăşurare = local 

Se subordonează ordinelor preşedintelui 
CLSU Padeş 

Alarmarea se face cu :sirena electrică 

Clopote biserici, telefon ie fixă şi mobilă 
,personal angajat - telefoane şi maşini 
proprietate personala 

- timp de intrare în acţiune =15 min 

însoţeşte echipele specializate din cadrul 
SVSU Padeş 

- timp de intrare în acţiune =15 min 

Se prezintă în regim de urgenta la sediul 
CLSU respectiv Primăria com. Padeş 

- timp de intrare în acţiune 15 min 

Acorda prim ajutor şi dirijează expedierea 
către unităţile medicale pentru tratament şi 
intervenţii de specialitate 

Avertizare , campanii de vaccinare 
,dezinfecţii, dezinsecţii, izolare zonă, 
eventual evacuare în funcţie de mărimea şi 
iminenţa pericolului 

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor 
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