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Capitolul I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
Secțiunea I 

Definiție, scop, obiective 
 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR este 
documentul care cuprinde riscurile potențial generatoare de situații de urgență dintr-o 
unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu, județ) măsurile, acțiunile și 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scopul întocmirii PAAR este acela de a asigura cunoașterea de către toți 
factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după 
apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru 
prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura 
un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.. 

Obiectivele întocmirii PAAR sunt: 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență prin 
evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea 
consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării 
tipurilor de risc, conform Schemei cu riscurile teritoriale; 
b) stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea 
planurilor operative; 
c) alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și 
gestionării situațiilor de urgență. 

 
Secțiunea a 2-a 

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor 
 

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor 
factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind 
managementul tipurilor de risc la nivel teritorial. 

PAAR se întocmește de comitetul județean pentru situații de urgență (CJSU), 
respectiv de comitetele locale pentru situații de urgență (CLSU) și se aprobă de 
consiliul județean, respectiv de consiliile locale, corespunzător unităților 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

PAAR se actualizează anual (de regulă în primul trimestru) sau ori de câte ori 
apar riscuri, altele decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, 
potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și 
gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial. 
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Prefectul și primarii răspund de asigurarea condițiilor necesare elaborării 
PAAR, având totodată obligaţia stabilirii şi alocării resurselor necesare pentru 
punerea în aplicare a acestora, potrivit legii. 

Pentru sprijinirea activității de analiză și acoperire a riscurilor, consiliile 
județene și consiliile locale pot comanda specialiștilor în domeniu elaborarea de 
studii, prognoze și alte materiale de specialitate. 

După elaborare și aprobare, PAAR se pune la dispoziție Secretariatului tehnic 
permanent al CJSU și centrelor operative ale CLSU, iar extrase din documentele 
respective se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și 
gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență de la nivelul UAT, acestea 
având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planurilor și să le 
aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice. 

La întocmirea și utilizarea PAAR se va avea în vedere ca documentele, datele 
și informațiile a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării 
ori este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau 
privat să se supună regulilor și măsurilor stabilite prin legislația privind protecția 
informațiilor clasificate. 
 

2.1. Acte normative de referință 
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural; 
 Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  
 Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență; 
 Hotărârea nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a 

unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor 
economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de 
riscuri specifice; 

 Hotărârea nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire 
a situațiilor de urgență; 

 Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
 Ordinul nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor 
de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste; 

 Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 
Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului 
de analiză și acoperire a riscurilor. 

Lista completă a actelor normative se regăsește în Anexa nr. 1 la PAAR. 
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2.2. Structuri organizatorice implicate 
La nivel județean, structurile cu atribuții ori care asigură funcții de sprijin 

privind managementul tipurilor de risc sunt cele stabilite prin Ordinul prefectului 
județului Dâmbovița (actualizat periodic) privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a CJSU Dâmbovița. 

Structurile județene responsabile sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la PAAR. 
 

2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în 
domeniu 

Responsabilitățile structurilor județene responsabile sunt prevăzute în Ordinul 
prefectului județului Dâmbovița (actualizat periodic) privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a CJSU Dâmbovița. 
 Atribuţiile cu caracter de specificitate (pentru o anumită situaţie de urgenţă) ale 
structurilor/persoanelor responsabile sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, a ordinelor şi a regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Atribuțiile structurilor/persoanelor care constituie CJSU și Grupurile de Suport 
Tehnic (GST), ale structurilor teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea autorităților responsabile, ale operatorilor economici titulari de 
autorizație sau care desfăşoară activităţi în domenii de interes pe linia 
managementului situațiilor de urgență la nivelul județului se completează cu legislaţia 
în vigoare referitoare la atribuţiile specifice funcţiei de sprijin îndeplinite în cadrul 
autorităţii administraţiei publice, operatorului economic, instituţiei publice, societatea 
civilă/ONG-ul pe care o/îl reprezintă sau din care provine. 
 

Capitolul II 
CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 
 

Zona de competență este reprezentară de județul Dâmbovița, în limitele 
teritoriale stabilite în anul 1968 odată cu reorganizarea administrativ teritorială. 
Județul Dâmbovița este unul dintre cele 41 de județe ale României, face parte din 
regiunea istorică Muntenia și din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. 

Judeţul Dâmboviţa are în componență două municipii Târgovişte şi Moreni, 5 
oraşe, dintre care două în zona de nord: Fieni, Pucioasa, trei în partea de sud: Găeşti, 
Titu şi Răcari și 82 de comune cu 353 de sate aparținătoare.  

Comunele din componența județului Dâmbovița sunt: Aninoasa, Băleni, 
Bărbulețu, Bezdead, Bilciurești, Braniștea, Brănești, Brezoaele, Buciumeni, Bucșani, 
Butimanu, Cândești, Ciocănești, Cobia, Cojasca, Comișani, Conțești, Corbii Mari, 
Cornățelu, Cornești, Costeștii din Vale, Crângurile, Crevedia, Dărmănești, Dobra, 
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Doicești, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni,Gura Foii,Gura Ocniței, Gura 
Șuții, Hulubești, I. L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, 
Mănești, Mătăsaru, Mogoșani, Moroeni, Morteni, Moțăieni, Niculești, Nucet, Ocnița, 
Odobești, Petrești, Perșinari, Pietrari, Pietroșița, Poiana, Potlogi, Produlești, Pucheni, 
Raciu, Răscăeți, Răzvad, Râu Alb, Runcu, Sălcioara, Slobozia Moară, Șelaru, 
Șotânga, Tărtășești, Tătărani, Uliești, Ulmi, Valea Lungă, Valea Mare, Văcărești, 
Văleni-Dâmbovița, Vârfuri, Vișina, Vișinești, Vlădeni, Voinești, Vulcana-Băi și 
Vulcana-Pandele. 

 
Secțiunea 1 

Amplasare geografică și relief 
 
Județul Dâmbovița este situat în partea central sudică a României, între 44º25' 

şi 45°27', latitudine nordică şi între 25º10' şi 25º30' longitudine estică, în partea de 
sud a Carpaţilor Meridionali, în zona de contact a Câmpiei Române cu Subcarpaţii 
Munteniei, are o reprezentare variată a reliefului ce se desfăşoară în trepte: la nord se 
înalţă Munţii Bucegi şi Leaota; spre sud zona dealurilor Subcarpaţilor Munteniei, 
platforma Cândeşti; în continuare, câmpia înaltă a Târgoviştei şi câmpia Titu. 

 
1.1. Suprafaţă, vecinătăţi 
 
Suprafaţa: Judeţul Dâmboviţa ocupă o suprafaţă totală de 4.054 km², ceea ce 

reprezintă 1,70% din suprafaţa României, situându-se ca întindere pe locul 37 între 
judeţe. Din această suprafaţă 61,1% este reprezentată de terenurile agricole, 29,9% 
păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră şi 9,0% alte terenuri. 

Vecini: Judeţul Dâmboviţa se învecinează cu următoarele judeţe: la nord: 
judeţul Braşov, la nord-est şi est: judeţul Prahova, la sud-est: judeţul Ilfov, la sud şi 
sud-est: judeţul Giurgiu, la sud şi sud-vest: judeţul Teleorman, la vest şi nord-vest: 
judeţul Argeş. 

 
1.2. Forme de relief, specificităţi, influenţe 
 
Relieful este variat, dispus în trei mari trepte care se succed de la nord la sud, 

alcătuite din munţi (9%), dealuri (41%) şi câmpii (50%). Etajat, de la câmpia joasă 
până la cele mai înalte piscuri ale Munţilor Bucegi, relieful judeţului Dâmboviţa 
prezintă o mare diversitate peisagistică. Succesiunea treptelor de relief poartă atât 
amprenta factorilor geologici, cât şi a celor fizico-geografici, care au participat activ 
la formarea şi evoluţia lor. 

Diferenţa de nivel dintre vârful Omu (2505 m) şi câmpia joasă de divagare, 
câmpia Titu, comuna Poiana (128,9 m) este de 2376,1 m. 
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Munţii reprezintă cea mai veche şi mai înaltă unitate de relief, situată în partea 
de nord a judeţului, este formată de munţii Leaota şi Bucegi. 

Dealurile (subcarpaţii) alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief şi ocupă 23% 
din suprafaţa judeţului. 

Câmpiile, ocupă peste 50% din suprafaţa judeţului și alcătuiesc cea mai joasă 
şi cea mai tânără treaptă de relief.  

 
1.3. Caracteristicile pedologice ale solului 
 
Solurile sunt foarte variate, datorită condiţiilor de relief, litologice şi etajării 

altitudinale.  
În partea de nord a judeţului, în sectorul montan se găsesc soluri etajate, dar cu 

un profil subţire: brune acide, brune podzolice şi podzoluri humico-periiluviale. 
Sectorul subcarpaţilor Ialomiţei este ocupat de solurile brune podzolice, iar pe 

alocuri apar şi soluri brune acide. 
În zona de câmpie, din sud, sunt cernoziomuri levigate, moderat şi puternic, 

cernoziomuri levigate freatic, soluri brun roşcate podzolice. 
 

Secțiunea a 2-a 
Caracteristici climatice 

 
2.1. Regim climatic, specificităţi, influenţe 
Din punct de vedere climatic, teritoriul judeţului Dâmboviţa este supus unui 

climat temperat continental, însă cu mari diferenţe între zona montană şi cea de 
câmpie (valori termice extreme +40,4°C la Găeşti în 1946 şi –33,8°C, pe vârful Omu 
în 1929). 

Sectorul montan se caracterizează prin ierni foarte reci, marcate de viscole 
puternice frecvente şi veri răcoroase cu precipitaţii abundente. 

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

 
2.2. Regimul precipitațiilor - cantităţi lunare şi anuale 
Precipitaţiile atmosferice cresc substanţial odată cu altitudinea.  
Cantităţile medii anuale totalizează 512,1 mm la Potlogi, 500,0 mm la 

Târgovişte şi peste 1300,0 mm pe culmile montane cele mai înalte.  
Cantităţile medii lunare cele mai mari se înregistrează în iunie şi sunt de 80,1 

mm la Potlogi, 85,l mm la Titu, 83,1 mm la Târgovişte şi 170,0 mm pe munţii cei mai 
înalţi.  
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Cantităţile medii lunare cele mai mici cad în februarie la câmpie, 28,2 mm la 
Potlogi şi 30,3 mm la Titu şi deal, 22,1 mm pe culmile cele mai înalte.  

În semestrul cald o mare parte a precipitaţiilor prezintă caracter de averse. 
 
2.3. Temperaturi (valori medii, extreme înregistrate, vârfuri istorice) 
Temperatura aerului variază în limite largi din cauza diferenţelor mari de 

altitudine a reliefului.  
Mediile anuale depăşesc 100C în zona de câmpie (10,10C la Titu şi Găeşti), 

coboară până sub 90C în zona subcarpaţilor şi variază între 60C şi 00C în sectorul 
montan. Pe culmile cele mai înalte devin negative, coborând chiar sub -20C (-2,60C la 
vârful Omu).  

Mediile lunii celei mai calde, scad treptat de la câmpie (21,70C la Titu şi 
Găeşti) către deal (210C la Târgovişte) şi munte (cca. 5-60C) pe culmile montane cele 
mai înalte.  

Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt ceva mai coborâte în câmpie (-2,90C 
la Titu şi -3,20C la Găeşti) comparativ cu zona de dealuri (-2,30C la Târgovişte), din 
cauza frecventelor intensiuni termice care se dezvoltă în partea cea mai joasă a 
judeţului. 

Maximele absolute înregistrate până în prezent au depăşit 400C, în zonele de 
câmpie şi de dealuri (40,40C la Târgovişte în ziua de 20 august 1946) şi 22-250C în 
sectorul montan.  

Minimele absolute au coborât sub -300C în ţinutul de câmpie (-310C la Găeşti 
în ziua de 24 ianuarie 1907) sub -280C în ţinutul deluros (-28,30C la Târgovişte în 
ziua de 25 ianuarie 1942) şi până la -380C pe culmile montane cele mai înalte. 

 
2.4. Fenomene meteorologice extreme/periculoase (furtuni, tornade, vijelii) 
În ultimul deceniu, urmare a perturbaţiilor climaterice, teritoriul judeţului a fost 

afectat de mai multe fenomene meteorologice extreme: furtuni violente, pentru 
perioade scurte de timp (20-40 minute), ploi torenţiale de scurtă durată (20-30 
minute) pe suprafeţe reduse, scurgeri violente de ape de pe versanţi, caniculă urmată 
de secetă pedologică. 
 

Secțiunea a 3-a 
Rețea hidrografică 

 
Reţeaua hidrografică este formată din două mari sisteme hidro-geografice 

distincte: Ialomița: 41,6%, administrat de Administrația Bazinală de Apă Buzău-
Ialomița și Argeș: 58,4 %, administrat de Administrația Bazinală de Apă Argeș - 
Vedea. 
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Densitatea reţelei de râuri variază între 0,5 şi 0,8 km/km2 în zona montană, 
între 0,3 şi 0,5 km/km2 în zona subcarpatică şi între 0,3 şi 0,4 km/km2 în zona joasă. 

Râul Ialomiţa are o lungimea totală de 414 km, o suprafaţă a bazinului de 
10.430 km² și un debit de 38,8 m³/s. Drenează partea central-nordică şi sud-estică a 
judeţului, pe o lungime de 132 km, având o pantă medie de curgere de 17,5 %. 

Râul Argeş are o lungime 350 km, o suprafaţă a bazinului 12.512 km² și un 
debit 64 m³/s. Cunoscut şi ca “axa Munteniei”, râul Argeş străbate partea de sud-vest 
a judeţului între comunele Crângurile şi Potlogi, pe o distanţă de 47 km. Panta medie 
de curgere este de 13% (mult accentuată pe cursul superior) iar debitul mediu 
multianual este de 19,6 m³/s (în cursul superior), 40 m³/s (la ieşirea din zona 
piemontană) şi 73 m³/s la vărsarea în Dunăre. Are ca afluenţi: râul Sabar, afluent din 
stânga (L: 144 km, S: 2376 km²). 

Râul Dâmboviţa are o lungime de 266 km și o suprafaţă a bazinului de 2759 
km². Este cel mai puternic afluent al sistemului hidrografic Argeş, atât ca debit cât şi 
ca unitate hidro-geografică. Parcurge pe teritoriul judeţului 90 km (S: 484 km²) şi se 
varsă în Argeş, pe partea stângă, la Budeşti în judeţul Călăraşi. 

Serviciul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa are în administrare râul Ialomiţa 
şi afluenţii acestuia, iar Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti are în 
administrare râurile Dâmboviţa, Argeş şi afluenţii acestora. 
 

Secțiunea a 4-a 
Populație 

 
Conform cifrelor înregistrate la Recensământul populației din anul 2011, 

județul Dâmbovița avea 518.745 de locuitori, reprezentând 128 de locuitori pe km2. 
Densitatea medie a populaţiei la nivelul judeţului este de 129,2 locuitori/km2 

(cifră superioară mediei naţionale, locul 4 în ierarhia judeţelor ţării). 
Populaţia rezidentă a judeţului, la 1 ianuarie 2019 a fost de 491,2 mii de 

persoane, din care 243,8 mii bărbați (49,6%) și 247,4 mii femei (50,4%). Valorile 
nerative ale sporului natural și cele ale soldului migrației externe, au făcut ca 
populația rezidentă județului să se diminueze, în perioada 01 iulie 2016 – 01 ianiarie 
2019, cu 12,2 mii de persoane. Populația rezidentă din mediul urban era de 138,4 mii 
persoane, reprezentând 28,2% din populația județului. 

În anul 2021, la nivelul județului Dâmbovița, se înregistrează 353.709 de 
locuitori. 
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Secțiunea a 5-a 
Căi de transport 

 
Județul Dâmbovița este cea de-a șasea densitate de rețele de drumuri din 

România, cu 47,2 km la 100 km2, iar densitatea rețelei de căi ferate este de 25,4 km la 
1000 km2. 

Căile de comunicaţie au o repartiţie uniformă și sunt în strânsă legătură cu 
configuraţia terenului şi necesităţile economice ale zonelor respective. 

 
Căile de comunicaţie rutieră la nivelul judeţului Dâmboviţa 

Nr. 
crt 

Denumire 
drum 

Traseul drumului 

DRUMURI NAȚIONALE 

1 A 1 Bucureşti - Piteşti 
2 DN 71 Bucureşti - Sinaia 
3 DN 72 Găeşti - Ploieşti 
4 DN 72 A Târgovişte - Câmpulung 
5 DN 7 Bucureşti - Piteşti 
6 DN 61 Găeşti – Giurgiu 
7 DN 1 A Bucureşti - Ploieşti 

DRUMURI JUDEȚENE 
8 DJ 101 A Limita județului Ilfov - Movila - Ciocănari - Limita județului Prahova 
9 DJ 101 B Lucianca (DN 1A) - Ungureni - Nicoleşti - Movila - Limita județului Ilfov 
10 DJ 101 G Limita județului Prahova - Crivăţu - Cătunu (DN 1A) 

11 DJ 401 A 
Limita județului Giurgiu - Potlogi - Zidurile - Crovu - Miuleşti - Mărunţişu - 

Tomşani - Coteştii din Vale - Puţu cu Salcia - Poroinica - Mogoşani - Chirca - 
DN 7 (Meri) 

12 DJ 503 Limita județului Teleorman - Şelaru - Fierbinţi - Limita județului Argeş 

13 DJ 601 A 
Limita județului Giurgiu - Brezoaia - Brezoaiele - Slobozia Moară - Răcari (DN 

71) 

14 DJ 611 
Limita județului Teleorman - Glogoveanu - Fierbinţi - Vişina - Broşteni – 

Petreşti (DN 61) 
15 DJ 659 Limita Jud. Argeş - DJ 503 (Şelaru) 

16 DJ 701 
Dobra (DJ 711) - Cornăţelu - Bolovani - Moara Nouă - Braniştea - Titu - Sălcuţa 
- Odobeşti - Crovu - Ungureni - Corbii Mari - Vadu Stanchii - Limita județului 

Teleorman 

17 DJ 701 A 
Braniştea (DJ 701) - Dâmbovicioara - Hagioaica - Fusea - Plop – Tomşani (DJ 

401 A) 
18 DJ 701 B Tărtăşeşti (DN 7) - Ciocăneşti - Decindea -  Crevedia (DN 1A) 
19 DJ 702 Limita județului Argeş - Cândeşti Deal - Cândeşti Vale (DJ 702B) 

20 DJ 702 A 
Drăgăeşti (DJ 702B) - Potocelu - Ludeşti - Hulubeşti - Valea Caselor - Valea 

Mare - Livezi - Voia - Limita județului Argeş 

21 DJ 702 B 
Gemenea (DN 72A) - Cândeşti - Aninoşani - Priboiu - Tătărani - Căprioru - 

Măneşti - Drăgăeşti - Decindeni - Râncăciov - Ungureni - Lucieni - Raciu - Suța 
Seaca (DN 72) 

22 DJ 702 C Limita județului Argeş - Scheiu 
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Nr. 
crt 

Denumire 
drum 

Traseul drumului 

23 DJ 702 E Dragomireşti (DJ 702B) - Butoiu de Sus - Butoiu de Jos - Hulubeşti (DJ 702A) 

24 DJ 702 F 
Găeşti (DN 7) - Arsuri - Făgetu - Mănăstirea - Gherghiţeşti - Crăciuneşti - 

Căpşuna - Frasin Vale - Ungureni (DJ 702B) 
25 DJ 702 G Ghergeşti (DN 61) - Puntea de Greci - Răscăeţi - Limita județului Argeş 

26 DJ 702 H 
Limita județului Argeş - Pătroaia Deal - Potlogeni Deal - Ioneşti - Ghergheşti 

(DN 61) 
27 DJ 702 J DJ 702F - Neajlov - Morteni - Limita județului Argeş 

28 DJ 702 L 
Cândeşti Deal (DJ 702) - Scheiu de Sus - Scheiu de Jos - Teleşti - Ludeşti (DJ 

702A) 
29 DJ 710 Pucioasa (DN 71) - Broşteni - Bezdead - Costişata - Limita județului Prahova 

30 DJ 710 A 
Miculeşti (DJ 710) - Ulmeţu - Şuviţa - Izvoru - Tisa - Valea Lungă - Gorgota - 

Iedera de Jos - Moreni - Ghirdoveni - I.L. Caragiale (DN 72) 
31 DJ 710 B Valea Lungă (DJ 710A) - Băceşti - Dospineşti - Vişineşti 

32 DJ 711 
Târgovişte (DN 71) - Băleni Români - Dobra - Bâlciuireşti - Cojasca - 

Bujoreanca (DN 1A) 

33 DJ 711 A 
DJ 711 (Bilciureşti) - Săbieşti - Colacu - Ghergheni - Serdanu - Pitaru - Potlogi - 

Corbii Mari (DJ 701) 
34 DJ 711 B Cazaci (DJ 722) - Racoviţa - Hăbeni - Bucşani (DJ 720A) 
35 DJ 711 C Nucet (DJ 722) - Băleni Sârbi (DJ 711) 
36 DJ 711 D DN 7 - Poiana - Romanesti - Potlogi (DJ 711A) 
37 DJ 712 Târgovişte (DN 71) - Şotânga - Vulcana Pandele - Brăneşti – Pucioasa (DN 71) 

38 DJ 712 A 
Fieni (DN 71) - Bădeni - Runcu - Râu Alb - Gura Bărbuleţului - Pietrari - 

Alunişu - Manga - Izvoarele (DN 72A) 

39 DJ 712 B 
Pucioasa (DN 71) - Vulcana Băi - Vulcana Pandele - Şipot – Lăculeţe  - Fieni 

(DN 71) 

40 DJ 713 
Limita județului Prahova - Cabana Cuibul Dorului - Şeaua Dichiului - Limita 

județului Prahova 
41 DJ 713 A Șeaua Dichiului (DJ 713) - Bolboci (DJ 714) 

42 DJ 714 
Glod (DN 71) - Sanatoriu Moroieni - Drum Orzea - Lac Bolboci - Cheile 

Tătarului - Cocora - Cabana Pestera 
43 DJ 715 Buciumeni - DJ 710 (Bezdead) 
44 DJ 716 Priboiu (DN 71) - Lăculeţe - Glodeni 
45 DJ 717 Aninoasa (DN 71) - Viforâta - DN 72 
46 DJ 718 Transformator (DN 71) - Mănăstirea Viforâta 
47 DJ 718 A DN 72 - Mănăstirea Dealu 
48 DJ 719 Târgovişte (DN 71) - Valea Voievozilor - DN 72 
49 DJ 720 Răzvad (DN 72) - Moreni - Limita județului Prahova 

50 DJ 720 A 
Gura Ocniţei (DJ 720C) - Adânca - Bucşani - Mărceşti - Gheboaia - Finta Mare - 

Finţa Veche - Bechineşti - Frasinu - Postârnacu (DN 1A) 
51 DJ 720 B Ulmi (DN 71) - Nisipuri - Gura Ocniţei 
52 DJ 720 C Gura Ocniţei (DJ 720) - Ocniţa 
53 DJ 720 D Limita județului Prahova - Mărginenii de Sus - Dărmăneşti 

54 DJ 721 
DN 72 (Târgovişte) - Colanu - Văcăreşti - Perşinari - Gura Şutii - Cătunu - 

Broşteni - Produleşti - Costeşti Deal (DN 7) 
55 DJ 721 A DN 7 (Cuparu) - Burduca - Sperieţeni - Gura Sutii (DJ 721) 

56 DJ 722 
Văcăreşti (DJ 721) - Brăteştii de Jos - Cazaci - Nucet - Movila - Mircea Vodă - 

Băneşti - Sălcioara - Moara Nouă - Săveşti - Boteni  (DC 42) 
57 DJ 723 Lăicăi (DN 72A) - Văleni Dâmboviţa - Limita județului Argeş 
58 DJ 724 Malu cu Flori (DN 72A) - Valea Largă - Pucheni 

DRUMURI COMUNALE 
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Nr. 
crt 

Denumire 
drum 

Traseul drumului 

59 DC 1 Buciumeni (DJ 715) - Valea Leurzii 
60 DC 2 Valea Lungă Cricov (DJ 710A) - Băceşti 
61 DC 3 Pucioasa (DJ 710A) - Bela - Berevoeşti - Fieni 
62 DC 4 Măgura (DJ 710) - Măgura - Valea Morii 
63 DC 5 Şuviţa (DJ 710A) - Vârfuri - Cojoiu 
64 DC 6 Vişineşti (DJ 710B) - Urseiu 
65 DC 7 Sultanu (DJ 710B) - Limita Jud. Prahova 
66 DC 8 Zărăfoaia - Glodeni - Malurile 
67 DC 8 A Stubeie - Tisa - Valea Lunga Gorgota (DJ 710A) 
68 DC 9 Valea Lunga (DJ 710A) - Valea Lungă Ogrea (DJ 710A) 
69 DC 9  A Moreni (DJ 720) - Cricovu Dulce - Colibaşi 
70 DC 10 Valea Lungă Cricov (DJ 710A) - Valea lui Dan 
71 DC 11 Glodeni - Schela 
72 DC 11 A Lăculeţe (DJ 716) - Gară Lăculeţe 
73 DC 12 Glodeni - Guşoiu 
74 DC 12 A Glodeni (DC 11) - Livezile (DC 11) 
75 DC 16 DN 72 (Răzvad) - Gorgota 
76 DC 20 Gura Ocniţei (DJ 720) - Săcuieni (DN 72) 
77 DC 25 A Dărmăneşti (DN 72) - Vlădeni - Limita județului Prahova 
78 DC 26 A DC 25A (Vlădeni) - Gheboaia (DJ 720A) 
79 DC 28 DJ 711 (Dobra) - Mărceşti (DJ 720A) 
80 DC 29 Limita județului Argeş - Mesteacăn - Limita județului Argeş 
81 DC 31 Finta (720A) - Bilciureşti (DJ 711) 
82 DC 32 Finta (720A) - Ibrianu 
83 DC 33 Frasinu (720A) - Ibrianu 
84 DC 34 Bilciureşti (711) - Ibrianu - Corneşti - Ungureni 
85 DC 34 A Ungureni (DC 34) - Limita județului Prahova 
86 DC 34 B Ungureni (DC 34) - Crivăţu (DJ 101G) 
87 DC 35 A Bujoreanca (DN 1A) - Limita județului Prahova 
88 DC 39 Brăteştii de Jos (DJ 722) - Brăteştii de Sus (DN 71) 
89 DC 40 Brăteştii de Sus (DN 71) - Bungetu (DC 50) 
90 DC 41 Băleni (DJ 711) - Cornăţelu - Corni - Slobozia - DC 42 

91 DC 42 
Bilciureşti (711) - Slobozia - Mereni - Heleşteu - Conţeşti - Boteni – Sălcuţa 

(DN7) 
92 DC 43 Cojasca (DJ 711) - Fântânele - DN 1A 
93 DC 43 A Cojasca (DJ 711) - Ghimpaţi - Răcari (DN 71) 
94 DC 44 Mereni - Stăneşti - Bălăneşti (DJ 711A) 
95 DC 46 Corbii Mari (DJ 711) - Podul Corbencii 
96 DC 48 Ghergani (DJ 711A) - Mavrosin - Bălteni – Heleşteu (DC 42) 
97 DC 48 A DJ 71 - Bălteni (DC 48) 
98 DC 50 Văcăreşti (DJ 721) - Lazuri (DJ 711) 
99 DC 51 Comişani (DJ 711) - Habeni (DJ 711B) 
100 DC 52 A Mircea Vodă (DN 71) - Movila (DJ 722) 
101 DC 53 Băneşti (DJ 722) - Cuza Vodă (DN 71) 
102 DC 53 A Bolovani (DJ 701) - Crângaşi (DN 71) 
103 DC 54 Poiana (DJ 711D) - Limita județului Giurgiu 
104 DC 55 Oreasca (DN 7) - Serdanu (DJ 711A) 
105 DC 58 Cătunu (DJ 721) - Ghineşti - Băneşti (DJ 722) 
406 DC 59 Ghineşti (DC 59) - Dâmbovicioara (DJ 701A) 
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Nr. 
crt 

Denumire 
drum 

Traseul drumului 

107 DC 60 DJ 701 (Podu Rizii) - Halta Podul Rizii 
108 DC 61 Produleşti (DJ 721) - Halta CFR Podu Rizii (DC 59) 
109 DC 64 Picior de Munte (DN 72) - Sperieţeni (DJ 721A) 
110 DC 64 A Raciu (DJ 702B) - Siliştea 
111 DC 65 Dragodana (DN 72) - Cuparu (DJ 721A) 
112 DC 68 Odobeşti (DJ 701) - DJ 711D (Româneşti) 
113 DC 69 Costeşti Vale (DJ 401A) - DN 7 
114 DC 70 Mătăsaru - Odaia Turcului 
115 DC 71 Mătăsaru - Mogoşani (DJ 401A) 
116 DC 72 Creţuleşti - Poroinica (DJ 401A) 
117 DC 73 Merii - Cojocaru - DN 7 
118 DC 74 Mogoşani (DJ 401A) - Zăvoiu - DJ 401A 
119 DC 75 Puţu cu Salcie - Balta Fusea 
120 DC 76 Odobeşti (DJ 701) - Brâncoveanu (DJ 401A) 
121 DC 77 Coada Izvorului (DN 61) - Stavropolia - Jugureni - Mănăstirea – Ragu - Ulueşti 
122 DC 77 A Limita Jud. Ilfov - Samurcaşi - Ciocăneşti - Decindea - Urziceanca - Ghimpaţi 
123 DC 78 Ungureni (DJ 701) - Satu Nou 
124 DC 80 Izvoru (DN 61) - Broşteni Deal (DJ 611) 

125 DC 81 
Vişina (DJ 611) - Croitori - Petreşti - Bărăceni - Moara din Groapă – Vadu 

Stanchii – limita județului Giurgiu 
126 DC 82 Ulieşti (DN 61) - Croitori - Hanul lui Pală - Limita județului Teleorman 
127 DC 83 Grozăveşti - Petreşti 
128 DC 86 Glogoveanu (DJ 611) - Şelaru - Limita județului Argeş 
129 DC 87 Vişina (DJ 611) - Răscăeţi (DJ 702F) 
130 DC 88 Răscăeţi (DJ 702F) - Vultureanca 
131 DC 89 Petreşti (DN 61) - Puntea de Greci (DJ 702F) 
132 DC 91 A Crângurile de Jos - Pătroaia Vale 
133 DC 91 B Găeşti - Pătroaia Vale 
134 DC 94 Băduleşti - Crângurile de Jos 
135 DC 95 Valea Mare (DJ 702A) - Saru - Stratoneşti 
136 DC 96 DJ 702A - Măgura 
137 DC 97 Hulubeşti (DJ 702A) - Măgura 
138 DC 97 A Limita județului Argeş - Teleşti (DJ 702L) 
139 DC 99 Ludeşti (DJ 702A) - DC 97A 
140 DC 99 A Limita județului Argeş - Valea Mare - DJ 702 
141 DC 102 Frasin Vale (DJ 702E) - Mislea 
142 DC 104 Valea Dadei - Butoiu de Jos (DJ 702D) 
143 DC 105 Crăciuneşti (DJ 702E) - Frasin Deal 
144 DC 108 Arsuri (DJ 702E) - Gura Foii 
145 DC 109 Crângurile de Sus (DN 7) - Valea Mare (DJ 702A) 
146 DC 109 B Limita județului Prahova - Păstârnacu 
147 DC 110 Valea Mare (DJ 702A) - Livezi - Gârleni - Valea Caselor (DJ 702A) 
148 DC 111 A Limita județului Prahova - Vlădeni 
149 DC 112 Gura Foii (DN 7) - Bumbuia - Cobiuţa - Blidari - Mislea 
150 DC 113 Dragodana (DN 72) - Străoşti 
151 DC 115 Picior de Munte (DN 72) - Cobia de Sus (DJ 702E) 
152 DC 115 B Limita județului Prahova - Iedera de Jos - Cricovul Dulce 
153 DC 116 A Dragomireşti (DJ 702D) - Geangoeşti - Mogoşeşti - Viişoara (DN 72) 
154 DC 117 DN 72A - Ungureni - Măneşti (DJ 702B) 
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Nr. 
crt 

Denumire 
drum 

Traseul drumului 

155 DC 118 Gheboieni (DN 72A) - Tătărani (DJ 702D) 
156 DC 120 Balabani - Văleni Dâmboviţa (DJ 723) 
157 DC 121 Voineşti (DN 72A) - Manga (DJ 712A) 
158 DC 122 Pucheni (DJ 724) - Brădăţel - Râul Alb 
159 DC 123 Micloşani (DJ 724) - Copăceni 
160 DC 124 Pucheni (DJ 724) - Meişoare 
161 DC 124 A Pucheni (DJ 724) - Vârfureni 
162 DC 125 Valea Largă (DJ 724) - Micloşanii Mici 
163 DC 125 B Malu cu Flori - Capul Coastei 
164 DC 126 Gura Bărbuleţului (DJ 712A) - Bărbuleţu - Cetăţuia 
165 DC 127 DN 72A (Izvoarele) - Suduleni (DJ 712A) 
166 DC 132 Pietroşiţa (DN 71) - Runcu (DJ 712A) 
167 DC 134 Runcu (DC 132) - Brebu 
168 DC 135 Moţăieni (DN 71) - Cucuteni 
169 DC 136 Fieni (DJ 712A) - Costeşti 
170 DC 136 A Brăneşti - Pucioasa Sat (DJ 112B) 
171 DC 139 Vulcana Pandele (DJ 712) - Toculeşti 
172 DC 139 A Vulcana Băi (DJ 712B) - Pietrari (DJ 712A) 
173 DC 141 Doiceşti - Vulcana Pandele 
174 DC 142 Doiceşti (DN 71) - Şotânga (DJ 712) 
175 DC 143 Aninoasa (DN 71) - Săteni 
176 DC 146 Ulmi - Colanu 
177 DC 146 A DN 7 - Gulia 
178 DC 147 Moroieni - Muscel 
179 DC 150 Voineşti - Dragodăneşti 
180 DC 151 Tărtăşeşti (DN 7) - Limita județului Giurgiu 
181 DC 152 Tărtăşeşti (DN 7) - Brezoaia - Limita județului Giurgiu 
182 DC 153 Bâldana (DN 71) - Brezoaiele (DJ 601A) 
183 DC 154 Crevedia (DN 1A) - Samurcaşi 
184 DC 156 DN 71 - Vizureşti 
185 DC 157 Butimanu (DN 1A) - Sterianu 
186 DC 158 Crevedia (DN 1A) - Dârza - Mănăstirea - Samurcaşi 
187 DC 159 Butimanu (DN 1A) - Niculeşti (DJ 101B) 
188 DC 160 Ciocăneşti (DJ 701B) - Creţu - Vizureşti 

 

Calea ferată de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa are o lungime totală de 103 
km, din care 5 km sunt electrificați. 

 

MAGISTRALĂ LINIE FERATĂ 
COD 

Km  
INTRARE JUDEŢ 

Km  
IEŞIRE JUDEŢ 

901 1 21 78+700 
904 1 0 67 
302 1 47 20 
303 1 0 15 
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Judeţul Dâmboviţa - semnal prevestitor St. Ciocăneşti km 21+ 00; St. Pătroia – 
pasaj nivel km. 78+700; Firul I Ciocăneşti – Pătroaia – şina tip 65; Firul II Pătroaia – 
Ciocăneşti – şină tip 60; Secţia Titu – Pietroşiţa – şina tip 49; Staţiile Zalhanaua – 
Târgovişte Nord – şină  tip 49. 

 
Teritoriul judeţului Dâmboviţa este survolat pe toată suprafaţa sa de traficul 

aerian care face legătura între capitală şi oraşele reprezentative din vestul ţării, 
precum şi între capitală şi oraşele situate în vestul Europei. 

 
Județul Dâmbovița este tranzitat de rețele de conducte/linii magistrale:  
Reţea magistrală de produse petroliere: Conductă ţiţei Dn 6" Moreni - Băicoi; 

conductă ţiţei Dn 6" Moreni - Ploieşti; conductă ţiţei Dn 6" Moreni - Ploieşti; 
conductă ţiţei 10 ¾" Cartojani - Ploieşti; conductă ţiţei Dn 12 ¾" Cârtojani - Ploieşti; 
conductă ţiţei Dn 14" Cartojani - Ploieşti; conductă ţiţei Dn 14" Călăreţi - Piteşti;  
conductă ţiţei Dn 20" Călăreţi - Piteşti; conductă ţiţei Dn 8 5/8" Saru - Silişte; 
conductă ţiţei 2xDn 10 ¾" Ţicleni - Ploieşti; conductă gazolină Dn 6 5/8" Ţicleni - 
Ploieşti; magistrala PETROTRANS (CONPET) benzină Ø 168 mm, motorină Ø 140 
mm; conductă gazolină Dn 3 ½" Gorgoteni - Moreni.  

Reţea magistrală gaze: Răzvad - Brăteşti - Băneşti; Brăteşti - Racoviţa - 
Zalhana; Brăteşti - Cornăţelu - Meri - Butimanu; Cătunu - Podu Rizii - Răcari - 
Gulia; Cătunu - Burduca - Cojocaru - Găeşti; Cătunu - Titu; Răzvad - Ghirdoveni - 
Jud. Prahova; Pitaru - Costeşti; Magistrală – Răcari. 

Linii electrice, reţea 110 KV: Doiceşti – termocentrală; CHE Dobreşti şi 
Moroeni. 

Staţii 110kv: Lespezi, Fieni, Pucioasa, Aninoasa, Gura Ocniţei, Titu, Găeşti, 
Potlogi, Butimanu, Pătroaia, Teiş. Dragomireşti, Valea Voievozilor, Dumbrava, 
Mavrodin. 

Staţii de 110 KV care nu aparţin S.D.E.E.: C.H.E. Dobreşti, C.H.E Moroeni, 
Doiceşti, Târgovişte, Mija şi I.E.S. Titu. 

 

Sucursala 

lungime linii 110 kV 
(circuit) 

lungime linii m.t. (circuit) 

LEA LES LEA LES 
km km km km 

Târgovişte 621,64 1,78 1976,63 283,33 
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Secțiunea a 6-a 
Dezvoltare economică 

 
Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria ce prezintă un 

grad ridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă 
(80%) în producţia industrială a judeţului cu activităţi preponderente în industria 
metalurgică (40%), industria de maşini şi echipamente, fabricarea materialelor de 
construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, industria de maşini şi aparate 
electrice, industria chimică, industria textilă şi de confecţii, industria alimentară. 

La începutul anului 2019, în judeţul Dâmboviţa funcţionau 8300 de 
întreprinderi active, 1007 asociaţii familiale şi 6128 persoane independente. IMM-
urile reprezentau 99,8% din numărul total al întreprinderilor active. 

Din numărul total al întreprinderilor active, 31,3% funcţionau în comerţ, 15,0% 
în transport şi depozitare, 11,6% în industrie, 10,3% în construcţii, 8,8% în activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice, etc. 

În anul 2019, principalii parteneri comerciali internaționali ai judeţului 
Dâmboviţa au fost: 

 - la export : Polonia (13,9%), Italia (13,8%), Germania (8,0%), Regatul Unit 
(7,6%); 

 - la import: Turcia (27,4%), China (14,9%), Italia (9,8%), Bulgaria (9,4%). 
Industria 
Industria din judeţul Dâmboviţa a intrat într-un amplu proces de 

retehnologizare și modernizare, pe fondul unui management privat, care îşi pune 
amprenta asupra calităţii produselor, competitivităţii și îndeplinirii cerinţelor de 
ecologizare a mediului. În anul 2018, industria era principalul sector în care s-au 
făcut investiţii brute, cu o pondere de 62,9% în total investiţii brute, urmată de 
servicii cu 22,8%, comerţ cu 8,6%, construcţii cu 5,7%. 

Industria, a cărei contribuţie la valoarea adăugată brută a judeţului era de circa 
36,2%, este orientată cu precădere pe activităţi prelucrătoare (95%). Producţia 
industrială realizată în anul 2019, comparativ cu anul precedent, s-a diminuat cu 
7,0%, datorită scăderilor înregistrate în principal în industria prelucrătoare (-7,2%). 
  În industria prelucrătoare, în anul 2019, comparativ cu anul precedent, s-au 
înregistrat scăderi în majoritatea activităţilor, cele mai mari fiind în: fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte (-32,1%), industria metalurgică (-7,3%), industria 
construcţiilor metalice (-7,0%), fabricarea echipamentelor electrice (-3,6%). 

Creşteri s-au înregistrat în: fabricarea altor mijloace de transport (+53,2%), 
fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+13,3%) şi fabricarea de maşini, 
utilaje şi echipamente (+4,9%). 

În anul 2019, cifra de afaceri din industrie pe total, în termeni nominali, a 
crescut cu 4,9% faţă de anul 2018. 
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Construcţii 
În anul 2019, s-au eliberat 1385 autorizaţii de construire pentru clădiri 

rezidenţiale, în scădere cu 0,3% faţă de anul precedent. Pe medii de rezidenţă, cea 
mai mare parte a autorizaţiilor de construire (86,1% din total) au fost eliberate în 
mediul rural. 

În anul 2019 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1454 locuinţe, integral din 
fonduri private (216 în mediul urban şi 1238 în mediul rural). 

Agricultura 
Agricultura, activitate economică cu o contribuţie de aproximativ 8% la 

valoarea adăugată brută a judeţului, a înregistrat în anul 2018 o valoare de 2593,7 
mil. lei, în creştere în termeni reali cu 10,5% faţă de anul precedent. 

În anul 2018, judeţul Dâmboviţa a dat 7,7% din producţia de legume a ţării 
(293,7 mii to, locul 1 pe ţară), 9,0% din producţia de fructe (162,5 mii to, locul 1 pe 
ţară), 6,3% din producţia de cartofi (191,4 mii to, locul 4 pe ţară). 

La producţia animală, judeţul Dâmboviţa ocupa locul 1 în ierarhia judeţelor la 
producţia de ouă (300 mil. bucăţi, cu 5,3%) şi locul 19 la producţia totală de carne 
(29216 to gretate în viu, cu 2,0%). 

Fondul forestier al judeţului Dâmboviţa ocupa la sfârşitul anului 2018 o 
suprafaţă de 119,2 mii ha, care reprezintă 29,9% din suprafaţa judeţului. 

În judeţul Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea trei staţiuni de cercetare 
ştiinţifică în domeniile pomicultură, piscicultură şi creşterea ovinelor. 

Depozite 
Pe teritoriul Judeţului Dâmboviţa sunt amplasate depozite de rezerve ale 

statului la A.N.R.S. Adânca (cereale) şi A.N.R.S. Buciumeni (produse petroliere). În 
localităţile Târgovişte, Găeşti, Titu şi Moreni sunt amplasate depozite de produse 
petroliere. În localitatea Butimanu este amenajat depozitul subteran de gaze naturale. 
Silozuri de cereale se găsesc în localităţile Târgovişte, Găeşti, Titu (Fusea), Răcari şi 
Ciocăneşti.  

Unul dintre operatorii economici cu un grad ridicat de pericol îl reprezintă SC 
BRIGEXIM IND SRL, situat pe teritoriul Comunei Butimanu, pe DN 1A, care are ca 
obiect de activitate comercializarea materiilor prime pentru industria chimică. 
Societatea depozitează atât produse chimice solide, cât şi lichide în spaţii special 
amenajate şi dotate cu sisteme şi mijloace menite să sporească siguranţa în 
manipularea acestora, fapt care, însă, nu elimină în totalitate posibilitatea producerii 
unor accidente cu posibile urmări grave. 

În municipiul Târgovişte funcţionează Centrul Comercial PAVCOM, Mondial, 
Dedeman, Leroy Merlin, Bricodepot, Dâmbovița Mall, Livorno, Muntenia, Altex, 
Flanco, Merloni, Metro și super-marketurile Penny, Kaufland, Carrefour, Lidl, 
Supeco, MegaImage, Profi care depozitează cantităţi mari de mărfuri.  

 



NESECRET 

NESECRET 

Pg. 20 / 59 
 

Depozite deşeuri periculoase 
La nivelul judeţului Dâmboviţa nu sunt autorizate depozite de deşeuri 

periculoase de către Agenția de Protecție a Mediului Dâmboviţa.  
Exploatări petroliere/miniere 
Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale, 

cărbune, agregate minerale pentru construcţii.  
Pe raza judeţului Dâmboviţa se află mai multe zone de extragere a ţiţeiului, 

concentrări de sonde existând în următoarele puncte: Parcul Petrolier Moreni, zona 
Dragomireşti, Parcul Petrolier Valea Mare, Schela Petrolieră Târgovişte, Schela 
Petrolieră Titu dispuse pe patru aliniamente principale. 

În judeţul Dâmboviţa se produce energie electrică în hidrocentralele și 
microhidrocentralele de la Bolboci, Scropoasa, Dobreşti, Moroeni, Pucioasa, 
Brăneşti, Bunget, Brăteşti, Adunaţi, Ilfoveni şi Văcăreşti. 

Fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite) 
 Județul Dâmbovița face parte din Regiunea Sud-Muntenia și înregistrează 
248132 ha teren agricol, 175276 ha teren arabil, 20063 ha fânețe, 42749 ha pășuni, 
9715 ha livezi și pepiniere pomicole și 329 ha vii și pepiniere viticole. 

Creşterea animalelor 
Întregul efectiv de animale existent la nivelul județului Dâmbovița este deținut 

în număr de 28.268 de exploatații nonprofesionale, 26 de exploatații comerciale de 
tip A, 8 ferme comerciale de suine și 8 societăți comerciale deținătoare de păsări. 

La producţia  animală,  Dâmboviţa  ocupă  locul  3  în  ierarhia  judeţelor ,  la  
producţia  de  ouă  (256 milioane  bucati cu 4,0%), locul 7 la producţia totală de carne 
(48412 tone greutate în viu cu 3,6%) şi locul 20 la producţia de lapte de vacă şi 
bivoliţă (985 mii hl cu 2,2%). 

Turismul  
Județul Dâmbovița constituie o zona turistică de interes datorită numeroaselor 

monumente istorice, a unor monumente de artă, cărora li se adaugă pitorescul văilor 
Ialomiţei şi Dâmboviţei, frumuseţea rezervaţiei complexe Peştera-Babele, Parcului 
Natural Bucegi, acesta având în sectorul dâmboviţean o suprafaţă de 16.140,7 ha.  

În anul 2018 județul Dâmbovița avea 84 de structuri de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare turistică. Astfel, sunt înregistrate: 18 hoteluri, 5 hosteluri, 3 hanuri 
și moteluri, 5 cabane turistice, 3 vile turistice și bungalouri, 14 pensiuni turistice, 35 
pensiuni agroturistice și 1 camping. Capacitatea de cazare turistică înregistrată în anul 
2018 este de 3235 locuri cu un indice de utilizare netă a capacității de 26,9%. 

Comerțul 
Datorită poziţiei geografice de care beneficiază judeţul Dâmboviţa şi în special 

municipiul Târgovişte, comerţul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Astfel, pe 
lângă o reţea dezvoltată de magazine en-detail, și-au consolidat poziţia unele dintre 
marile magazine comerciale:  
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 de tip hipermarket: Penny Market, Metro Cash&Carry, Bricodepot, 
Kaufland, Dedeman, Carefour, LeroyMerlin etc.; 

 de tip supermarket: MegaImage, Carrefour, Profi etc.; 
 de tip mall: Merloni Center; Mondial, Cub Center, Dâmboviţa Mall. 

Unele dintre acestea au reprezentări locale, în mai multe localități 
dâmbovițene. 

Cercetare 
Un avantaj competitiv al sectorului agro-alimentar este prezența pe teritoriul 

județului a unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domenii precum pomicultura 
și piscicultura, reprezentate prin Stațiunea de Cercetare Pomicolă Voinești și 
Stațiunea de Cercetare Piscicolă Nucet. 

Parcuri industriale 
În județul Dâmbovița există 3 parcuri industriale. 
Parcul Industrial Priboiu este situat la 14 km nord de Târgoviște (pe DN 71 

Târgoviște–Sinaia), la 90 km de București, la 60 km de Ploiești (pe DN 72) și la 85 
km de Pitești (pe DN 7).  

Suprafața de teren disponibilă, ce poate fi concesionată, este de 82.728 m2, 
fiind împărțită în 5 parcele de teren în regim operațional (prevăzute cu toate utilitățile 
necesare). Parcul dispune de o rețea feroviară proprie, racordată la calea ferată 
București–Târgoviște–Pietroșița. 

Parcul Industrial Moreni este situat la circa 14 km de municipiul Târgoviște 
și dispune de întreaga gamă de utilități necesare desfășurării activităților economice 
(2 ha teren pentru construcții; 2,6 ha teren pentru depozitare în aer liber).  

Parcul Industrial Mija este situat în apropiere de DN 72 Ploiești–Târgoviște, 
la km 30, în comuna I.L. Caragiale. Către parc, există și un drum de acces dinspre 
calea ferată Târgoviște–Ploiești. În interiorul parcului există drumuri de acces la toate 
spațiile prevăzute pentru activitățile de producție; sistem de iluminare a întregii 
suprafețe a parcului; acces direct la DN 72, printr-o intrare care se află sub 
supraveghere permanentă, cale ferată internă cu conexiune la stația de cale ferată 
Mija și sistem de comunicații. 

 
Secțiunea a 7-a 

Infrastructuri locale 
 

Conform regulilor procesului de descentralizare, guvernul, ministerele și 
celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale transferă 
competențe autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor sau județelor. 
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Serviciile publice deconcentrate, potrivit legii, pot îndeplini atribuții de control, 
inspecție și monitorizare în domeniul de specializare al ministerului de resort, 
respectiv al organului de specialitate al administrației publice centrale competent. 

Structurile deconcentrate organizate la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt 
detaliate în Anexa nr. 3 la PAAR. 

Cultură, artă, sport 
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița este un aşezământ public de cultură, 

care oferă servicii culturale în baza principiului nediscriminării şi care asigură accesul 
şi participarea egală a tuturor cetățenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, 
naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie. 

Printre evenimentele organizate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița sau 
desfășurate în parteneriat cu alte instituții de cultură din județ şi din țară, amintim: 
Festivalul Național de Romanțe ”Crizantema de Aur”, Concursul Național de 
Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, „Zilele Cetății”, Festivalul „Art for you”, 
Festivalul Național ”Ileana Sărăroiu”, Concerte extraordinare susținute de către 
Orchestra Simfonică Muntenia. Aceste manifestări au caracter permanent, fiind 
recunoscute și apreciate atât la nivel național, cât şi la nivel internațional. 
 Cele mai frecventate locații culturale sunt reprezentate de: Teatrul Odiseu, 
Teatrul Tony Bulandra, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Muzeul 
Evoluţiei Omului și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie Târgovişte, Muzeul 
Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului și al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul de 
Artă Târgovişte, Muzeul Poliției, Biblioteca ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, 
Palatul Copiilor și Case de cultură. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa este serviciu public 
deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului și asigură implementarea la nivel 
judetean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului. 

Sănătate 
 Serviciile de îngrijire a sănătății, în județul Dâmbovița, sunt furnizate printr-o 
rețea de unități sanitare (spitale, ambulatorii, dispensare și alte instituții) care aparțin 
de sectorul public și privat. În anul 2018, din această rețea făceau parte 4 spitale, 14 
cabinete de medicină generală, 266 cabinete medicale individuale de familie și 268 
cabinete stomatologice. 

Unităţile medicale sunt reprezentate de: Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte, Spitalul Municipal Moreni, Spitalul Orăşenesc Găeşti, Spitalul Orăşenesc 
Pucioasa, Centrul de Sănătate Voineşti. 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea spitalului 
(adresa, nr. telefon) 

Specializare 
Capacitate de 

spitalizare 

1 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte 

str. Tudor Vladimirescu nr.78 
Spital general 974 + 15 însoţitori 

2 Spitalul Municipal Târgovişte Spital general 280 + 5 însoţitori 
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str. I.C. Brătianu nr. 4 

3 
Spitalul Orăşenesc Pucioasa, str. 

Republicii nr. 125 
Spital general 310 + 10 însoţitori 

4 
Spitalul Municipal Moreni 

str. 22 Decembrie 1989 nr. 6 
Spital general 195 + 10 însoţitori 

5 
Spitalul Orăşenesc Găeşti 
str. 13 Decembrie nr. 170 

Spital general 140 + 5 însoţitori 

6 
Spitalul Orăşenesc Titu 
str. Nicolae Grigorescu 

Funcţionează secţia 
C.P.U. 

5 

7 
Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii 

comuna Gura Ocniţei 
Spital recuperare 150 

8 
Sanatoriul TBC Moroeni 

comuna Moroeni 
Monospecialitate 225 

 
Staţii/substații de ambulanţă la nivelul judeţului există la: Târgovişte, Titu, 

Pucioasa, Moreni, Găeşti, Răcari, Voineşti, Bilciureşti. 
Toate subunitățile de pompieri au în dotare câte o ambulanță SMURD Tip B2 

(Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Titu, Găești, Voinești, Cornești, Răcari, Potlogi, 
Vișina și Fieni). 

Reţele de utilităţi (apă/canalizare/electrice/gaze) 
În anul 2018, rețeaua de distribuție a apei potabile în județul Dâmbovița 

însuma 1977 km, în 71 de localități, dintre acestea 7 municipii și orașe. Rețeaua de 
canalizare publică este prezentă în 25 de localități având o lungime de 598 km. 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale acoperă 50 dintre localitățile județului 
Dâmbovița cu o lungime simplă a rețelelor de 1517 km. 

Liniile de cale ferată în exploatare din județul Dâmbovița, la 31 decembrie 
2018, însuma 103 km cu două căi de circulație, din care numai 3 electrificate. 

La 31 decembrie 2018, județul Dâmbovița avea 1915 km de drumuri publice, 
din care 359 km drumuri naționale și 1556 județene și comunale, cu o densitate de 
47,2 km la 100 km2.  

În județul Dâmbovița, la finele anului 2018, erau înregistrate 66 mii de 
abonamente în rețeaua de telefonie fixă. 
 

Secțiunea a 8-a 
Specific regional/local 

 
Județul Dâmbovița este încadrat în cea mai dinamică zonă de creștere a țării, 

descrisă de perimetrul București-Ploiești-Pitești. 
Ca factori externi, proximitatea unor centre urbane mult superioare demografic 

poate fi o provocare dar și o oportunitate. Accesul la o piața apropiata foarte extinsă 
și proximitatea unor axe de comunicație de importanță națională este un potențial ce 
favorizează comercianții și producătorii dâmbovițeni. 
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Patrimoniul natural și cultural al județului Dâmbovița sugerează un potențial 
turistic extraordinar, încă ne-valorificat suficient. Situația actuală relevă un nivel al 
dezvoltării turismului mult inferior județelor vecine, fapt ce poate fi considerat 
favorizant pentru județul Dâmbovița prin aceea că nu este afectat încă de congestie și 
dezvoltare imobiliară haotică, prețuri prohibitive și alterare a cadrului natural.  

Județul Dâmbovița deține un potențial deosebit pentru dezvoltarea sectorului 
agro-alimentar pentru anumite categorii de produse cheie, fiind unul dintre campionii 
naționali în ceea ce privește producția de fructe, legume și cartofi.  

Pe teritoriul judeţului funcţionează obiective economice importante, care 
constituie surse de risc ridicat. De asemenea, numărul obiectivelor de cult (biserici, 
mânăstiri) este cu mult peste media din alte zone ale ţării. 

În plan educațional, Universitatea Valahia din Târgoviște se constituie nu doar 
în principalul centru universitar și partener pentru mediul privat, ci și un potenţial 
atractor pentru studenții din judeţele învecinate. 

Suprafaţa împădurită a judeţului este de 29,9 %, fondul forestier constituind 
factor de risc privind incendiile de vegetație. 

Producţia extractivă, precum şi reţeaua de transport şi parcurile petroliere 
reprezintă o sursă de risc majoră. 

Tot ca un specific al judeţului, în zona deluroasă (30 % din suprafaţa judeţului) 
viiturile şi torenţii produse ca urmare a precipitaţiilor pot afecta multe localităţii prin 
inundare. 

Evenimente social-economice, politice sau religioase 
În fiecare an pe raza municipiului Târgovişte sunt organizate activităţi cu 

caracter socio-economic, politic, religios, cât şi manifestări tradiţionale.  
În ziua de 14 august în Municipiul Târgovişte se sărbătoreşte Sfântul Nifon, 

ocazie cu care au loc manifestări religioase la care, în fiecare an, participă un public 
de aproximativ 3000 de persoane. 

Pe raza municipiului Moreni au loc evenimente social-economice şi religioase: 
Bâlciul de Sf. Gheorghe – 23 aprilie, Ziua Municipiului Moreni – 19 iunie. 

Pe raza oraşului Fieni se organizează, anual, două târguri: de Sf. Constantin şi 
Elena – 21 mai şi de Sf. Dumitru – 26 octombrie, acesta din urmă cu o afluenţă mare 
de perosane, de cca. 3000 – 4000 de oameni. 

Anual, în oraşul Pucioasa se desfăşoară intense evenimente social-economice 
sau religioase, cele mai importante fiind: Serbările Băilor Pucioasa (01 – 03 
septembrie), Zilele Oraşului Pucioasa, Festivalul Internaţional de Folclor, Balul 
Mărţişorului, Festivalul Creştinătăţii Româneşti. 

În oraşul Găeşti, la 20 iulie şi 8 septembrie, au loc bâlciurile anuale de Sf. Ilie 
şi Sf. Maria Mică cu un număr mare de participanţi, precum şi în data de 19 iulie 
când este serbată Ziua Oraşului Găeşti. 
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Pe raza oraşului Titu se desfăşoară un târg anual în perioada 12-15 septembrie, 
cu această ocazie fiind sărbătorite şi zilele oraşului. 

Principalele evenimente socio-culturale din mediul rural, cu aflux de 
participanţi, sunt: Aninoasa – ziua comunei (1 iunie), Corneşti – 2 târguri anuale (15 
august şi 14 septembrie), Dragomireşti – ziua comunei (17 septembrie), Bilciureşti – 
târg annual (29 iunie), Gorgota – târg anual (6 august), Maneşti - târg anual pe 10 şi 
11 iunie, Băleni - târg annual (24 iunie şi 26 octombrie), Hulubeşti - târg anual (15 
august), Petreşti – zilele comunei (01-02 mai), Vişina - târg anual de toamnă (29 
octombrie), Morteni – Sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul (6 ianuarie, denumită 
tradiţional Geavrelele), Dărmăneşti – târgul anual de Sf. Pantelimon, în comunele 
Corbii Mari, Lunguleţu şi Potlogi se organizează târguri săptămânale, iar târguri 
anuale se mai organizează pe raza următoarelor comune: Conţeşti, Brăneşti, Voineşti, 
Glodeni, Văleni Dâmbovița, Cândeşti, Pietrari, Bezdead și Buciumeni. 
 

Capitolul III 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 
 

Analiza riscurilor din unitatea administrativ-teritorială trebuie să permită 
cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere/manifestare, amplorii și 
efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza 
datelor și evidențelor statistice, precum și a altor documente avute la dispoziție - 
studii, prognoze etc. 
 

Secțiunea 1 
Analiza riscurilor naturale 

 
1.1.1. Furtuni și viscol, riscuri asociate: viscol, furtuni - vânt puternic și/sau 

precipitații masive, căderi de grindină. 
 
Furtuna este un fenomen meteorologic, care constă în ploaie și descărcări 

electrice (fulgere și trăsnete), însoțite aproape întotdeauna și de vânturi puternice, de 
peste 75 km/h, adică gradul 9 pe scara Beaufort (74,9 km/h, 20,8 m/s). Pagubele 
provocate de furtuni pot fi considerabile. 

Se produc cu preponderenţă în perioada caldă a anului, pe spaţii destul de 
restrânse. Se manifestă prin cer înorat, ploi torenţiale, descărcări electrice şi 
intensificarea accentuată a vântului.  

Pagubele constau, în general, în acoperişuri afectate, total sau parţial, crengi ale 
copacilor rupte, rareori copaci smulşi din rădăcină sau rupţi.  
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În funcţie de locul de producere, pot fi afectate reţelele de alimentare cu 
energie electrică sau de telecomunicaţii.  

Din cauza precipitaţiilor abundente se pot produce inundaţii cauzate de torenţi, 
ce afectează activitatea economico-socială, dar pe termen relativ scurt, aceste 
fenomene sunt greu de anticipat, iar posibilitatea de înştiinţare şi alarmare este 
aproape imposibilă. 

Viscolul este o furtună severă caracterizată prin temperaturi scăzute, vânturi 
puternice, și ninsori abundente. De cele mai multe ori, viscolele sunt însoțite de 
ninsori abundente care reduc foarte mult vizibilitatea, iar atunci când prin efectele 
datorate vânturilor puternice, spulberării zăpezii și acumulării acesteia sub forma de 
troiene produc pagube materiale importante și pierderi de vieți omenești. Viscolele 
perturbă traficul rutier, feroviar și aerian, localitățile putând rămâne blocate pentru 
mai multe zile, drumurile de acces fiind închise. Viscolele pot dezrădăcina sau rupe 
arbori, provoacă întreruperi ale livrărilor de curent electric și ale aprovizionării 
populației. 

 
1.1.2. Inundații, riscuri asociate: inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale 

cursurilor de apă cauzate de creșterea debitelor provenite din precipitații și/sau din 
topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile 
insuficiente ale secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor, blocajelor produse de 
ghețuri sau de plutitori (deșeuri și material lemnos), alunecări de teren, aluviuni și 
avalanșe de zăpadă, precum și inundații prin scurgeri de pe versanți, inundații 
provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice, inundații 
produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică, inundații provocate de furtuni 
marine. 

Ordinul comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Afacerilor 
Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având 
ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în 
zona costieră, crează cadrul general privind gestionarea situațiilor de urgență 
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră 

Rețeaua hidrografică din județul Dâmbovița se împarte între cele două sisteme 
hidrografice distincte: cel al Ialomiței în jumătatea de nord-est și cel al Argeșului în 
jumătatea de sud-vest.        

Debitele medii multianuale specifice variază pe teritoriul județului între 
20l/s*km2 în zona înaltă a Munților Bucegi și 5 l/s*km2 în zona de câmpie din sud.  

În general inundaţiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că, de la 
declanşarea fenomenului până la propagarea în zonele inundabile din aval de baraje 
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sau a declanşării acumulărilor de apă datorate căderilor masive de precipitaţii, există 
suficient timp pentru avertizare și alarmare. 
 

1.1.3. Căderi masive de zăpadă, riscuri asociate: ninsori abundente, blocare căi 
rutiere și feroviare. 

 
Ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Ministerului Afacerilor 

Interne nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a 
situațiilor de urgență specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă și riscurile 
asociate acestora stabilește cadrul general privind gestionarea situației de urgență 
generate de căderile masive de zăpadă și riscurile asociate - scop, obiective, obiect de 
reglementare, definiri de termeni specifici. 

Evaluarea riscurilor căderi masive de zăpadă și asociate acestora și emiterea 
avertizărilor/atenționărilor se vor face în mod corespunzător potrivit prevederilor din 
”Procedura de codificare și conținutul informărilor, atenționărilor, avertizărilor și 
prognozelor hidrologice, emise de către Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor (prin Centrul Național de Prognoze Hidrologice) și de către 
Administrațiile Bazinale de Apă (prin Serviciul de Prognoze Bazinale, Hidrologie și 
Hidrogelogie)” (anexa nr. 5 la Ordinul MAP și al MAI nr. 459/78/2019). 

 
1.1.4. Tornade 
 
Tornadele se formează atunci când o cantitate imensă de aer cald (ciclon) urcă 

și aerul rece (anticiclon) coboară; prin deplasare se formează o pâlnie. Tornadele sunt 
legate de anumite zone geografice și perioade ale anului. 

În ultimii ani, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa s-au înregistrat fenomene 
meteorologice semnificative cum ar fi vijelii sub formă de tornadă care au afectat mai 
multe localităţi, în general în partea de sud a judeţului, în zonele de câmpie, 
Răscăieţi, Costeşti Vale, Corbii Mari, Corneşti, Dărmăneşti, Dobra, Şelaru, Vişina, 
Ulieşti, Morteni, Bilciureşti, Finta, I.L. Caragiale, Valea Lungă, Petreşti, Lunguleţu, 
Vlădeni, Vişineşti, Poiana, Ulieşti, Potlogi, Cornăţelu, Gura Şuţii, Mătăsaru și 
Brezoaele. În aceste locații mai multe clădiri au rămas fără acoperișuri sau au fost 
deteriorate parțial. S-au înregistrat copaci doborâţi de vânt, afectarea liniilor electrice 
şi a celor de telefonie fixă. 

 
1.1.5. Secetă, riscuri asociate: secetă hidrologică, secetă pedologică. 
 
Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 

Ministerului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice 
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periculoase având ca efect producerea secetei pedologice stabilește cadrul normativ 
de gestionare a situațiilor de urgență generată de fenomene meteorologice având ca 
efect producerea secetei pedologice severe de către structurile implicate în 
gestionarea acestor situații. 

Gestionarea situațiilor de urgență generată de fenomene meteorologice având 
ca efect producerea secetei pedologice este o activitate de interes național, având în 
vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestui tip de risc. 

Acest fenomen meteo este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare 
şi este caracterizată prin scăderea precipitaţiilor sub nivelul mediu, prin micşorarea 
debitului râurilor şi a rezervelor subterane de apă care determină un deficit mare de 
umezeală în aer şi în sol, cu efecte directe asupra mediului şi în primul rând asupra 
culturilor agricole.  

Câmpiile, circa 50% din suprafaţa județului, sunt unităţile de relief afectate cel 
mai mult de secetă, regimul precipitaţiilor naturale în aceste zone fiind unul scăzut 
(500 – 600 mm/an), existând posibilitatea afectării culturilor agricole, pe fondul lipsei 
unui sistem adecvat de irigaţii.  

Sudul ţării şi implicit judeţul Dâmboviţa a fost afectat, în mai multe rânduri, de 
valurile excesive de căldură, temperaturile trecând de 400C, precipitaţiile situându-se 
mult sub mediile multianuale pentru această perioadă. Majoritatea culturilor agricole 
din zona de câmpie au fost compromise, producţia înregistrând scăderi semnificative.  

De asemenea, mai multe localităţi din județ au fost afectate de secetă în ultimii 
ani, nivelul apei freatice scăzând şi locuitorii fiind în imposibilitatea de a-şi asigura 
apa din propriile fântâni: Pietroşiţa – Dealu Frumos și Moţăieni – Cucuteni. 

 
1.1.6. Temperaturi extreme, riscuri asociate: depuneri de gheață, chiciură, 

înghețuri timpurii sau târzii, polei, poduri și baraje de gheață pe apă (zăpor), poduri și 
baraje de gheață pe Dunăre, caniculă. 

 
Schimbările climatice observate au deja un impact considerabil asupra 

ecosistemelor, economiei și sănătății oamenilor. 
Manifestarea acestor riscuri la nivelul județului Dâmbovița îngreunează 

funcţionarea transportului şi telecomunicaţiilor, activitatea obiectivelor agricole, 
aprovizionările de materii prime, alimentarea cu energie electrică şi gaze. 

La nivelul judeţului, zone predispuse sunt cele din sud, în zona de câmpie, 
unde zăpada este viscolită, fiind astfel afectat traficul rutier pe toate arterele ce 
traversează aceste zone, dar şi zonele montane din nordul judeţului, fiind afectat 
accesul de pe arterele rutiere, în special accesul pe DJ 714 care face accesul către 
Platoul Munţilor Bucegi-Zona Padina-Peştera. 
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Tronsoanele de drumuri naţionale, judeţene şi comunale predispuse 
manifestării riscurilor specifice sezonului rece la nivelul judeţului (pe baza datelor 
înregistrate pe parcursul sezoanelor reci 2009 - 2018): 

Naţionale: 
 Autostrada A1; 
 DN 61, între localităţile Petresti - Uliesti; 
 DN 7, între localităţile Bâldana - Lunguletu; 
 DN 7, între localităţile Găești - Titu; 
 DN 7, km 75-78 (Găești - Valea Mare); 
 DN 71, între localităţile Târgoviște - Bratesti; 
 DN 61, între km 47-70  (Ghimpaţi - Ioneşti); 
 DN 7, la iesire Găești spre Pitești; 
 DN 71, tronsonul Târgovişte - Răcari; 
 DN 71, între localităţile Moara Nouă - Braniștea; 
 DN 61, între localităţile Petrești - Uliești; 

Judeţene: 
 DJ 101A, Niculești - Ciocănari; 
 DJ 401A Costeşti Vale - Mogoşani - Găeşti (DN7); 
 DJ 611, Vișina - Petrești; 
 DJ 701, Titu - Podu Rizii; 
 DJ 701, Odobești – Sălcuța și Moara Nouă - Braniștea; 
 DJ 702, limita județului Argeş - Cândeşti și Crângurile - Pătroaia; 
 DJ 702D, Lucieni - intrarea DN 72; 
 DJ 702F, Ionești - Găești și Puntea de Greci - Răscăieţi 
 DJ 702L, Cândeşti Deal - Cândeşti Vale; 
 DJ 710A, Miculeşti - Vârfuri; 
 DJ 711A, Potlogi - Pitaru; 
 DJ 711B, Racoviţă - DN 71 (drum pietruit); 
 DJ 711C, Băleni - DN 71 (drum pietruit); 
 DJ 711D, Potlogi - Românești; 
 DJ 714, Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera; 
 DJ 720A, Gura Ocniţei - Bucşani - Mărceşti - Finta - DN 1A; 
 DJ 721, Târgovişte - Văcăreşti - Produleşti - Costeşti Vale (DN7); 
 DJ 721A, Sperieţeni - Gura Şuţii (DJ 721). 

Comunale : 
 DC 84, Vişina - Răscăeţi; 
 DC 33; 
 DC 25A, Vlădeni - Dărmănești; 
 DC 156, Bâldana - Vizurești; 
 DC 132, Runcu - Dealu Frumos 
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 DC 41, Cornăţelu - Aluniş; 
 DC 74, Mogoșani - Zăvoiu; 
 DC Sălcioara - Titu; 
 DC 91A, Patroaia Vale; 
 DC 72, Mătăsaru - Crețulești; 
 DC 77, Uliești - Jugureni; 
 DC 91B, Pătroaia Vale - Pătroaia Gară. 

Prin producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje de gheaţă pe 
cursurile de apă pot fi afectate comunicaţiile rutiere pe drumurile naţionale din cauza 
reducerii traficului sau a blocării acestuia, precum și pe drumurile 
judeţene/comunale/sătesti, în special cele montane unde se simte lipsa variantelor 
ocolitoare.  

Lipsa variantelor ocolitoare și apariţia unor astfel de fenomene poate conduce 
la izolarea temporară a unor localităţi.  

Analizând dispunerea localităţilor și a drumurilor pot apărea zone izolate în 
special în partea de sud a judeţului, dar şi cele din nordul judeţului, zonele de deal şi 
de munte, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul iernii 2009-2010, unde multe localităţi 
au rămas izolate ore la rând din punct de vedere al traficului rutier, până la intervenţia 
autorităţilor. 

În prezent, producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje/poduri de 
gheaţă nu au impus evacuarea populaţiei, dar au avut impact asupra activităţii socio-
economice, fiind necesare măsuri pentru diminuarea efectelor fenomenelor. 

 
1.1.7. Incendii de vegetație, riscuri asociate: incendii la fondul forestier, 

incendii la vegetație ierboasă și/sau arbustivă, incendii la culturi de cereale păioase. 
 
Incendiile de pădure reprezintă o manifestare a tipului de risc asociat incendii 

la fondul forestier, care afecteză partea cea mai importantă a terenurilor acoperite de 
păduri (arbori, arbuşti și regenerări), suprafețele rămase temporar goale în urma 
exploatării lemnului, precum și, direct sau indirect, fauna şi activitățile socio-
economice. 

Gestionarea situațiilor de urgență determinate de producerea incendiilor de 
pădure este o activitate de interes național, având în vedere frecvența de producere și 
dimensiunea efectelor acestora. 

Pentru gestionarea acestui tip de risc a fost elaborată, de către Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, Concepţia naţională de răspuns în caz de incendii 
de pădure, document în care este prezentat modul cum se poate realiza conducerea, 
coordonarea și controlul resurselor umane și materiale în scopul protejării vieţii, 
proprietăţii şi mediului, limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de manifestarea 
incendilor de pădure şi revenirea la starea provizorie de normalitate. 
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Aspectele cuprinse în Concepție pot fi valorificate, prin grija autorităţilor 
responsabile, în elaborarea planurilor şi documentelor operative întocmite la nivel 
naţional, zonal, judeţean şi local. 

Caracteristicile pădurilor din judeţul Dâmboviţa: 
 suprafaţa împădurită este de 121680 ha, 29.9% din suprafaţa judeţului; 
 pădurile sunt împărţite pe 6 clase de vârsta de la 1 an la 120 ani; 
 înălţimea arborilor variază între 2 m și 20 m; 
 diametrul unui copac este între 6 cm și 70 cm; 
 densitate medie este de 7000 arbori/ha; 
 plantaţii: 2000 ha, răşinoase și răşinoase în amestec cu foioase; 
 natura pădurilor:  

 22000 ha răşinoase (molid, brad, pin) și  

 4000 ha foioase (stejar, fag, plop, carpen, frasin, etc.); 
 altitudinea la care sunt amplasate începe de la 200 m și ajunge până la 

1600 m; 
 zonele greu accesibile tehnicii de intervenţie și de transport:  

 în masivul Leaota: pădurile Negrita, Frumuşelul, Vaca, Dulbanu, 
Raciu; 

 în masivul Bucegi: pădurile Bolboci, Brăteiu, Ialomicioara, 
Runculeţ, Doiaca, Dobreşti, Scropoasa, Pucheni; 

 trupul de pădure Sterminele (din U.P. III Sultanu, O.S. Moreni). 
Fondul forestier al judeţului Dâmboviţa este împărţit între 11 ocoale silvice: 

Bucşani, Găești, Valea Mare, Pucioasa, Răcari. Târgoviște, Sturzeni, Moreni, 
Ialomicioara, Loviștea, Pădurile Făgărașului, ultimele trei sunt private. 

Obiective importante vulnerabile la incendiu ce-și desfăşoară activitatea în 
zone împădurite: 

Ocolul silvic Bucşani:  
 UP V, ua 19, zonele agricole limitrofe, aparţinând localităţilor Bucşani și 

Comişani; 
 UP IX, ua 85, 90, 95, zona sondelor de extracţie petrol; 
 UP IX, ua 129, izlaz communal; 
 UP IX, ua 120,125,126, U.M. Mija, sector special; 
 UP IX, ua 154, U.M. 01517 D Caragiale; 
 UP II, ua 110, 74, 42, 34, zonele agricole limitrofe, aparţinând 

localităţilor Mărceşti, Gheboaia, Finta, Corneşti. 
Ocolul silvic Găeşti: 

 Sonde petroliere: Caineanca (ua 13), Homu (ua 39), Cobia (ua 57) 
Ocolul silvic Moreni: 

 Ghirdoveni: (zona-colonia Mija): poligon; 
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 Moreni: (Ţuicani): zona petrolieră, (Pleaşa): poligon, (Bana): zona 
petrolieră; 

 Ocniţa: (Vf. Stanciu): zona petrolieră; 
 Valea Lungă: (Runcu ua 12-16): răşinoase; 
 Bezdead: (Cocandlaua 12): răşinoase; 
 Iedera: (Vl.Ursului): cabana, (Ruda): zona agrement; 
 Ghirdoveni: (Drumul lui Stanciu la izvor): conducte petrol și gaze. 

Ocolul silvic Pucioasa:  
 Moroieni: Pădurea Ialomicioara (foioase), Pădurea Bolboci (răşinoase și 

foioase), Pădurea Brătei (răşinoase și foioase); 
 Toculeşti, Moarea, Boloata, Cucuteni, Dealu Frumos, Bezdead, Zlacu. 

Ocolul silvic Răcari: 
 Trupul de pădure Cojasca unde sunt amplasate mai multe depozite de 

gaze naturale, cu instalaţiile aferente; 
 Trupul de pădure Miuleşti unde sunt amplasate 2 sonde de extracţie ţiţei; 
 Zone frecventate de turişti (pescari): Zăvoi Arges și Zăvoi Dâmboviţa; 
 Balastiere pe râurile Argeş, Dâmboviţa și Ialomiţa; 
 Trupurile de pădure Lucianca, Ghiocelu, Ciocănești, Vizureşti, 

Cerchezia, Boanca, Măriuța, Mogoşani. 
Ocolul silvic Târgovişte: 

 Centrul de fructe Ulmi: depozit cherestea, buştean; 
 Pădurea Glodeni: Dealul Mănăstiri, Aninoasa, Resca, Doiceşti; 
 Pădurea Ocniţa: Merişor, Fd. Ocnei; 
 Pădurea Schela Mare: Valea Dulce, Ţuicani, Adânca; 
 Pădurea Iuda: Iuda Mare, Pârlitura, Negraşi, Brăteasca; 
 Pădurea Lucieni: Silişte, Vacareasca, Fulger, Căpşuna; 
 Pădurea Priseaca: Popas, Geangoieşti, Sabarla; 
 Pădurea Teiş: poligon Teiş, plantaj, Şotanga; 

Ocolul silvic Valea Mare: 
 Zonele populate (Scheiu de Jos, Scheiu de Sus, Ludeşti, Potocelu), 

precum și punctele unde sunt amplasate sonde petroliere. 
 

1.1.8. Avalanșe 
 
Avalanşele sunt definite ca fiind o cantitate mare de zăpadă care se deplasează 

cu viteză în zona abruptului muntos, fiind provocate de cauze naturale, cauze de 
natură umană sau animală şi de cauze artificiale. Au o mare forţă distructivă şi 
provoacă daune materiale complexelor industriale şi hidrotehnice, căilor ferate şi 
drumurilor, reţelelor electrice şi de comunicaţii, localităţilor şi, nu rareori, produc 
victime omeneşti. Se produc de regulă în munţii cu versanţi abrupţi şi se formează din 



NESECRET 

NESECRET 

Pg. 33 / 59 
 

zăpada ce se strânge pe pantele din apropierea vârfurilor, formând nămeţi uriaşi care, 
în anumite condiţii îşi pierd stabilitatea şi se prăbuşesc, antrenând totul în jurul lor. 

Cauzele producerii avalanșelor: 
 Naturale: 

• mişcările seismice care pot antrena concomitent mai multe 
avalanşe; 

• suprapunerea straturilor de zăpadă; 
• suprapunerea mai multor tipuri de straturi de zăpadă: primul strat 

granulat şi crustă îngheţată, restul straturilor putând fi de orice altă 
natură (pulver, compactă etc); 

• cornişele, care prin mărire devin instabile, rupându-se şi antrenând 
restul masei de zăpadă. 

 Umane şi animale: 
• vibraţiile, pot apărea în urma deplasării unui schior sau animal, pe 

creastă; 
• fisurarea straturilor de zăpadă, în urma deplasării unui schior în 

zona firului văii. 
Tipuri de avalanşă: 

 avalanşa pulver care are o forţă distructivă mai mică; 
 avalanşa în plăci are cea mai mare forţă distructivă, fiind antrenate mai 

multe straturi compacte şi delimitate de cruste îngheţate; 
 avalanşa mixtă care are o forţă distructivă medie. 

Avalanșele sunt specifice zonelor montane ale judeţului și pot fi facilitate de 
următoarele condiţii: 

 dezgheţurile timpurii și într-un interval scurt de timp; 
 cantităţi mari de zăpadă depusă; 
 influenţarea straturilor instabile ale zăpezii de zgomotele cu intensitate 

ridicată; 
 asocierea ploilor pe timpul topirii zăpezilor; 
 acţiunea umană. 

Nordul judeţului Dâmboviţa este reprezentat de zona montană, platoul munţilor 
Bucegi cu cele două masive muntoase Bucegi și Leaota, prezentând interes turistic 
ridicat. 

Din cauza ninsorilor abundente pe porţiunile pantelor montane, avalanşele în 
judeţul Dâmboviţa sunt de versant, cu dimensiuni medii. Zone frecvente de producere 
a avalanșelor sunt reprezentate de Cheile Tătarului, Cheile Orzei, Scropoasa-Lespezi, 
Valea Obârşiei, Babele, Vârful Omu, Dichiu, Moroeni şi Padina. 

La punctul nivometric Peştera, observațiile nivometrice se execută de 2 ori pe 
zi prin sondaj şi profil stratificat. 
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1.1.9. Alunecări de teren 
 
Alunecarea de teren reprezintă o deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de 

pământ care formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de 
hidroamelioraţii sau a unor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi 
pagube materiale. 

Alunecările de teren sunt provocate de precipitaţiile abundente care generează 
eroziunea la baza versantului, cu declanşarea accelerării şi extinderii deformaţiei 
acestuia şi avansării masei de alunecare pe rampa astfel creată şi denumită suprafaţă 
de alunecare. 

În acelaşi timp, alunecarea terenurilor este provocată şi de existenţa unor râuri 
subterane care, negăsindu-şi un spaţiu de deversare, se infiltrează în masa de pământ, 
îi slăbeşte coeziunea şi, sub greutatea proprie, în zonele slăbite, de regulă cele 
formate de straturile de argilă prăfoasă, alunecă atât timp cât nu întâmpină un blocaj 
pentru sprijinire. 

Sunt de menţionat o serie de caracteristici, specifice alunecărilor de teren, de 
care se ţine seama în analizarea mecanismului de producere a evenimentului şi, în 
mod deosebit a efectelor post dezastru, în cazul în care nu se întreprind măsuri 
adecvate, corespunzătoare. 

Alunecările de teren sunt procese ce se desfăşoară în timp, acestea 
accelerându-se în perioadele cu precipitaţii abundente sau intervenţii asupra zonelor 
caracteristice, care modifică structura geologică naturală a terenului, în scopul 
construirii unor obiective industriale sau sociale, după necesităţile economice ale unei 
perioade determinate. 

Fenomenele de tip alunecare de teren care se întâlnesc în aproape 60% din 
localităţile judeţului reprezintă un motiv în plus de îngrijorare pentru autorităţile 
locale, dar fiecare zonă trebuie tratată individual, dat fiind faptul că o abordare 
globală pentru eliminarea cauzelor care le provoacă este imposibilă. Posibilităţile 
legate de efectele dezastruoase asupra comunităţilor umane sunt cele care primează în 
luarea deciziilor pentru apărare la dezastru. 

Alunecări de teren de mare amploare s-au produs, în judeţul Dâmboviţa, în 
zone unde sunt active cca. 25 amplasamente ce au provocat daune materiale 
importante.  

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa se înregistrează zone active, conform Legii 
nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a V-a ”Zone de risc natural”, fiind enumerate astfel: Fieni, Moreni, 
Pucioasa, Aninoasa, Bărbuleţu, Bezdead, Brăneşti, Cândeşti, Doiceşti, Hulubeşti, 
Ludeşti, Moţăeni, Ocniţa, Pietroşiţa, Pucheni, Runcu, Şotânga, Tătărani, Valea 
Lungă, Văleni Dâmboviţa, Vişineşti şi Vulcana Băi. 



NESECRET 

NESECRET 

Pg. 35 / 59 
 

Cauzele principale ale reactivării alunecărilor de teren au fost, pe de o parte, 
intensificarea alimentării alunecării din fronturile freatice care acced din platoul înalt 
prin izvoarele de la creasta versantului, ce apar la contactul cu marnele vinete 
reprezentând patul impermeabil al apei subterane cantonată în nisipuri şi calcare, iar 
pe de altă parte ploile abundente căzute în cuprinsul alunecării. 

O altă cauză care a dus la producerea de alunecări de teren a constituit-o 
defrişările masive ce au avut ca efect slăbirea rezistenţei solului şi implicit 
producerea de astfel de fenomene. 

Există localităţi în care, un număr limitat de case sunt ameninţate şi pentru care 
au fost luate măsurile necesare privind prevenirea populaţiei şi au fost identificate 
locaţii pentru eventualele persoane sinistrate în locuri mai sigure. 

Judeţul Dâmboviţa este încadrat la gradul de risc ridicat în caz de alunecări de 
teren. 

 
1.1.10. Cutremure de pământ 
 
În ceea ce priveşte fenomenul seismic, este de notat faptul că majoritatea 

cutremurelor sunt de natură tectonică, cele mai puternice putând afecta tot teritoriul 
judeţului. Caracteristica generală a cutremurelor din România este aceea că, în 
general, sunt cutremure de adâncime medie, cel mai adesea cu epicentrul în zona de 
curbură a Carpaţilor, la confluenţa plăcii geologice est-europene şi respectiv a 
stratului sub-geologic Moesian şi Inter-Alpin. Profunzimea medie a epicentrelor se 
situează la 100-150 km adâncime, cu magnitudini de până la M-7 pe scala Richter, 
intensităţi de până la VII-IX pe scala MSK (Medvedev-Spoheuer-Karnik).  

Zona Vrancea coincide cu locul de contact dintre trei plăci tectonice şi cu un 
fenomen de subducţie asociat cu fracturi ale plăcilor la diferite adâncimi prin procese 
de rupere, lunecare, etc. Seismele din zona Vrancea sunt denumite normale (h<60 
km) sau intermediare (h=60 la 150...220 km), în funcţie de adâncimea focarului. Zona 
în care se produc cutremurele intermediare este bine identificată şi prezintă un mare 
interes datorită particularităţilor sale specifice: izolare, concentrare şi regularităţi în 
modul de producere (câmp macroseismic, mecanism focal, activitate seismică după 
şocul principal, ciclicitate etc.). 

Datele statistice arată că periodicitatea cutremurelor de mare amploare în 
Vrancea este de circa 100 de ani, cu circa 3 perioade de activitate seismică intensă. 
Printre cutremurele importante ale ultimului secol, cu epicentrul în Vrancea, sunt de 
notat cele din 1940, 1977 și 1986.  

După anul 1977, în urma studiilor întreprinse şi ţinând cont de ciclicitatea 
cutremurelor din zona Vrancea, s-au întreprins măsuri privind disciplina în 
constructii, de la proiectare şi până la execuţie, după normative care au luat în 
considerare microzonarea seismică şi izoseistele. 
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Urbanizarea localităţilor din judeţul Dâmboviţa a parcurs anumite etape care a 
condus în oraşe la crearea de ansambluri construite specifice care au o strânsă 
legătură cu protecţia antiseismică a populaţiei, astfel:  

 ansamblurile construite, din centrele oraşelor, sunt realizate din clădiri de 
zidărie şi beton armat, prezentând riscuri datorită ornamentelor; 

 ansambluri construite în cartierele din generaţia anilor 1960, de tipul blocurilor 
grupate, cu spaţii verzi mai bogate, prezintă riscuri de prăbuşire în special 
lângă aleile circulate; 

 ansambluri construite din cartierele noi, de tipul blocurilor cu spaţii comerciale 
(la parter şi eventual și la etajul I), prezintă hazarduri legate de existenţa unor 
construcţii în cadre şi în consecinţă a unor zidării de beton uşor, în condiţiile 
unei flexibilităţi sporite a clădirii (parterul sau cele două nivele comerciale au o 
rigiditate mai redusă) ceea ce în condiţiile specifice mişcării seismice de 
Vrancea a condus la suprasolicitări de oscilaţie, la rezonanţă şi implicit la 
efecte neplăcute asupra locatarilor. 
Locatarii acestor tipuri de ansambluri construite pot identifica relativ uşor în ce 

categorie se încadrează propria locuinţă, astfel încât să adopte anticipat măsuri de 
protecţie antiseismică în cunoştinţă de cauză. 
 

Secțiunea a 2-a 
Analiza riscurilor tehnologice 

 
1.2.1. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de 

teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice. 
 
Principalele hazarde tehnologice cu impact asupra mediului sunt produse de 

deficienţe şi erori de proiectare şi construcţie ale instalaţiilor industriale, de gradul 
ridicat de uzură fizică şi morală, de exploatarea necorespunzătoare, de eroare umană, 
de managementul defectuos al operatorilor economici, de transportul 
substanţelor/deşeurilor periculoase, de ruperi ale barajelor sau explozii ale unor 
instalaţii, având atât cauze naturale, cât şi antropice şi determinând o succesiune de 
evenimente extrem de complexe sub forma unor reacţii în lanţ, cu efecte locale sau 
transfrontaliere. 

În județul Dâmbovița nu au fost înregistrate situații de urgență cauzate de 
prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice. 

Din analiza structurii economice a judeţului Dâmboviţa, a industriei chimice, 
rezultă că nici un agent economic nu deţine cantităţi foarte mari de substanţe toxice 
industriale. 
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Marea majoritate a operatorilor economici folosesc în procesul de producţie 
substanţe care prin caracterul exploziv-incendiar pot reprezenta un pericol pentru 
colectivităţile umane şi care, de regulă, constau în: 

 fabrici de oxigen şi hidrogen (Târgovişte, Fieni); 
 produse petroliere, uşor inflamabile (zonele petroliere din judeţ); 
 lacuri, vopsele, emailuri pe bază de nitroceluloză sau răşini sintetice 

(Târgovişte şi Găeşti); 
 produse derivate din sulf (Doiceşti); 
 acid fluorhidric (Târgoviște);  
 gaz natural (Răcari, sat Colacu, punct de lucru Bilciureşti); 
 dicronat de sodiu, florură de sodiu, sulfocromat galben de plumb, 

cromat, molibdat sulfat roşu de plumb, fosfat de zinc, oxid de zinc 
(Doicești); 

 hidrazină şi amoniac (Doicești); 
 oxigen, hidrogen, metanol, clor (Târgoviște). 

Există şi operatori economici, din domeniul industriei alimentare, care în 
procesul de refrigerare a produselor alimentare utilizau, ca agent de răcire în instalaţii 
de mică capacitate, amoniacul dar prin programele proprii de modernizare unii au 
trecut la refrigerare cu freon 134 ecologic, excepţie făcând Avicola Crevedia care 
utilizează ca agent de răcire amoniac. De asemenea, există şi întreprinderi de 
gospodărie comunală care utilizează clorul în procesul de potabilizare a apei extrase 
din puţuri de mică adâncime sau surse de suprafaţă. 

Rezultă, deci, că principalele substanţe toxice industriale, care pot fi implicate 
într-un potenţial accident chimic pe timpul derulării proceselor tehnologice, sunt 
cantităţi mici de compuşii rezultaţi în urma proceselor tehnologice, amoniacul şi 
clorul îmbuteliat în recipienţi de 50 l/10 bari din staţiile de apă. 

 
1.2.2. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și 

depozitare produse periculoase, riscuri asociate: accidente majore cu implicații pe 
amplasament, accidente majore cu implicații în afara amplasamentului, accidente cu 
produse periculoase pe timpul activității de transport. 

 
Dinamica evoluţiei economiei, implică o creştere permanentă a transporturilor 

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

Din cauza unor accidente de circulaţie, avariilor apărute la mijlocul de 
transport sau ambalaj, reacţiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice 
de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi, se pot produce explozii, 
incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândirea substanţelor şi deşeurilor 
periculoase pe sol şi în mediul înconjurător. 
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Transportul substanţelor sau deşeurilor periculoase pe căile de comunicaţie este  
reglementat prin Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european 
referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), 
adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, Hotărârea nr. 1175/2007 pentru 
aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri 
periculoase în România, Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor 
periculoase și nepericuloase pe teritoriul României şi Directiva 2008/68/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul 
interior de mărfuri periculoase, cu modificările ulterioare. 

Transporturile de substanţe periculoase care prezintă pericol de accidente 
majore se realizează de operatori economici şi instituţii autorizați/te pentru deșeuri 
petrochimice, muniții și materii explozive și materiale radioactive, reactivi chimici, 
nucleari. 

Operatori economici care expediază/generează deșeuri periculoase 
rezultate din activitatea desfăurată din județul Dâmbovița sunt prezentați mai jos: 
Nr. 
crt. 

EXPEDITOR / 
GENERATOR 

Adresa 

1 
ARYS FAMILY COMPANY 

SRL 
Punct de lucru:  Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 176, 

comuna Șotânga,  județul Dâmbovița 

2 NIMET SRL 
Punct de lucru: Municipiul Târgoviște, Str. Laminorului, nr. 

52,  județul Dâmbovița 

3 
OMV PETROM S.A. – 

ZONA DE PRODUCȚIE 
MUNTENIA 

Punct de lucru: Parc 70 Moreni, Moreni, județul Dâmbovița 

4 ALTEX ROMÂNIA SRL 
Punct de lucru:  Târgoviște, str. Locotenent Stancu Ion, nr. 

2D / B-dul Regele Carol I, nr. 51 

5 EXPERT RECYCLING SRL 
Sediu: str. Principală, nr. 265, Comuna Brănești, județul 

Dâmbovița 
6 ROMBIZ IMPEX SRL Punct de lucru:  str. Republicii, nr. 85, Pucioasa 

7 COS TÂRGOVIȘTE SA 
Sediu: Mun. Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11, județ 

Dâmbovița 
8 ELJ AUTOMOTIVE SA Sediu: Oraș Titu, str. Gării, nr. 101, județ Dâmbovița 

9 
ALTERNATIVE FUELS 

ROMANIA SRL 

Punct de lucru: sat Mija-com. I.L. Caragiale, DN72A, clădire 
C79, Secția 501, incinta Parcului Industrial Mija-jud. 

Dâmbovița 

10 CURENT METAL SRL 
Sediu: sat Bungetu, Comuna Văcărești, str. DCL50, nr. 

157F, județul Dâmbovița 

11 WASTEFREE DB SRL 
Sediu: Mun. Târgoviște, str. B-dul Mihai Eminescu, nr. 11A, 

jud. Dâmbovița 

12 DESMAN INFOMED SRL 
Sediu: Mun. Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr. 9, jud. 

Dâmbovița 

13 
MEGA CONSTRUCT 

METAL SRL 
Sediu/Punct de lucru: Orașul Răcari, jud. Dâmbovița 

14 
WEATHERFORD ATLAS 

GIP SA 
Punct de lucru: Loc. Butimanu, jud. Dâmbovița 

15 DEDEMAN SRL 
Punct de lucru: Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 21 - 

25, județul Dâmbovița 
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Nr. 
crt. 

EXPEDITOR / 
GENERATOR 

Adresa 

16 

SNGN ROMGAZ SA, 
FILIALA INMAGAZINARE 

GAZE NATURALE 
DEPOGAZ PLOIESTI SRL 

STAȚIA DE 
COMPRESOARE 

BUTIMANU 

Sediu: Comuna Butimanu, jud. Dâmbovița 

17 ERDEMIR ROMANIA SRL 
Punct de lucru: Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 

18, jud. Dâmbovița 

 
1.2.3. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport, riscuri 

asociate: terestre, aeriene, navale, tuneluri feroviare, tuneluri rutiere, la metrou, pe 
cablu. 

 
Transportul rutier 
În cazul producerii unor situatii de urgenţă cum ar fi: accidente urmate de 

incendii sau explozii, care să afecteze autovehiculele aflate pe reţeaua de drumuri din 
zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” al 
județului Dâmbovița, intervenția este asigurată de forțele inspectoratului în cooperare 
cu cele ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență și ale celorlalte 
componente ale Sistemului de Securitate şi Apărare Naţională, după caz.  

În ceea ce privește accidentele rutiere, în funcție de categoria autovehiculelor, 
acestea pot fi împărțite în accidente “ușoare” în care sunt implicate autoturismele și 
accidente “grele” în care sunt implicate autovehiculele de transport persoane sau 
marfă (mărfuri obișnuite sau periculoase). 

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple: nerespectarea semnelor 
și regulilor de circulație, neadaptarea vitezei la condițiile de trafic, consumul de 
alcool și starea carosabilului, gropile din el, pe importante căi rutiere, care îi fac pe 
conducatorii auto să bruscheze volanul, provocând grave accidente soldate cu pierderi 
de vieți omenești și pagube materiale. 

Tronsoane rutiere cu un grad mai ridicat de pericol, aparţinătoare zonei de 
competenţă: 

1. Autostrada 1 Bucureşti-Piteşti (E70) tranzitează judeţul Dâmboviţa, pe direcţia 
SE–V, pe o distanţă de aproximativ 31 km, de la km 49 până la km 80.  

2. DN 71 este drumul traversează judeţul de la S la N, pe o distanţă de 
aproximativ 100 de km, pe direcția Bucureşti - Sinaia, intersectându-se cu DN 
7 la Bâldana (km 0). 

a. localităţile tranzitate de acest drum sunt: Bâldana, Răcari, Conţeşti, Cuza 
Vodă, Mircea Vodă, Ilfoveni, Brăteşti, Ulmi, Târgovişte (pe şoseaua de 
centură), Aninoasa, Doiceşti, Lăculeţe, Pucioasa, Moţăieni, Fieni, 
Buciumeni, Pietroşiţa, Moroieni și Glod. 
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b. drumul este intens circulat, fiind folosit de autoturisme, camioane de 
mare tonaj şi de autovehicule de transport călători, aspecte ce 
îngreunează traficul, problemele apărând pe timpul producerii unor 
evenimente rutiere când fluenţa traficului scade considerabil datorită 
faptului că drumul este prevăzut cu o singură bandă de circulaţie pe sens; 

c. la ieşirea din Târgovişte sunt două poduri, unul peste râul Ialomiţa, iar 
celălalt peste calea ferată; 

d. din localitatea Doiceşti și până la ieşirea din judeţ spre Sinaia drumul 
abundă de curbe; 

e. pe acest drum traficul rutier creşte considerabil la sfârşitul săptămânii 
datorită exodului de turişti către și dinspre zonele montane din nordul 
judeţului. 

3. DN 72 este drumul naţional care străbate localităţile Găeşti, Dragodana, 
Târgovişte, pe o distanţă de 28 km, respectiv Răzvad, Săcuieni, Adânca, I.L. 
Caragiale, Dărmăneşti, spre Ploieşti, pe o distanţă de aproximativ 50 km. DN 
72 preia traficul rutier, de pe DN 7 şi autostrada Bucureşti-Piteşti, care 
tranzitează judeţul către estul şi sud-estul ţării. Carosabilul DN 72 este într-o 
strare bună, circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă de circulație pe sens. 

4. DN 72A face legătura între Târgovişte şi Câmpulung, tranzitând judeţul pe o 
distanţă de aproximativ 43 km, prin localităţile Priseaca, Gheboieni, Voineşti, 
Malu cu Flori, de-a lungul râului Dâmboviţa. Circulaţia rutieră se desfăşoară 
pe o singură bandă pe sens. 

5. DN 7 tranzitează judeţul pe relaţia Bucureşti - Piteşti, pe o distanţă de 
aproximativ 72 km prin localităţile Tărtăşeşti, Bâldana, Lunguleţu, Titu, 
Mătăsaru, Găeşti, Gura Foii și Valea Mare. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o 
două benzi pe sensul de circulație, sensurile de mers sunt despărțite de parapeți 
din beton, până la sensul giratoriu de Bâldana, intersecție cu DN 71, de unde 
circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens. În localitatea Găeşti DN 7 
se intersectează cu DN 61 şi cu DN 72. 

6. DN 61 face legătura între Găeşti şi Giurgiu, tranzitând pe o distanţă de 
aproximativ 35 km localităţile Greci, Petreşti, Ulieşti şi Corbii Mari (de-a 
lungul râului Neajlov) şi preia pe raza localităţii Greci o parte din traficul rutier 
de pe A1 dinspre Bucureşti sau Piteşti, spre Giurgiu şi retur. Circulaţia rutieră 
se desfăşoară pe o singură bandă pe sens. 

7. DN 1A tranzitează judeţul pe o distanţă de aproximativ 30 km, prin localităţile 
Crevedia, Lucianca, Butimanu şi Corneşti făcând legătura între Bucureşti şi 
Ploieşti, via Buftea. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens. 
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Transportul feroviar 
În cazul producerii unor situaţii de urgenţă cum ar fi: accidente urmate de  

incendii sau explozii, care să afecteze reţeaua de cale ferată din zona de competenţă a 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” al județului Dâmbovița, 
intervenția este asigurată de către forţe din cadrul acestuia, în colaborare cu Serviciile 
Voluntare pentru Situați de Urgență și cu celelalte componente ale Sistemului de 
Securitate şi Apărare Naţională, după caz. 
 
Localităţile ce se  găsesc pe principalele căi de comunicaţii şi care pot fi afectate 

în cazul producerii unor accidente pe căile de comunicaţii auto și căi ferate 
Nr. 
Crt. 

Denumirea căii de 
comunicaţie 

Localităţile ce se găsesc pe căile comunicaţii 

Căi rutiere 
 
1 

D.N.1A 
Bucureşti – Ploieşti 

Crevedia, Butimanu, Corneşti 

 
2 

D.N.7 
Bucureşti – Găeşti – Piteşti 

Tărtăşeşti, Lunguleţu, Titu, Costeşti, Mătăsaru, Găeşti, 
Crânguri 

 
3 

D.N.6 
Găeşti – Petreşti – Ulieşti – 

Corbii Mari 
Petreşti, Ulieşti, Corbii-Mari 

 
4 

D.N.71 
Bucureşti – Târgovişte – 
Pucioasa – Fieni – Sinaia 

Răcari, Conţeşti, Cuza Vodă, Mircea Vodă, Brăteşti, 
Târgovişte, Aninoasa, Doiceşti, Brăneşti,  Pucioasa, Moţăeni, 

Fieni, Pietroşiţa, Moroeni 

5 
D.N.72 

Ploieşti – Târgovişte – 
Găeşti 

Dărmăneşti, I.L.Caragiale, Mija, Răzvad 
Târgovişte, Viişoara, Picior de Munte, Dragodana, Găeşti 

 
6 

D.N.72A 
Târgovişte – Voineşti – 

Malu cu Flori – Câmpulung 

Târgovişte, Priseaca, Gheboieni, Izvoare, Voineşti, Gemenea, 
Malu cu Flori 

Căi ferate 

1 
Bucureşti – Titu – Găeşti – 

Piteşti 
Pe traseul căii ferate vor acţiona formaţiuni de Protecție civilă 

ale localităţilor unde s-au produs accidente şi ale regionalei 
C.F.Bucureşti 

2 
Bucureşti – Târgovişte – 

Pietroşiţa 
3 Târgovişte – Mija – Ploieşti 

4 
Târgovişte – I.L.Caragiale – 

Moreni 

 
Transportul prin reţele magistrale 
Datorită existenţei industriei extractive concretizată în exploatarea de ţiţei şi 

gaze naturale există riscul de explozii şi incendii la magistralele de transport petrol şi 
gaze datorate accidentelor tehnologice, cât şi a acțiunilor teroriste. 

Reteaua magistrală de gaze tranzitează localitățile: Răzvad – Brăteşti – 
Băneşti; Brăteşti – Racoviţa – Zalhana; Brăteşti – Cornăţelu – Meri – Butimanu; 
Cătunu – Podu Rizii – Răcari – Gulia; Cătunu – Burduca – Cojocaru – Găeşti; Cătunu 
– Titu; Răzvad – Ghirdoveni – jud. Prahova; Pitaru – Costeşti; Magistrală – Răcari; 
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Reţea repartiţie M.P. Petrom tranzitează localitățile: Târgovişte – Fieni; 
Târgovişte – Dragomireşti; Târgovişte-Bucşani; Valea Caselor – Mislea – Cobiuţa.                                               
Reţea repartiţie gaze M.P. Distrigaz tranzitează localitățile: Vişina – Meri – Cojocaru 
– Găeşti; Lunguleţu – Titu – Fusea; Mija – Mărgineni de Sus; Moreni – Staţie; 
Răzvad – Târgovişte – Teiş – Aninoasa – Doiceşti; Pucioasa – Fieni; Valea Mare – 
Valea Caselor. 
 

1.2.4. Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile 
nucleare sau radiologice 
  

Riscurile constau în executarea transporturilor cu material nuclear pe căile de 
comunicaţii (feroviar şi rutier), cât şi prin contribuția factorilor climatici, care ajută la 
deplasarea norului radioactiv produs în urma unui accident la CNE Kozlodui – 
Bulgaria. 

CNE-PROD CERNAVODĂ este construită pe malul stâng al canalului 
Dunăre-Marea Neagră, la aproximativ 2 km est de oraşul Cernavodă și la 3 km est de 
fluviul Dunărea, fiind proprietatea Societății Nationale Nuclear-Electrica. 

CNE-PROD CERNAVODA este proiectată să cuprindă 5 grupuri de tip 
PHWR-CANDU anvelopate, cu o putere de 2180 Mwth și 700 Mwe fiecare. 

În caz de accicent nuclear cu depăşirea barierei de protecţie a anvelopei se pot 
elibera şi dispersa în mediu produşi radioactivi sub formă gazoasă, lichidă sau 
aerosoli, care se pot răspândi pe o suprafaţă mare, astfel încât, în cazul unui accident 
nuclear major se pot depăşi nivelurile de intervenţie asociate măsurilor de protecţie. 

Radioactivitatea poate depăşi normele admise atât din punct de vedere al 
expunerii externe la radiaţiile γ emise de radionuclizii prezenţi în nor sau depuşi pe 
sol, cât şi din punct de vedere al expunerii interne prin inhalare, consumul apei și 
alimentelor contaminate, prezentând un pericol deosebit izotopii radioactivi ai 
iodului, stronțiului, cesiului, precum și ai gazelor nobile. 

 
1.2.5. Poluare de ape, riscuri asociate: care pun în pericol viața oamenilor, 

mediul acvatic și obiective majore de alimentare cu apă, cu impact major 
transfrontalier, poluări accidentale ale cursurilor de apă, poluări marine în zona 
costieră, poluări marine. 

 
Judeţul Dâmboviţa este străbătut de trei râuri importante Ialomiţa, Dâmboviţa 

şi Argeş. Din cele trei râuri, în râul Dâmboviţa nu se produc descărcări de ape uzate, 
situaţie care determină încadrarea acestuia în categoria I din punct de vedere al 
calităţii. Ialomiţa primeşte direct sau prin intermediul staţiilor de epurare orăşeneşti şi 
ai unor afluenţi, apele uzate din majoritatea zonelor industriale ale judeţului. Râul 
Argeş intră pe teritoriul judeţului poluat, din judeţul învecinat.  
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Categoria „degradat” cuprinde râuri ce străbat unele zone petroliere: Pâscov, 
Slănic, Bizdidel, Cobia, Neajlov, Dâmbovnic.  

Conductele de ţiţei aparţinând SC Conpet SA Ploiești traversează judeţul pe 
întreg teritoriul lui Dintre acestea, unele subtraversează sau supratraversează râurile 
importante, Argeş, Dâmboviţa şi Ialomiţa, prin albiile acestora. 

 
1.2.6. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări 

 
Având în vedere urmările cunoscute ale cutremurelor de mare intensitate ce pot 

afecta pe scară largă populaţia, construcţiile, bunurile şi funcţiunile social-economice, 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente trebuie considerată ca o acţiune 
de interes naţional. 

Din datele cunoscute, rezultă că fiecare categorie de clădiri, pe regim de 
înălţime şi material, perioadă de construcţie şi norme de proiectare antiseismică 
aplicate, implică măsuri specifice de protecţie în raport cu expunerea locuitorilor din 
acestea la riscuri, ca urmare a acţiunii seismice. 

De asemenea, categoriile de clădiri care sunt ocupate de un număr mare de 
locuitori şi/sau prezintă caracteristici de vulnerabilitate deosebite pentru viaţa 
acestora, trebuie să fie analizate prioritar și periodic, pentru a identifica potenţialele 
vulnerabilități, pentru evaluarea posibilelor efecte şi stabilirea măsurilor necesare 
pentru a-i proteja şi educa adecvat pe locatari. 

În aceste categorii pot fi incluse: 
 clădirile pre-1940, proiectate numai la încărcări gravitaţionale şi avariate 

succesiv de cutremure; 
 clădirile înalte pre-1977 (cu precădere în zona centrală, cartier Aleea 

Trandafirilor) proiectate potrivit unor norme dovedite insuficient de 
acoperitoare în 1977, fără cerinţe moderne de ductilitate şi cu utilizarea unei 
curbe spectrale inadecvate, structurile cu parter flexibil, unele categorii de 
structuri în cadre şi diafragme fără armare corespunzătoare, structurile 
glisate cu calitate de şantier necorespunzătoare; 

 clădirile cu P...P+1 niveluri, cu caracteristici arhitectural-constructive şi 
conformare antiseismică acceptabilă, stare de întreţinere bună şi fără avarii 
evidente. 

Categoriile de clădiri care sunt ocupate de un număr mare de locuitori, dar nu 
prezintă caracteristici de vulnerabilitate excesive vor fi încadrate în activităţile 
curente de protecţie şi educaţie antiseismică.  

Activitatea de protecție și educație antiseismică va urmări valorile cuprinse în 
Campania Națională de informare preventivă care se deruează de către Ministerul 
Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate ”Nu tremur la cutremur”. 
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1.2.7. Eșecul utilităților publice, riscuri asociate: rețele importante de radio și 

televiziune, rețele importante de comunicații și informatică, rețele importante de 
energie electrică și de gaze, rețele importante de energie termică, rețele importante de 
alimentare cu apă, rețele importante de canalizare și epurare a apelor uzate și 
pluviale, cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, 
punând în pericol viața oamenilor 

 
Probabilitatea de eșec la utilitățile publice este direct legată de factorii de 

mediu și de ceilalți factori de risc, dar și de starea tehnică a rețelelor. 
Pe raza județului Dâmbovița s-au produs asemenea evenimente, de mică 

amploare, la rețelele de apă, electricitate, gaz și telefonie fixă. Factorii determinanți 
sau favorizanți pentru producerea eșecului utilităților publice sunt: 

 starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a rețelelor; 
 exploatarea necorespunzătoare a rețelelor; 
 eroarea umană și nerespectarea normelor de securitate; 
 acțiunea negativă a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni, 

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

 avarii, accidente, explozii la obiectivele situate în apropierea rețelelor; 
 acțiuni cu caracter terrorist. 

Din evidenţa statistică rezultă că cele mai frecvente cauze ce au generat eşecul 
utilităţilor publice (de mică amploare) au fost: starea necorespunzătoare a 
infrastructurii tehnice a reţelelor, acţiunea negativă asupra reţelelor a fenomenelor 
meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, îngheţ, temperaturi ridicate) și alunecări 
de teren. Defecţiunile au fost remediate în cel mai scurt timp de către administratorii 
reţelelor respective. 

 
1.2.8. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos 

 
Căderile de obiecte cosmice sunt fenomene relativ rare şi greu de prognozat. 

Accidentul unui satelit cu alimentare nucleară poate fi prevăzut cu câteva săptămâni 
sau luni înainte, dar se poate întâmpla ca anumite astfel de accidente, să poată fi 
prevăzute doar cu câteva ore înainte. Deşi nu se poate determina exact locul 
impactului, se poate face o determinare a zonei unde se aşteaptă să aibă loc impactul. 
Zona tipică de impact este de 100.000 km2.  

Un satelit poate conţine materiale radioactive sub formă de reactor nuclear sau 
de generator termic. Riscul iradierii dat de aceste materiale poate varia de la foarte 
mic la foarte mare. Din resturile de sateliţi au fost înregistrate nivele ale radiaţiilor de 
până la 5000 mSv/h. 
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Conform Convenţiei de Notificare Rapidă în caz de Accident Nuclear, 
autorităţile naţionale competente vor fi informate prin Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.) despre orice cădere de satelit, după ce s-a primit 
notificarea din partea statului responsabil pentru satelit.  

Teritoriul judeţului Dâmbovița este străbătut de rute aeriene, având în vedere 
existenţa în vecinătate a aeroporturilor din Bucureşti, Otopeni și Băneasa. De 
asemenea, pe teritoriul judeţului există suprafeţe agricole care sunt tratate aerian 
pentru combaterea dăunătorilor. Unele comunități urbane apelează deseori la 
operatorii unor aparate de zbor pentru acțiuni de combatere a insectelor. Având în 
vedere aceste aspecte există posibilitatea prăbuşirii unor aparate de zbor. 
 

1.2.9. Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor 
militare 

 
Muniţii rămase neexplodate sunt reprezentate de toate categoriile de muniţii 

utilizate în scop militar, trecute prin gura de foc, lansate sau iniţiate, care nu au avut 
efect final prin nefuncţionare sau cele neutilizate şi care nu au fost distruse, 
descoperite în locuri, altele decât cele permise. 

Acţiuni ce pot determina existenţa unor muniţii rămase neexplodate: 
 atacuri aeriene; 
 operaţiuni şi manevre terestre; 
 explozii sau incendii la depozitele de muniţii sau materiale explozive; 
 accidente pe timpul transportului; 
 trageri de instrucţie cu muniţie de război, în poligoane ce au trecut în 

circuitul economic. 
Tipuri de muniţie: 
 de infanterie:   
o cartuşe calibrul 4 – 14 mm;  
o grenade de mână; 
o mine antipersonal; 

 de artilerie:  
o bombe (mine) de aruncător calibrul 60 -120 mm; 
o proiectile de artilerie calibrul 20 – 240 mm; 
o explozive,fuzante, brizante, incendiare, fumigene şi  reactive. 

 de aviaţie:  
o bombe brizante de calibru 0,5 – 150 Kg.; 
o bombe exploziv-brizante de calibru 50-10.000 Kg; 
o bombe (mină) cu acţiune explozivă de calibru  150-5.000 Kg; 
o bombe pentru rupere-pătrundere de calibru  150-5.000 Kg; 
o bombe de apă destinate distrugerii prin efectul şocului hidraulic; 
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o bombe de aviaţie ghidate (rachete). 
Descoperirea muniţiei neexplodate se face, de regulă, pe timpul executării de: 

lucrări arheologice, lucrări de construcţie, sistematizări şi îmbunătăţiri funciare, 
lucrări agricole, în alte cazuri speciale. 
 

1.2.10. Risc radiologic 
  

Radioactivitatea este un fenomen natural, iar sursele naturale ale radiației sunt 
caracteristici ale mediului înconjurător. Radiațiile și substanțele radioactive au 
numeroase aplicații beefice, de la generarea de energie până la utilizări în medicină, 
industrie și agricultură. 

Pentru gestionarea acestui tip de risc, la Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență a elaborat Concepția națională de răspuns la accident nuclear sau 
radiologic. În vederea întocmirii și implementării planurilor de răspuns în astfel de 
situații, concepția națională asigură informațiile de bază necesare. 
 

Secțiunea a 3-a 
Analiza riscurilor biologice 

 
Agenţii biologici se găsesc în multe sectoare de activitate şi locuri de muncă. 

Riscurile generate de agenţii biologici ar putea fi subestimate deoarece, în cele mai 
multe cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi cu ochiul liber.  

Prin „agenţi biologici” se înţeleg microorganisme, inclusiv microorganismele 
modificate genetic, culturile celulare și endoparaziţii umani care sunt susceptibili de a 
provoca o infecţie, o alergie sau o intoxicaţie. Agenţii biologici sunt clasificaţi în 
patru grupe de risc în funcţie de importanţa riscului de infecţie pe care îl prezintă. 

 
1.3.1. Epidemii 

  
În ceea ce priveşte riscul izbucnirii unor epidemii, în afara posibilităţii de 

transmitere a viruşilor la nivel internaţional-naţional (fără o existenţă a focarului la 
nivelul judeţului), pe raza judeţului Dâmboviţa funcţionează Sanatoriul TBC Moroeni 
(unde sunt trataţi pacienţi suferinzi de tuberculoză) şi Secţia de boli infecto-
contagioase care funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgoviște.  

Măsurile de evitare a riscului apariţiei unui focar şi dezvoltării unor epidemii 
sunt gestionate în cadrul acestor instituţii, sub stricta supraveghere a Direcției de 
Sănătate Publică Dâmboviţa. 
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1.3.2. Epizootii/Zoonoze 
 

Din datele furnizate de Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor, județul Dâmbovița este supus riscului de apariție a unor epizootii. În 
județul Dâmbovița au fost identificate 25 de fonduri cinegetice din cele 41 existente, 
unde s-a manifestat Pesta Porcină Africană la mistreț, care s-a extins și la 
exploatațiile nonprofesionale deținătoare de suine. 

Un alt risc de producere a unor epizootii este dat de Gripa Aviară, care poate 
afecta exploatațiile nonprofesionale deținătoare de păsări aflate în apropierea lacurilor 
și a cursurilor de apă. Localitățile cu risc crescut sunt: Crevedia, Ciocănești, Cornești, 
Băleni, Văcărești, Nucet, Petrești, Mogoșani, Morteni și Dragodana. 

Întregul efectiv de animale existent la nivelul județului Dâmbovița este 28268 
explotații nonprofesionale, 260 de exploatații comerciale de tip A, 8 ferme 
comerciale de suine și 8 societăți comerciale deținătoare de păsări. 

Deținătorii de animale au obligația și răspunderea aplicării măsurilor stabilite 
de organele sanitar-veterinare pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la 
animale, precum și de asigurarea bazelor materiale și a condițiilor organizatorice 
necesare. 
 

1.3.3. Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor 
 

Sănătatea plantelor este foarte importantă pentru producția vegetală, spațiile 
verzi publice și private, ecosistemele naturale, serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea dintr-un spațiu geografic. 

Pentru a combaterea amenințării este necesar să se adopte măsuri privind 
determinarea riscurilor fitosanitare prezentate de către acele organisme dăunătoare și 
reducerea acestor riscuri la un nivel acceptabil. 

Necesitatea unor astfel de măsuri a fost recunoscută de mult timp. Aceste 
măsuri au făcut obiectul unor acorduri internaționale și convenții internaționale. 

Sub influența temperaturilor și a precipitațiilor atmosferice, asociate factorilor 
tehnologici și de relief, calitatea și aspectul comercial al plantelor de cultură se pot 
deprecia semnificativ, în urma atacurilor diferiților agenți patogeni, buruieni și 
dăunători. În unele dintre cazuri, atacurile devin atât de puternice încât pot determina 
reduceri masive ale nivelului producțiilor agricole/horticole, ceea poate provoca 
probleme grave pe suprafețele cultivate. 

Unitatea Fitosanitara Dâmbovița reprezintă Autoritatea Națională Fitosanitară 
la nivel teritorial și asigura servicii de specialitate producătorilor agricoli și 
deținătorilot de teren agricol indiferent de forma de proprietate. Aceasta desfășoară 
activități de prognoză și avertizare, carantină fitosanitară, controale fitosanitare și alte 
activități în domeniul protectiei plantelor și regimul produselor de uz fitosanitar. 
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Secțiunea a 4-a 

Analiza riscurilor de incendiu 
 

La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a 
unui incendiu şi a consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz, factorii care pot 
genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui 
incendiu; agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot interveni 
în caz de incendiu şi efectele negative ale acestora asupra construcţiilor, instalaţiilor 
şi a utilizatorilor; nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind 
cerinţa de calitate ”siguranţă la foc”; nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice 
de prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora; 
factorul uman (numărul de persoane, vârsta, starea fizică, nivelul de instruire); alte 
elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. 

Condiţiile (împrejurările) care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, 
dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele 
grupe: 

 instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate; 
 receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi; 
 sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; 
 contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la 

sistemele de încălzire; 
 jocul copiilor cu focul; 
 fumatul în locuri cu pericol de incendiu; 
 sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor 

specifice de P.S.I.; 
 reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu; 
 folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate, 

precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) 
în medii periculoase; 

 neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare; 

 scurgeri (scăpări) de produse inflamabile; 
 defecţiuni tehnice de construcţii-montaj; 
 defecţiuni tehnice de exploatare; 
 nereguli organizatorice; 
 explozie urmată de incendiu; 
 trăsnet şi alte fenomene naturale; 
 acţiune intenţionată (arson); 
 alte împrejurări. 
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Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea 

riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii, neutralizării şi/sau 
eliminării factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea 
unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs. 
 

Secțiunea a 5-a 
Analiza riscurilor sociale 

 
Prin riscuri sociale se înţeleg riscuri majore care afectează un mare grup uman, 

acestea putând fi HAZARDE sau CREATE DE ACTIVITATEA UMANĂ (proteste, 
boicoturi, schimbări regimuri politice etc.) şi care au consecinţe sociale (schimbări în 
viaţa omului) cu potenţial catastrofic şi sever.  

În vederea intervenţiei pentru contracararea şi diminuare acestora trebuie 
cunoscută populaţia expusă, trebuie să existe măsuri de acţiune imediată şi trebuiesc 
cunoscute efectele riscurilor sociale.  

În județul Dâmbovița „Riscul Social” poate apare pe timpul marilor aglomerări 
de persoane prilejuite de: 

 târguri şi expoziţii; 
 spectacole organizate în săli de spectacole: Sala Polivalentă, Case de cultură 

şi Teatre; 
 festivaluri, spectacole şi competiţii sportive organizate în pieţe, pe stadioane 

şi în parcuri; 
 pe timpul manifestărilor sociale de protest generate de stările de frustrare, 

nemulţumiri sociale şi incertitudini salariale; 
 pe timpul manifestărilor unor mase de oameni cu nivel de trai redus 

(acutizare tensiuni) în zonele defavorizate. 
Având în vedere importanţa şi diversitatea obiectivelor dispuse în zona de 

competenţă a inspectoratului, coroborate cu situaţia conflictuală existentă pe plan 
internaţional (caracterizată de - răspândirea ideologiilor extremiste, proliferarea 
grupărilor naţionaliste, contestatare sau paramilitare; - persistenţa tensiunilor sociale, 
interetnice şi interconfesionale; - îndemnul la război, discriminare şi ura de clasă sau 
religioasă, incitarea la acte de separatism teritorial; - organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi de instruire paramilitară; - creşterea agresivităţii unor medii sau persoane 
interesate pentru a intra în posesia unor produse strategice, substanţe radioactive, 
toxice, etc. în scopul utilizării acestora pentru producerea unor atentate) se poate 
aprecia că, la nivelul județului Dâmbovița, riscul social este redus. 
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Secțiunea a 6-a 

Analiza altor tipuri de riscuri 
 

La nivelul judeţului Dâmboviţa nu au fost identificate alte riscuri decât cele 
analizate. 
 

Secțiunea a 7-a 
Zone de risc crescut 

 
Conform Legii nr. 575/ 2001 unităţile administrativ teritoriale afectate de 

inundaţii sunt: municipile Târgovişte și Moreni, oraşele Găeşti, Pucioasa și Titu, 
comunele Băleni, Bărbuleţu, Bezdead, Brăneşti, Bucşani, Cobia, Comişani, Conţeşti, 
Costeşti Vale, Crângurile, Dărmăneşti, Dobra, Dragodana, Dragomireşti, Finta, 
Glodeni, Gura Ocniţei, Gura Şuţii, I.L. Caragiale, Iedera, Malu cu Flori, Măneşti, 
Moroeni, couna Odobeşti, Petreşti, Potlogi, Produleşti, Pierşinari, Răzvad, Runcu, 
Şotânga, Tătărani, Ulieşti, Ulmi, Valea Lungă, Valea Mare, Văcăreşti, Vărfuri, 
Vişina şi Vişineşti. 

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa se înregistrează alunecări de teren active 
conform Legii nr. 575/2001, fiind enumerate astfel: municipiul Moreni, oraşele 
Pucioasa și Fieni, comunele Aninoasa, Bărbuleţu, Bezdead, Brăneşti, Căndeşti, 
Doiceşti, Hulubeşti, Ludeşti, Moţăeni, Ocniţa, Pietroşiţa, Pucheni, Runcu, Şotânga, 
Tătărani, Valea Lungă, Văleni Dâmboviţa, Vişineşti şi Vulcana Băi.  

În ceea ce priveşte riscul de cutremur, judeţul Dâmboviţa este amplasat în 
zona cu intensitate seismică VIII, conform Legii nr. 575/2001, fiind afectat în 
totalitate. Este încadrat la gradul de risc ridicat. 

Surse potenţiale de explozie sunt operatorii economici care produc, 
stochează, prelucrează gaze sau lichide inflamabile, precum şi cei care folosesc în 
procesul tehnologic materiel explozive: SC Carpatcement Holding SA (cariera de 
exploatare de la Lespezi - explozie produsă în 1972, soldată cu pierderi de vieţi 
omeneşti şi pagube materiale, cariera de la Pucioasa), SC COST SA, SC Otelinox 
SA, SC Erdemir SA Târgovişte, care în timpul proceselor de producere şi prelucrare a 
metalelor, datorită apariţiei unor reacţii chimice şi fizice necontrolate,  al acţiunilor 
umane premeditate pot fi afectate de explozii puternice care ar avea urmări cu un 
număr mare de victime, distrugeri de construcţii şi instalaţii.  

Societăţile comerciale care au ca obiect de activitate producţia de apărare sunt 
expuse riscului producerii exploziilor la procesarea, depozitarea şi comercializarea 
substanţelor şi produselor specifice. 

Cu toate că industria chimică nu are o dezvoltare deosebită, în judeţul 
Dâmboviţa sunt operatori economici şi instituţii publice care produc şi folosesc în 
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activităţile specifice produse chimice care prezintă pericol cum ar fi substanţe cu 
acţiune iritantă, caustică şi sufocant axfisiantă (amoniac, clor) care se găsesc în 
instalaţiile sursă toxică sub formă de gaze lichefiante, gaze comprimate, vapori, 
aerosoli sau lichide.  

Staţiile de tratare a apei ce aparţin societăţilor de gospodărire comunală de la 
municipii şi oraşe care folosesc clorul, fabricanţii de vopseluri (SC SWARCO  
VICAS SA, SC TURNIR SRL ambele din Târgovişte), deţinătorii de materiale 
explozive (SC CARPATCEMENT HOLDING SA) sunt surse de risc minor. 
 Operatori economici de tip SEVESO în județul Dâmbovița: 

Târgoviște SC OTELINOX SA 
Prelucrarea 
metalelor 

Soseaua Gaesti, 
nr. 16 

Amplasament 
de nivel 
superior 

Răcari 

SNGN ROMGAZ S.A 
Filiala de Înmagazinare 
Gaze Naturale Depogaz 

Ploiesti SRL 

depozitarea și 
distribuția GNL 

Oraşul Răcari, 
Sat Colacu, 

punct de lucru 
Bilciureşti 

Amplasament 
de nivel 
superior 

Doicești 

FERRO 
PERFORMANCE 

PIGMENTS ROMANIA 
S.R.L 

fabricarea 
substanțelor 

chimice 

Aleea Sinaia, 
nr. 120, 

Amplasament 
de nivel 
superior 

Conţeşti  
DN 71 

SC BUTANGAS 
ROMANIA SA 

depozitarea GPL/ 
producerea 

îmbutelierea și 
distribuția în vrac 

GPL 

com. Conţeşti 
DN 71 

Amplasament 
de nivel 
superior 

Raciu  
Punct de 
lucru sat 
Siliște 

SC CONPET SA Ploiești 

alte activități -
Depozitare și 

transport ţiţei prin 
conducte 

Com.Raciu 
Punct de lucru 

sat Siliște 

Amplasament 
de nivel 
inferior 

 

Capitolul IV 
ACOPERIREA RISCURILOR 

 
Se constată că sintagma Acoperirea riscurilor este necesar să fie privită ca o 
Concepție la nivel județean privind acoperirea riscurilor. 
 Argumente: 

 HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc descrie modul în care 
trebuie să se efectueze managementul unui număr de 24 riscuri potențial 
generatoare de situații de urgență, iar numărul acestora nu este limitativ, 
admițându-se posibilitatea apariției unor riscuri neidentificate în respectivul act 
normativ; 

 HG nr. 557/2016  stabilește ca, pentru fiecare tip de risc, la nivel județean să 
fie întocmit un plan de acțiune specific; 
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 HG nr. 557/2016 stabilește ca, pentru fiecare tip de risc, să se emită un 
regulament de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice. Din studiul 
regulamentelor emise până în prezent, rezultă că un astfel de regulament 
stabilește și obligativitatea întocmirii de planuri de apărare specifice riscului 
respectiv; 

 HG nr. 557/2016 stabilește toate procesele managementului tipului de risc, 
fiind vorba de un ciclu amplu, cu multe structuri implicate, care nu poate fi 
cuprins într-un singur document, precum PAAR. 

 Concluzie: 
 Având în vedere multitudinea de riscuri potențial generatoare de situații de 
urgență, PAAR județean nu va putea cuprinde decât o Concepție la nivel județean 
privind acoperirea riscurilor. 
 

Secțiunea 1 
Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție 

 
 Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție descrie tabloul 
general al organizării și desfășurării acțiunilor intervenției, vizând următoarele puncte 
de interes: 

 Etapele de realizare a acţiunilor; 
 Faze de urgenţă ale acţiunilor; 
 Acţiunile de protecţie-intervenţie;  
 Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare; 
 Instruirea. 
Prin acțiuni de protecție-intervenție înțelegem domeniul de acțiune: Răspuns, 

astfel cum este descris acesta în HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 
risc, însă, în analiza și acoperirea riscurilor, trebuie subliniată importanța și a 
celorlalte domenii de acțiune în managementul tipului de risc: Prevenire, Pregătire, 
Investigare/evaluare post- eveniment, respectiv Refacere/reabilitare. 

La nivelul județului Dâmbovița, prin Odinul prefectului privind aprobarea 
Regulamentului de organizare, atribuțiile şi funcţionarea CJSU Dâmbovița, se 
stabilesc, pe lângă componența CJSU, Grupurile de suport tehnic (GST) pentru 
fiecare dintre tipurile de risc clasificate în HG nr. 557/2016. Acestor GST li s-a 
stabilit sarcina elaborării Planului județean de acțiune aferent tipului de risc pentru 
care a fost numit.   

ISUJ Dâmbovița a conclucrat cu grupurile de suport tehnic pe linia întocmirii 
planurilor județene de acțiune, furnizând structura planurilor, aprobată de 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și acordând asistență de specialitate 
privind obiectivele ce trebuie urmărite în planurile de acțiune. 
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Structura planului de acțiune are elemente cuprinzătoare privind răspunsul la 
manifestarea tipului de risc, precum:  

 principalele ameninţări care se pot manifesta în cazul situațiilor de 
urgență de amploare; 

 efecte posibile; 

 ipoteze; 
 misiunea generală; 
 priorităţi operaţionale; 

 pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenție; 

 elemente de decizie; 

 autorităţi responsabile cu rol principal şi secundar; 

 autorităţi şi instituţii cu funcţii de sprijin; 

 misiunile autorităţilor pe domenii de acțiune; 
 fluxul informaţional decizional; 
 comunicaţii şi informatică; 
 relaţia cu mass-media. 

Planurile județene de acțiune pe tipuri de risc sunt de interes pentru toate 
structurile cu atribuții din cadrul sistemului județean de management al situațiilor de 
urgență: comitetul județean, comitetele locale, instituții publice, operatori economici 
sursă de risc. 

Astfel, există premisele necesare ca, urmând întocmai prevederile HG nr. 
557/2016, ale Planurilor de acțiune sau de apărare întocmite și aprobate la nivel 
județean, precum și ale principalelor acte normative din domeniul situațiilor de 
urgență (cu referințe care se regăsesc în prezentul PAAR), să se realizeze un răspuns 
oportun și eficient în situația declanșării diferitelor tipuri de risc, atât la nivel 
județean, cât și la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență. 

Subliniem că ISUJ Dâmbovița, prin specificul domeniului său de competență, 
pregătire și dotare, este una dintre structurile cu aportul cel mai important în 
realizarea activităților pe fiecare dintre domeniile de acțiune descrise în HG nr, 
557/2016, dar mai ales în ceea ce privește răspunsul. 

La nivelul zonei de competenţă a ISUJ Dâmbovița funcţionează 11 subunităţi 
operative. Raioanele de intervenție, cuprinzând repartiția localităților pe subunități 
de intervenție, sunt prezentate în Anexa nr. 4 la PAAR. 

Menționăm că, pentru o serie de riscuri, Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență a emis, cu avizul Departamentului pentru Situații de Urgență, Concepții 
naționale de răspuns, acestea constituind un bun exemplu în ceea ce privește 
realizarea planurilor județene de acțiune pentru toate tipurile de risc identificate. 

La momentul elaborării prezentului PAAR, o parte dintre planurile județene de 
acțiune au fost aprobate, iar altele sunt în lucru. 
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În cuprinsul prezentului PAAR se fac trimiteri la planurile acțiune pe tipuri 
de risc sau alte documente de interes operativ aprobate la nivel județean. Acestea 
cuprind, efectiv, măsurile și acțiunile pentru acoperirea riscurilor, motiv pentru care 
este necesar ca structurile responsabile să se raporteze la respectivele documente 
operative în vederea organizării măsurilor de acoperire a riscurilor potențial 
generatoare de situații de urgență în aria geografică din județul Dâmbovița în care 
dețin competențe de acțiune. 

 
Secțiunea a 2-a 

Etapele de realizare a acțiunilor 
 
Principalele etape de realizare a acţiunilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

sunt: 
Prevenirea: 
 Urmărirea realizării unor măsuri şi acțiuni de minimizare a vulnerabilitatii 

și condițiilor de funcționare-exploatare în vederea diminuării și eliminării 
vulnerabilității; 

 Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare gestionării situaţiilor 
de urgenţă specifice tipurilor de risc; 

 Planificarea acțiunilor de protecție-intervenție; 
 Stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acțiunilor de protecție-

intervenție, pe etape; 
 Asigurarea instruirii-pregătirii personalului din cadrul instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu şi a populaţiei. 
Protecţia: 
 Asigurarea înștiințării, alarmării și informării; 
 Asigurarea protecției individuale și familiale; 
 Urmărirea asigurării măsurilor de protectie colectivă (de grup); 
 Urmărirea asigurării acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, 

bunurilor și valorilor materiale prin evacuare-relocare; 
 Urmărirea asigurării acțiunilor și măsurilor de profilaxie în zona de risc, în 

vederea împiedicării declanșării unor epidemii și/sau epzootii; 
 Asigurarea asistenței medicale și a asistenței medicale de urgență, a 

asistentei psihologice în zona de risc; 
 Asigurarea supravegherii și controlului situației de pericol/urgență în zona 

de risc; 
 Asigurarea acțiunilor de cercetare-căutare; 
 Urmărirea realizării unor acțiuni de restricții și interdicții necesare în zonele 

de risc și de distrugeri; 
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 Urmărirea respectării unor reguli de comportare specifice în zonele de risc 
și de distrugeri. 

Intervenţia: 
 Activitatea CJSU şi a Centrului Operaţional pentru conducerea acțiunilor 

unor formațiuni de intervenție în vederea gestionarii situaţiilor de urgenţă 
produse. Activitatea se realizează fără înștiințare, prin inițiativa proprie: 
prezentarea la sediile CLSU și activarea acțiunilor; 

 Primirea informațiilor despre producerea evenimentelor, notificarea 
informației către CJSU, înştiinţarea CNSU, formațiunilor de intervenție și 
agenților economici interesaţi, alarmarea publică; 

 Organizarea intervenției; 
 Desfășurarea intervenției prin executarea acțiunilor planificate în etapa de 

prevenire. 
Reabilitarea-restabilirea: 
 Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de 

intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile sau care prezintă 
pericol public; 

 Nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de 
primă urgenţă; 

 Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi 
amenajările afectate. 

Menţinerea condiţiilor de siguranţă: 
 Acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
 Prevenirea îmbolnăvirilor în masă; 
 Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie; 
 Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau 

evacuate; 
 Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi 

religioasă. 
 

Secțiunea a 3-a 
Faze de urgență a acțiunilor 

 
Intervenţia subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” 

al județului Dâmboviţa este organizată astfel: 
- urgenţa I - asigurată de Garda de intervenţie a subunităţilor în raionul 

(obiectivul) afectat; 
- urgenţa a II-a - asigurată de către subunităţile ISUJ Dâmbovița; 
- urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
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- urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul 
inspectorului general al IGSU, în cazul unor intervenţii de amploare de 
lungă durată. 

Pentru îndeplinirea misiunilor sunt solicitate conform planurilor de cooperare 
forţe şi mijloace de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean, unităţi ale MApN, Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de 
Urgenţă, precum şi forţe şi mijloace puse la dispoziţie de către Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

Celelalte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în funcţie de 
locul, natura, amploarea și de evoluţia evenimentului vor dispune acţiunea forţelor de 
intervenţie din zona de responsabilitate unde s-a produs evenimentul și, după caz, 
completarea acestora cu forţe aparţinând structurii judeţene sau regionale conform 
dispoziţiilor interne ale fiecărei structuri. 
 

Secțiunea a 4-a 
Acțiunile de protecție-intervenție 

 
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor 

prevăzute să intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de 
monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. 

Acțiunile de protecție-intervenție sunt cuprinse în Planurile județene de 
acțiune, întocmite de grupurile de suport tehnic pe structura aprobată de Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență. 
 

Secțiunea a 5-a 
Instruirea 

 
Instruirea structurilor cu atribuții privind acțiunile de protecție-intervenție se 

asigură potrivit HG nr. 557/2016, domeniul de acțiune Pregătire, precum și în baza 
celorlalte prevederi legale incidente, cu precădere regulamentele de gestionare a 
situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc.  

Anual, la nivelul județului Dâmbovița, se emite Ordinul prefectului județului 
Dâmbovița pentru aprobarea Planului de pregătire pe linia situațiilor de urgență. 

În afara planurilor de pregătire, se organizează exerciții pe parcursul cărora se 
poate testa capacitatea de acoperire a riscurilor pe diferite nivele de responsabilitate. 

Pregătirea continuă a personalului constituie o obligaţie de serviciu şi are un 
caracter permanent, organizându-se în timpul programului de lucru, pe baza 
planurilor anuale întocmite la nivelul fiecărui sector de activitate, potrivit nevoilor 
reale de pregătire a fiecărei persoane în parte, având ca principal scop creşterea 
competenţei profesionale, a eficienţei îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, a 
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corectitudinii în aplicarea prevedreilor legale, în vederea rezolvării oportune a 
problemelor complexe ce caracterizează activitatea pe linia situaţiilor de urgenţă. 

 
Secțiunea a 6-a 

Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare 
 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 
observării, detectării, măsurii, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, 
alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor de către factorii implicaţi 
în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 
 Circuitul informaţional-decizional este specific fiecărui tip de risc și precizat 
în Planurile de acțiune județene. 
  

Capitolul V 
RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de 

analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin 
Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetul județean şi comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă. 
 Consiliul judeţean şi consiliile locale prevăd, anual, în bugetele proprii, 
fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care 
le reprezintă. 
 Resursele materiale şi financiare necesare se stabilesc corespunzător  
categoriilor de forţe și mijloace prevăzute în planurile județene de acțiune și/sau 
celelalte planuri de apărare.  
 La realizarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se vor avea în vedere toate 
domeniile de acțiune ale managementului tipului de risc prevăzute în HG nr. 
557/2016: Prevenire, Pregătire, Răspuns, Investigare/evaluare post-eveniment, 
respectiv Refacere/reabilitare.   

Resursele umane și materiale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa sunt asigurate prin structurile din 
subordine: detașamentele de pompieri din Târgovişte, Titu, Moreni, Găeşti şi 
Pucioasa și gărzile de intervenţie din Voineşti, Corneşti, Răcari, Vişina, Fieni şi 
Potlogi. Structurile din cadrul inspectoratului acţionează în raioanele de intervenţie 
stabilite. 
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Capitolul VI 
LOGISTICA ACȚIUNILOR 

 
Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile şi activităţile organizate, 

planificate şi desfăşurate în scopul aprovizionării la timp şi fără întrerupere cu 
resursele materiale necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării 
de sănătate a personalului operativ, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie, de 
comunicaţii şi informatice. 
 Forţele şi mijloacele de intervenţie necesare în cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă aparțin atât autorităților responsabile cu rol principal și secundar, cât și celor 
care asigură funcții de sprijin, conform prevederilor HG nr. 557/2016. 

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc, se pregătesc 
din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice 
sau alte documente cu caracter operativ. 
 

ANEXE 
 

Anexa nr. 1 - Lista completă a actelor normative; 

Anexa nr. 2 - Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și 
acoperirea riscurilor la nivel județean; 

Anexa nr. 3 - Structurile deconcentrate organizate la nivelul judeţului Dâmboviţa; 

Anexa nr. 4 - Raioanele de intervenție, cuprinzând repartiția localităților pe 
subunități de intervenție; 

Anexa nr. 5 - Atribuțiile autorităților și responsabililor;  

Anexa nr. 6 - Riscuri potențiale în localități/județe vecine care pot afecta zona de 
competență a unității administrativ-teritoriale; 

Anexa nr. 7 - Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori 
critice și de alarmare a populației în cazul evacuării; 

Anexa nr. 8 - Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei 
situații de urgență; 

Anexa nr. 9 - Locuri/spații de evacuare în caz de urgență; 

Anexa nr. 10 - Planificarea exercițiilor/aplicațiilor conform reglementărilor tehnice 
specifice; 
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Anexa nr. 11 - Componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul 
gestionării situațiilor de urgență; 

Anexa nr. 12 - Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de 
reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor 
acestora, pe tipuri de riscuri; 

Anexa nr. 13 - Schema fluxului informațional-decizional; 

Anexa nr. 14 - Rapoarte lunare de informare și analiză către prefect; 

Anexa nr. 15 - Protocoale de colaborare cu instituții similare din țările cu care există 
granițe comune, în cazul producerii unor situații de urgență; 

Anexa nr. 16 - Situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de 
apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilități 
locale și cu sprijin de la comitetul pentru situații de urgență ierarhic 
superior etc.; 

Anexa nr. 17 - Reguli de comportare și măsuri pentru protecția populației în cazul 
producerii unei situații de urgență; 

Anexa nr. 18 - Hărți de risc. 
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