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EDITORIAL

Aniversarea a 82 de ani de la atestarea documentară a 
Protecţiei Civile în România ne oferă prilejul rememorării fap-
telor de eroism ale cadrelor din structurile de Protecţie Civilă 
care, de-a lungul anilor, prin misiunile desfăşurate pentru salva-
rea cetăţenilor ameninţaţi de conflicte militare, calamităţi natu-
rale şi alte catastrofe, au făcut ca numărul victimelor umane şi 
a pagubelor materiale să fie cât mai mic posibil.

Dacă la începuturile existenţei sale Protecţia Civilă era mai 
degrabă un mecanism de protejare a populaţiei în principal 
împotriva atacurilor aeriene, astazi, misiunile Protecţiei Civile au 
un domeniu vast de aplicabilitate, punându-se un accent deose-
bit pe activitatea de pregătire, protecţie şi educare preventivă a 
populaţiei, avându-se în vedere că o populaţie bine pregătită şi 
informată va reacţiona cât mai corect în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă, revenind mai repede la starea de normali-
tate. 

Profesionalismul, curajul şi dăruirea de sine în îndeplinirea 
misiunilor încredinţate trebuie să rămână, în continuare, obiec-
tivul personalului care acţionează sub deviza “cu viaţa mea apăr 
viaţa”, pentru ca, alături de celelalte componente ale sistemului 
naţional de management al situaţiilor de urgenţă, să asigure un 
climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor.

Acest moment aniversar îmi oferă plăcutul prilej de a 
transmite întregului personal militar şi civil care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul protecţiei civile multă sănătate, fericire 
şi realizări în viaţă, precum şi succese în îndeplinirea nobilelor 
misiuni încredinţate!

Vă adresez sincere felicitări pentru profesionalismul de care 
aţi dat dovadă în îndeplinirea misiunilor încredinţate!

„LA MULTI ANI !”

colonel Mirel Pietreanu,
inspector sef



COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL DE APĂRARE A ȚĂRII
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Protecţia civilă este o componentă 
a sistemului securităţii naţionale şi 
reprezintă un ansamblu integrat de 
activităţi specifice, măsuri şi sarcini 
organizatorice, tehnice, operative, cu 
caracter umanitar şi de informare 
publică, planificate, organizate şi 
realizate potrivit Legii nr. 481 din 
2004, în scopul prevenirii şi reducerii 
riscurilor de producere a dezastre-
lor, protejării populaţiei, bunurilor şi 
mediului împotriva efectelor nega-
tive ale situaţiilor de urgenţă, con-
flictelor armate şi înlăturării opera-
tive a urmărilor acestora şi asigurării 
condiţiilor necesare supravieţuirii 
persoanelor afectate. 

82 DE ANI

DE PROTECȚIE CIVILĂ

ÎN ROMÂNIA

LOCOTENENT COLONEL GHEORGHE MIHĂESCU

Protecţia Civilă este 
destinată să asigure 
apărarea populaţiei şi 
bunurilor materiale, 
salvarea răniţilor şi 
acordarea primului 
ajutor, limitarea şi 
lichidarea efectelor 
atacurilor efectuate 
de inamic din aer, pre-
cum şi participarea la 
înlăturarea urmărilor 
unor calamităţi şi 
catastrofe.

Primul document scris referitor 
la organizarea protecţiei civile în 
România îl constituie Înaltul Decret 
Regal nr. 468 din 28 februarie 1933 
prin care se aprobă Regulamentul 
Apărării Pasive Contra Atacurilor 
Aeriene, ca o necesitate a protejării 
populaţiei civile, rezultată în urma 
efectelor devastatoare ale primu-
lui război mondial. În timpul celui 
de-al II-lea război mondial struc-
tura a funcţionat sub denumirea de 
Comandamentul Apărării Pasive, în 
cadrul Ministerului Aerului şi Marinei. 

După 1945 şi pe toată dura-
ta postbelică a „războiului rece”, 
concepţia şi structurile organiza-
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CU VIAŢA MEA APĂR 
VIAŢA - deviză rămasă 
în istoria armei.

torice – care funcţionau în cadrul 
Ministerului Forţelor Armate – au 
fost influenţate de potenţialul peri-
col al folosirii de către inamic a 
armelor de nimicire în masă, în mod 
deosebit al armei nucleare. 

Anul 1952 marchează momentul 
când, în România, au fost organizate 
primele state-majore ale apărării 
antiaeriene regionale, cu servicii 
specializate la nivelul localităţilor şi 
unităţilor economice. 

În 1978 a apărut primul instru-
ment legislativ modern, Legea 
nr.2, consfinţind implementarea 
concepţiei moderne de apărare civilă, 
în această perioadă conturându-se 

şi o doctrină a pregătirii populaţiei 
şi a factorilor de decizie pentru a fi 
capabili să răspundă unor situaţii de 
producere a dezastrelor. 

Transformările produse după 
Revoluţia din Decembrie 1989 
au determinat perfecţionarea 
activităţilor de protecţie civilă, la 
11 mai 1990 România ratificând 
Protocoalele Adiţionale nr. 1 şi 2 
la Convenţiile de la Geneva din 
1949 privind protecţia victimelor 
conflictelor armate. În 1996 a fost 
promulgată Legea 106  -  un act nor-
mativ complet pe linia protecţiei civi-
le, racordat la cele mai noi structuri 
europene ale timpului, ce a consfinţit 

şi schimbarea titulaturii instituţiei 
în Comandamentul Protecţiei Civile, 
aparţinătoare de Ministerul Apărării 
Naţionale. 

Procesul  de  structurare  şi 
modernizare  a  protecţiei  civile  a  
continuat,  fiind  statutat  prin  Legea 
nr. 481/2004. 

Profesionalismul personalului 
din structurile protecţiei civile a fost 
probat în multe ocazii în aceşti de ani 
de existenţă: la inundaţiile catastro-
fale din anii 1970, 1975, 1999, 2000 
şi 2001; cutremurele devastatoare 
din 1940 şi 1977; secetele pre-
lungite; accidentul de la Centrala 
nucleară Cernobîl; accidentele avi-
atice şi tehnologice; alunecările de 
teren cu impact catastrofal asupra 
localităţilor. 

Au fost organizate aplicaţii 
naţionale şi internaţionale, obiectivul 
principal fiind pregătirea şi antrena-
rea personalului din administraţia 
publică, comisiile judeţene şi locale, 
din inspectoratele, comisiile şi 
formaţiunile de la judeţe,  localităţi, 
instituţii  publice  şi  operatori  eco-
nomici, a personalului propriu şi 
din structurile subordonate,  pen-
tru implementarea în sistemul de 
planificare, organizare, pregătire, 
desfăşurare şi conducere a procedu-
rilor organismelor de specialitate din 
cadrul NATO, ONU şi UE. 

După 11 septembrie 2001 strate-
gia şi concepţia protecţiei populaţiei 
civile s-au schimbat profund, în spe-
cial datorită creşterii ameninţărilor 
determinate de atacurile teroriste. 
S-a iniţiat un sistem de pregătire 
intensificată a structurilor proprii de 
intervenţie, pe scenarii referitoare 
la situaţiile de risc nuclear şi chi-
mic, acţiuni teroriste combinate cu 
dezastre provocate, activităţi la care 
au participat toate structurile cu 
responsabilităţi specifice. 
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Protecţia civilă 
este cea care alină 
suferinţele şi asigură 
tot sprijinul pe care îl 
poate oferi, ajutând, 
salvând şi asistând 
victimele şi pe cei 
aflaţi în nevoie.

Ca o recunoaştere  a  pro-
greselor înregistrate, României i-a 
fost încredinţată organizarea unor 
reuniuni şi seminarii sub înaltul 
patronaj NATO, cu o largă participare 
internaţională, între care Atelierul 
de Lucru al Grupului de Experţi în 
Sisteme de Alarmare şi Detecţie al 
NATO (GOEWS), exerciţii de protecţie 
civilă asistate pe calculator, cu 
simulări de accidente nucleare şi 
sesiuni de comunicări ştiinţifice pe 
probleme de dezastre. 

Capacitatea de adaptare a 
sistemului protecţiei civile a fost 
demonstrată şi pe timpul participării 
la activităţi internaţionale de 
pregătire în comun, constituirea unor 
forţe multinaţionale, de sprijin şi 
asistenţă umanitară în caz de deza-
stre, în diferite zone ale globului. 
Structuri de comandă şi de intervenţie 
au participat la misiuni în Albania, 
Bosnia-Herţegovina, Somalia, Angola 
şi Turcia (la acţiuni de căutare-
salvare, ca urmare a cutremurelor 
devastatoare din august şi noiembrie 
1999), alăturându-se altor forţe din 
state cu experienţă şi tradiţie în 
domeniu, demonstrând o excelentă 
pregătire de specialitate. 

Ca o recunoaştere a progreselor 
înregistrate de România şi a profe-
sionalismului specialiştilor protecţiei 
civile, în ţara noastră s-au desfăşurat 
acţiuni sub înaltul patronaj al Alianţei 
Nord Atlantice, între care Reuniunea 
şi Seminarul anual al Comitetului 
de Protecţie Civilă /NATO în 2002 şi 
exerciţiile internaţionale Dacia-2003, 
Convex-2005 sau Tomis- 2005, care 
s-au bucurat de o largă participare 
internaţională. 

Deşi o instituţie relativ tânără, 
protecţia civilă şi-a îndeplinit  cu  
cinste misiunile de bază, adaptându-
şi din mers structura şi planurile 
de cooperare cu celelalte forţe cu 

atribuţii în domeniu. 
În decembrie 2004, prin fuzi-

onarea Comandamentului Protecţiei 
Civile cu Inspectoratul General al 
Corpului Pompierilor Militari şi a 
structurilor judeţene corespondente, 
a luat fiinţă Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU, 
cu structuri similare în teritoriu şi 
o complexă structură organizatorică 
de sprijin la nivelul administraţiei 
publice centrale şi locale.

La cei 82 de ani de existenţă, 
protecţia civilă se prezintă ca o 
structură flexibilă, capabilă să 
asigure un climat de încredere şi 
siguranţă cetăţenilor, demonstrat de 
profesionalismul cadrelor pe tim-
pul intervenţiilor pentru înlăturarea 
efectelor produse de dezastre. 
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Dezastrele petrecute de-a lungul 
timpului, au demonstrat necesitatea 
înfiinţării unei instituţii care să asigure 
protejarea vieţii oamenilor.”

niversarea Ziua 

Protecţiei Civile din 

România consituie un 

prilej de retrospectivă 

a activităţilor desfăşurate de 

specialiştii apărării civile care s-au 

aflat mereu la datorie în slujba 

cetăţenilor aflaţi în situaţii limită.

Dezastrele petrecute de-a lun-

gul timpului, au demonstrat necesi-

tatea înfiinţării unei instituţii care să 

asigure protejarea vieţii oamenilor 

şi a bunurilor acestora, fapt ce a 

condus ca pe 28 februarie 1933 

Regele României, Carol al II-lea, să 

aprobe prin Înaltul Decret Regal nr. 

468 Regulamentul Apărării Pasive, 

consfinţind astfel naşterea primei 

structuri de protecţie civilă.

În cei 82 de ani de la înfiinţare, 

data de 28 februarie, a reuşit să 

intre în conştiinţa societăţii civile 

ca una din zilele în care sărbătorim 

profesioniştii în situaţii de protecţei 

civilă ce veghează constant la 

siguranţa  acesteia.

O altă zi care va ramane în isto-

ria Protecţiei Civile este ziua de 15 

decembrie 2004. La această dată, 

Comandamentul Protecţiei Civile 

s-a unit cu Inspectoratul General 

al Corpului Pompierilor Militari, 

formându-se astfel Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă, 

noii instituţii formate atribuindu-i-

se tot mai multe situaţii de urgenţă 

de gestionat, trebuind să facă faţă 

tot mai multor provocări ale natu-

rii şi exigenţelor tot mai mari ale 

populaţiei.

Componentă a sistemu-

lui naţional de management 

al situaţiilor de urgenţă, parte 

integrantă a Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă, protecţia 

civilă din România are astăzi ca misi-

une principală intervenţia la deza-

stre: inundaţii, cutremure, asanare 

pirotehnică, risc radiologic, transport 

de substanţe periculoase, alunecări 

de teren, fenomene meteo pericu-

loase.

În cele peste opt decenii de 

existenţă structura şi-a eficientizat 

misiunile, în scopul asigurării unui 

răspuns operativ, implicare şi pro-

fesionalism, forme de colaborare 

cu structurile de ordine publică şi 

siguranţă naţională, dar şi cu societa-

tea civilă, apropiere de cetăţean şi de 

aşteptările acestuia.

Vă felicit, dragi colegi, pen-

tru dăruirea cu care vă indepliniţi 

misiunile, pentru profesionalismul 

şi rapiditatea cu care actionaţi în 

situaţii limită!

LA MULȚI ANI!

MESAJUL 
SECRETARULUI DE STAT, ȘEF AL  

DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ CU OCAZIA

 ZILEI PROTECȚIEI CIVILE

MINISTRU

DR. RAED ARAFAT 

A
DRAGI COLEGI,
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prilej de retrospectivă a misiunilor de 
salvare a cetăţenilor ameninţaţi de 
conflagraţii militare, calamităţi naturale 
şi alte catastrofe.”

a 28 februarie, 
sărbătorim Ziua 
Protecţiei Civile din 
România, dată la care 

Regele Carol al II-lea semna Înaltul 
Decret Regal din 1930, publicat la 
23 martie 1933 în Monitorul Oficial 
al României ca Regulamentul 
Apărării Pasive contra atacurilor 
aeriene.

Acest moment aniversar 
reprezintă un prilej de retrospectivă 
a misiunilor de salvare a cetăţenilor 
ameninţaţi de conflagraţii militare, 
calamităţi naturale şi alte catastrofe. 
Mereu gata de intervenţie, alături 
de celelalte structuri ale sistemului 
naţional de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională, specialiştii 
protecţiei civile au participat cu pro-
fesionalism şi devotament la misi-
unile de salvare a comunităţilor şi 
diminuare a pagubelor materiale.

Înfiinţată în cadrul Ministerului 
de Interne, pe timpul celui de-al 
II-lea Război Mondial, struc-
tura s-a regăsit constituită în 

Comandamentul Apărării Pasive din 
Ministerului Aerului şi Marinei, iar în 
perioada postbelică a fost transferată 
la Ministerul Forţelor Armate. În anul 
1952 luau fiinţă Apărarea Locală 
Antiaeriană şi Comandamentul 
Apărării Locale Antiaeriene, în a căror 
componenţă existau statele-majore 
regionale şi serviciile specializate la 
localităţi şi unităţi economice.

România a parcurs în 2004 un 
proces de reformă instituţională, ast-
fel că protecţia civilă şi pompierii  
militari au format o structură unitară – 
Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă, componentă aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne. Mecanismul modern de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă, 
adaptat standardelor UE şi NATO, 
a presupus variate responsabilităţi 
pentru protecţia civilă, obiectiv ce 
a   reclamat   implicare,   profesiona 
lism şi responsabilităţi instituţionale 
sporite.

Gestionarea situaţiilor de 
urgenţă cu care România s-a confrun-
tat în ultimii ani (zăpezi, inundaţii, 

calamităţi naturale etc.) a presupus 
reacţia promptă a serviciilor profe-
sioniste pentru situaţii de urgenţă,  
rezultatele misiunilor de salvare fiind 
confirmat de pregătirea şi experienţa 
echipajelor de intervenţie. În acelaşi 
timp, actualizarea permanentă a 
cadrului legislativ a oferit un plus de 
eficienţă activităţilor preventive şi 
acţiunilor specifice pentru salvarea 
vieţii, bunurilor, valorilor materiale şi 
de patrimoniu. 

Purtători ai tradiţiei, avem dato-
ria să consolidăm valorile şi reperele 
transmise de predecesorii noştri, 
manifestând perseverenţă, preocu-
pare, şi profesionalism pentru valo-
rizarea acţiunilor operative derulate 
atât la nivel naţional, cât şi în sfera 
internaţională. 

La acest moment aniversar, vă 
rog să primiţi cele mai calde urări de 
sănătate, împliniri şi satisfacţii profe-
sionale şi personale!

La Mulţi Ani!

MESAJUL 
INSPECTORULUI GENERAL AL

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU 
SITUAȚII DE URGENȚĂ CU OCAZIA

 ZILEI PROTECȚIEI CIVILE

INSPECTOR GENERAL

COLONEL DR. NICOLAE CORNEA

L



Salvatorii Dâmboviţeni  •  Ediţie aniversară  •  9 Protectia Civila

Cu fiecare misiune dusă la îndeplinire 
ne perfecţionăm modul de acţiune 
pentru a asigura servicii profesioniste şi 
eficiente.”

niversăm, anul acesta, 
82 ani de la înfiinţarea 
Protectiei Civile din 
România, ani în care acest 
serviciu s-a aflat per-

manent acolo unde semenii noştri au 
fost în suferinţă, ameninţaţi de numărul 
tot mai mare al dezastrelor naturale 
şi al catastrofelor. Este un prilej de 
retrospectivă a activităţilor desfăşurate 
de-a lungul timpului, în misiunile de 
salvare a cetăţenilor ameninţaţi de 
conflagraţii militare sau calamităţi natu-
rale şi alte evenimente care au impus 
intervenţia promptă a celor care au ca 
obiectiv siguranţa cetăţenilor.

În fiecare an, scriem în cartea isto-
riei noi şi noi pagini. În fiecare an şi cu 
fiecare misiune dusă la îndeplinire ne 
perfecţionăm modul de acţiune pentru a 
asigura servicii profesioniste şi eficiente.

Protecţia Civilă este o componentă a 
apărării naţionale, cuprinde un complex 
de măsuri pentru ocrotirea populaţiei, 
a bunurilor materiale în caz de război, 
calamităţi sau catastrofe şi asigură 
condiţiile necesare supravieţuirii oame-
nilor în astfel de situaţii dramatice.

Protecţia civilă din România a fost 
organizată sub denumirea de “apărare 
pasivă contra atacurilor aeriene”, prin 
Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 febru-
arie 1933, având ca scop limitarea efec-
telor bombardamentelor aeriene asupra 

populaţiei şi resurselor teritoriului.
Dacă la înfiinţare, structura s-a sub-

ordonat Ministerului de Interne, pe tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial 
aceasta a funcţionat în Comandamentul 
Apărării Pasive din Ministerul Aerului şi 
Marinei, iar în perioada postbelică a fost 
transferată la Ministerul Forţelor Armate. 
În 1952 se înfiinţa Apărarea Locală 
Antiaeriană şi Comandamentul Apărării 
Locale Antiaeriene, cu primele state-
majore regionale şi servicii  specializate 
la nivelul localităţilor şi unităţilor eco-
nomice.

România a realizat, în 2004, un pro-
ces de reformă instituţională, reunind 
protecţia civilă şi pompierii militari într-o 
structură unitară – Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă, din Ministerul 
Afacerilor Interne. Mecanismul con-
temporan de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă, adaptat standardelor UE şi NATO, 
a adus tot mai variate responsabilităţi 
protecţiei civile

Aceasta a solicitat implicare şi 
viteză de reacţie, sub semnul solidarităţii 
umane şi o reală responsabilitate civică. 
Inundaţiile din ultimii ani, fenomenele 
meteo deosebite ale iernilor aspre 
sau alte accidente şi calamităţi au dat 
măsura implicării şi experienţei cadrelor 
protecţiei civile.

Continuând tradiţia înaintaşilor, 
specialiştii în domeniu se preocupă 

de creşterea nivelului profesional şi 
a capacităţilor operaţionale, pentru a 
răspunde cu succes misiunilor conferite 
prin lege.

Informarea şi executarea corectă a 
exerciţiilor de protecţie civilă duce la 
reducerea stării de teamă, nesiguranţă şi 
panică a oamenilor, în cazul unei situaţii 
de urgenţă şi creşterea încrederii şi a 
respectului faţă de autorităţi.

De aceea, trebuie sa apreciem 
calităţile care au călăuzit pompierii 
către o meserie deloc  uşoară, respec-
tam capacitatea de a  vă asuma zilnic 
riscuri pe care mulţi nu le cunosc şi  vă 
apreciem profesionalismul dovedit în 
activitatea depusă. Valorile profesion-
alismului, curajului şi dăruirii de sine 
trebuie să rămână, în continuare, obiec-
tivul dumneavoastră, pentru ca, alături 
de celelalte componente ale sistemului 
naţional de management al situaţiilor de 
urgenţă, să vă duceţi la îndeplinire misi-
unile încredinţate. 

De   Ziua   Protecţiei  Civile,  am  
onoarea să îi felicit şi să îi salut cu 
respect şi consideraţie pe cei care îşi 
riscă viaţa, încercând să-i salveze pe 
semenii lor aflaţi în pericol. 

La această zi aniversară vă doresc 
succes în activitate şi va urez un sincer:

„La mulţi ani!”

MESAJUL 
PREFECTULUI JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA 

CU OCAZIA
 ZILEI PROTECȚIEI CIVILE

PREFECT

JURIST IOAN MARINESCU

A
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Sunteți oamenii pregătiți să apărați 
viața altora chiar cu prețul vieții 
dumneavoastră.”

iua Protecţiei civile 

reprezintă un moment 

în care celebrăm 

acţiunile pe care 

unităţile Inspectoratelor pentru 

Situaţii de Urgenţă le desfășoară 

pentru apărarea cetăţenilor. Vă 

asigur de aprecierea mea sinceră 

pentru   munca   depusă  în  

slujba comunităţii și preocuparea 

dumneavoastră constantă pentru 

siguranţa cetăţenilor.

Gestionarea riscurilor de 

calamităţi este o activitate de 

importanţă strategică, ce con-

tribuie la limitarea de pierderi 

omenești și de bunuri materiale. 

Sunteţi oamenii pregătiţi să apăraţi 

viaţa altora chiar cu preţul vieţii 

dumneavoastră, iar pentru acest 

lucru trebuie să vă mulţumim! 

Aniversăm în acest an 82 de 

ani de existenţă a unei instituţii 

a cărei menire a fost, încă de la 

început, protejarea populaţiei în 

situaţii dificile. Militarii din cadrul 

acestei nobile arme sunt perma-

nent acolo unde semenii noştri 

se află în suferinţă, ameninţaţi de 

dezastre naturale.

Protecţia Civilă este o 

componentă importantă a apărării 

naţionale, ea prezentându-se ca 

o structură flexibilă, capabilă să 

asigure un climat de încredere şi 

siguranţă cetăţenilor, fapt demon-

strat  atât  de  profesionalismul  

cadrelor pe timpul intervenţiilor 

pentru înlăturarea efectelor pro-

duse de dezastre, cât şi de toate 

eforturile pentru aplicarea 

măsurilor de ocrotire a populaţiei 

şi a bunurilor materiale. 

Cei 82 de ani de existenţă stau 

mărturie faptului că specialiştii în 

protecţie civilă au dovedit o bună 

pregătire profesională, iar capaci-

tatea şi dăruirea acestora s-au 

demonstrat în numeroase ocazii. 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

a fost şi este preocupat în con-

tinuare de calitatea sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă, 

dovadă fiind şi proiectele derulate 

din fonduri europene, prin Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară 

Situaţii de Urgenţă, prin care s-a 

reușit dotarea cu tehnică modernă 

de intervenţie a subunităţilor ISU 

Basarab I Dâmboviţa. 

Vă mulţumesc pentru activita-

tea pe care o desfăşuraţi fiecare 

dintre dumneavoastră şi pentru 

pasiunea pe care o puneţi în exer-

citarea muncii de zi cu zi!

Astăzi, la ceas aniversar, vă 

transmit dumneavoastră, cei care 

luptaţi sub această armă pen-

tru salvarea de vieţi omenești, un 

călduros  ”La Mulţi Ani”!

MESAJUL 
PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
CU OCAZIA

 ZILEI PROTECȚIEI CIVILE

PREȘEDINTE

CONF. UNIV.  DR. ADRIAN ȚUȚUIANU

Z
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utremurul din 1977 
a fost un puternic 
cutremur care s-a pro-
dus la ora 21:22 în data 

de 4 martie 1977, cu efecte devas-
tatoare asupra României. A avut o 
magnitudine de 7,2 grade pe scara 
Richter și o durată de circa 56 de 
secunde 1.570 de victime, din care 
1.391 numai în București. La nive-
lul întregii ţări au fost circa 11.300 
de răniţi și aproximativ 35.000 de 
locuinţe s-au prăbușit. Majoritatea 
pagubelor materiale s-au concentrat 
în București unde peste 33 de clădiri 
și blocuri mari s-au prăbușit.

Cutremurul a afectat de aseme-
nea și Bulgaria. În orașul Sviștov, trei 
blocuri de locuinte au fost distruse și 
peste 100 de oameni au murit.

Epicentrul cutremurului a fost 
localizat în zona Vrancea, cea mai 
activă zonă seismică din ţară, la o 
adâncime de circa 100 km. Unda de 
șoc s-a simţit aproape în toţi Balcanii.

Deși cutremurul a fost foarte 
puternic, replicile sale au avut o 
magnitudine mică pe scara Richter. 
Astfel, cea mai puternică replică 
s-a produs pe data de 5 martie la 
ora 02:00, la adâncimea de 109 km. 
Această replică a avut magnitudi-
nea 4,9 grade pe scara Richter, fiind 
urmată de alte replici cu magnitudini 
între 4,3 respectiv 4,5 grade pe scara 
Richter.

Cutremurul s-a simţit în aproape 
toată Europa de Sud-Est, iar în nord, 
s-a simţit până în Moscova și Sankt 

Petersburg. În nord-estul Munteniei, 
sudul și centrul Moldovei, cutrem-
urul a produs efecte puternice asu-
pra solului, incluzând crăpături și 
fenomene de lichefiere a solului. Pe 
Valea Prahovei, au avut loc alunecări 
de teren.

Violenta  cutremurului  s-a 
înregistrat atât pe verticală, cât si 
pe orizontală, în directia nord-sud si 
est-vest. Toate statiile seismice de pe 
glob, aflate pe receptie, au reperat 
cutremurul, prima care a prins, pro-
cesat si analizat informatiile primite 
în urma cutremurului fiind cea de la 
Golden - Colorado (Statele Unite). 

55 de secunde de groază! Pereţii 
s-au prăbușit, geamurile s-au spart, 
focul a izbucnit! Unii s-au repe-
zit îngroziţi pe scări sau spre ieșiri; 
alţii au rămas încremeniţi în casă, 
paralizaţi de teamă. Aceeași teamă 
care i-a îndemnat pe alţii să se 
arunce de la etaj. S-au înregistrat 
chiar și cazuri de femei care au 
născut înainte de vreme.

Mulţi cetăţeni au intrat în panică, 
majoritatea ieșind în stradă. Deși 
reacţia autorităţilor a fost slabă în 
primele ore, foarte mulţi oameni 
au ajutat din proprie iniţiativă la 
îndepărtarea dărâmăturilor și la sal-
varea victimelor. Ulterior apelului 
prezidenţial s-a trecut la sporirea 
producţiei de  alimente  primare,  
pentru a asigura necesarul populaţiei, 
la restabilirea reţelelor utilitare (apă, 
gaz, telefoane, curent). Mulţi au lucrat 
ore în șir fără să  se  odihnească,  

CUTREMURUL 
DIN ‘77 
38 DE ANI

C

PLT.ADJ.ȘEF

GABRIEL GĂTEJ

55 de secunde de groaza!

Pereţii  s-au prăbușit, 
geamurile s-au spart, focul 
a izbucnit! 
Unii s-au repezit îngroziţi 
pe scări sau spre ieșiri; alţii 
au rămas încremeniţi în 
casă, paralizaţi de teamă. 
Aceeași teamă care i-a 
îndemnat pe alţii să se 
arunce de la etaj. 
S-au înregistrat chiar și 
cazuri de femei care au 
născut înainte de vreme.
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acoperind mai multe schimburi. Au 
fost trimise ajutoare din toată ţara 
către zonele afectate. Printre vic-
timele cutremurului s-au numărat și 
câteva personalităţi marcante.

În București au cazut 32 de blo-
curi si clădiri mari. Alte peste 130 au 
fost grav avariate. Mormane de ruine 
au ajuns clădirile de la Lizeanu - colţ 
cu Stefan cel Mare, Continental - 
Colonadelor, Dunărea, Scala, Casata 
și Nestor. 

Pe 5 martie se dau primele cifre 
ale dezastrului: 508 morţi, 2.600 de 
răniţi. Orașul Zimnicea este prefăcut 
în ruine: 175 de case prăbușite, 523 
grav avariate, 4.000 de persoane 
sinistrate, sute de victime. În Craiova 
sunt avariate grav peste 550 clădiri, 
printre care se numară Muzeul de 
Arta, Muzeul Olteniei, Universitatea, 
Biblioteca judeţeană. Primele 
estimări indicau un număr de 30 
de morţi și 300 de răniţi. La Vaslui 
sunt de asemenea pierderi grele, atât 
umane (7 persoane decedate,) cât și 
materiale.

La Ploiești au fost distruse în 
jur de 200 de locuinţe, alte 2.000 
fiind grav avariate; situaţia este 
gravă și în judeţul Buzau, unde sunt 
afectate în jur de 1.900 de clădiri. 
Judeţele din Transilvania și Dobrogea 
au scapat neatinse sau cu pagube 
mici. Evaluarea finală a pierderilor 
- umane și materiale, este teribilă: 
1.570 morţi, 11.300 răniţi, 32.900 
locuinţe prăbușite sau grav avariate, 
35.000 de familii sinistrate, 763 de 
unităţi economice afectate. Pagubele 
s-au ridicat la 10 miliarde lei, echiva-
lentul a 2 miliarde de dolari. S-a dus 
o luptă neîncetată, zile în sir, pentru 
scoaterea supravieţuitorilor de sub 
darâmături. Au fost aduși chiar și 
specialiști din Elveţia, însoţiţi de câini 
dresaţi pentru salvarea victimelor din 
munţi. Au fost găsiţi supravieţuitori 
chiar și dupa 11 zile de la cutremur. 
Ultimul salvat, tânarul de 19 ani, 
Sorin Crainic, a stat sub darâmaturile 
fostului bloc “Continental” nu mai 
puţin de 250 de ore, înainte de a fi 
recuperat și redat vieţii!



Salvatorii Dâmboviţeni  •  Ediţie aniversară  •  13 Protectia Civila



Anul 2015, demarează în forţă în ceea ce privește acti-

vitatea de informare și educare a populaţiei. Luni, 26 ianu-

arie a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă, a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea 

oficială a Campaniei Naţionale de Informare şi Pregătire 

a Populaţiei pentru cutremur „Nu tremur la cutremur”. La 

eveniment au fost prezenţi secretarul de stat în Ministerul 

Afacerilor Interne, şef al Departamentului pentru Situaţii 

de Urgenţă, dr. Raed ARAFAT, inspectorul general al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colo-

nel Nicolae CORNEA, precum şi reprezentanţi ai altor 

instituţii implicate în gestionarea acestui tip de risc.

NU TREMUR
LA CUTREMUR

Campanie Naţională de Informare şi 
Pregătire a Populaţiei 
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Subiectul ”cutremur” sperie pe toată lumea, mai ales că, 

în ultima perioadă, pe teritoriul României, s-au înregistrat mai 

multe cutremure  de magnitudine redusă sau moderată. Aceste 

evenimente au devenit ”subiecte de top” în mass-media și astel 

au fost transmise către populaţie informaţii discordante cu 

privire la măsurile şi modul de comportare în cazul producerii 

unui astfel de eveniment. În acest context, Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă a propus demararea unei campa-

nii de informare a populaţiei, al cărui obiectiv principal este 

conștientizarea, informarea și pregătirea populaţiei pentru a 

reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur. 

Declanşarea unui cutremur ne surprinde întotdeauna. De 

aceea, mişcările seismice au efecte psihologice negative asupra 

oamenilor, obişnuiţi să considere Pământul ca un suport sigur. În 

acele momente, când totul în jur se zguduie violent, cad obiecte, 

trosnesc pereţii şi se prăbuşesc clădiri, oamenii sunt cuprinşi de 

o spaimă cumplită, după care îşi revin cu greu. 

Desigur că demersul este unul normal raportat la existenţa 

acestui tip de risc și a cărui manifestare poate afecta o zonă 

întinsă a ţării. Trebuie să înţelegem că un astfel de eveniment 

nu va putea fi prevenit, iar consecinţele lui, mai mult sau mai 

puţin grave, cu mai multe sau mai puţine victime, depind în 

bună măsură de modul în care fiecare dintre noi înţelegem să 

ne pregătim şi să ne comportăm corect într-o astfel de situaţie.

Campania „Nu tremur la cutremur” se va desfăşura la nivel 

naţional, cu scopul principal de a informa corect cetăţenii cu 

privire la modalităţile prin care se pot proteja împotriva unui 

seism. În cadrul acesteia sunt aduse la cunoştinţa populaţiei 

informaţii despre măsurile de pregătire a locuinţei în caz de 

cutremur, măsurile privind pregătirea individuală şi a familiei 

pentru a face faţă unui seism, precum şi comportamentul care 

trebuie adoptat pe durata şi după producerea acestuia.

Grupul ţintă este reprezentat de copii şi 

adulţi atât din mediul urban, cât şi din 

cel rural, care pot fi expuşi unei astfel 

de situaţii.

Obiectivele propuse în cadrul campaniei se referă la:

• Cunoaşterea riscurilor la care este expusă o persoană în 

momentul declanşării unui cutremur;

• Prezentarea modalităţilor de protecţie individuală şi 

colectivă în timpul cutremurului;

• Necesitatea pregătirii individuale şi colective;

• Importanţa educaţiei anti-cutremur.

Acţiunile de informare desfășurate de serviciile profe-

sioniste pentru situaţii de urgenţă au caracter permanent, cu 

scopul creşterii culturii de securitate şi asigurării climatului de 

siguranţă la nivelul comunităţilor.

În acest sens, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă ”Basarab I” Dâmboviţa urmează să se desfășoare 

activităţi de informare a populaţiei specifice derulării campaniei. 

Aceste activităţi demarează odată cu Ziua Protecţiei Civile, 

sărbătorită an de an pe 28 februarie, zi în care are loc Ziua 

Porţilor Deschise la nivelul tuturor subunităţilor inspectoratului. 

Imediat după această zi, pe 02, 03 și 04 martie se vor desfășura 

o serie de exerciţii de simulare a producerii unui cutremur la 

o școală gimnazială și două colegii care funcţionează în zona 

centrală a municipiului Târgoviște.

Lunar vor fi organizate și desfășurate activităţi de pregătire 

a populaţiei: exerciţii de înștiinţare, alarmare publică, de evacu-

are, instruiri la instituţii și operatori economici, puncte mobile 

de informare preventivă amplasate în locuri cu afluenţă mare 

de persoane, concursuri cu tematică specifică, lecţii deschise la 

unităţile de învăţământ, emisiuni la posturile locale de radio și 

televiziune și publicarea unor materiale în presa locală pentru 

ca mesajul campaniei să fie recepţionat la nivelul întregului 

judeţ. 

De asemenea, pe parcursul întregului an, vor fi executate 

acţiuni comune de diseminare a informaţiilor campaniei de tipul 

”door to door” alături de serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă la asociaţiile de locatari/locatari/gospodării, pe timpul 

activităţilor de control de la localităţi.

Această campanie determină și identificarea de către 

administraţiile publice locale, instituţiile publice/operatorii 

economici, a clădirilor cu pericol de prăbușire a elementelor de 

faţadă sau de finisaj și/sau care sunt într-o stare avansată de 

degradare fizică și stabilirea unor măsuri legale pentru redu-

cerea/eliminarea riscului identificat.

Pentru demararea campaniei, un sprijin real în susţinerea 

acesteia a venit din partea SC Geo-Sting SRL Târgoviște, socie-

tate care desfășoară activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

în judeţul Dâmboviţa, cât și la nivel naţional.

Vigilenţa și cunoașterea măsurilor de 

protecţie vă pot salva viaţa și pe cei 

dragi!
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Un servant foarte 
bine pregătit trebuie 
să poată folosi şi 
un echipament de 
intervenţie eficient.”

Pe măsură ce anii trec şi număr din 
ce în ce mai multe bilanţuri anuale în 
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, 
realizez că locul meu în această 
organizaţie  (în  cadrul  manage-
mentului de nivel mediu) necesită 
abordări din unghiuri diferite ale 
diverselor probleme privind orga-
nizarea, pregătirea şi desfăşurarea 
acţiunilor de intervenţie. Am nevoie 
şi e nevoie să văd feed-back-ul  plan-
urilor, regulamentelor și procedu-
rilor de intervenţie, iar cel mai bun 
context pentru această activitate îl 
reprezintă acţiunile de intervenţie 
ale inspectoratului, şi anume cele 
ale subunităţilor de intervenţie din 
cadrul inspectoratului.

Mi-am pus următoarea între-
bare: atunci când este solicitată să 
caute o persoană dispărută, care este 
mulţumirea pe care o aduce echipa 

CURAJ 
VS.
DOTARE

A.E.C.I.

MAIOR GĂTEJ MARIUS
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de intervenţie? Desigur că, găsirea în viaţă şi salvarea 
persoanei reprezintă mulţumirea supremă atât pentru 
cei apropiaţi victimei, cât şi pentru membrii echipei de 
intervenţie. Dar cum stau lucrurile atunci când persoana 
respectivă este deja decedată, în cazul persoanelor căzute 
în fântâni sau al celor dispărute în ape curgătoare sau 
stătătoare? 

Mi-am răspuns că aici lucrurile stau altfel şi tre-
buie văzute din altă perspectivă. Probabil că salvatorul 
realizează faptul că singurul lucru bun pe care-l mai 
poate face este să redea familiei trupul celui apropiat, 
pentru ca aceasta să poată îndeplini tradiţia religioasă – 
aceea de a da trupului neînsufleţit odihna eternă.

Din păcate, confirmarea a ceea ce am gândit la un 
moment dat a venit cu repeziciune.

Ziua de 06.02.2014, orele 15,55. Apel prin 112. Posibil 
persoană căzută într-o fântână în localitatea Voineşti, 
judeţul Dâmboviţa. Imediat, anunţul de intervenţie ajunge 
la Garda de intervenţie Voineşti, fiind informat şi coman-
dantul Detaşamentului Târgovişte, locotenent colonel 
Păun Mihăiţă (care are în subordine și Garda nr. 2 de 
Intervenţie Voineşti).

Atunci începe o activitate psihică şi cognitivă foarte 
intensă a personalului angrenat în intervenţie, deoarece 
dincolo de lupta cu timpul, începe lupta de a aduna cât 
mai multe informaţii despre situaţia de la locul inciden-
tului, astfel încât să poată fi luată hotărârea cea mai bună 
privind dispozitivul de intervenţie.

Concret, comandantul de detaşament avea nevoie să 
ştie foarte rapid adâncimea acelei fântâni, în funcţie de 
care să ordone forţele şi mijloacele care să se deplaseze 
la locul intervenţiei.

În câteva minute, Garda nr. 2 de Intervenţie Voineşti 
ajunge la locul intervenţiei, de unde raportează că 
fântâna are o adâncime mare, şi anume de 18 metri. 
Comandantul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte 
ordonă deplasarea  unei  autospeciale  recent  intrate  
în  dotarea  inspectoratului judeţean, echipată pentru 
intervenţia la descarcerare grea şi salvări; echipajul care 
încadrează această autospecială este unul bine antrenat 
pentru astfel de situaţii și este format din patru subofiţeri. 
Totodată, se ordonă   să  participe  la  intervenţie  şi  
locţiitorul  comandantului de detaşament, maior Matei 
Florin, un ofiţer cu o vastă experienţă pe linia executării 
intervenţiei pentru salvarea persoanelor sau a animalelor. 

Dar cum se prezenta situaţia de urgenţă? Despre o 
anumită persoană, bărbat, vârsta: 44 ani, se presupunea 
că a căzut în fântâna de la care se aproviziona de obicei 

cu apă, întrucât lângă fântână 
se găsea o găleată; totodată, 
în fântână se distingea un 
obiect la luciul apei, dar din 
cauza adâncimii mari, nu se 
putea spune cu certitudine 
dacă era vorba de o persoană 
sau de altceva. 

Incertitudinea consta în 
faptul că persoana respectivă 
obişnuia să meargă la 
fântână, lăsa găleata, mergea 
la un magazin din apropiere, 
după care revenea şi lua apă. 
Persoanele care cunoşteau 
acest obicei al bărbatului, au 
sesizat că a trecut o perioadă 
mare de timp (cam de pe la 
ora 09.00, până la 15.00) în 
care găleata s-a aflat lângă 
fântână, fără a fi mişcată.

La sosirea echipajului de 
la Garda nr. 2 de Intervenţie 
Voineşti, şeful acestuia, plu-
tonier major Tiţa Daniel a remarcat o asistenţă numeroasă, 
mai bine de 30 de persoane, dintre care unele, inlcusiv 
părinţii bărbatului, plângeau, fiind convinse de finalul 
nefericit al bărbatului dispărut. Faptul că era o persoană 
căzută în acea fântână a fost confirmat de şeful gărzii de 
intervenţie, după executarea recunoaşterii locului eveni-
mentului, acesta constatând că era vorba de o persoană 
cazută cu capul în jos, fără semne vitale vizibile. Fântâna 
avea un diametru interior de 80 cm.

Între timp, autospeciala de la Detaşamentul de 
Pompieri Târgovişte a ajuns şi ea la locul evenimentului, 
comanda intervenţiei fiind preluată de către comandantul 
Detaşamentului de Pompieri Târgovişte. 

Comadantul intervenţiei avea de rezolvat câteva prob-
leme cheie (şi tot atâtea riscuri pentru personalul de 
intervenţie): să stabilească servantul care să coboare în 
fântână, să stabilească procedeul şi mijlocul de coborâre, 
să asigure toate măsurile de siguranţă posibile pentru 
servant şi să asigure preluarea victimei de către Serviciul 
de Ambulanţă Judeţean (al cărui echipaj sosise deja la 
locul intervenţiei).

Deşi riscurile la o astfel de intervenţie sunt mari, 
servantul care să efectueze coborârea a fost decis ime-
diat de către comandant: plutonierul Purice Albert, un 
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subofiţer curajos, pregătit şi călit în intervenţii în care 
a scos numeroase victime (în viaţă sau decedate) dintre 
fiare contorsionate. Trebuie remarcat faptul că, la astfel 
de intervenţii, plutonierul Purice Albert este primul care 
„se oferă” să execute misiunea dată echipajului, lucru care 
mă determină să acord un respect deosebit acestui OM, 
SALVATOR şi PROFESIONIST.

Dar un servant foarte bine pregătit trebuie să poată 
folosi şi un echipament de intervenţie eficient, iar fap-
tul că a fost deplasată la locul intervenţiei autospeciala 
pentru descarcerare grea a dat posibilitatea utilizării unui 
echipament potrivit pentru o astfel de intervenţie.

Astfel, s-a folosit un sistem performant de scripeţi  
pentru   coborârea  în  fântână,  precum  şi,  cel  mai  
important, un sistem de aducţiune aer pentru servantul  
care  a  efectuat coborârea, care a asigurat alimentarea 
cu aer (prin masca aparatului de respirat cu aer compri-
mat) pe toată durata operaţiilor desfăşurate în interiorul 
fântânii.

Toate măsurile fiind asigurate, împreună cu o comuni-
care continuă cu servantul pe timpul intervenţiei, s-a tre-
cut la coborârea în fântână, abordarea victimei, ancorarea 
acesteia cu două cordiţe,  scoaterea servantului şi, în final, 
scoaterea victimei.

Desigur că nu se poate descrie în cuvinte reacţia 
asistenţei la scoaterea victimei. Important este că 
operaţiunea de scoatere a victimei a fost una reuşită, 
corpul neînsufleţit a fost preluat de echipajul Serviciului 
Judeţean de Ambulanţă (şi, ulterior, predat familiei), iar 
personalul de intervenţie a fost mulţumit pentru că a 
reuşit o operaţiune de intervenţie conformă cu procedura 
şi fără accidentări sau alte elemente negative, deşi riscu-
rile erau mari.

A fost interesant pentru mine să aflu direct de la plu-
tonier Purice Albert stările prin care trece un salvator la o 
astfel de intervenţie dificilă:

„Îmi amintesc că aveam sentimente amestecate, de con-
centrare puternică, teamă, dar şi hotărârea de a executa 
operaţiunea de scoatere a victimei.

Mi-am pregătit cu foarte mare atenţie echipamentul de 
salvare, m-am echipat, am verificat accesoriile pregătite de 
colegii mei din echipaj, am verificat marginile fântânii, am 
recepţionat ordinele date de comandantul de detaşament şi 
mi-am creat în minte propriul tablou al acţiunii. Am prevăzut 
posibilitatea de a nu putea comunica verbal cu comandantul 
intervenţiei; de aceea, am stabilit câteva semnale cu cordiţa, 
care să-mi asigure comunicarea cu comandantul şi colegii.

Emoţiile cele mai mari le-am avut la intrarea în fântână. 
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Mi-am legat lanterna de hamul de salvare, orientată în jos, 
astfel încât să văd traseul pe care urma să cobor, deoarece 
lumina asigurată de deasupra era obturată de mine. Mi-am 
pus masca de aer, am verificat-o pentru etanşeitate, mi-am 
pus casca de protecţie, după care am început coborârea. 

Primii metri au fost cei mai grei; am verificat cu mâinile 
starea pereţilor fântânii şi m-am liniştit văzând că aceştia 
erau buni şi nu prezentau niciun risc de desprindere sau 
dărâmare. Ba chiar am încercat procedeul de oprire a unei 
eventuale căderi proprii, prin sprijinirea cu mâinile, picioarele 
şi spatele de pereţii fântânii; se putea aplica procedeul, şi 
asta mi-a dat un plus de încredere, deşi ştiam că sunt ancorat 
cu un sistem dublu de siguranţă de către colegii mei aflaţi 
deasupra.

De asemenea, mi-a dat siguranţă şi faptul că am reuşit să 
comunic verbal cu comandantul intervenţiei, pe toată durata 
operaţiunii.

Încet-încet, am ajuns la victimă. Aceasta era poziţionată 
cu capul în jos, iar picioarele erau cam  la 15 cm deasupra 
apei, cu cizmele încălţate. A fost nevoie să intru în apă, 
paralel cu victima, aproximativ 70 cm, pentru a putea ancora 
picioarele acesteia cu o cordiţă. În acel moment, apa nu mi 
s-a părut rece.

Contactul meu cu victima nu pot să vi-l descriu, deoarece 
în astfel de situaţii, tot ce ştiu şi ce-mi impun este să fiu 
detaşat, să efectuez ancorarea victimei şi să ies. Ştiam că, din 
păcate, este tot ce puteam face pentru acea persoană.

După ancorarea victimei, am cerut să fiu tras spre exte-
rior. Şi acest drum, de întoarcere, a fost lung, deoarece nu-mi 
puteam îndrepta privirea în sus, datorită echipamentului pe 
care-l purtam, astfel că, atunci când am ajuns deasupra, am 
avut reacţia de a mă prinde strâns de bara care susţinea 
scripetele. Atunci m-am simţit pe deplin în siguranţă.

Tot în acel moment am început să simt frigul. Nu am mai 
fost atent la ceea ce s-a mai întâmplat cu victima; ştiu că a 
fost preluată de către S.A.J., în încercarea de resuscitare. 

M-am dus rapid la autospecială (unde era cald) şi mi-am 
înlocuit hainele umede. Îmi amintesc că reprezentanţii presei 
mi-au adrest întrebări, dar nu m-am simţit în stare să vorbesc 
cu ei; de aceea, i-am îndrumat către comandantul intervenţiei, 
care le putea da toate detaliile legate de intervenţie.

Tot ce doream, era să mă relaxez. Era prima mea 
intervenţie de scoatere a unei persoane căzute într-o fântână.”

Nu m-am putut opri de a-l întreba pe plutonier Purice 
Albert ce a simţit în situaţia aceasta în care sfârşitul tragic 
al persoanei era cert; mi-a spus că ”s-a simţit trist că nu a 
putut salva acea viaţă, dar mulţumit că a putut da familiei 
victimei posibilitatea de a-l plânge şi de a-i face înmormân-

tarea, după obiceiurile religioase”.
Potrivit obiceiului de a desprinde concluzii şi 

învăţăminte după fiecare intervenţie deosebită,  am vrut 
să văd, împreună cu comandantul Detaşamentului de 
Pompieri Târgovişte, ce ar trebui să reţinem sau ce să pro-
punem pentru bunul mers al acestui tip de intervenţie; am 
reperat imediat aceste concluzii:

- a fost esenţial rolul aparatului de respirat tip 
„aducţiune aer” care alimentează masca printr-un fur-
tun lung, fără a fi nevoie ca servantul să poarte în spate 
aparatul; 

- se dovedeşte cât de necesar este ca fiecare detaşament 
să aibă în dotare o fântână-machetă, la care personalul să 
poată fi antrenat, deoarece situaţii de genul celei descrise 
aici se regăsesc în toate raioanele de intervenţie ale 
inspectoratului judeţean.

Dar concluzia care îmbracă cel mai bine tabloul aces-
tei intervenţii este cea dată chiar de comandantul de 
detaşament, locotenent colonel Păun Mihăiţă: ”la cele 
mai multe intervenţii, ca şi la aceasta, dotarea slabă este 
compensată de curajul personalului de intervenţie.”

Cred că alte cuvinte sunt de prisos.

La cele mai multe intervenţii, 
ca şi la aceasta, dotarea slabă 
este compensată de curajul 
personalului de intervenţie.”
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Necesitatea abordării problematicii fenomenelor extreme 

din perspectivă sistemică se impune de la sine, dacă se are în 

vedere faptul că în geneza şi manifestarea hazardelor şi riscu-

rilor un rol determinant îl deţine condiţia de “interfaţă cauzală“, 

care presupune potenţializarea fenomenelor extreme în cazul 

unui ansamblu de factori şi, prin actualizare, diversificarea lor 

considerabilă în ceea ce priveşte cauza şi efectele. Demersurile 

ce vizează fenomenele geografice de risc sunt limitate de 

posibilităţile tehnologice şi resursele financiare aflate la îndemâ-

na majorităţii autorităţilor din zonele expuse frecvent producerii 

dezastrelor naturale şi tehnologice, cunoscându-se că cea mai 

mare parte a globului nu este fotografiată sau cartografiată la 

scară mare, observarea Pământului ca sistem global şi cercetarea 

mediului terestru în diversitatea şi complexitatea sa, constituie 

domeniile de aplicare ale 

tehnicilor spaţiale.

Tehnicile şi tehnolo-

giile de teledetecţie 

spaţială au devenit cele 

mai avansate mijloace de 

investigare care permit 

obţinerea unei noi viziuni 

asupra Terrei, înţelegerea 

planetei ca un întreg 

constituit din învelişuri 

care interacţionează şi 

ale căror raporturi de 

intercondiţionare se află 

într-o dinamică complexă, 

marcată de manifestări 

extreme, greu sau imposi-

bil de prevăzut şi de controlat, de prevenit şi de atenuat (Loghin, 

2004). 

Mediul planetar suferă schimbări majore, activitatea umană 

făcându-se responsabilă de la încălzirea climei prin accelerarea 

efectului de seră, distrugerea stratului de ozon, procese globale 

provocate de societatea umană în curs de globalizare economică, 

până la producerea fenomenelor naturale (cutremurele de 

pământ, erupţiile vulcanice, alunecările de teren, eroziunea, 

seceta şi deşertificarea, inundaţiile, tsunami, ciclonii, tornadele, 

incendiile de păduri) şi accidentelor tehnologice (chimice, bio-

logice, radiologice, nucleare), care pot determina producerea de 

pagube materiale, pierderi de vieţi omeneşti, poluarea mediului, 

afectarea vieţii economico-sociale, etc.

Numeroase fenomene naturale extreme se produc pe 

întregul glob, caracteris-

tica lor comună o con-

stituie declanşarea unor 

dezechilibre naturale, 

economice, sociale şi 

ecologice, care provoacă 

dezordine şi haos în 

evoluţia geosistemelor 

(Bălteanu, 2002, Bogdan, 

2002). 

Frecvenţa fenome-

nelor naturale extreme a 

crescut foarte mult,fapt 

ce a alertat comunitatea 

ştiinţifică internaţională 

şi a determinat impli-

carea unor organisme 

internaţionale de lucru (Uniunea Internaţională de Geografie, 

Organizaţia Meteorologică Mondială, O.N.U.), precum şi unele 

organisme statale în monitorizarea şi studierea aprofundată a 

acestora în vederea luării deciziilor de diminuare a efectelor lor 

dezastruoase.

TELEDETECȚIA
SPAȚIALĂ

COLONEL DR. VALERIU FRĂȚILĂ

“IMPORTANŢA TELEDETECŢIEI 
SPAŢIALE ÎN STUDIEREA ŞI 
GESTIONAREA RISCULUI DE 
CUTREMUR DE PĂMÂNT
PENTRU REDUCEREA URMĂRILOR 
DEZASTRELOR“
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Gravitatea consecinţelor fenomenelor naturale extreme 

este în raport cu modul lor de debut şi cu ritmul lor de evoluţie, 

astfel deosebindu-se fenomenele naturale extreme cu evoluţie 

rapidă definite prin noţiuni de genul calamitate, catastrofă-

dezastru şi cataclism, care sunt cele mai violente şi cu cele mai 

mari pierderi de vieţi omeneşti şi materiale şi fenomene natu-

rale extreme cu grad diferit de evoluţie în care se  încadrează 

hazardele și riscurile.

Fenomenele naturale extreme reprezintă, în general,  

aspectele contradictorii ale dezvoltării mediului în raport cu 

evoluţia relative normală a acestuia.

Dacă la mijlocul secolului trecut informaţiile despre riscu-

rile naturale în România erau mai puţine, la începutul mileniului 

al-III-lea se poate afirma că, datorită manifestării fenomenelor 

periculoase, s-a acumulat o bază de date suficient de mare pen-

tru studiul şi gestionarea acestora.

Studierea riscurilor de mediu presupune o documentare 

ştiinţifică, funcţie de tipul de risc şi de caz,a tuturor metodelor 

de cercetare geografică folosite, specifice pentru fiecare compo-

nent de mediu (Velcea,1995), cu scopul de a surprinde modul de 

manifestare în timp şi spaţiu, pentru care sunt necesare cercetări 

repetate în diferite faze de manifestare, exploatarea fotografiilor 

din satelit pentru arealul afectat, evaluarea pagubelor şi elabo-

rarea programelor de măsuri pentru refacerea mediului. 

Studiile trebuie să se încheie cu hărţile specifice de risc, 

care să reflecte gradul de vulnerabilitate al teritoriilor respec-

tive supuse unor tipuri de riscuri de mediu şi repercursiunile 

acestora asupra celorlalte componente de mediu,evidenţierea 

factorilor potenţiali de risc care concură la declanşarea altor 

riscuri de component de mediu (hidrologic, geomorphologic, 

ecologic), labilitatea echilibrului natural al mediului, ca şi 

necesitatea intervenţiei factorului de decizie pentru estomparea 

evoluţiei şi stingerea, pe cât posibil, a focarelor de risc, prin 

luarea măsurilor de prevenire şi gestionare a riscurilor, asig-

urând astfel, dezvoltarea durabilă asocietăţii (Niculescu, 1999, 

Sorocovschi, 2002, Floca, 2002, Bogdan, 2003).

Un risc natural sau antropic, odată declanşat, are consecinţe 

asupra altui component de mediu, astfel că, în studiul riscurilor 

este necesară stabilirea tuturor consecinţelor care se dezvoltă 

“în cascadă“, știindu-se că o consecinţă devine cauza pentru un 

alt risc, iar acesta la rândul lui, cauza unui nou risc, etc.        

Programele de observare, de monitorizare a mediului 

terestru şi a riscurilor naturale sunt desfășurate ca politici şi 

strategii la nivel mondial, regional şi naţional în cadrul unor 

instituţii abilitate, politicile adoptate în ultima perioadă s-au 

axat pe sporirea capabilităţii teledetecţiei în cunoaşterea 

mediului terestru, afectat de schimbări climatice semnificative, 

de fenomene cu risc ridicat, de accidente, dezastre/catastrofe 

naturale şi tehnologice, care au determinat elaborarea şi 

operaţionalizalizarea unor programe speciale (ENVISAT, TERRA, 

NOOA, LANDSAT, METEOSAT, SPOT, ERS, etc.).

Agenţiile spaţiale şi-au stabilit strategii şi desfăşoară pro-

grame și misiuni de importante, în special prin colaborare, în 

domeniul observării Pământului şi al riscurilor majore (U.S.A., 

Franţa, Marea Britanie, Rusia, China, Japonia, India, Brazilia, Italia, 

Canada, etc.).

Dacă prognozarea fenomenelor meteorologice şi hidro-

logice a fost dezvoltată prin calitatea și precizia informaţiilor 

furnizate de către sateliţi specializaţi, nu acelaşi lucru se poate 

spune despre prognozarea producerii cutremurelor de pământ, 

domeniu aflat în stadiul de proiect al programelor spaţiale 

destinate analizei perturbaţiilor electromagnetice care survin 

înaintea declanşării acestora. 

În ultima perioadă de timp teledetecţia spaţială își găsește 

aplicabilitatea în cercetarea indicilor de schimbare la scară 

planetară, zonală şi regională, în supravegherea şi gestionarea 

riscurilor majore naturale, pentru a se putea transmite operativ 

informaţii fiabile şi de calitate organizaţiilor, instituţiilor cu 

atribuţii în gestionarea unei crize, înainte, pe timpul desfăşurării 

acesteia şi post-criză,  în vederea luării deciziilor pentru rezolva-

rea situaţiilor. 

Cercetările spaţiale privind dinamica scoarţei terestre se 

desfășoară cu ajutorul sateliţilor geodezici, care au misiunea 

de a înregistra la intervale diferite de timp modificările și 

deformările pe care le suferă scoarţa terestră, fiind utile în sta-

bilirea dinamicii crustale și subcustrale, prognozarea producerii 

cutremurelor de pământ sau altor fenomene geologice având ca 

scop și lansarea avertizărilor în timp operativ pentru zonele cu 

risc ridicat.

Cercetările spaţiale în domeniul mișcării plăcilor tec-

tonice, sunt utiliate pentru înţelegerea accelerării sau reducerii 

mișcării acestora înainte de producerea unei vibraţii seismice, 

la creșterea sau descreșterea presiunii ce precede un cutremur 

de pământ.

La nivel mondial este organizată o infrastructură integrată 

care permite coordonarea sistemelor spaţiale de observare cu 

mijloacele de tratare a imaginilor satelitare, reţelele de difu-

zare a informaţiei şi echipamentele de acces la datele spaţiale, 
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cu sateliţii de observare, care „culeg” permanent date despre 

Pământ, pot identifica fenomenele, supraveghea evoluţia deza-

strelor şi evalua consecinţele acestora, pot determina urgenţele 

şi organiza acţiunile de intervenţie. 

Sistemele de teledetecţie orbitală, care prezintă o eficaci-

tate sporită, sunt integrate cu sistemele de observare amplasate 

la sol, superioritatea primelor sisteme fiind dată de repetitivita-

tea înregistrării imaginilor şi datelor cantitative, de disponibili-

tatea şi rapiditatea serviciilor, informaţiile satelitare putând 

fi utilizate în toate cele trei faze de studiere şi gestionare a 

oricărui dezastru: evaluarea şi prevenirea, predicţia şi alarmarea, 

intervenţia şi asistenţa pentru revenirea la normalitate.

Cercetările   seismologice   efectuate  de  sateliţii  

meteorologici de observare (NOOA/USA și FY-1/China), dar 

și înregistrările în infraroșu termal, au permis identificarea 

anomaliilor de temperatură care pot indica o viitoare activitate 

seismică, posibilitatea predictiţiei unui cutremur, anticipând sta-

bilirea locaţiei, magnitudinii și chiar a datei, iar detecţia fluxului 

de unde electromagnetice din spaţiu se realizează cu ajutorul 

senzorilor aparaturii amplasate la bordul sateliţilor.

Studiile efectuate au stabilit că există o corelaţie directă 

între procesele din scorţa terestră care prevestesc un cutremur 

de pământ și modificările electromagnetice din ionosferă, în 

sensul că, dinspre focarul seismului, cu o perioadă scurtă de timp 

înainte de declanșarea fenomenului propriu-zis, se înregistrează 

un flux de energie emis de suprafaţa terestră. Cercetătorii au 

emis ipoteze privind cauzele emisiei de unde electromagnetice, 

printre care ar putea fi compresia rocilor în focarul seismului, 

descărcarea rezultată de redistribuirea sarcinilor electrice în 

scoarţa terestră.

 Cunoaşterea în detaliu a mecanismelor de producere, 

evoluţie şi stingere a riscurilor, ca şi “lanţul trofic“al acestora, 

întocmirea hărţilor de risc cu ajutorul teledetecţiei spaţiale, va 

permite o mai bună gestionare a lor, un management al riscuri-

lor mai eficient prin elaborarea unor politici de strategie pe ter-

men lung care să “ocrotească“ mediul înconjurător şi populaţia 

şi să pună la “adăpost“ economia în vederea unei dezvoltări 

durabile (Bălteanu,Popescu,1994). 

În concluzie, având în vedere că mijloacele existente nu 

pot emite în timp scurt date pentru elaborarea unor prognoze 

precise referitoare la data producerii, epicentrul, magnitudinea 

cutremurului de pământ, a ariei de manifestare, pentru diminu-

area pierderilor de vieţi omenești, scăderea numărului de răniţi 

și sinistraţi, a pagubelor materiale mari, este necesar că acest 

lucru să fie posibil de realizat prin prognozarea, monitorizarea 

și supravegherea tuturor riscurilor, preavertizarea populaţiei prin 

aplicarea măsurilor de atenuare a lor, de refacere a economiei 

afectate şi a sănătăţii publice.

Se impune luarea măsurilor de instruire şi de educaţie, 

în special prin mass-media, a populaţiei faţă de aceste riscuri 

pentru diminuarea efectului psihologic, de alarmare şi panică în 

timpul producerii lor (Bethemont, 1991, Popescu, Dobre, 2000).

O   responsabilitate   majoră  în  pregătirea  populaţiei  

pentru cunoașterea modului de manifestare a riscurilor  speci-

fice  arealului unde locuiesc și protecţie împotriva efectelor 

acestora, o are Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean, 

prin Inspecţia de Prevenire, care desfășoară activităţi specifice 

de pregătire, atât prin organizarea și desfășurarea exerciţiilor 

de înștiinţare, de alarmare publică, de evacuare, cât și pregătirea 

studenţilor și elevilor din instituţiile de învăţământ, activităţi 

în cadrul campaniilor naţionale de informare, în colaborare cu 

cu autorităţile publice locale, conducerile Universităţii “Valahia” 

din Târgoviște, a Inspectoratul școlar judeţean, O.N.G.-uri și alte 

structuri cu atribuţii pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă. 
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oluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, 

în funcţie de fiecare dintre noi. În ciuda definiţiilor 

date, nu există una exactă. Voluntariatul, în 

accepţiunea publică, este privit ca acea activitate 

prestată în mod voit fără a primi o remuneraţie pentru aceasta, 

adică muncești, nu ești plătit, dar poţi avea diferite facilităţi.

Între anii 1920 – 1930 voluntariatul a ajuns să fie privit ca 

o “modalitate de a forma prietenii între tineri din ţări diferite”. Pe 

sfârșitul anului 1940 și pe întreg parcursul anului 1950 o parte 

a Europei a fost reconstruită  prin  sprijinul  acordat  de  tinerii  

voluntari, creându-se relaţii de prietenie care depășeau graniţele 

ţărilor. Situaţia însă s-a schimbat odată cu apariţia organizaţiilor 

non-guvernamentale care organizau diferite activităţi bazate pe 

munca voluntară și angajament, ce au dus la dezvoltarea volun-

tariatului. Cea mai mare organizaţie umanitară care se bazează 

pe voluntariat este Crucea Roșie.

După 1990, în majoritatea ţărilor a existat o creștere a 

numărului organizaţiilor non-guvernamentale și a voluntarilor. 

Oportunităţile de a practica munca voluntară au crescut, au fost 

dezvoltate programe pentru tineri care să vizeze activităţi de 

voluntariat și programe de învăţare/instruire pentru voluntari. 

Însă, au existat și excepţii, în sensul că au apărut probleme în 

recrutarea voluntarilor datorită atitudinii schimbate a acestora 

astfel că mai multe organizaţii trebuiau să facă eforturi pentru a 

dezvolta politici mai active printre voluntari și a-i determina să 

se implice mai mult în proiecte.

În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, s-a 

observat că numărul tinerilor este ridicat, pe când al celor în 

vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura ţară unde bătrânii 

se implică în activităţile de voluntariat, aceștia fiind cei care 

petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acţiunilor 

voluntare. Societatea  civilă  olandeză  a  fost  întotdeauna 

considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și 

rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate faţă de semeni, 

persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest sens.

În România, Legea nr. 195 din 2001, cu modificările și 

completările ulterioare, dă următoarea definiţie: “Voluntariatul 

este activitatea de interes public desfașurată din proprie 

iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi 

o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistenţă și servi-

ciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cul-

tural, artistic, educativ, de învăţământ, știinţific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social și comunitar și 

altele asemenea.”

În ultimii ani, activitatea de voluntariat a devenit una 

dintre sursele în care voluntarii își pot dezvolta abilităţile 

conversaţionale, pot cunoaște oameni noi și, în plus, pot par-

ticipa la diferite evenimente care îi vor ajuta să își îmbogăţească 

cultura generală.

Avantajele voluntariatului sunt dintre cele mai diverse și 

aceasta graţie diverselor proiecte și activităţi care pot fi derulate 

VOLUNTARIAT
ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

V

COLONEL ALEXANDRU TAVARU

”Voluntariatul se naște în inima fiecaruia, 
nu în vreun statut sau în discuţii elabo-
rate și mediatizate.”
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împreună cu alţi voluntari care te pot învăţa cum să reacţionezi 

când ești pus în faţa unor întâmplări mai puţin obișnuite. 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activităţi și 

experienţe prin intermediul cărora îţi vei îmbunătăţi calitatea 

vieţii și vei contribui într-o mică sau mai mare măsură la 

schimbarea vieţii altor persoane, prin implicarea în proiectele 

desfășurate. Prin intermediul voluntariatului se pot dobândi 

competenţe în ceea ce privește comunicarea, atât cu beneficiarii, 

sponsorii, cât și cu mass-media sau personalităţile publice. De 

asemenea, se pot învăţa tehnici de negociere, de cooperare, 

asumarea responsabilităţi și lucrul contratimp. În plus, volun-

tariatul te poate învăţa ce înseamnă munca în echipă și comu-

nicarea interculturală. Permanenta relaţionare cu oameni din 

diversele medii sociale, te va face să te adaptezi și să dezvolţi 

noi atitudini faţă de cei din jur, dar și faţă de mediul înconjurător.

Așadar, voluntariatul îţi dă posibilitatea să înveţi lucruri 

practice care te pot ajuta în viaţă. În plus, acţiunea de voluntariat 

poate fi considerată de unii angajatori drept experienţă, astfel că 

îţi va fi mult mai ușor să te angajezi.

Pe lânga cele menţionate, voluntariatul îţi oferă șansa de 

a fi mândru, din punct de vedere uman, că ai contribuit într-o 

oarecare măsură la schimbarea vieţilor unor oameni sau la 

organizarea unor evenimente prin intermediul cărora ai reușit 

să bucuri sute sau poate zeci de mii de oameni.

Printe multele posibilităţi de desfășurare a activităţii de 

voluntariat găsim și Serviciul Medical de Urgenţă Reanimare și 

Descarcerare (SMURD). Acest serviciu a început ca un serviciu 

bazat pe voluntariat. În perioada în care a luat fiinţă SMURD-ul, 

voluntariatul era un lucru complet neobișnuit, ceea ce a dus la 

apariţia multor reacţii din partea sindicatelor și a autoritatilor, 

care au asociat voluntariatul cu amatorismul.

După câţiva ani în care  SMURD  a  obţinut  rezultate  

favorabile,  s-a  dovedit  că  voluntariatul  poate  însemna  și  

profesionalism la un grad înalt. Dacă nu ar fi fost voluntari 

medici, asistenţi, elevi, studenţi, exista posibilitatea ca SMURD 

să nu fi existat în prezent.

Fii voluntar în situaţii de urgenţă
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a dema-

rat în anul 2012 o campanie de informare a populaţiei sub 

numele de ”Vreau să fiu voluntar”. Aceasta a avut ca principal 

scop informarea asupra drepturilor și obligaţiilor voluntarului în 

situaţii de urgenţă, grupul ţintă fiind constituit din autorităţile 

administraţiei publice locale și cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 

18 și 50 de ani.

În urma analizelor efectuate la nivel national, privind 

numărul personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă raportat la 100.000 de locuitori, se constată disproporţii 

chiar între ţările cu tradiţie în voluntariat şi cu sistem legislativ 

similar privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă (exemplu: Germania şi Elveţia com-

parativ cu Austria). Raportat la situaţia din alte state europene, 

în România există deficienţe privind dotarea şi pregătirea 

personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

cauzate, în special, de percepţia administraţiei publice locale şi 

a cetăţenilor privind voluntariatul.

Voluntarii care activează într-un serviciu voluntar pentru 

situaţii de urgenţă se bucură de drepturi precum: control medi-

cal anual gratuit, asigurarea împotriva riscului de accident și de 

boală ce decurg din natura activităţii, rambursarea cheltuielilor 

efectuate pentru realizarea activităţii de intervenţie, păstrarea 

locului de muncă și a drepturilor salariale acolo unde este anga-

jat pe perioada când participă la intervenţii, cursuri de pregătire 

sau concursuri profesionale, uniformă, echipament de protecţie, 

aparatură de înștiinţare, compensaţii pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii, etc. Aceste drepturi sunt însoţite și 

de obligaţii precum: îndeplinirea sarcinilor primite și atribuţiilor 

stabilite prin regulamentul de organizare și funcţionare, respec-

tarea timpului de prezentare în caz de alertă la locul stabilit, 

participarea la cursurile de pregătire organizate.

Dacă îţi place să te implici în viaţa comunităţii, îţi plac 

provocările, vrei să obţii competenţe noi și vrei să lucrezi în 

echipă vino și activează într-un serviciu voluntar pentru situaţii 

de urgenţă. Ai posibilitatea să te implici în acţiuni de salvare a 

vieţii, de protejare a comunităţii, de educare a cetăţenilor și de 

protejare a mediului înconjurător. Pentru a deveni voluntar este 

necesar sa te adresezi unităţii administrative teritoriale de care 

aparţii.

La finele anului 2012, odată cu finalizarea proiectului 1 

al campaniei, s-a constatat o creștere a numărului persoanelor 

voluntare care încadrează serviciile de urgenţă la nivelul 

localităţilor. De asemenea, a scăzut numărul incendiilor pro-

duse la gospodăriile populaţiei. Această scădere se datorează 

acţiunilor de control desfășurate direct în gospodăriile populaţiei, 

”din poartă în poartă”, de personalul voluntar împreună cu 

inspectorii de prevenire ai Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Dâmboviţa. Pe timpul acestor controale au fost făcute 

recomandări cetăţenilor pentru înlăturarea deficienţelor con-

statate.

Proiectul derulat este mult mai important decât pare la 

prima vedere. Implicarea activă a voluntarilor în activităţile 

preventive desfășurate de inspecţia de prevenire dâmboviţeană 

face să crească gradul de protecţie al comunităţilor în care 

aceștia activează în faţa situaţiilor de urgenţă sursă de risc iden-

tificate la nivelul acestora.

Și pentru acest an activitatea de promovare a conceptului 

de voluntariat la nivelul comunităţilor şi operaţionalizarea servi-

ciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se găsește între prin-

cipalele direcţii de acţiune ale Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, urmărindu-se și dezvoltarea culturii de secu-

ritate şi a comportamentului preventiv în rândul societăţii civile.
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Autorităţile administraţiei 
publice locale asigură stabili-
rea şi integrarea măsurilor de 
protecţie civilă în planurile 
şi programele de dezvoltare 
economico-socială ce se 
elaborează la nivel local şi 
urmăresc realizarea acestora.
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u t o r i t ă ţ i l e 
administraţiei publice 
locale asigură sta-
bilirea şi integrarea 
măsurilor de protecţie 

civilă în planurile şi programele de 
dezvoltare economico-socială ce se 
elaborează la nivel local şi urmăresc 
realizarea acestora.

Măsurile şi acţiunile de preve-
nire din planurile de protecţie civilă 
se planifică şi se execută prioritar de 
către toate autorităţile administraţiei 
publice locale, potrivit competenţelor 
acestora.

La nivelul municipiilor, al 
oraşelor şi al comunelor cuprinse 
în clasificarea din punct de vedere 
al protecţiei civile, se încadrează 
personal de specialitate cu atribuţii 
în domeniul protecţiei civile care, 
poate fi încadrat în muncă sau în ser-
viciu, după caz, numai după obţinerea 
unui certificat de competenţe pro-
fesionale în condiţiile stabilite prin 
metodologia emisă de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă.

La nivelul unităţilor administra-
tiv teritoriale, activitatea de protecţie 
civilă este condusă  de preşedintele 
comitetului local pentru situaţii 
de urgenţă (CLSU). Organizarea 
protecţiei civile la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale se realizează 
în raport cu clasificarea acestora din 
punct de vedere a protecţiei civile şi 
constă în:

a) constituirea organismelor şi 
structurilor pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă, inclusiv al 
protecţiei civile;

b) constituirea serviciilor pentru 
situaţii de urgenţă;

c) încadrarea inspectorilor şi/
sau a personalului de specialitate în 
domeniul protecţiei civile;

d) întocmirea planurilor de 
analiză şi de acoperire a tipurilor de 
riscuri în teritoriul de competenţă 
sau în domeniul de activitate;

e) planificarea şi organizarea 
activităţilor de pregătire a populaţiei 
şi a salariaţilor privind protecţia 
civilă;

f) organizarea evacuării în caz de 
urgenţă civilă;

g) organizarea cooperării şi a 
colaborării privind protecţia civilă;

h) planificarea resurselor pentru 
funcţionarea structurilor prevăzute 
la lit. a)-c), precum şi pentru realiza-
rea măsurilor stabilite în planurile 
prevăzute la lit. d).

Atribuțiile consiliilor locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor:  

a) aprobă organizarea protecţiei 
civile la nivelul unităţii administra-
tiv-teritoriale, analizează anual şi ori 
de câte ori este nevoie activitatea 
desfăşurată şi adoptă măsuri pentru 
îmbunătăţirea acesteia;

b) aprobă planurile anuale 
şi de perspectivă pentru asigura-
rea resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă;

c) participă, potrivit legii, la 
asigurarea finanţării măsurilor şi a 
acţiunilor de protecţie civilă, pre-
cum şi a serviciilor de urgenţă şi a 
structurilor care au atribuţii legale în 
acest domeniu;

d) stabilesc, în condiţiile legii, 
taxe speciale pe linia protecţiei civi-
le;

f) gestionează, depozitează, 
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întreţin şi asigură conservar-
ea aparaturii şi a materialelor de 
protecţie civilă prin serviciile spe-
cializate din subordine;

g) asigură spaţiile necesare 
pentru depozitarea materialelor de 
intervenţie.

Atribuțiile primarului:
a) propune consiliului local 

structura organizatorică de protecţie 
civilă;

b) aduce la îndeplinire hotărârile 
consiliului local în domeniul 
protecţiei civile;

c) aprobă planurile operative, de 
pregătire şi planificare a exerciţiilor 
de specialitate;

d) propune fondurile necesare 
realizării măsurilor de protecţie 
civilă;

e) conduce exerciţiile, aplicaţiile 
şi activităţile de pregătire privind 
protecţia civilă;

f) coordonează activitatea servi-
ciilor de urgenţă voluntare;

g) aprobă planurile de cooperare 
cu localităţile învecinate şi organi-
smele neguvernamentale;

h) dispune măsuri şi controlează 
modul de întreţinere a spaţiilor de 
adăpostire colective de către admin-
istratorul acestora;

i) urmăreşte realizarea, 
întreţinerea şi funcţionarea 
legăturilor şi mijloacelor de 
înştiinţare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă;

j) răspunde de alarmarea, 
protecţia şi pregătirea populaţiei 
pentru situaţiile de protecţie civilă;

k) solicită asistenţă tehnică şi 
sprijin pentru gestionarea situaţiilor 
de protecţie civilă;

l) exercită controlul aplicării 
măsurilor de protecţie civilă în plan 
local;

m) asigură evaluarea şi cen-
tralizarea solicitărilor de ajutoare şi 
despăgubiri în situaţii de protecţie 
civilă, precum şi distribuirea celor 
primite;

n)   coordonează  nemijlocit  
evacuarea populaţiei din zonele afec-
tate de situaţiile de protecţie civilă;

o) stabileşte măsurile necesare 
pentru asigurarea hrănirii, a cazării 
şi a alimentării cu energie şi apă a 
populaţiei evacuate;

p) dispune măsuri pentru 
asigurarea ordinii publice în zona 
sinistrată;

q) cooperează cu primarii 
localităţilor sau ai sectoarelor limi-

trofe, după caz, în probleme de interes comun;
r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi 

materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.
Comitetul local pentru situații de urgență are următoarele atribuții prin-

cipale:
(a) informează CJSU prin CO al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

al judeţului privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi 
iminenţa ameninţării acestora;

(b) evaluează situaţiile de  urgenţă  produse  pe  teritoriul  unităţii  
administrativ-teritoriale, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru  ges-
tionarea acestora, urmăreşte îndeplinirea lor şi declară cu acordul prefectului, 
starea de alertă pe teritoriul comunei;

(c) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

(d) informează CJSU şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
(e) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 

organismele şi organele abilitate.
În gestionarea situațiilor de urgență sau a celor potențial generatoare 

CLSU îndeplineşte următoarele atribuții specifice:         
I. În perioada premergătoare unei situaţii de urgenţă :
(a) Organizează aplicarea legislaţiei privind managementul situaţiilor 

de urgenţă cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei 
operatorilor economici, instituţiilor şi  organelor locale ale administraţiei de 
stat;

(b) Asigură şi urmăreşte, la nivel local, respectarea de către persoanele 
fizice  şi juridice a legislaţiei în domeniu;

(c) Iniţiază, elaborează şi fundamentează activităţi şi programe de preve-
nire şi protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, pe baza hotărârilor CJSU 
în vederea alocării de la buget a fondurilor necesare şi urmăreşte utilizarea 
acestor fonduri;

(d) Coordonează pregătirea populaţiei, privind prevenirea, protecţia şi 
intervenţia în caz de situaţii de urgenţă, pe localitate,  instituţii  şi  agenţi  
economici;

(e) Asigură, la nivel local, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor de simu-
lare privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;

(f) Propune necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru 
acţiuni de prevenire, intervenţii şi refacere în  situaţii de urgenţă; propune 
Consiliului Local nivelul fondului de rezervă bugetară, prevăzut la partea de 
cheltuieli a bugetului local, pentru finanţarea acţiunilor de intervenţie, recu-
perare şi reabilitare după producerea situaţiilor de urgenţă;

(g) Analizează periodic, modul de îndeplinire a acţiunilor de prevenire 
prevăzute în planurile proprii,  măsurile privind pregătirea populaţiei şi a fac-
torilor cu răspunderi şi atribuţii în caz de situaţii de urgenţă;
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(h) Analizează şi validează măsurile aprobate de 
preşedinte între şedinţe sau, le corectează ori modifică, 
după caz;

(i) Stabileşte fluxurile informaţionale, sistemul de 
comunicaţii şi de înştiinţare - alarmare pentru alarmarea 
populaţiei, conducerea activităţilor de intervenţie, recu-
perare şi reabilitare şi propune alocarea de către Consiliul 
Local a resurselor financiare necesare realizării, menţinerii 
şi dezvoltării acestor sisteme;

(j) Stabileşte sistemul de raportare pe linia situaţiilor 
de urgenţă la nivel local, dacă CJSU nu prevede altfel.

II. În timpul producerii unei situaţii de urgenţă:
(a) Aplică măsurile operative urgente de protecţie 

şi intervenţie stabilite pentru  tipul de risc respectiv, cu 
respectarea nivelurilor de intervenţie prevăzute în docu-
mentele de intervenţie;

(b) Informează CJSU prin Centrul Operaţional al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă al judeţului 
despre situaţia produsă, măsurile întreprinse şi nevoile de 
sprijin;

(c) Dispune înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, 
instituţiilor publice, operatorilor  economici şi populaţiei 
ce pot fi afectate;

(d) Integrează şi coordonează, prin COAT, acţiunile de 
limitare şi înlăturare a efectelor distructive din zona de 
competenţă;

(e) Stabileşte măsuri de urgenţă pentru asigurarea 
funcţiilor    vitale    necesare    desfăşurării   activităţii  
economico – sociale, în zona afectată;

(f) Organizează primirea şi întrebuinţarea în 
intervenţie a forţelor şi  mijloacelor  de  intervenţie  
sosite din localităţile vecine, judeţene, naţionale sau din 
străinătate;

(g) Organizează primirea şi distribuirea ajutoarelor 
sosite din ţară şi străinătate; hotărăşte şi avizează aju-
toarele materiale şi băneşti date de stat pentru populaţie;

(h) Hotărăşte asupra funcţionării unităţilor comer-
ciale, de alimentaţie publică, şcolare precum şi a unităţilor 
de producţie de primă necesitate pentru populaţia din 
zona de dezastru.

III. În perioada de intervenţie, refacere şi reabilitare:
(a) Asigură planificarea misiunilor şi resurselor până 

la terminarea acţiunilor de intervenţie;
(b) Desemnează grupul pentru planificarea şi condu-

cerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a zonei afectate;
(c) Desemnează echipe de specialişti pentru inven-

tarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi pagubelor 
produse şi le asigură mijloacele  necesare desfăşurării 
activităţilor;

(d) Analizează în şedinţe extraordinare cauzele 
producerii situaţiilor de urgenţă, modul de acţiune a 
Comitetului Local, a forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 
concluziile care sau tras, lecţiile de învăţământ şi stabileşte 
măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de prevenire şi 
limitare a efectelor situaţiilor  de urgenţă, de reducere a 
gradului de vulnerabilitate a comunităţilor faţă de riscul 
generator de situaţii de urgenţă;

(e) Planifică şi asigură desfăşurarea activităţilor 
asigurarea condiţiilor de viaţă ale sinistraţilor;

(f) Coordonează şi verifică aplicarea măsurilor sani-
tare, sanitar-veterinare şi de impunere a legii;

(g) Stabileşte şi sprijină activităţile de repartizare 
şi utilizare a ajutoarelor materiale şi băneşti acor-

date de stat, de organizaţii naţionale şi internaţionale; 
organizează distribuirea acestora;

(h) Avizează documentaţiile privind acordarea fondu-
rilor necesare pentru refacerea lucrărilor de infrastructură;

(i) Reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie 
specifice.

Pe timpul funcționării, centrul operativ cu activitate 
temporară (COAT) îndeplineşte următoarele atribuții prin-
cipale:

(a) centralizează şi transmite operativ la CJSU, prin 
Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al judeţului date şi informaţii privind apariţia 
şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă în zona de competenţă, administrativ teritorială 
şi învecinată;

(b) monitorizează situaţiile de urgenţă produse pe 
raza localităţii şi informează CJSU, prin CO, despre evoluţia 
acestora;

(c) urmăreşte aplicarea regulamentului privind orga-
nizarea şi funcţionarea CLSU şi a planurilor de intervenţie 
şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;

(d) asigură transmiterea operativă a hotărârilor şi 
dispoziţiilor de intervenţie forţelor şi mijloacelor proprii 
sau celor sosite în sprijin s-au întărire;

(e) asigură menţinerea legăturilor de comunicaţii 
cu CO şi cu celelalte COAT-uri implicate în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă;

(f) stabileşte şi centralizează necesarul  de resurse 
pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul 
situaţiilor de urgenţă şi face propuneri sau înaintează 
solicitări CO pentru asigurarea acestora;

(g) gestionează baza de date referitoare la situaţiile 
de urgenţă;

(h) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind 
managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege;

Asigurând secretariatul tehnic permanent ale CLSU, 
COAT îndeplineşte următoarele atribuții specifice:

(a) asigură convocarea CLSU şi transmiterea ordinii 
de zi;

(b) întocmeşte dosarul de instiintare, avertizare 
si alarmare şi asigură alarmarea CLSU la producerea 
situaţiilor de urgenţă;

(c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru 
şedinţele CLSU şi le prezintă preşedintelui şi membrilor 
acestuia;

(d) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe 
timpul şedinţelor;

(e) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum 
şi a proiectelor de dispoziţii, pe care le prezintă spre apro-
bare;

(f) transmite documentele emise privind activitatea 
preventivă şi de intervenţie către componentele CJSU 
precum şi către autorităţile interesate şi vizate;

(g) întocmeşte informări periodice privind situaţia 
operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

(h) întocmeşte proiecte de comunicate de presă;
(i) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru 

desfăşurarea şedinţelor CLSU;
(j) gestionează documentele CLSU;
(k) asigură punctul de contact cu CO;
(l) îndeplineşte alte sarcini stabilite de CLSU sau de 

preşedintele acestuia.



Ediţie aniversară editată cu ocazia Zilei Protecţiei Civile.

w w w . i s u d b . r o

SDB
S A L V A T O R I I  D Â M B O V I Ț E N I


