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Capitolul I 
SCOP ȘI OBIECTIVE 

 

Schema cu riscurile teritoriale, denumită în continuare SRT este documentul care se 
elaborează în scopul evaluării riscurilor din zona de competență, județul Dâmbovița, în vederea 
stabilirii măsurilor de prevenire și intervenție, precum și pentru cunoașterea și includerea riscurilor 
și măsurilor, de către unitățile administrativ-teritoriale județene, în documentele operative de 
gestionare a situațiilor de urgență la nivelul acestora.  

Scopul SRT este acela de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a 
responsabilităților 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, în vederea eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, 
valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale şi factorilor de mediu 

Obiectivele SRT sunt: 
a) identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de risc generatoare de dezastre 

naturale şi tehnologice, existente pe teritoriul judeţului sau pe teritoriul judeţelor vecine, care ar 
putea afecta şi teritoriul judeţului Dâmbovița; 

b) organizarea şi asigurarea stării de operativitate a capacităţilor de intervenţie optime prin 
serviciile pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

c) realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare 
pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare; 

d) planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru 
limitarea și reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, înlăturarea efectelor dezastrelor naturale și 
tehnologice şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate; 

e) elaborarea planurilor operative de intervenție și a celor de analiză și acoperire a riscurilor. 
 

Capitolul II 
ZONA DE COMPETENȚĂ 

 

Zona de competență este reprezentară de județului Dâmbovița în limitele teritoriale 
stabiulite în anul 1968 odată cu reorganizarea administrativ teritorială și este unul dintre cele 41 de 
județe ale României. Face parte din regiunea istorică Muntenia și din regiunea de dezvoltare Sud-
Muntenia (alături de Argeș, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași).  

Secțiunea 1 
Aspecte administrative 

 

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

Municipiul Târgovişte este reşedinţa judeţului. Timp de mai bine de 300 de ani, la 
Târgoviște, veche cetate de scaun și capitala Țării Românești, 33 de voievozi au domnit și luptat 
pentru păstrarea integrității spiritului național. Este situat în partea central sudică a României și este 
străbătut de paralela 44°55'27"N și meridianul 25°27'24"E, fiind poziționat la trecerea dintre 
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Câmpia Română și dealurile Subcarpaților. Târgoviște se află la o distanță de 80 km de București, 
capitala României. Se află la o altitudine cuprinsă între 260 și 300 metri, poziționându-se între 
râurile Dâmbovița și Ialomița și are o suprafață de peste 35 km2. 

Municipiul Moreni este situat în zona Subcarpaților externi dintre Prahova și Ialomița, într-
o mică depresiune, zonă de contact dintre dealuri mai înalte în nord și coborâte spre sud și câmpia 
piemontană înaltă a Cricovului Dulce, într-un climat temperat continental. Este situat în partea de 
est a județului Dâmbovița, la 20 km. depărtare de municipiul Târgoviște și se întinde pe o suprafață 
de 35 km². 

Orașul Fieni este situat în zona subcarpatică, în interfluviul dintre râurile Ialomița si 
Ialomicioara. Situat în partea de nord a județului Dâmbovița, se află la 10 km de comuna Moroieni. 
Coordonatele geografice 25025΄16¨ longitudine estica si 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, 
aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar , cota medie de 460 de metri deasupra nivelului 
mării, îl situează la o altitudine medie a așezărilor țării noastre. 

Orașul Găești. străveche așezare, peste 523 de ani de atestare documentară, este situat în 
partea de sud-vest a județului Dâmbovița, la contactul dintre Câmpia Româna (Găvanu - Burdea) cu 
Piemontul Cândești, între văile râurilor Argeș la Sud-vest și Potopu, la Nord-est. Are următoarele 
coordonate geografice: 44050΄ latitudine nordică și 25019΄ longitudine estică, iar altitudinea este de 
190,62 m. Ocupă o suprafață de 22,4 km². 

Orașul Pucioasa este așezat pe cursul mijlociul al văii Ialomiței, în zona dealurilor 
subcarpatice, a căror înălțime depășesc cu puțin 600 metri și sunt situate la 390 metri deasupra 
nivelului mării. Este situat în zona colinar-centrală a județului Dâmbovița. Se întinde pe o distanță 
de 8,75 km de-a lungul Văii Ialomiței și pe o lățime de 7,375 km, având o suprafață totală de 4239 
hectare. 

Orașul Răcari se află situat în partea de sud-est a județului Dâmbovița, în Câmpia Titu, la o 
altitudine de 140 m față de nivelul mării, fiind brăzdat de cursurile râurilor Colentina și Ilfov. A fost 
declarat oraș în anul 2004. Este traversat de șoseaua națională DN71, care leagă Bucureștiul de 
Târgoviște. 

Orașul Titu este situat în partea de sud a județului Dâmbovița, aproximativ la 50 km nord-
vest de capitala țării, ceea ce corespunde unei poziții central-nordice în cadrul Câmpiei Române și 
unei amplasări aproape mediane între localitățile București–Pitești–Târgoviște. În Titu se 
intersectează calea ferată București–Pitești, cu linia ce duce la Târgoviște și Pietroșița. Titu este 
traversat de șoseaua națională DN7, care leagă Bucureștiul de Pitești. Din DN7, la Titu se ramifică 
și șoseaua județeană DJ701, care leagă orașul spre sud de autostrada București–Pitești și spre nord 
de Târgoviște. 

Județul Dâmbovița cuprinde 82 de comune, astfel: 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, 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. 
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Secțiunea 2 
Așezare 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, cărora le 
urmează spre sud zona dealurilor Subcarpaţilor Munteniei, platforma Cândeşti, în continuare, 
câmpia înaltă a Târgoviştei şi câmpia Titu. 

 
2.1. 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 (70,7% arabil, 17,2% păşuni, 8,1% fâneţe, 
3,9% livezi şi pepiniere pomicole şi 0,1% vii şi pepiniere viticole), 29,9% păduri şi alte 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. 

 
Puncte extreme (localitatea) Vecinii Longitudine Latitudine 
Nord Vârful Omul Judeţul Braşov 25º 27´ 40º 27´ 

Sud Comuna Şelaru Judeţele Giurgiu, Ilfov şi Teleorman 25º 20´ 44º 25´ 
Est Comuna Crevedia Judeţul Ilfov 25º 54´ 44º 44´ 
Vest Comuna Cândeşti Judeţul Argeş 25º 10´ 44º 05´ 

 
2.2. 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), al cincilea vârf ca înălţime din ţară, şi 
câmpia joasă de divagare, câmpia Titu, comuna Poiana (128,9 m) este de 2376,1 m. 

Munţii 
Cea mai veche şi mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a judeţului, este 

formată de munţii Leaota şi Bucegi.  
Masivul Leaota, alcătuit din şisturi cristaline cu pante domoale şi culmi rotunjite, se 

deosebeşte ca morfologie de Munţii Bucegi, în a căror alcătuire predomină calcarele, gresiile şi 
conglomeratele. Văile sunt puternic adâncite, însoţite de versanţi cu înclinare moderată, având 
înălţimile cele mai mari în Vârful Leaota, 2133 m.  

În schimb, masivul Bucegi este alcătuit predominant din gresii şi conglomerate şi numai 
parţial din calcare, are înălţimi frecvente peste 2000 m: vârful Omu: 2505 m, vârful Doamnele: 
2402 m și vârful Bătrâna: 2181 m. Este bine marcat în ansamblul peisajului carpatic prin abrupturile 
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sale marginale, ce pun în evidenţă flancurile externe prin varietatea reliefului său. Alternanţa de 
gresii, marne şi conglomerate, neuniformitatea litologică a conglomeratelor au condiţionat apariţia 
prin dezagregare şi eroziune diferenţială, a unui relief rezidual de turnuri şi coloane ce iau forme 
dintre cele mai bizare, cele mai cunoscute fiind Babele şi Sfinxul.  

În bazinul superior al Ialomiţei domină relieful carstic, cu abrupturi, hornuri (Hornurile 
Ţapului), doline, chei (Horoabele, Urşilor, Peşterii, Tătarului, Zănoagei, Orzei), peşteri (Ialomiţei). 
Relieful este evidenţiat prin suprafeţele structurale, abrupturi, brine şi poliţe structurale. Aici sunt 
localizate numeroase urme ale glaciaţiunii cuaternare: circurile de sub Mecetul Turce şi de la 
obârşia văii Sugărilor, văi glaciare, custuri, morene. 

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

Din punct de vedere geologic sunt alcătuiţi din depozite paleogene la nord şi neogene la sud. 
Aproape toată gama formaţiunilor este cutată într-o succesiune latitudinală de sinclinale şi 
anticlinale puternic faliate. Fenomenele de alunecare şi cele de eroziune torenţială scot din circuitul 
agricol suprafeţe mari de teren.  

Subcarpaţii Ialomiţei formează treapta colinară înaltă, ce constituie partea central-nordică a 
judeţului. Sunt alcătuiţi dintr-o asociere de dealuri şi depresiuni, acestea din urmă fiind generate de 
eroziunea diferenţială şi dispuse în lungul văilor principale. Un prim aliniament îl formează 
Subcarpaţii interni, alcătuiţi din fliş cretacic şi paleogen, în care se dezvoltă pinteni prelungi cu 
înălţimi de 800-900 m, situaţi la baza masivelor Bucegi şi Leaota.  

În lungul văilor apar primele depresiuni de contact: Moroieni - Pietroşiţa pe Ialomiţa şi 
Runcu pe Ialomicioara. Spre sud se află o succesiune de dealuri şi depresiuni: Dealul Micloşanilor 
(800 m), Dealul Mare, Dealul Platul Sârnei, Depresiunea Bărbuleţu - Râul Alb şi Depresiunea 
Bezdead. Alternanţa gresiilor, marnelor şi argilelor puternic cutate, a sinclinalelor şi anticlinalelor 
fac ca eroziunea să fie intensă, procesele de versant foarte active: în lungul principalelor văi apare 
un nou uluc depresionar Voineşti - Aluniş - Vulcana - Pucioasa - Vişineşti - Sultanu - Valea Lungă.  

Subcarpaţii externi, formaţi din depozite miopliocene, mai puţin dure, formează o treaptă 
mai coborâtă şi relativ mai uniform, de unde şi denumirea frecventă de plaiuri (Plaiul Măgurei, 
Plaiul Cărpiniş). Sinclinalele şi anticlinalele sunt acoperite de o cuvertură groasă de pietrişuri şi 
nisipuri în care apele au sculptat un şir de depresiuni (Doiceşti, Ocniţa, Iedera-Moreni). Faţă de 
zona de câmpie din sud, dealurile subcarpatice se termină prin denivelări de 40-60 m, întrerupte în 
dreptul văilor mari de golfuri de câmpie care pătrund printre acestea.  

Piemontul Cândeşti constituie o treaptă de relief care se deosebeşte prin alcătuirea 
geologică, tectonică şi morfologică atât de Subcarpaţi, cât şi de zona de câmpie. Este situat la vest 
de valea Dâmboviţei și formează treapta colinară mai joasă (300-550 m). Interfluviile sunt netede, 
împădurite, uşor înclinate spre sud şi fragmentate de văi mult mai adâncite în cuvertura de pietrişuri 
dintre culoarele depresionare ale văilor Dâmboviţa şi Potopul. 

Câmpiile 
Câmpiile, ocupă peste 50% din suprafaţa judeţului și alcătuiesc cea mai joasă şi cea mai 

tânără treaptă de relief. Orientarea generală a interfluviilor, nord-vest--sud-est, panta mică a 
acestora, lăţimea şi gradul slab de fragmentare dau nota dominantă a acestei unităţi.  

Câmpia Română ocupă aproximativ jumătate din suprafaţa judeţului. Este reprezentată prin 
câmpia înaltă a Dâmboviţei şi Ialomiţei şi prin câmpia de subsidenţă a Titului.  

Câmpia înaltă este alcătuită din câteva prelungiri, sub formă de pinteni, ale Piemontului 
Cândeşti (Câmpia Picior de Munte, la vest de Dâmboviţa) sau a unor fragmente de piemont 
(Pintenul Măgurii, la est de Ialomiţa) din Câmpia Târgoviştei, rezultată din unirea conurilor 
piemontane ale Dâmboviţei şi Ialomiţei şi din Câmpia Cricovului.  
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Câmpia de subsidenţă a Titului este formată din câmpuri interfluviale înguste, separate de 
văi cu albii instabile, cu zone de înmlăştinare şi cu numeroase albii părăsite. Caracterul esenţial este 
dat de faptul că luncile au o lăţime foarte mare, devenind uneori comune pentru două râuri vecine 
(lunca Argeş - Sabar). La sud-vest de Argeş, câmpia se înalţă mai mult faţă de văile care o 
drenează, urmând o înclinare nord-vest--sud-est, relativ similară cu cea a piemontului pe care de 
fapt câmpia îl continua. Este o porţiune din Câmpia Găvanu - Burdea. 

 
2.3. 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. Din forajele existente se constată prezenţa unei 
cuverturi de pietrişuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă. În 
condiţii specifice de climă şi vegetaţie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din 
judeţ. 

Sectorul Piemontului Cândeşti este dominat de soluri brune podzolice, soluri podzolice 
argiloiluviale, planosoluri, formate pe depozite fine argiloase. 

Solurile aluvionale ocupă suprafeţe restrânse (cca. 25000 ha) în luncile marilor râuri Argeş, 
Ialomiţa, Dâmboviţa. 

 

Secțiunea a 3-a 
Caracteristici climatice 

 
3.1. 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. Valoarea precipitaţiilor ajunge până la 1400 
mm, pe culmile montane înalte, anual. Viteza vânturilor este cuprinsă între 4,5 şi 8 m/s. 
Temperatura medie anuală se situează în jurul valorii de –2°C. 

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. 

Valoarea precipitaţiilor se situează în jurul valorii de 1000 mm anual, iar temperatura medie 
anuală este de +8°C și +9°C (Pucioasa). Vânturile predominante se manifestă cu o frecvenţă de 
15% (nord-est) şi 14% (sud-vest), în zona de contact a Subcarpaţilor cu Câmpia Târgoviştei, viteza 
medie fiind de 3 m/s. Sectorul de câmpie se caracterizează printr-un regim climatic cu veri foarte 
calde, precipitaţii moderate şi ierni nu prea friguroase.  

Valoarea termică anuală în acest sector este de 10,5°C (Corbii Mari), iar cea a precipitaţiilor 
se situează între 500 - 600 mm anual (512 mm Potlogi). 

Viteza vânturilor în zona central – sudică a judeţului este cuprinsă între 1,1 m/s şi 3,0 m/s. 
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3.2. Regimul precipitațiilor - cantităţi lunare şi anuale (valori medii, valori exterme 

înregistrate - vârfuri istorice) 
 

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. 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 
caractere de averse. 

Stratul de zăpadă prezintă o discontinuitate accentuată în partea joasă a judeţului şi o mare 
stabilitate în cea înaltă. Durata medie anuală este mai mică de 50 zile la câmpie şi mai mare de 215 
zile pe culmile montane cele mai înalte. Grosimile medii decadale ating, în ianuarie şi februarie, la 
câmpie, valori de până la l0 - 15 cm, iar în ianuarie - martie, la munte, valori de până la 30 - 50 cm. 

 
3.3. 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 900C 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.  

Începând de la 500 m în sus, mediile lunii ianuarie scad, paralel cu creşterea înălţimii, până 
la valori sub -100C. Pe culmile montane cele mai înalte, mediile lunare cele mai mici, se 
înregistrează în februarie, când ating chiar –110C.  

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.  

Numărul mediu anual al zilelor de îngheţ depăşesc 100 în ţinutul de câmpie, 110 în ţinutul 
de dealuri (111,3 la Târgovişte) şi 260 pe culmile cele mai înalte ale munţilor. 

 
3.4. 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, după cum urmează: 

 furtuni violente, de regulă pentru perioade scurte de timp (20-40 minute); 
 ploi torenţiale de scurtă durată (20-30 minute) pe suprafeţe reduse; 
 scurgeri violente de ape pe versanţi, chiar cu pantă mică şi suprafaţa de colectare 

redusă; 
 caniculă urmată de secetă pedologică. 
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Fenomene meteorologice mai semnificative au avut loc: 
 în anul 2005, în localitatea Brezoaele, unde au fost afectate 20 clădiri care au rămas 

fără acoperişuri şi alte 45 de clădiri au fost deteriorate parţial; 
 în 29.03.2006, au fost afectate 4 localităţi, fiind avariate sau distruse în întregime 

mai multe acoperişuri de locuinţe; 
 în 18-19.11.2007, au fost afectate 4 localităţi, fiind avariate sau distruse în întregime 

mai multe acoperişuri de locuinţe; 
 în 11.07.2007, au fost afectate 9 localităţi, fiind avariate sau distruse în întregime 

mai multe acoperişuri de locuinţe; 
 în 26.06.2007, au fost afectate 9 localităţi, fiind avariate sau distruse în întregime 

mai multe acoperişuri de locuinţe; 
 în anul 2010, vijeliile au afectat 4 localităţi: Vişina, Răscăieţi, Corbii Mari, Şelaru, 

cu peste 100 de locuinţe afectate, acoperişuri distruse în totalitate sau avariate parţial, 
copaci doborâţi, linii electrice şi de telefonie fixă afectate; 

 în 20.07.2011, au fost afectate gospodării cetăţeneşti şi obiective social-culturale din 
localităţile Titu, Conţeşti, Poiana, Cojasca, Lunguleţu, Ciocăneşti, Slobozia Moară, 
Ulieşti, Potlogi, Odobeşti. 

 
Secțiunea a 4-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. 

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 %. 

În sectorul montan, Ialomiţa are ca afluenţi: Brăteiul, Răteiul, Raciul, din dreapta şi 
Ialomicioara Mare, din stânga.  

În sectorul subcarpatic, adună apele Ţâţa, Ialomicioara Mică și Vulcana din dreapta, iar din 
stânga are ca afluenţi: Ruşeţul, Bizdidelul. 

În sectorul cuprins între Târgovişte şi până la ieşirea din judeţ, Ialomiţa primeşte cei mai 
importanţi afluenţi ai săi: Slănic I, Slănic II, Pâscovul, Crivăţul şi Cricovul Dulce cu Proviţa pe 
stânga, în timp ce din dreapta are ca afluent pârâul Racoviţa şi râul Snagov. 

Cele mai importante acumulări permanente pe râul Ialomița sunt cele de la Bolboci, cu un 
volum de 19,342 mil.mc și de la Pucioasa, cu un volum acumulat de 2,22 mil.mc. 

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 (in 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). 

În județul Dâmbovița, în bazinul râului Argeș, există un singur lac de acumulare cu folosință 
complex,  Zăvoiul Orbului, neavând tranșă de atenuare în perioadele de viitură. 
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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. 

În bazinul râului Dâmbovița sunt de interes lacurile de acumulare complexe de la Pecineagu 
și Văcărești, pe râul Dâmbovița, acumulările de pe Ilfov (Udrești, Bunget I, Bunget II, Brătești, 
Adunați, Ilfoveni) și acumularea Buftea de pe râul Colentina. 

 
Caracteristicile regimului hidrologic: 

Râul  Staţia hidrometrica  Lungimea (km)  
Suprafaţa  
(km2)  

Debit mediu multianual  
(m3/s)  

Bazinul hidrografic IALOMITA 
Ialomița  Moroieni  26 264 4.78 
Ialomița  Targoviste  66 686 7.24 
Ialomița  Băleni  89 901 9.30 
Ialomicioara II  Fieni  24 97 1.45 
Bizdidel  Pucioasa  26 92 0.761 
Vulcana  Şotânga  19 104 0.562 
Ialomicioara I  Glod  13 75 0.900 
Ialomicioara II  Runcu  13 79 1.13 
Bizdidel  Bezdead  9 54 0.500 
Slănic  Gura Ocniţei  12 57 0.219 
Cricovul Dulce  Moreni  26 202 0.914 

Bazinul hidrografic ARGES 
Dâmboviţa  Podu Dâmboviţei  40,0 260 4.66 
Dâmboviţa  Malu cu Flori  80,0 642 9.84 
Dâmboviţa  Lunguletu  202 1.105 11.7 
Neajlov  Călugăreni  166 3.436 7.46 
 

Istoricul debitelor maxime: 
Stația 

hidrometrică 
Debit 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Stația 
hidrometrică 

Debit 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Târgoviște 670 2001 Bezdead 197 2015 
Băleni 740 2001 Răzvad 521 2016 
Moreni 262 2001 Fieni 200 2017 

Fieni 117 2005 Târgoviște 187 2018 
Brănești 144 2005 Moreni 186 2018 
Șotânga 145 2005 Băleni 252 2018 
Moreni 234 2005 Târgoviște 125 2019 
Băltița 370 2005 Băleni 140 2019 

Moroieni 198 2013 Târgoviște 118 2020 
Runcu 146 2013 Băleni 142 2020 
Băleni 292 2014 Târgoviște 144 >31.03.2021 

Bezdead 197 2014 Băleni 192 >31.03.2021 
 

Secțiunea a 5-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). 
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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 ți 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 personae, reprezentând 28,2% din popuțaia județului. 

Structura pe vârste a populației rezidente poartă amprenta specific unui proces de 
îmbătrânire demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității. Se remarcă reducerea ponderii 
populației tinere (de 0-14 ani) de la 15,2% la 14,8% și creșterea ponderii celei vârstnice (de 60 ani 
și peste), de la 24% la 25,2%. 

Structura populației pe sexe: feminin 51%, masculin 49% și pe medii: urban – 30%, rural – 
70%. După grupe de vârste, populația județului este reprezentată astfel: 76842 între 0-14 ani, 
326901 între 15-59 de ani și 119027 de 60 de ani și peste. 

Natalitatea, prima component a mișcării natural, a înregistrat în anul 2019 o scădere atât față 
de anul precedent, cât și față de anul 2016. Numărul de născuți-vii din anul 2019 a fost de 4283 
persoane, în scădere față de anul 2016. 

Mortalitatea, cea de a doua component a mișcării populației, a rămas relative ridicată în anul 
2019, an în care s-au înregistrat 6479 decese, cu 118 mai multe față de anul 2016. 

Dimensiunea inferioară a ratei natalității comparative cu cea a mortalității a generat un spor 
natural negative (-2196 persoane). 

În anul 2019 și-au stabilit domiciliul în județul Dâmbovița 8339 persoane (2552 urban și 
5787 rural), cu o rată a migrației interne de 16,1 persoane la 1000 locuitori și au plecat din județ 
9487 persoane, cu o rată a migrației de 18,3 persoane la 1000 locuitori. Astfel, Dâmbovița se înscrie 
în rândul județelor cu sold migrator negativ (-1008 urban și -145 rural). 

În anul 2018, populația activă număra 192,1 mii personae, reprezentând circa 36,7% din 
populația totală a județului. În populația activă femeile dețineau o pondere mai scăzută comparative 
cu bărbații (42,5% femei față de 57,5% bărbați). În totalul populației active, populția ocupată 
deținea o pondere de 95,8%. 

Numărul șomerilor înregistrați a avut o evoluție descendentă de la 13610 persoane în anul 
2016, la 6624 persoane la finele anului 2019, rata șomajului fiind de 3,4%, situând județul 
Dâmbovița printer județele cu o rată de șomaj superioară mediei înregistrată la nivel național (3%). 

Fondul de locuințe și-a păstrat trendul ascendent din ultimii ani, înregistrând 219 mii 
locuințe la sfârșitul anului 2019. După forma de proprietate, ponderea cea mai mare din fondul 
locative existent la finele anului 2019 o reprezintă locuințele aflate în proprietate privată (98,6%). 

În anul 2019 au fost date în folosință 1454 locuințe, ponderea fiind mai mare în mediul rural 
(85,1%), față de mediul urban (14,9%). 
 

Secțiunea a 6-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. 

Rutiere 
Drumurile publice sunt drumurile de utilitate publică şi/sau de interes public destinate 

circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, 
populaţiei şi de apărare a ţării. 
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Drumurile naţionale aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile care asigură 
legătura capitalei ţării cu municipiile-reşedinţe de judeţ, legăturile între acestea, precum şi cu ţările 
vecine. 

Drumurile judeţene şi comunale asigură legăturile între reşedinţele de judeţ şi reşedinţele de 
comune, municipii, oraşe şi alte obiective importante, între comune şi satele componente din cadrul 
judeţului, precum şi legătura între municipii, oraşe, comune şi sate între ele. 

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

Distribuția căilor de comunicație rutiere din județul Dâmbovița: 
 Autostrada Bucureşti – Piteşti: 31 km, de la km 49+200 la km 80+602;  
 Drumuri Naţionale: 326 km,  DN 71 (Bucureşti-Piteşti), DN 72 (Bucureşti-Sinaia), DN 

72A (Târgovişte-Câmpulung), DN 7 (Bucureşti-Piteşti), DN 61 (Găeşti-Giurgiu), DN 
1A (Bucureşti-Ploieşti); 

 Drumuri judeţene: 861,952 km; 
 Drumuri comunale: 708,662 km; 
 Drumuri forestiere: 889 km. 
Feroviare  
Linia de cale ferată este ansamblul de construcţii speciale compus din una sau mai multe căi 

cu instalaţiile aferente, destinat trasportului de mărfuri şi pasageri, cu vehicule feroviare. 
Lungimea liniei de căi ferate de exploatare include numai liniile deschise traficului de 

mărfuri şi pasageri, utilizate pentru transporturile respective. 
Calea ferată de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa are o lungime totală de 103 km, din care 5 

km sunt electrificați. Densitatea reţelei de cale ferată este de 25,4 km/1000 km2.  
Judeţul Dâmbovița este deservit de magistrala feroviară Bucureşti–Titu–Găeşti–Piteşti. Din 

această linie ferată se ramifică, de la Titu spre nord o altă linie care ajunge la Pietroşiţa (punct 
terminus), care pune oraşul Târgovişte în legătură cu capitala ţării. De asemenea, din municipiul 
Târgoviște se face legătura pe cale ferată şi cu localităţile din nordul judeţului, prin Ploieşti. 

Aceste căi de comunicaţii stabilesc legături între oraşul Târgovişte şi celelalte centre 
economice ale judeţului, cât şi legături în afara judeţului. 

Aeriene 
Teritoriul judeţului Dâmboviţa este survolat pe toată suprafaţa sa de traficul aerian ce face 

legătura între capitală şi oraşele reprezentative din vestul ţării, precum şi între capitală şi oraşele 
situate în vestul Europei, traficul în spaţiul aerian al judeţului Dâmboviţa fiind considerat unul 
aglomerat. 

De asemenea, judeţul Dâmbovița poate fi tranzitat, conform normelor în domeniu de 
aeronave militare și civile, altele decât cele ale companiei naţionale de transport aerian. 

Reţele de conducte/linii magistrale 
Județul Dâmbovița este tranzitat de următoarele rețele de conducte magistrale: 
 retea magistrală de produse petroliere;  
 retea magistrală gaze; 
 linii electrice, reţea 110 kv; 
 staţii 110 kv. 
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Secțiunea a 7-a 
Dezvoltare economică 

 

Zone industrializate / ramuri 
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 funcţiona un număr de 8300 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 totalul cifrei de afaceri realizată de întreprinderile active, ponderea o deţine industria cu 
42,9%, urmată de comerţ cu 36,7%, servicii cu 15,1%, construcţii cu 5,3%. 

Din totalul numărului mediu de persoane ocupate de 59573 persoane, industria deţinea 
39,9%, serviciile 30,4%, comerţul 21,9% şi construcţiile 7,8%. Efectivul salariaţilor din judeţul 
Dâmboviţa la sfârşitul lunii decembrie 2019 a fost de 85809 persoane, în creştere cu 3158 persoane 
faţă de luna corespunzătoare din anul 2018. 

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Dâmboviţa, în luna decembrie 2019 a fost de 
4383 lei, iar cel net de 2687 lei. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-
au înregistrat în servicii (2738 lei), iar cele mai mici în industrie şi construcţii (2609 lei), 
agricultură, silvicultură şi pescuit (2607 lei). 

În judeţul Dâmboviţa, câştigurile salariale s-au situat sub nivelul celor înregistrate pe total 
ţară cu 19,8%, la câştigul salarial mediu brut şi cu 19,6% la câştigul salarial mediu net. 

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 este 
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%). 
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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. 

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. 

 
Raport suprafață agricolă/neagricolă Suprafata Procent din suprafata totala 

Total suprafata judet 405 427 100% 
Suprafata agricola 247915 61,15% 

Suprafata neagricola 157512 38,85% 
 

Producţia vegetală a crescut cu 14,0%, iar producţia animala a scăzut cu 1,7%. Baza acesteia 
o reprezintă terenul agricol care, la sfârşitul anului 2018 măsura 248 mii ha (1,7% din suprafaţa 
agricolă a ţării) din aceasta, 70,7% reprezentând teren arabil, 17,2% păşuni, 8,1% fâneţe, 3,9% 
livezi şi pepiniere pomicole şi 0,1% vii şi pepiniere viticole . 

Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, 
legumelor şi fructelor. 

Producţiile obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în categoria 
marilor producători ai ţării. 

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%). 

La 1 decembrie 2018, judeţul Dâmboviţa deţinea un efectiv de 30 mii capete bovine, 61 mii 
capete porcine, 92 mii capete ovine şi caprine şi 3198 mii capete păsări. 

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.  
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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. Parcul de depozitare a solvenţilor chimici este 
format din 3 module a câte 6, 8 şi respectiv 9 rezervoare, de capacităţi diferite, pentru depozitarea 
toluenului, xilenului, white spirt, acetonă glicerină, diferite tipuri de alcool şi acetaţi. Menţionăm că 
fiecare modul de rezervoare este prevăzut cu cuve de retenţie de mare capacitate, pompe de 
transvazare automată în caz de avarie la oricare dintre rezervoare şi mijloace de stins incendii de 
mare capacitate. 

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

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) 
 Fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe 
baza caruia sunt detinute sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obstesc etc.) din care fac 
parte. 

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. 
 În ceea ce privesc suprafețele neagricole, la nivelul județului se înregistrează un total de 
157295 ha, ceea ce reprezintă 42% din suprafața totată a județului. Căile de comunicații și căile 
ferate din județ ocupă 6970 ha, 10977 ha sunt ocupate de ape și bălți, 16279 ha de construcții, 
121115 ha de păduri și altă vegetație forestieră și 1954 ha terenuri sunt degradate și neproductive. 

Evoluția în timp a suprafeţei agricole indică o scădere a acesteia, o cauză fiind şi utilizarea 
unor terenuri pentru noi construcţii şi curţi, ca urmare a tendinţei populaţiei urbane, de a construi 
reşedinţe de odihnă în mediul rural. În general, se constată o creştere a terenurilor neprelucrate, 
concomitent cu o scădere a suprafeţelor acoperite cu livezi şi vii. 

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. 
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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. Masivul Bucegi este una dintre cele mai căutate destinații 
turistice ale României pe toată perioada anului. Zona Padina-Peștera, situată în munții Bucegi este 
definită printr-un platou, cel mai înalt punct accesibil din acest platou fiind de 2150 m (stația 
montană Cocora). 

Accesul către arealul turistic este ușor și rapid putându-se realiza pe cale ferată, drumuri 
naționale și drumuri județene. Trebuie menționată și apropierea de aeroportul Otopeni (București) 
care face ca zona montană să fie ușor accesibilă și turiștilor străini. 

Între punctele de interes disponibile publicului se situează și Rezervaţia naturală mixtă 
(floristică, faunistică) Izvoarele de la Corbii Ciungi,  Rezervaţia naturală de narcise din Valea 
Neajlovului, Rezervaţia de zimbri de la Bucşani, Staţiunea balneoclimaterică Pucioasa cu izvoare 
sulfuroase, clorosodice, sulfatate şi bicarbonate ce atrag numeroşi turişti la odihnă şi tratament,  

De asemenea în localitățile Vulcana Băi găsim izvoare sărate, iodurate, bromurate, Bezdead, 
izvor de apă sulfuroasă şi sărată (izvorul Valea Sărată), Vârfuri, izvoare mici ca debit, sulfuroase.  

O atracţie a turismului ecumenic în județul Dâmbovița este reprezentată de Centrul 
Internațional Ecumenic Vulcana Băi, fiind reprezentat de cele trei lăcaşuri de cult: Biserica 
Ortodoxă cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, o sinagogă şi moschee.  

Judeţul Dâmboviţa constituie o zonă turistică și datorită vestigiilor trecutului istoric cum ar 
fi: Muzeul Curtea Domnească cu: Palatul domnesc, Turnul Chindiei, Biserica Domnească Mare, 
Biserica Sfânta Vineri, Casa Doamnei Bălașa, Biserica paraclis veche, Baia domnească, Foișorul; 
Centrul vechi din Târgoviște; Muzeul tiparului şi al cărţii româneşti vechi, Muzeul scriitorilor 
târgovişteni, Casa atelier Gheorghe Pătraşcu, Muzeul de istorie, Muzeul de artă; Muzeul Naţional al 
Poliţiei Române; Casa atelier Vasile Blendea, Casa memorială Ion Luca Caragiale din comuna 
I.L.Caragiale, precum şi muzee de artă cu tradiţii specifice zonelor din localităţile: Moroeni, 
Pietroşiţa, Pucioasa, Moţăieni, Bezdead, Malu cu Flori, Râul Alb, Răzvad, Pucheni şi Petreşti, 
Ansamblul Palatului Brâncovenesc din Potlogi. 

Capacităţi de primire turistică 
 În luna ianuarie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, atât sosirile 
în unitățile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, cât și înnoptările au scăzut cu 36%, respectiv 
cu 39,3%. 
 Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna ianuarie 2021 a fost de 10,3% pe total 
structuri de cazare turistică, în scădere cu 6,8 puncte procentuale față de luna ianuarie 2020. 

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%. 

Servicii 
În judeţul Dâmboviţa sectorul telecomunicaţiilor este foarte dezvoltat fiind o parte 

importanta a infrastructurii naţionale. Acest sector a evoluat continuu, abordând, în funcţie de 
necesităţi, atât soluţii calitative, cât si cantitative. Întreaga arie dâmboviţeană este acoperită de 
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operatori care oferă servicii de telefonie fixa naţională și internaţională, internet, date si televiziune, 
toate bazate pe infrastructuri de fibra optică și sisteme digitale performante. 

Un alt serviciu important care le este oferit dâmboviţenilor este cel de radio si televiziune. În 
judeţ sunt staţii de radio-emisie și staţii de televiziune.  

Activitatea poştală se desfăşoară într-o structură care permite funcţionarea la standarde 
optime de eficiență pe întreg teritoriul judeţului, prin cele 138 oficii poştale informatizate din care: 
54 oficii poştale, 4 oficii poştale rurale mecanizate, 32 ghişee, 84 agenţii și 1 Punct Judeţean 
Prelucrare Curierat Rapid, oferind servicii tradiţionale (corespondență și mesagerie internă și 
externă), servicii financiare, servicii de curierat rapid intern, curier electronic, filatelie, încasări si 
plăţi, servicii bancare și asigurări și alte servicii suplimentare pentru clienţi. 
 Serviciile de curierat rapid au cunoscut în ultimii ani o expansiune semnificativă, locuitorii 
județului primind servicii de mai multe societăți private organizate pentru prestrea unor astfel de 
servicii pe întreg teritoriul României cât și intervațional. 

Serviciile bancare sunt reprezentate de instituţiile bancare cu sucursale/agenţii pe teritoril 
județului, fiind o piaţă în continuă expansiune și schimbare. 

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:  

 de tip hipermarket: Penny Market, Metro Cash&Carry, Bricodepot, Kaufland, 
Dedeman 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. 
Resursele naturale 
Resursele naturale cuprind o gamă importantă de bogăţii constituite în principal din: 

zăcăminte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape sulfuroase, marne, calcare, gresie. 
Condiţiile diverse de sedimentare au condiţionat existenţa unor variate resurse de subsol, 

cantonate cu precădere în zona subcarpatică, dintre care cele mai importante sunt zăcăminte de ţiţei 
şi gaze. Acestea se dispun pe patru aliniamente principale: intern, cu structuri faliate şi deversate 
spre sud: Colibaşi (Iedera) – Ochiuri-Ocniţa-Valea Roşca-Aninoasa-Sotânga-Boţeşti (Argeş); 
central-nordic, cu numeroase cute diapire: Moreni-Răzvad-Teiş; central-sudic, cu structuri 
brahianticlinate şi diapirism incipient: Mărginenii de Sus-Bucşani; extern, respectiv contactul dintre 
marginea sudică a avanfosei cu Platforma Moesica: Corbii Mari-Glavacioc (Argeş). 

Rezerve importante de lignit sunt la Sotânga-Mărgineanca; zăcăminte nemetalifere de sulf la 
Pucioasa şi de gips la Pucioasa, Cucuteni-Fieni, Lăculeţe. Rocile utile şi materialele de construcţii, 
în cantităţi însemnate, sunt reprezentate prin: argile comune în arealele Crângurile, Doiceşti-
Glodeni, Pucioasa, Sotânga; calcare la Lespezi-Dobreşti şi Valea Brăteiului; gresii la Buciumeni şi 
Moroeni; marne în rezerve calculate, mari, la Sima-Fieni, Pucheni-Moroeni, nisipuri şi pietrişuri. 

La aceste resurse de subsol se adaugă izvoarele minerale: sulfuroase, sodice, sulfatate şi 
bicarbonatate la Pucioasa; sărate, iodurate, bromurate la Vulcana Băi şi sărate la Bezdead, Glodeni, 
Lăculeţe. 

Varietatea mare a condiţiilor de relief şi litologie, asociate cu o etajeră altitudinală a climei 
şi vegetaţiei, a determinat dezvoltarea unui variat înveliş de soluri.  
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Secțiunea a 8-a 
Infrastructuri locale 

 
La nivelul județului Dâmbovița, instituțiile publice sunt reprezentate de: Instituția 

Prefectului, Consiliul Judeţean, Garnizoana Târgoviște, Inspectoratul de Poliţie, Inspectoratul de 
Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția Județeană de Informații, Serviciul 
Județean de Protecție Internă, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale, Structura Teritorială 
pentru Probleme Speciale, Inspectoratul în Construcții, Direcția Sanitară, Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, Direcția pentru Agricultură, Secţia Drumuri 
Naționale Târgovişte, Direcția Silvică, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte, 
Distrigaz Sud Rețele - Punct de Lucru Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Serviciul de 
Gospodărire a Apelor, Agenția de Protecție a Mediului, Garda Națională de Mediu - Comisariatul 
Județean, Staţia Meteorologică Târgovişte, Agenția Națională de Îmbunătățiri Financiare, Filiala de 
Cruce Roşie, Serviciul Public Salvamont, Serviciul de Ambulanța, Agenția pentru Plăți și Inspecție 
Socială. 

Reţeaua sanitară 
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. 

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). 

Învățământ 
În județul Dâmbovița învățământul este organizat într-un sistem complex, care poate asigura 

școlarizarea la toate nivelurile. Populația școlară a scăzut în fiecare an, astfel în anul 
școlar/universitar 2018-2019 înregistrânsu-se cu 1863 mai puțini elevi și studenți decât în anul 
2016-2017. În anul școlar/universitar 2018-2019 reveneau în medie la 10000 locuitori 1105 elevi și 
92 studenți, situație ce plasează județul Dâmbovița peste media înregistrată la nivel național la elevi 
și cu mult sub medie la studenți. 

În judeţul Dâmboviţa, în anul şcolar 2019–2020, reţeaua de învăţământ de stat a cuprins un 
total de 498 unităţi de învăţământ (dintre care 147 cu personalitate juridică) şi 9 unităţi conexe 
(dintre care 7 cu personalitate juridică).  

În categoria instituțiilor de învățământ de masă, la nivelul județului Dâmbovița există 497 de 
unități, din care: 279 grădinițe, 33 școli primare, 155 școli gimnaziale și 30 de licee, iar din 
categoria învățământului special există o singurp școală gimnazială. De asemenea, la nivel judeșean 
funcționează un Club Sportiv Școlar, un Plat al copiilor și 4 Cluburi ale copiilor.  

Învățământul particular din județul Dâmbovița are înregistrați, în cadrul celor 3 grădinițe și 3 
școli postliceale, circa 906 de preșcolari și elevi, 

Comparativ cu anul școlar precedent, rețeaua școlară s-a redus cu 6 unități (comasate la 
solicitarea autorităților publice locale ca urmare a scăderii efectivelor de elevi și preșcolari). 
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Municipiul Târgoviște, reședința județului Dâmbovița, este un important centru universitar, 
care a beneficiat de investiții majore, clasându-se în acest moment printre instituțiile academice 
emblematice ale României. Universitatea „Valahia” din Târgoviște, universitate de stat cu 
calificativul grad de încredere ridicat, cea mai înaltă certificare academică din România, are în 
prezent 10 facultăți, 38 programe de licență, 49 programe de master, 6 programe de doctorat și 
aproximativ 7.000 de studenți care studiază în diverse domenii, adaptate la cerințele pieței muncii.  

Programele de studii ale universității acoperă întreaga paletă de sectoare de activitate: 
gestiune/ economie/ finanțe, industrie/ științe/ tehnologii, limbi/ litere/ arte, mediu, drept, științe 
umaniste și sociale, cercetare. De asemenea, universitatea are programe de studii în limbi străine de 
circulație internațională, ceea ce le oferă un avantaj absolvenților. În cadrul universității se 
urmărește ca formarea forței de muncă să fie adaptată nevoilor economiei naționale. 

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,  
Stațiunea de Cercetare Pomicolă Voinești 

 De la înființare, 1 ianuarie 1950, activitatea stațiunii a fost structurată pe trei direcţii 
prioritare: cercetarea ştiinţifică, producţia pomicolă şi valorificarea cercetărilor proprii în sectorul 
pomicol. Printre obiectivele abordate în activitatea de cercetare, un rol important l-a avut crearea de 
soiuri noi de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli, cu potenţial de producţie ridicat şi fructe de 
calitate, cu epoci diferite de maturare.  

În domeniul ameliorării pomicole există Colecţia Naţională de soiuri de măr care cuprinde 
696 soiuri, constituind un important fond de germoplasmă utilă în activitatea de ameliorare. În ceea 
ce privește  sortimentul, la SCDP Voineşti au fost omologate 27 soiuri de măr şi păr. 

În prezent, există un material biologic bogat şi valoros, în stadii finale de selecţie, care au 
certitudinea omologării ca noi soiuri de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli şi chiar dăunători, 
soiuri ce sunt adaptate la  condiţiile ecologice din România.  

Stațiunea de Cercetare Piscicolă Nucet 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură (SCDP) Nucet a fost înfiinţată în anul 

1941, la iniţiativa lui Grigore Antipa. În cei peste 70 de ani de existență, Staţiunea Nucet a avut o 
contribuţie esenţială în dezvoltarea pisciculturii din România. 

SCDP Nucet funcţionează ca instituţie publică în subordinea directă a Academiei de Ştiinţe 
Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu Şişeşti”, iar de-a lungul timpului a devenit definitorie pentru 
piscicultura din România și din Sud-Estul și Centrul Europei. Caracterul de unicat se menţine şi 
astăzi. 

SCDP Nucet deține o bază experimentală cu o suprafaţă de 167 ha, circa 90 de bazine 
piscicole, care prin concepţia de amenajare, gradul de compartimentare şi de complexitate este 
unică în ţară și printre puținele de acest fel din Europa. Alimentarea cu apă tehnologică se 
realizează gravitaţional (fără consum de energie electrică). Apa este în cantităţi suficiente și ferită 
de surse de poluare (sursa o constituie o salbă de lacuri de acumulare care alimentează cu apă 
potabilă Bucureştiul);  

În cadrul unităţii există staţii pilot de reproducere artificială și de predezvoltare a 
principalelor specii de peşti de cultură, a unei staţii pilot de reproducere și creştere a sturionilor, a 
unei instalaţii pilot de creştere în sistem intensiv și superintensiv a crapului de cultură și a altor 
dotări specifice acvaculturii în ape interioare. Staţiunea Nucet deţine genoteca de peşti de apă dulce 
a României, reprezentată de colecţia de specii, rase şi linii de peşti, care în momentul de faţă 
cuprinde cca 30 de entităţi genetice, reprezentate de loturi de diferite vârste, fiind unică în țară. 
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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). De 
la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă Otopeni” până la Parcul Industrial Priboiu sunt 
aproximativ 80 km. 

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, ceea ce creează un 
avantaj suplimentar în transportul de mărfuri și materie primă. 

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, iar distanța până la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni (București) este de 80 
km. 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. 

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 localitățo, 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, sunt înregistrate 66 mii de abonamente în 
rețeaua de telefonie fixă. 

Locuri de adunare şi cazare a sinistraţilor 
 Aceste locații sunt materializate în Planurile specifice întocmite la nivel județean și local. 
 

Secțiunea a 9-a 
Specific regional/local 

 

Vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere 
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. 

Patrimoniul natural și cultural al județului Dâmbovița sugerează un potențial turistic 
extraordinar, încă ne-valorificat suficient. Situația actuală relevă un nivel al dezvoltării turismului 
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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.  

Turismul montan, în zona de nord a județului, în special prin sporturi de iarna, și turismul 
balnear se prefigurează ca fiind principalele produse turistice de sejur îndelungat. 

Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria, concentrată mai ales în 
zonele urbane, ceea ce determină riscuri importante care pot produce situații de urgență. 

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, un rol important în asigurarea școlarizării de nivel superior îl ocupă 
Universitatea Valahia din Târgoviște, care se constituie nu doar în principalul centru universitar și 
partener pentru mediul privat ci și un potenţial atractor pentru studenții din judeţele învecinate. 

Poziția logistică deosebită a județului, moștenirea sa istorico-culturală de o valoare 
incomensurabilă, dar și oferta sa turistică atât de variată prezintă avantaje pe care Dâmbovița le 
poate valorifica pentru a atrage studenții, profesioniștii și familiile care caută o alternativă la marile 
orașe vecine. Creșterea atractivității orașelor pentru tineri reprezintă o șansă a județului de a opri 
declinul demografic înregistrat în ultimii ani. 

Având în vedere faptul că suprafaţa împădurită a judeţului este de 29,9 %, fondul forestier 
constituie un alt factor de risc privind incendiile de vegetație. 

Dezvoltarea producţiei extractive, precum şi reţeaua de transport a acestora 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. 

Cantităţile mari de apă căzute pot provoca local inundaţii care pot fi produse şi datorită 
accidentelor  la acumulările Vidraru, Pecineagu (situate în afara judeţului), Scropoasa, Pucioasa, 
Zăvoiu Orbului, cât şi din partea acumulărilor piscicole. 

Un risc transfrontalier este reprezentat şi de norul radioactiv produs în caz de accident  la 
CHE KOZLODUI – Bulgaria cât şi de emisiile din atmosferă cauzate de procesele tehnologice cu 
pulberi cu conţinut de oxizi metalici, oxizi de carbon  şi  oxizi de azot. 

Evenimente social-economice, politice sau religioase 
În fiecare an pe raza municipiului Târgovişte sunt organizate numeroase 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 nu se desfăşoară evenimente social-economice, organizându-se 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. 
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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. 

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 
Riscuri generatoare de situații de urgență 

 

Secțiunea 1 
Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competență 

 
Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de 

producere/manifestare a situaţiilor de urgenţă, amploarea şi efectele posibile ale acestora. 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc și Anexa nr. 

2 la Ordinul Prefectului județului Dâmbovița nr. 155/2020 prin care se stabilesc Grupurile de Suport Tehnic 
ale CJSU Dâmbovița, în continuare se prezintă modul în care sunt repartizate atribuțiile autorităților 
responsabile județene, în ceea ce privește managementul tipurilor de risc, pe fazele de coordonare, rol 
principal, rol secundar, răspuns și refacere: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Riscul asociat 
Autoritatea 

responsabilă cu 
rol principal 

Autoritate 
responsabilă 

cu rol 
secundar 

Răspuns și 
refacere 

1 Furtuni şi viscol 

Viscol 
Furtuni - vânt puternic și/sau 
precipitații masive 
Căderi de grindină 

SGA – coord. 
SHI, DS,  

GNM, ANIF,  
CJD, SDNT, 
SDEE, CLSU 

SMT, RCFB, 
DAJ, ABA 

Argeș-Vedea, 
DSVSA, APM 

IPJ, IJJ, GRNT, 
SJUT, UPU, 
SJML, DSP, 

IJC, OJCPI, PJ, 
DSRT 
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Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Riscul asociat 
Autoritatea 

responsabilă cu 
rol principal 

Autoritate 
responsabilă 

cu rol 
secundar 

Răspuns și 
refacere 

2 Inundații 

- 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 

SGA – coord. 
SHI Văcăreşti 

DS 
GNM - CJ DB 

ANIF - DB 
DAJ 

CLSU 

IJC OJCPI 
ISU, IPJ, IJJ 

IP - DB 
STPS 
DJEP 

SGA Argeș 
APM 
SMT 

ANIF - DB 

SJUT, UPU, 
IML 
DSP 

GRNT 
SDN 

RCF B 
ANIF - DB 

DSVSA 
PJ, SDEE 

DSRT 

3 
Căderi masive de 

zăpadă 
- Ninsori abundente 
- Blocare căi rutiere și feroviare 

CJD – coord. 
SDNT, ISU, IPJ, 

IJJ, SDEE, 
CLSU 

IJC, OJCPI, 
RCFB, IP, 

STPS, DJEP 

SJUT, UPU, 
SMLJ, DSP, 

GRNT, APM, 
GNM, SGA, 

SHI, SMT, DS, 
PJ, DSRT 

4 Tornade 

IJC – coord. 
GNM, SGA, 

SHI, DS, SDEE, 
CJSU/CLSU 

OJCPI, APM, 
SMT 

ISU, IPJ, IJJ, 
IP, STPS, 

DJEP, DAJ, 
ANIF, DSVSA, 

SJUT, UPU, 
SJML, DSP, 

GRNT, SDNT, 
RCFB, PJ, 

DSRT 

5 Secetă 
- Hidrologică 
- Pedologică 

DAJ – coord. 
SGA, SHI, DS, 

ANIF, ISU, 
CLSU 

APM, GNM, 
SMT, DSVSA, 

SMT, 

IPJ, IJJ, IP, 
STPS, DJEP, 

SDNT, RCFB, 
SJUT, UPU, 
SJML, DSP, 

IJC, PJ 

6 Temperaturi extreme 

- 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 

APM – coord. 
GNM, SGA, 
SHI, DSP, 

SDEE, CJSU 

SDNT, RCFB, 
SJUT, UPU, 
SJML, IJC, 

OJCPI, SMT, 
DS 

ISU, IPJ, IJJ, 
IP, STPS, 

DJEP, GRNT, 
CLSU, IJC, PJ, 

DSRT 

7 Incendii de vegetație 

- Incendii la fondul forestier 
- Incendii la vegetație ierboasă și/sau 
arbustivă 
- Incendii la culturi de cereale 
păioase 

DS – coord. 
GNM, GFBJ, 

ISU, DAJ, 
APIA, DSVSA, 

CLSU 

IPJ, IJJ, IP, 
STPS, DJEP, 
ANIF, IJC, 

OJCPIAPM, 
SGA, SHI, 

SMT 

GRNT, PJ 
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Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Riscul asociat 
Autoritatea 

responsabilă cu 
rol principal 

Autoritate 
responsabilă 

cu rol 
secundar 

Răspuns și 
refacere 

8 Avalanșe 
CJD – coord. 
IJJ, DS, ISU, 

CLSU 

IJC, OJCPI, 
APM, GNM, 
SGA, SHI, 

SMT 

IPJ, IP, STPS, 
DJEP, SJUT, 
UPU, SJML, 
DSP, SDNT, 

RCFB, GRNT, 
PJ 

9 Alunecări de teren 

IP – coord. 
CJD, 

CJSU/CLSU, 
IJC, ISU, IPJ, 

SDNT 

OJCPI, IJJ, 
STPS, DJEP, 

RCFB 

GRNT, SJUT, 
UPU, SJML, 
DSP, DAJ, 

ANIF, DSVSA, 
APM, GNM, 
SGA, SHI, 

SMT, DS, PJ 

10 Cutremure de pământ 

ISU – coord. 
IJC, CJD, IPJ, 
IJJ, DSP, SHI, 
GNM, SGA, 
SDNT, SGA-
AG, SDEE, 

CLSU 

OJCPI, IP, 
STPS, DJEP 

SJUT, UPU, 
SJML, GRNT, 
DJTS, RCFB, 
APM, SMT, 

DS, DAJ, 
ANIF, DSVSA, 

PJ, DSRT 

11 
Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv 
prăbușiri de teren cauzate deexploatări miniere sau alte 

activități tehnologice 

ISU – coord. 
IPJ, IJJ, DSP, 

GNM, IJC, 
CLSU 

IP, STPS, DJEP 

SJUT, UPU, 
SJML, APM, 

SGA, SHI, 
SMT, DS, 

OJCPI, GRNT, 
ISJ, PJ 

12 

Accidente, avarii, 
explozii și incendii în 
activități de transport 

și depozitare 
produsepericuloase 

- Accidente majore cu implicații pe 
amplasament 
- Accidente majore cu implicații în 
afara amplasamentului 
- Accidente cu produse periculoase 
pe timpul activității de transport 

ISU – coord. 
CJD, DSP, 
SDNT, IPJ, 

GNM, 
CJSU/CLSU 

IJJ, IP, STPS, 
DJEP, IJC, 

OJCPI, SJUT, 
UPU, SJML, 

RCFB 

GRNT, APM, 
SGA, SHI, 

SMT, DS, ISJ, 
PJ 

13 
Accidente, avarii, 

explozii și incendii în 
activități de transport 

- Terestre 
- Aeriene 
- Navale 
- Tuneluri feroviare 
- Tuneluri rutiere 
- La metrou 
- Pe cablu 

ISU – coord. 
CJD, SDNT, 

RCFB, IPJ, IJJ, 
DSP, GNM, 
CJSU/CLSU 

GRNT, IJC, 
OJCPI, IP, 

STPS, DJEP 

SJUT, UPU, 
SJML, APM, 

SGA, SHI, 
SMT, DS, ISJ, 

PJ 

14 
Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în 
activitățile nucleare sau radiologice 

ISU – coord. 
IPJ, IJJ, DSP, 

CLSU 

CNCAN, IP, 
STPS, DJEP, 
SJUT, UPU, 

SJML 

ANDR, GRNT, 
APM, GNM, 
SGA, SHI, 

SMT, DS, DAJ, 
ANIF, DSVSA, 
SDNT, RCFB, 

DJTS, PJ 

15 Poluare de ape 

- 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 

SGA – coord. 
GNM, APM, 

SHI, DS, SGA-
AG, DSP, 

CATD, CLSU 

IJC, OJCPI, 
ISU, IPJ, IJJ, 

IP, STPS, 
DJEP, SDNT, 

RCFB 

DAJ, ANIF, 
DSVSA, SJUT, 

UPU, SJML, 
DSP, PJ 
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Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Riscul asociat 
Autoritatea 

responsabilă cu 
rol principal 

Autoritate 
responsabilă 

cu rol 
secundar 

Răspuns și 
refacere 

16 Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări 

IJC – coord. 
ISU, IPJ, IJJ, IP, 
DSP, SGA, SHI, 

SDNT 

SDEE, 
CJSU/CLSU, 
OJCPI, DSRT 

STPS, DJEP, 
SJUT, UPU, 
SJML, DAJ, 

ANIF, DSVSA, 
APM, GNM, 
SMT, RCFB, 

GRNT, PJ 

17 
Eșecul utilităților 

publice 

- 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 

CJD – coord. 
CATD, IJC, 

OJCPI, TKR, 
SDEE, DSRT, 

ISU, IPJ, SDNT, 
SGA, SHI, 

CLSU 

MEDIA, IJC, 
OJCPI 

IJJ, IP, STPS, 
DJEP, RCFB, 

PJ, APM, 
GNM, SMT, 
DS, SJUT, 

UPU, SJML, 
DSP, GRNT 

18 Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos 
ISU – coord. 
IPJ, IJJ. DSP, 

CLSU 
IP, STPS, DJEP 

GRNT, SJUT, 
UPU, SJML, 

SDNT, RCFB, 
MEDIA, TKR, 

DAJ, ANIF, 
DSVSA. IJC, 
OJCPI. APM, 
GNM, SGA, 

SHI, SMT, DS, 
ANDR 

19 
Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul 
conflictelor militare 

ISU – coord. 
IPJ, IJJ, CLSU 

GRNT, IP, 
STPS, DJEP 

DJI, IJC, 
OJCPI, PJ, ISJ 

20 Epidemii 

DSP – coord. 
CJD, ISU, IPJ, 

IJJ, APM, 
CLSU 

SJUT, UPU, 
SJML, IP, 

STPS, DJEP 

DAJ, ANIF, 
DSVSA, 

GRNT, SDNT, 
RCFB, PJ, ISJ, 

IJC, OJCPI 

21 Epizootii/Zoonoze 

DSVSA – 
coord. 

CJD, DSP, DAJ, 
ISU, IPJ, IJJ, 
APM, CLSU 

SJUT, UPU, 
SJML, ANIF, 

IP, STPS, 
DJEP, GRNT, 
GNM, SGA, 

SHI, SMT, DS,  
SDNT, RCFB, 
PJ, IJC, OJCPI  

22 Risc radiologic 

ISU – coord. 
IPJ, IJJ, DSP, 
APM, GNM, 

CLSU 

CNCAN, IP, 
STPS, DJEP, 
GRNT, SJUT, 
UPU, SJML 

SGA, SHI, 
SMT, DS, 

SDNT, RCFB, 
DJTS, ANDR 

23 Incendii 
ISU – coord. 

IPJ, IJJ, GNM, 
CLSU 

IP, STPS, 
DJEP, IJC, 

OJCPI 
PJ 
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Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Riscul asociat 
Autoritatea 

responsabilă cu 
rol principal 

Autoritate 
responsabilă 

cu rol 
secundar 

Răspuns și 
refacere 

 
24 

Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare 
plantelor 

DAJ – coord. 
ISU, APM, 
GNM, DS 

OF, GFBJ 

ANIF, DSVSA, 
IPJ, IJJ, IP, 

STPS, DJEP, 
DGA, SHI, 

SMT 

 
Listă cu abrevierile utilizate: 

APM Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița 
GNM Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Județean Dâmbovița 
SGA Serviciul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița 
SGA-AG Serviciul de Gospodărire a Apelor Argeș 
ABA Argeș-Vedea Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea 
SHI Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti 
DSP Direcţia de Sănătate Publică Dâmbovița 
DSVSA Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița 
SDEE Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Târgoviște 
CJSU Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
CLSU Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
SDNT Secţia Drumuri NaţionaleTârgovişte 
RCFB Regionala CF Bucuresti 
SJUT Spitalul Județean de Urgență Târgoviște 
UPU Unitatea Primiri Urgențe 
SJML Serviciul Județean de Medicină Legală Dâmbovița 
IJC Inspectoratul Judeţean în Construcţii Dâmbovița 
OJCPI Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița 
SMT Staţia Meteorologică Târgovişte 
DS Direcţia Silvică Dâmboviţa 
DAJ Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița 
ANIF Agenția Națională de Îmbunătăiri Funciare, filiala Dâmbovița 
DJTS Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Dâmbovița 
DJI Direcția Județeană de Informații Dâmbovița 
SDNT Secția Drumuri Naționale Târgoviște 
CATD Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA 
CJD Consiliul Județean Dâmbovița 
ISU Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița 
IPJ Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița 
IJJ Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmbovița 
ISJ Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 
IP Instituţia Prefectului - Județul Dâmbovița 
STPS Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Dâmbovița 
DJEP Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor 
GRNT Garnizoana Târgoviște 
PJ Parchetele de pe lângă judecătorii 
DSRT Distrigaz Sud Rețele – Punct de lucru Târgoviște 
TKR Telekom Communication România SA – Punct de lucru Târgoviște 
MEDIA Mass-media locală/centrală 
CNCAN Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 
ANDR Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive 
GFBJ Garda Forestieră – Biroul Județean Dâmbovița 
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Repartzarea funcțiilor de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și 
organizațiile neguvernamentale privind prevenire și gestionarea situațiilor de urgență sunt stabilite 
în anexa nr. 3 la Ordinul Prefectului județului Dâmbovița nr. 155/2020 prin care se aprobă 
Regulamentul de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Dâmbovița 

1.1. Riscuri 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.  

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 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 
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Gestionarea acestor tipuri de risc este o activitate de interes național având în vedere 
frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. 

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.       
Densitatea rețelei de râuri variază între 0.5 și 0.8 km/km2 în zona montană, între 0.3 și 0.5 km/km2 
în zona subcarpatică și între 0.3 și 0.4 km/km2 în zona joasă. 

Râul Ialomița izvorăște de pe versantul sudic al masivului Bucegi și părăsește teritoriul 
județului în amonte de confluența cu râul Cricovul Dulce, având o suprafață de bazin de 1208 kmp 
și o lungime de 132 km. Panta medie a râului pe teritoriul județului este de 17,5%. 

Râul Argeș, ale cărui izvoare se găsesc pe versanții sudici ai Munților Făgăraș, străbate 
județul pe o lungime de 47 km, la intrarea în județ având o suprafață de bazin de 3590 km2 și o 
lungime de 130 km, iar la ieșirea din județ o suprafață de 3740 km2 și lungimea de 177 km.  

Cei mai importanți afluenți al Argeșului sunt Dâmbovița. și Sabarul. Acesta din urmă își 
culege apele de pe teritotiul județului Dâmbovița și pe care îl părăsește în apropierea comunei 
Potlogi, unde are o suprafață de bazin de 740 km2 și o lungime de 65 km.  

Partea de sud-vest a județului este drenată de râurile din zona superioară a bazinului 
Neajlov, afluent al Argeșului, cu care confluează în județul Giurgiu. 

Debitele medii multianuale specifice variază pe teritoriul județului între 20l/s*km2 în zona 
ânaltă a Munților Bucegi și 5 l/s*km2 în zona de cîmpie 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 sau a declanşării 
acumulărilor de apă datorate căderilor masive de precipitaţii, există suficient timp pentru avertizare 
si alarmare. 

 
Situaţia numărului de intervenţii pentru limitarea efectelor inundaţiilor înregistrate de ISUJ 

Dâmbovița în perioada 2005 – 2018: 

 
 
În conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national, Secţiunea a V-a ”Zone de risc natural”, prin inundaţie se înţelege, acoperire a terenului cu 
un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane 
şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona 
afectată. 

776
11
10
20

38
196

13
22
19

192
34

48
54

110

Inundatii

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
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Nr. 
Crt. 

Unitatea Administrativ – Teritorială 
Tipuri de inundaţii 

Pe cursuri de apă Pe torenţi 
Municipiul 

1.  Târgovişte Da Da 
2.  Moreni Nu Da 

Oraşe 
3.  Găeşti Da Nu 
4.  Pucioasa Nu Da 
5.  Titu Da Nu 

Comune 
6.  Băleni Nu Da 
7.  Bărbuleţu Nu Da 
8.  Bezdead Da Nu 
9.  Brăneşti Da Nu 
10.  Bucşani Da Da 
11.  Cobia Da Nu 
12.  Comişani Nu Da 
13.  Conţeşti Da Da 
14.  Corneşti Da Nu 
15.  Costeştii din Vale Da Nu 
16.  Crângurile Da Nu 
17.  Dărmăneşti Da Da 
18.  Dobra Da Da 
19.  Dragodana Nu Da 
20.  Dragomireşti Nu Da 
21.  Finta Da Nu 
22.  Glodeni Nu Da 
23.  Gura Ocniţei Da Da 
24.  Gura Şuţii Da Nu 
25.  I.L.Caragiale Da Da 
26.  Iedera Nu Da 
27.  Malu cu Flori Da Da 
28.  Măneşti Da Nu 
29.  Moroeni Da Da 
30.  Odobeşti Da Nu 
31.  Petreşti Da Da 
32.  Potlogi Da Nu 
33.  Produleşti Da Nu 
34.  Răzvad Nu Da 
35.  Runcu Nu Da 
36.  Şotânga Nu Da 
37.  Tătărani Da Nu 
38.  Ulieşti Da Da 
39.  Ulmi Da Nu 
40.  Valea Lungă Da Nu 
41.  Valea Mare Da Nu 
42.  Văcăreşti Da Da 
43.  Vârfuri Nu Da 
44.  Vişina Da Nu 
45.  Vişineşti Da Nu 

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

 
Ordinul 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. 

 
1.1.5. Secetă, riscuri asociate: secetă hidrologică, secetă pedologică. 
 
Ordinul nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de 

urgență generate de fenomene meteorologice 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.  
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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. 

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; 
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 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 
 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 drumurile judeţene/comunale/sătesti și implicit localităţile din zonă, 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; 

 terenurile pot fi afectate în special de poduri/blocajele de gheaţă datorită 
consecinţelor acestor fenomene (eroziune, inundaţie, etc); 

 obiectivele socio-economice pot fi afectate prin reducerea sau oprirea activităţii, 
lipsa sau reducerea traficului rutier sau prin fenomenele indirecte ce se pot produce 
(eroziuea terenului, inundaţii). 

Până 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. 
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Pentru gestionarea acestui tip de risc a fost elaborată, de către Inspectoratul General pentri 
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. 

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 şi zone vulnerabile la incendiu ce-si desfăşoară activitatea in 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; 
 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. 
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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 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. 
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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. 

 
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, unde sunt active 
cca. 25 amplasamente ce au provocat daune materiale importante. 
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Exemple de amploare ale alunecărilor de teren: 
 24.06.1979, în comuna Malu cu Flori a avut loc o alunecare de teren având cota de plecare 

526 m şi cota de oprire de 445 m, constituite din versantul nordic al Culmii Capu Coastei. 
Alunecarea de teren, orientată pe direcţia V-E spre Valea Dâmboviţei a modificat straturile 
acuifere din zona de versant a Culmii Capu Coastei și s-a caracterizat prin numeroase 
izvoare. 

 13.02.1980, s-a produs cea mai semnificativă alunecare de teren, în comuna Vârfuri. În mai 
1980 evenimente s-au produs şi în zona Glodeni – Lăculeţe, alunecările de teren datorîndu-
se pantelor înclinate de până la 70º, precum şi eroziunii bazei de către pârâul Lăculeţe. Un 
eveniment similar a avut loc tot în mai 1980 în satul Valea Leurzii, comuna Buciumeni. 

 21.02.2010, în comuna Malu cu Flori DJ 724 a fost afectat de alunecarea de teren produsă 
pe o porţiune de cca. 700 ml, circulaţia rutieră fiind închisă. În acel moment nu exista o altă 
cale rutieră de acces către satul Micloşanii Mari(comuna Malu cu Flori) şi comuna Pucheni, 
fiind izolaţi cca. 2200 locuitori ai comunei Pucheni şi cca. 300 locuitori ai satului Micloşanii 
Mari; 

 în noaptea de 26.04.2014 spre 27.04.2014, în comuna Bărbuleţu, zona „DOS GHIORA”, s-a 
produs o alunecare de teren ce a afectat între 20 și 25 de hectare, reprezentând  livezi, păşuni 
şi pădure. Alunecarea de teren a determinat modificări majore ale reliefului în zonă, cu 
modificarea cursului de apă ”Gârla Runcului” crearea unei ravene cu o adâncime de cca. 20 
m cu o suprafaţă de cca. 1 ha şi apariţia unor mici acumulări de apă. Toată suprafaţa afectată 
este brăzdată de fisuri cu adâncimi până la 6-7 m, care evidenţiază prezenţa unor izvoare ce 
menţin activ procesul de alunecare de teren; 

 2009, s-au produs 16 alunecări de teren (reactivări) în localităţile: Runcu, Valea Lungă, 
Vişineşti, Cândeşti, Finta, Râu Alb, Văleni Dâmboviţa; 

 2010, an marcat de excedentele de precipitaţii căzute, s-au produs  44 alunecări de teren 
(reactivări) în localităţile: Pucheni, Râu Alb-2, Iedera, Ocniţa-3, Malu cu Flori-3, Moţăieni-
2, Valea Lungă-2, Bezdead-4, Perşinari, Vârfuri-2, Vulcana Băi-3, Pucioasa-2, Runcu, 
Şotânga-2, Cândeşti-3, Hulubeşti, Glodeni, Şelaru, Vişineşti-2, Fieni, Răzvad-2, Moroeni-2, 
Pietrari și Moreni; 

 2011, s-au reactivat 9 alunecări de teren în localităţile Moroeni, Vulcana Băi, Bărbuleţu, 
Valea Lungă, Moroeni – punct Dobreşti, Vişineşti – 3 și Bezdead. 

 2012, s-au reactivat 2 alunecări de teren în localităţile Valea Lungă şi Runcu. 
 2013, s-au reactivat 10 alunecări de teren în localităţile: Bărbuleţu, Bezdead, Fieni, Moroeni, 

Şotânga, Valea Lungă, Vârfuri și Vişineşti - 3. 
 2014, s-au reactivat 9 alunecări de teren în localităţile Râu Alb, Bezdead, Fieni, Runcu, 

Şotânga, Valea Lungă, Vârfuri și Vişineşti. 
 2015, s-au reactivat 5 alunecări de teren în localităţile Vârfuri, Râu Alb, Bezdead, Runcu, 

Valea Lungă și Vişineşti. 
 2016, s-au reactivat 31 alunecări de teren în localităţile Cândeşti, Vişineşti, Râu Alb, 

Pucheni, Bezdead, Vârfuri, Tătărani, Bărbuleţu, Moroeni, Pietrari, Valea Lungă, Iedera, 
Runcu, Malu cu Flori și Gura Foii. 

 2018, s-au activat 2 alunecări de teren în comunele Văleni Dâmbovița și Glodeni. 
 
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, 
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Cândeşti, Doiceşti, Hulubeşti, Ludeşti, Moţăeni, Ocniţa, Pietroşiţa, Pucheni, Runcu, Şotânga, 
Tătărani, Valea Lungă, Văleni Dâmboviţa, Vişineşti şi Vulcana Băi. 

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. 
Efectele alunecărilor de teren au constat în: 

 distrugerea sau avarierea gospodăriilor cetăţenilor; 
 distrugerea drumurilor pe diferite lungimi şi lăţimi; 
 blocarea drumurilor de masa de pământ căzută de pe versanţi; 
 apariţia de denivelări, tasări şi crăpături în carosabilul drumurilor; 
 avarierea podurilor (desprinderea sau apariţia de crăpături în culeele podurilor); 
 distrugerea sau deplasarea lucrărilor de apărare; 
 distrugerea stâlpilor de înaltă şi joasă tensiune şi întreruperea alimentării cu energie electrică 

a locuinţelor cetăţenilor; 
 blocarea accesului hipo şi auto ca urmare a apariţiei făgaşelor cu adâncimi mari şi 

frământării drumurilor, ducând la izolarea colectivităţilor de cetăţeni; 
 avarierea conductelor de gaze şi apă; 
 prăbuşirea livezilor de pomi fructiferi şi înclinarea copacilor cu scoaterea rădăcinilor din 

pământ. 
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. 
 

Localităţi afectate de hazardurile naturale cuprinse în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a ”Zone de risc natural”, cauzele 

producerii pagubelor la hazardurile naturale – alunecări de teren 
 

Nr. 
Crt. 

Unitatea 
Administrativ – Teritorială 

Potenţialul de producere 
a alunecărilor 

Tipul alunecărilor 
Primară Reactivată 

Oraşe 
1.  Fieni ridicat Nu Da 
2.  Moreni scăzut-ridicat da Da 
3.  Pucioasa ridicat da Da 

Comune 
4.  Aninoasa ridicat da Nu 
5.  Bărbuleţu ridicat da Da 
6.  Bezdead ridicat da Da 
7.  Brăneşti ridicat da Da 
8.  Buciumeni ridicat nu Da 
9.  Cândeşti ridicat nu Da 
10.  Doiceşti ridicat da Nu 
11.  Glodeni ridicat nu Da 
12.  Hulubeşti ridicat da Nu 
13.  Ludeşti ridicat nu Da 
14.  Malu cu Flori ridicat nu Da 
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Nr. 
Crt. 

Unitatea 
Administrativ – Teritorială 

Potenţialul de producere 
a alunecărilor 

Tipul alunecărilor 
Primară Reactivată 

15.  Moţăeni ridicat da Nu 
16.  Ocniţa ridicat da Da 
17.  Pietroşiţa ridicat da Da 
18.  Pucheni ridicat nu Da 
19.  Runcu scăzut-ridicat nu Da 
20.  Şotânga ridicat da Nu 
21.  Tătărani ridicat nu Da 
22.  Valea Lungă ridicat da Da 
23.  Văleni-Dâmboviţa ridicat nu Da 
24.  Vârfuri ridicat da Da 
25.  Vişineşti ridicat da Da 
26.  Vulcana-Băi ridicat da Nu 

 
1.1.10. Cutremure de pământ 
 
Conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a V-a ”Zone de risc natural”, întreg judeţul Dâmboviţa este încadrat la gradul de risc VIII, 
în eventualitatea producerii unui cutremur cu epicentrul în zona seismică Vrancea. 

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.  

Analiza câmpurilor macroseismice ale cutremurelor istorice evidenţiază următoarele 
aspecte: 

 cutremurul din 26.10.1802, s-a caracterizat printr-o intensitate epicentrală I0=IX-X, urmată 
de o zonă extinsă de intensităţi I=VIII MSK (în care a fost cuprins şi judeţul Dâmbovița), o 
zonă importantă de grad I=VII MSK, acestea însumând 50% din teritoriul României de azi. 
Restul ţării a fost afectat de intensităţi I=VI MSK (cca. 30 %) şi I=V MSK (cca. 20 %);  

 cutremurul din 10.11.1940 s-a caracterizat printr-o zonă de intensităţi I=IX MSK (relativ 
restrânsă), o zonă importantă de grad I=VIII MSK la care trebuie adăugată o amplificare de 
I=VIII în zona Târgoviște, o zonă importantă de intensitate I=VII şi similar I=VI MSK. 
Zonele de intensitate I=VI-IX MSK acoperă 50-60% din teritoriu; o pondere de 10% a fost 
apreciată cu efecte I=V MSK; 
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 cutremurul din 4.03.1977 s-a caracterizat printr-o zonă de intensităţi I=VIII de o extindere 
moderată la curbura Carpaţilor, la care trebuie adăugate amplificările cu I=VIII de la 
Bucureşti, Zimnicea şi Iaşi într-un cuantum total de 5-10% din teritoriu. Aproape 45% din 
teritoriu a fost afectat de intensităţi I=VII MSK. 
În zone epicentrale s-au deschis fisuri profunde, sărituri ale faliilor şi alunecări de teren. 

Reactivarea unor falii s-a produs şi la distanţe mai îndepărtate, cum s-a întâmplat şi în municipiul 
Târgovişte (probabil falia Viforâtei) sau în zona comunelor subcarpatice Vârfuri, Glodeni, 
Buciumeni din interfluviul Ialomiţa-Prahova. Procesul de reactivare al faliilor a fost evident la 
cutremurul din 30 august 1986, cu intensitate mai redusă (cca. 6 pe scara Richter), când s-a produs o 
săritură de cca. 1.00 m în lungul faliei Lăculeţe-Ocniţa-Drăgăneasa, care a avut ca efect bombarea 
drumului naţional dintre Târgovişte şi Pucioasa. 

 
Pierderi cauzate de cutremure puternice în România 

Nr. 
crt. 

Data 
Timp 
(UT) 

M 
Richter 

Pierderi de vieti 
si raniti 

Avarii si pierderi economice 

Zona Vrancea - Cutremure intermediare 

1 
10 Noiembrie 

1940 
01:39 7.4 

500 morți 
mulți răniți 

- avarii grave la clădiri joase în special în 
zona epicentrală; 

- clădirile moderne înalte avariate și una 
prăbușita în București; 

- 10 milioane US$ pagube. 

2 3 Martie 1977 19:21 7.2 
1570 morți 
11300 răniți 

- 32900 clădiri prăbușite și grav avariate; 
- 28 clădiri pre-1940 prăbușite și 3 clădiri 

post; 
-1940 parțial prăbușite și alte avarii ample; 

- 2 miliarde US$ pagube. 

3 30 August 1986 21:28 7.0 
2 morți 

558 răniți 
- 55000 clădiri au suferit diferite grade de 

avariere. 

4 30 Mai 1990 10:40 6.7 
7 morți 

100 răniți 
- avarii puternice în zona epicentrală; 

- avariile nestructurale sunt majoritare. 

5 31 Mai 1990 00:17 6.1  
- avarii moderate cumulate cu cele 

precedente. 
 

Izoseistele cutremurelor din 30/31.08.1986 şi respectiv 30/31.05.1990 arată că la seismele 
de magnitudine apropiată de 7, zonele de intensitate I=VIII rămân concentrate în jurul sursei 
Vrancea, zona de grad VII este importantă, iar zona de grad VI este extinsă către S-V.  

În privinţa cutremurelor puternice, intermediare, (I0=VII MSK, M=6,7), pe baza experienţei 
evenimentelor istorice, se pot remarca următoarele caracteristici:  

 izoseistele sunt puternic alungite în direcţia NE-SV pentru unele cutremure (1802, 1940, 
1977) dar există şi date privind elipse izoseistice orientate pe o direcţie perpendiculară faţă 
de aceasta (ex în 1990 - date instrumentale, 1471 - date istorice);  seismele sunt resimţite la 
mari distanţe (Moscova, Saint Petersburg, Istanbul); 

 uneori apar amplificări locale ale intensităţilor la distanţe considerabile: 200-300 km;  
 procesul de rupere este un eveniment multiplu (în 1977 au fost 3 şocuri principale) planul de 

rupere (falie inversă) fiind orientat N 400E şi scufundat 700 către NV, sub Munţii Carpaţi; 
 şocurile principale sunt urmate de post şocuri; cele mai mari post-şocuri nu sunt asociate cu 

o activitate post-şoc importantă; 
 ca urmare a studiului acestor caracteristici, rezultă că teritoriul României este afectat, în 

cazul cutremurelor de Vrancea cu magnitudine M>7,0 şi intensităţi I-VII MSK, pe mai mult 
de 50% din suprafaţă: cutremurele de adâncime intermediară de Vrancea în sud-estul ţării; 
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 pe bază instrumentală, la cutremurele din 4 martie 1977, 30 august 1986 şi 30 mai 1990 au 
fost remarcate mai multe situaţii în care acceleraţia de vârf a terenului a fost între 0,2 g şi 0,3 
g. În aceeaşi zonă s-au mai produs cutremure puternice în 30 august 1986 (M=7,0), 30 mai 
1990 (M=6,7) şi 31 mai 1990 (M=6,1).  
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. 

 
ZONAREA SEISMICĂ A ROMÂNIEI 

 

 

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. 
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Localităţi afectate de hazardurile naturale cuprinse în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural, cauzele 

producerii pagubelor la hazardurile naturale – cutremure 
Nr.  
crt. 

Unitatea administrativ-teritorială Numărul de locuitori 
Intensitatea seismică 

exprimată în grade MSK 
1.  Municipiul Târgovişte 91944 VIII 
2.  Oraşul Fieni 7341 VIII 
3.  Oraşul Găeşti 14939 VIII 
4.  Oraşul Moreni 19269 VIII 
5.  Oraşul Pucioasa 14971 VIII 
6.  Oraşul Titu 10188 VIII 

 
1.2. Riscuri 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 Dâmboviț 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. 

Marea majoritate a operatorilor economici folosesc în procesul de producţie substanţe care 
prin caracterul exploziv-incendiar pot reprezenta un real 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. 
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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. 

Principalii operatori economici care utilizează aceste substanţe sunt: 
1. STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE PUCIOASA (OMNIA) 
Execută clorinarea apei dintr-un recipienţi cu capacitatea de 50 l/10 bari, dispus în 

apropierea barajului hidrotehnic Pucioasa. 
Staţia de clorinare, care deserveşte oraşul Pucioasa, este dispusă în nord-vest, pe DN 71, la 

ieşirea din oraş, în albia râului Ialomiţa şi în apropierea unui baraj de regularizare a cursului râului 
Ialomiţa. 

Obiectivul a fost implicat în două accidente chimice ce au constat în pierderea totală a 
clorului dintr-un rezervor tampon căruia i s-a deteriorat garnitura de etanşare a gurii de vizitare. 

Deoarece staţia de clorinare este dispusă la nivelul albiei râului Ialomiţa, aceasta canalizează 
în aval toate scăpările de gaze şi deci nu reprezintă un pericol efectiv pentru populaţia oraşului 
Pucioasa care se află dispus pe o terasă situată cu cca. 20 m mai sus de obiectivul sursă de risc, ştiut 
fiind că greutatea moleculară a clorului este de 2,5 ori mai mare decât cea a aerului. Zonele letală şi 
periculoasă sunt canalizate de Râul Ialomiţa, în aval spre zone nelocuite. Curenţii atmosferici creaţi 
de evacuarea apei din Barajul Pucioasa duc la stabilizarea şi diluţia vaporilor de clor. Se poate 
restricţiona circulaţia în zonă pentru 1-4 ore. 

Cele două accidente au demonstrat acest fapt, nefiind puse în pericol vieţile personalului de 
deservire a staţiei sau a cetăţenilor. 

În anul 1997 s-a renunţat la sistemul de clorinare din rezervor şi s-a trecut la clorinarea apei 
din recipienţi (butelii) de 50 l, metodă mult mai sigură în exploatare. S-a eliminat astfel orice 
posibilitate de producere a unui accident chimic la acest obiectiv. Cantitatea maximă de clor 
îmbuteliat şi depozitat în gospodăria unităţii este de 6 recipienţi de 50 l (300 litri). 

2. STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE LAZURI – COMPANIA DE APA 
TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA SA 

Execută clorinarea apei potabile destinate alimentării Municipiului Târgovişte care este 
extrasă din puţuri de mare adâncime (cca. 90 m). Staţia de clorinare este dispusă pe DN 71, la 
ieşirea din Municipiul Târgoviste, 5 km spre sud, spre Bucureşti, şi ocupă o suprafaţă de cca. 0.5 ha. 

Zona a fost relativ izolată nefiind populată. Existenţa DN 71 care face legătura cu Bucureşti 
şi construirea în imediata vecinătate a unui popas turistic și a unei staţii de alimentare cu carburanţi, 
au determinat schimbarea sistemului de clorinare proiectat iniţial (rezervor de clor de 800 l) şi 
adoptarea sistemului de clorinare din butelii de 50 l. Cantitatea maximă de clor îmbuteliat şi 
depozitat în gospodăria unităţii este de 8 recipienţi de 50 l (400 litri). 

Vecini: în partea de nord, est și vest, teren agricol pe care sunt amplasate puturile de 
adâncime, iar în partea de sud popas turistic și o staţie de alimentare cu carburanţi.  

3. STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE PRISEACA – COMPANIA DE APA 
TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA SA 

Execută clorinarea apei potabile destinate alimentării Municipiului Târgovişte care este 
extrasă din sursă de suprafaţă, Râul Dâmboviţa. Staţia de clorinare este dispusă pe DN 72A, spre 
Câmpulung-Muscel, în satul Priseaca, în afara perimetrului construit, într-o zonă împădurită. 

Zona este izolată nefiind populată. Sistemul de clorinare este de tip dual, rezervor de clor de 
800 l şi sistem de clorinare din butelii de 50 l. Cantitatea maximă de clor îmbuteliat şi depozitat în 
gospodăria unităţii este de 800 l şi 8 recipienţi de 50 l (400 litri). Cantităţile menţionate nu sunt 
niciodată cumulate. 
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Vecini: în partea de est și vest, terenuri agricole, în partea de nord pădurea Priseaca, iar în 
partea de sud, la cca. 500 m satul Priseaca, protejat de o vale a pârâului Ilfov. 

4. SC ERDEMIR SA TÂRGOVIŞTE 
Profilul unităţii este producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate Cod 

CAEN 2710. Obiectivul ocupă o suprafaţă de cca. 24,3 ha şi este situat în Municipiul Târgovişte, 
platforma industrială, având adresa pe şoseaua Găeşti nr. 18.  

Unitatea foloseşte în procesul de producţie următoarele substanţe periculoase : 
 Hidrogen utilizat ca atmosferă de protecţie în cuptoarele de recoacere, stoc mediu de 

0,85t, depozitat în 2 rezervoare de câte 95 mc fiecare; 
 Oxigen utilizat pentru obţinerea temperaturilor de tăiere-sudare a metalelor, stoc 

mediu de 0,57t, depozitat în recipienţii standard la 120 bari. Consum zilnic cca. 
0,130t; 

 Acid sulfuric utilizat în procesul de decapare a metalelor stoc mediu de 150t, 
depozitat în 6 rezervoare supraterane din oţel, în aer liber, de câte 36 mc fiecare. 
Depozitul este amplasat la cca. 40 m de cea mai apropiată hală de producţie pe partea 
vecină cu SC Oţelinox SA Târgovişte.  

Hidrogenul este depozitat în rezervoare tip LINDE avănd o mare siguranţă în exploatare. 
5. SC AVICOLA CREVEDIA SA 
Principalul obiect de activitate al operatorului economic este creşterea puilor de carne, 

sacrificarea acestora şi comercializarea cărnii. Societatea îşi desfăşoară activitatea de bază în 11 
ferme şi un complex de abatorizare.  

Pentru producţia puilor de carne, halele de creştere se populează cu pui de o zi. Ciclul de 
creştere este de 43 de zile, în care puii ajung la o greutate medie de 2,1 kg. În medie, se pot realiza 
un număr de 5 cicluri pe an. Densitatea de populare este de 15.000 pui pentru 1000 mp, exclusiv 
spaţiile auxiliare. Rata medie de mortalitate, la creşterea puilor de carne, este de 6%. Producţia de 
carne pentru o hală cu suprafaţa medie utilă de 1000 mp este de 148 tone/an. Abatorul de păsări are 
în dotare o linie modernă de abatorizare cu o capacitate de 4.000 capete/oră de la firma STORK 
(Olanda). 

La finele fiecărui ciclu, se face depopularea şi, în următoarele 25 de zile, se execută lucrările 
specifice de pregătire, curăţire, dezinfecţie a spaţiilor şi reparaţiile curente. 

Substanţa cu volumul cel mai mare din categoria substanţelor periculoase este amoniacul, 
folosit la staţia de refrigerarea a abatorului. Amoniacul este depozitat într-o clădire separată special 
amenajată (uzina de frig), unde se află un recipient de 5000 l şi 4 recipiente de 2000 l. Pentru 
transportul amoniacului către staţia de răcire şi radiatoarele de răcire, se utilizează conducte 
metalice. 

După procesul de privatizare, uzina de frig a suferit numeroase procese de modernizare ceea 
ce îi conferă o siguranţă deosebită în funcţionare. 

6. SC CONPET SA PLOIEŞTI – Staţia Mavrodin  
Profilul unităţii este de depozitare temporară (maxim 12 ore) şi transport prin conducte a 

ţiţeiului şi gazolinei, în flux continuu (24 ore/7 zile). 
Amplasarea obiectivului este în Municipiul Moreni pe DJ 710A, ieşirea spre comuna 

I.L.Caragiale, ocupând o suprafaţă de cca. 3 ha. Obiectivul are ca vecini în partea de nord, 
Depozitul Sud 3 al Schelei Petroliere Moreni și în partea de sud, est și vest, teren agricol şi teren 
viran. 

Prin activitatea economică, unitatea nu reprezintă un pericol pentru populaţie, caracterul 
accidentelor credibile fiind de domenniul exploziilor şi incendiilor declanşate ca urmare a aprinderii 
accidentale a produselor petroliere sau a contaminării factorilor de mediu prin fisurarea 
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rezervoarelor de stocare ori a conductelor de transport (accidental sau pentru sustragerea de 
combustibil). 

7. SC CONPET SA PLOIEŞTI – Staţia Silişte 
Profilul unităţii este de depozitare temporară (maxim 12 ore) şi transport prin conducte a 

ţiţeiului şi gazolinei, în flux continuu (24 ore/7 zile). 
Amplasarea obiectivului este în comuna Lucieni, sat Silişte, ocupând o suprafaţă de cca. 15 

ha, într-o zonă nepopulată. 
Prin activitatea economică, unitatea nu reprezintă un pericol pentru populaţia satului, 

caracterul accidentelor fiind de domenniul exploziilor şi incendiilor declanşate ca urmare a 
aprinderii accidentale a produselor petroliere, accidente puţin credibile ţănând cont că această staţie 
a fost recent modernizată şi beneficiază de tehnologii avansate pentru desfăşurarea activităţilor 
economice şi pentru protecţie. 

Este posibilă contaminarea factorilor de mediu prin fisurarea rezervoarelor de stocare sau a 
conductelor de transport (accidental ori pentru sustragerea de combustibili).  

 
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 cisterene, 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. 

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. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 
nepericuloase pe teritoriul României, 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. 

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 explo4sive și materiale radioactive, reactivi chimici, nucleari. 
 

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 sa afecteze autovehiculele aflate pe reţeaua de drumuri din zona de competenta a 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Basarab I” a județului Dâmbovița, interventia este 
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asigurata de forțele din subordine 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. Această arteră rutieră este 
modernizată, pe fiecare sens de mers, existând două benzi pe sens şi o bandă de urgenţă, 
ieşirile de pe autostradă făcându-se prin intermediul pasajelor rutiere situate în apropiere de 
km 53, 56, 62, 64, 67, 70, 73, 74 şi 77. 

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 sensul giratoriu din 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. 

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. covorul asfaltic al şoselei de centură a municipiului Târgovişte prezintă foarte multe 
denivelări, fapt  ce impune reducerea vitezei de mers, pe alocuri până la 10 km/h; 

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

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

f. la ieşire din localitatea Moroieni, în satul Glod, există o mare comunitate de rromi, în 
această localitate reducându-se viteza din cauza aglomerării drumului cu persoane şi 
atelaje hipo; 

g. pe acest drum traficul rutier creşte considerabil la sfârşitul săptămânii datorită 
exodului de turişti către 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. 



 

a. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singu
deteriorat pe porţiuni cuprinse între 0,5
Gheboieni, Voineşti, Malu cu Flori. Pe acest traseu se întâlnesc frecvent animale 
nesupravegheate şi atelaje hipo care se deplasează pe caros
uneori deplasarea cu viteze reduse până la 20 km/h şi atenţie sporită.

5. DN 7 tranzitează judeţul pe relaţia Bucureşti 
prin localităţile Tărtăşeşti, Bâldana, Lunguleţu, Titu, Mătăsaru, Găeşti
Mare. 

a. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o două benzi pe sensul de circula
mers sunt despărțite de parapeți din beton, până la sensul giratoriu de Bâldana, 
intersecție cu DN 71, de unde circulația se desfășoară pe o s
DN 7 are o calitate acceptabilă a carosabilului, însă circulaţia se desfăşoară anevoios 
din cauza autovehiculelor de mare tonaj, mai ales pe raza localităţilor.

b. În localitatea Găeşti la intersecţiile DN 7 cu DN 61 şi respectiv DN 7 cu
orele de vârf (07-08.00 şi 15.30

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
localităţii Greci o parte din traficul rutier de pe A1 dinspre Bucureşti sau Piteşti, spre 
Giurgiu şi retur. 

a. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul este deteriorat 
pe porţiuni de până la 1 km mai ales pe r
frecvent animale domestice lăsate nesupravegheate pe raza localităţilor tranzitate.

7. DN 1A tranzitează judeţul pe o distanţă de aproximativ 30 km, prin localităţile Crevedia, 
Lucianca, Butimanu şi Corneşti făcând leg

a. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul fiind 
deteriorat pe anumite porţiuni din cauza traficului de autovehicule de mare tonaj.

 
Situaţia accidentelor rutiere la care au fost 

 
Transportul feroviar 
În cazul producerii unor situaţii de urgenţă cum ar fi: accidente urmate de  incendii sau 

explozii, care sa afecteze reţeaua de cale ferată din zona  de competenţă a Inspec
Situații de Urgență “Basarab I” al județului Dâmbovița, intervenția este asigurată de către forţe din 
cadrul acestuia, în colaborare cu Serviciile Voluntare pentru Situa
componente ale Sistemului de Securitate 
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Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul fiind 
deteriorat pe porţiuni cuprinse între 0,5-1 km pe raza localităţilor Priseaca, 
Gheboieni, Voineşti, Malu cu Flori. Pe acest traseu se întâlnesc frecvent animale 
nesupravegheate şi atelaje hipo care se deplasează pe carosabil, ceea ce impune 
uneori deplasarea cu viteze reduse până la 20 km/h şi atenţie sporită.

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 

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o două benzi pe sensul de circula
țite de parapeți din beton, până la sensul giratoriu de Bâldana, 

ție cu DN 71, de unde circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens. 
DN 7 are o calitate acceptabilă a carosabilului, însă circulaţia se desfăşoară anevoios 
din cauza autovehiculelor de mare tonaj, mai ales pe raza localităţilor.
În localitatea Găeşti la intersecţiile DN 7 cu DN 61 şi respectiv DN 7 cu

08.00 şi 15.30-17.00) se pot crea ambuteiaje rutiere.
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) 
localităţii Greci o parte din traficul rutier de pe A1 dinspre Bucureşti sau Piteşti, spre 

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul este deteriorat 
pe porţiuni de până la 1 km mai ales pe raza localităţilor. Pe DN 61 se întâlnesc 
frecvent animale domestice lăsate nesupravegheate pe raza localităţilor tranzitate.

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, carosabilul fiind 
deteriorat pe anumite porţiuni din cauza traficului de autovehicule de mare tonaj.

Situaţia accidentelor rutiere la care au fost necesare manevre de descarcerare 
2007 - 2020 

În cazul producerii unor situaţii de urgenţă cum ar fi: accidente urmate de  incendii sau 
explozii, care sa afecteze reţeaua de cale ferată din zona  de competenţă a Inspec

ții 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. 
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ră bandă pe sens, carosabilul fiind 
1 km pe raza localităţilor Priseaca, 

Gheboieni, Voineşti, Malu cu Flori. Pe acest traseu se întâlnesc frecvent animale 
abil, ceea ce impune 

uneori deplasarea cu viteze reduse până la 20 km/h şi atenţie sporită. 
Piteşti, pe o distanţă de aproximativ 72 km 

, Gura Foii și Valea 

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o două benzi pe sensul de circulație, sensurile de 
țite de parapeți din beton, până la sensul giratoriu de Bâldana, 

ingură bandă pe sens. 
DN 7 are o calitate acceptabilă a carosabilului, însă circulaţia se desfăşoară anevoios 
din cauza autovehiculelor de mare tonaj, mai ales pe raza localităţilor. 
În localitatea Găeşti la intersecţiile DN 7 cu DN 61 şi respectiv DN 7 cu DN 72, la 

17.00) se pot crea ambuteiaje rutiere. 
DN 61 face legătura între Găeşti şi Giurgiu, tranzitând pe o distanţă de aproximativ 35 km 

a lungul râului Neajlov) şi preia pe raza 
localităţii Greci o parte din traficul rutier de pe A1 dinspre Bucureşti sau Piteşti, spre 

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul este deteriorat 
aza localităţilor. Pe DN 61 se întâlnesc 

frecvent animale domestice lăsate nesupravegheate pe raza localităţilor tranzitate. 
DN 1A tranzitează judeţul pe o distanţă de aproximativ 30 km, prin localităţile Crevedia, 

ătura între Bucureşti şi Ploieşti, via Buftea. 
Circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, carosabilul fiind 
deteriorat pe anumite porţiuni din cauza traficului de autovehicule de mare tonaj. 

necesare manevre de descarcerare și prim-ajutor 

 

În cazul producerii unor situaţii de urgenţă cum ar fi: accidente urmate de  incendii sau 
explozii, care sa afecteze reţeaua de cale ferată din zona  de competenţă a Inspectoratului pentru 

ții de Urgență “Basarab I” al județului Dâmbovița, intervenția este asigurată de către forţe din 
ți de Urgență și cu celelalte 
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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; 

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

Categoria „degradat” cuprinde râuri ce străbat unele zone petroliere: Pâscov, Slănic, 
Bizdidel, Cobia, Neajlov, Dâmbovnic.  

Conductele de ţiţei aparţinând SC Conpet SA Ploiești care traversează judeţul pe întreg 
teritoriul lui, unele dintrea acestea subtraversând sau supratraversând 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. 

 
Evidenţa constructiilor expertizate tehnic si incadrate in clasele de 1, 2 si 3 de risc seismic din 

judetul Dambovita: 

Localitate Adresa 
Tipul de 
imobil 

Destinaţie 
imobil 

An 
Construc 

An 
expertiza 

Clasa 
de 

risc 

Număr 
apartament 

Observaţii 

 
 
 
 

Municipiul 
Târgovişte 

Bd, Unirii, bl. 39A 
Bloc 

S+P+ 10 
E 

 
 
 
 

Locuinţe 
 
 
 
 

1974 1991 R3 88 
Executat 

consolidare 

Bd. Unirii, bl. 
39B,41,42,49,50,Micro 

VI 

Bloc 
S+P+10 

E 
1974 

 
1996 

R2 440 

Expertiză 
comună pentru 

5 blocuri cu 
structură 
identică 

(consolidate) 
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Localitate Adresa 
Tipul de 
imobil 

Destinaţie 
imobil 

An 
Construc 

An 
expertiza 

Clasa 
de 

risc 

Număr 
apartament 

Observaţii 

Str. Nuferilor, bl.4, 
Micro VIII 

Bloc 
S+P+4E 

 
 

1975 1995 R3 40 Neconsolidat 

Str. Radu cel Mare, Bl. 
18, Micro 4 

Bloc 
S+P+10E 

1978 1995 R3 44 Neconsolidat 

Str. Fluturilor, bl.31, 
Micro IV 

S+P+10E 1978 1995 R2 44 Neconsolidat 

Aleea Trandafirilor, 
bl.16A, B 

Bloc 
S+P+4E 

1961 1997 R2 40 Neconsolidat 

Aleea Trandafirilor, bl. 
16C 

Bloc 
S+P+4E 

1961 1997 R2 20 Neconsolidat 

Aleea Trandafirilor, bl. 
6B,C 

Bloc 
S+P+4E 

1961 1997 R2 40 Neconsolidat 

Aleea Trandafirilor, bl. 
10C 

Bloc 
P+4E 

1963 2000 R2 20 Neconsolidat 

Aleea Triumfului, bl. 
24 

Bloc 
S+P+4E 

1978 1999 R2 32 Neconsolidat 

Radu Popescu, bl. 22 
Bloc 

S+P+10E 
1975 2004 R2 40 Neconsolidat 

Municipiul 
Moreni 

Str. Saturn, bl. 18A, B, 
M2 

Bloc 
P+4E 

1975 1994 R3 40 Neconsolidat 

Oras Fieni Str. Teilor, Bl.5 
Bloc 
P+2E 

1953 1994 R3 12 
Expertiză 

nedecontată, 
neconsolidată 

Oras 
Pucioasa 

Bulevard Trandafirilor, 
bl. 18 

Bloc 
P+1E 

1953 1994 R3 8 
Expertiză 

nedecontată, 
neconsolidată 

 
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 (situate 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”. 

 
 



NESECRET 

NESECRET 

Pg. 52 / 72 
 

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. 

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 
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 
o grenade de mână;
o mine antipersonal;

 de artilerie:  
o bombe (mine) de aruncător calibrul 60 
o proiectile de artilerie calibrul 20 
o explozive,fuzante, brizante, in

 de aviaţie:  
o bombe brizante de calibru 
o bombe exploziv
o bombe (mină) cu acţiune explozivă de calibru  150
o bombe pentru rupere
o bombe de apă destinate distrugerii prin efectul şocului hidraulic;
o bombe de aviaţie 

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. 
 

Situația acțiunilor de asanare/distrugere de muniţie rămasă neexplodată în perioada 2008 

 

1.2.10. Risc radiologic
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ție 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 

cartuşe calibrul 4 – 14 mm;  
grenade de mână; 
mine antipersonal; 

bombe (mine) de aruncător calibrul 60 -120 mm; 
artilerie calibrul 20 – 240 mm; 

explozive,fuzante, brizante, incendiare, fumigene şi  reactive.
 

bombe brizante de calibru 0,5 – 150 Kg.; 
bombe exploziv-brizante de calibru 50-10.000 Kg; 
bombe (mină) cu acţiune explozivă de calibru  150-5.000 Kg;
bombe pentru rupere-pătrundere de calibru  150-5.000 Kg; 
bombe de apă destinate distrugerii prin efectul şocului hidraulic;

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 

de asanare/distrugere de muniţie rămasă neexplodată în perioada 2008 
2020 

Risc radiologic 
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ție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare 

Muniţii rămase neexplodate sunt reprezentate de toate categoriile de muniţii utilizate în scop 
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: 

explozii sau incendii la depozitele de muniţii sau materiale explozive; 

trageri de instrucţie cu muniţie de război, în poligoane ce au trecut în circuitul 

cendiare, fumigene şi  reactive. 

5.000 Kg; 

bombe de apă destinate distrugerii prin efectul şocului hidraulic; 

Descoperirea muniţiei neexplodate se face, de regulă, pe timpul executării de: lucrări 
arheologice, lucrări de construcţie, sistematizări şi îmbunătăţiri funciare, lucrări agricole, în alte 

de asanare/distrugere de muniţie rămasă neexplodată în perioada 2008 – 
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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. 
 

1.3. Riscuri 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 (deci 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 DSP Dâmboviţa. 

 
Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar: 

Judeţul Dâmboviţa 
Paturi în 
spitale1) 

Medici2) Stomatologi Farmacişti 
Personal sanitar 

mediu 
2568 248 1 8 1287 

Spitalul Județean de Urgență 
Târgoviște 

1697 175 1 4 921 

Spitalul Municipal Moreni 180 22 0 1 114 
Spitalul orășenesc 

Găești 
140 21 0 1 100 

Spitalul orășenesc Pucioasa 270 30 0 2 152 
1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate. 
2) Exclusiv stomatologi. 

 
Principalele unităţi sanitare, aflate în proprietatea statului: 

Judeţul 
Dâmboviţa 

Spitale Policlinici 
Dispensare medicale Centre de 

sănătate 
Creşe Farmacii  

Total Teritoriale 

4 4 1) 5 
Dispenare TBC în 
structura spitalelor 

- 10 
În 

 structura  
spitalelor 

1) Ambulatoriu integrat al spitalelor. 
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1.3.2. Epizootii/Zoonoze 
 

Epizotiile reprezintă răspândirea în proporții de masă în rândul animalelor a unor boli 
infecto-    contagioase, unele din ele putând fi transmise și la oameni prin contactul direct cu 
animalele sau prin consumul de produse de origine animală contaminată.  

Din datele furnizate de Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, județul 
Dâmbovița este supus riscului de apariție a unor epizootii. În judeșul Dâmbovița au fost identificate 
25 de fonduri cinegetice din cele 41 existenete, 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 combate amenințarea respectivă, 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. 

 
1.4. Riscul de incendiu 

 
Prin „incendiu” se înţelege acel proces de combustie complexă, cu evoluţie aleatorie, definit 

de următoarele elemente: 
 existenţa materialului combustibil şi acţiunea unei surse de aprindere (de iniţiere a 

incendiului); 
 iniţierea şi dezvoltarea în spaţiu şi în timp a unei arderi şi scăparea ei de sub control; 
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 producerea de pierderi materiale şi/sau umane în urma arderii; 
 necesitatea intervenţiei printr-o acţiune de stingere, cu scopul întreruperii şi lichidării 

procesului de ardere. 
Apariţia unui incendiu este direct proporţională cu existenţa „riscului de incendiu” care 

reprezintă acea stare exprimată prin relaţia de interdependenţă între probabilitatea globală de iniţiere 
a unui incendiu şi gravitatea consecinţelor evenimentului respectiv. Datorită faptului că fiecărei 
construcţii i se stabileşte un risc de incendiu, conform normativului de siguranţă la foc indicativ P 
118-99, s-a determinat ca „risc de incendiu acceptat” reprezintă acel nivel limită al riscului de 
incendiu existent, considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului, 
corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv. 

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 (clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor şi 
elementelor de construcţii, respectiv ale produselor şi substanţelor depozitate sau prelucrate, 
sursele de aprindere existente, condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza 
aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor menţionaţi anterior); 

 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” (comportare, rezistenţă şi stabilitate la foc, preîntâmpinarea propagării incendiilor, căi 
de acces, evacuare şi intervenţie); 

 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 şi starea fizică a acestora, nivelul de instruire); 
 alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. 

 
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe: 
o cu flacără (flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură, flacără închisă); 
o de natură termică (obiecte incandescente, căldură degajată de aparate termice, efectul 

termic al curentului electric etc.); 
o de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică); 
o de natură mecanică (scântei mecanice, frecare); 
o naturale (căldură solară, trăsnet); 
o autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice exoterme); 
o datorate exploziilor şi materialelor incendiare; 
o indirecte (radiaţia unui focar de incendiu). 

 
Condiţiile (împrejurările) preliminate 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 neadec

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 mişca
 scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;
 defecţiuni tehnice de construcţii
 defecţiuni tehnice de exploatare;
 nereguli organizatorice;
 explozie urmată de incendiu;
 trăsnet şi alte fenomene naturale;
 acţiune intenţionată (arson);
 alte împrejurări. 

 
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
produs. 

 
Situația acțiunilor de stingere a incendiilor produse în perioada 2011 

 
 

Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din 
punct de vedere

 

Încadrarea localităților, instituțiilor publice și operatorilor economici în clasificarea din 
punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice se face în conformitat
cu .Criteriile de clasificare a unită
economici din punct de vedere al protec
prin Hotărârea Guvernului nr. 642/2005.

 
Localităţi, zone şi obiective în care se pot manif

în cele ce urmează. 
 

2011 2012 2013

380 423
328
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sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de 

reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu; 
folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadec
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); 

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

ția acțiunilor de stingere a incendiilor produse în perioada 2011 

Secțiunea a 2-a  
Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din 

punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice

ților, instituțiilor publice și operatorilor economici în clasificarea din 
ției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice se face în conformitat

cu .Criteriile 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, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 642/2005. 

Localităţi, zone şi obiective în care se pot manifesta tipuri de riscuri naturale sunt prezentate 

2014 2015 2016 2017 2018

282 291 347 347 365

sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de 

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 

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, 

incendiu, în cazul în care acesta s-a 

ția acțiunilor de stingere a incendiilor produse în perioada 2011 – 2020 

 

Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din 
al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice 

ților, instituțiilor publice și operatorilor economici în clasificarea din 
ției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice se face în conformitate 

țiilor publice și operatorilor 
ției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice, aprobate 

esta tipuri de riscuri naturale sunt prezentate 

2019 2020

488
415
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2.1. Clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protecţiei civile, în 
funcţie de tipurile de riscuri specifice 
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1.  Târgovişte 91944 C - Id  - - Ach - Im Atp Eup Ed ez 
2.  Fieni 7341 C at/pt id - - - ach - - atp eup ed - 
3.  Găeşti 14939 C - id - - - ach - - Atp eup ed Ez 
4.  Moreni 19269 C - id - - ip - - - Atp eup ed - 
5.  Pucioasa 14971 C - id - - ip - - - atp eup ed - 
6.  Titu 10188 C - id - - ip ach - - Atp eup ed Ez 
7.  Răcari 6406 C - id S - - - - - Atp eup ed ez 
8.  Aninoasa 6380 C at/pt id s - ip - - - - - - - 
9.  Băleni 8728 C - id S - - - - - atp - - - 
10.  Bărbuleţu 2116 C at/pt id s - ip - - - - - - - 
11.  Bezdead 4286 C at/pt id s - ip - - - - - - - 
12.  Bilciureşti 1926 C - id S - - ach - - atp - - - 
13.  Braniştea 3916 C - id S - - - - - Atp - - - 
14.  Brăneşti 4125 C - id s - Ip - - - atp - - - 
15.  Brezoaele 3454 C - id S - - - - - - - - - 
16.  Buciumeni 4265 C at/pt id s - ip - - - - - - - 
17.  Bucşani 6689 C - id S - ip - - - - - - ez 
18.  Butimanu 2380 C - id S - - ach - - atp - - - 
19.  Cândeşti 2657 C at/pt - s - ip - - - - - - - 
20.  Ciocăneşti 5245 C - id S - ip - - - - - - - 
21.  Cobia 2916 C - id S - - - - - atp - - - 
22.  Cojasca 9237 C - id S - - - - - atp - - - 
23.  Comişani 5146 C - id S - - - - - atp - - - 
24.  Conţeşti 4389 C - id S - - - - - Atp - - ez 
25.  Corbii mari 8129 C - id S - - - - - - - - - 
26.  Cornăţelu 1411 C - id S - - - - - - - - - 
27.  Corneşti 6105 C - id S - - - - - Atp - - - 
28.  Costeştii din vale 3436 C - id S - - - - - - - - - 
29.  Crângurile 3676 C - id S - ip - - - atp - - - 
30.  Crevedia 6165 C - id s - - - - - Atp - - Ez 
31.  Dărmăneşti 4670 C - Id s - ip - - - Atp eup - - 
32.  Dobra 3502 C - Id s - ip - - - atp eup - - 
33.  Doiceşti 4710 C At/Pt Id s - ip Ach - - atp eup - - 
34.  Dragodana 6706 C  Id s - Ip - - - Atp eup - - 
35.  Dragomireşti 9062 C - Id s - ip Ach - - atp eup - - 
36.  Finta 3948 C - Id s - ip - - - - eup - - 
37.  Glodeni 4162 C At/Pt Id s - ip - - - - eup - - 
38.  Gura foii 2216 C - id s - ip - - - Atp eup - - 
39.  Gura ocniţei 7080 C - id s - ip - - - Atp eup - - 
40.  Gura şuţii 5206 C - Id s - ip - - - - eup - - 
41.  Hulubeşti 3134 C At/Pt id s - ip - - - - eup - - 
42.  I. L. Caragiale 6666 C - Id s - ip Ach - - Atp eup - - 
43.  Iedera 3889 C at/pt id s - ip - - - - eup -  
44.  Lucieni 2996 C At/Pt Id s - Ip - - - - eup - - 
45.  Ludeşti 5087 C - id s - ip - - - - eup - - 
46.  Lunguleţu 5335 C - id s - ip - - - - eup - - 
47.  Malu cu flori 2158 C At/Pt Id s - Ip - - - atp eup - - 
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48.  Măneşti 5426 C - Id s - Ip - - - - eup - - 
49.  Mătăsaru 5037 C - id s - ip - - - Atp eup - - 
50.  Mogoşani 4264 C - Id s - Ip - - - - eup - - 
51.  Moroeni 5141 C At/pt Id s Av Ip - - - atp eup - - 
52.  Morteni 2693 C - id s - ip - - - - eup - - 
53.  Moţăieni 1967 C At/Pt Id s - Ip - - - atp eup - - 
54.  Niculeşti 4225 C - id s - ip - - - - eup -  
55.  Nucet 4275 C - Id s - ip - - - Atp eup - - 
56.  Ocniţa 4316 C At/Pt id s - Ip - - - - eup - - 
57.  Odobeşti 5021 C - id s - ip - - - atp eup - - 
58.  Perşinari 2771 C - Id s - ip - - - Atp eup - - 
59.  Petreşti 5321 C At/Pt Id s - Ip - - - atp eup - - 
60.  Pietrari 2356 C - id s - ip - - - - eup - - 
61.  Pietroşiţa 3109 C - Id s - - - - - - - - - 
62.  Poiana 3469 C - Id s  - - - - - - - - 
63.  Potlogi 9168 C At/Pt - - - ip - - - - - - - 
64.  Produleşti 3350 C - id - - - - - - - - - - 
65.  Pucheni 1686 C at/pt id - - ip - - - - - - - 
66.  Raciu 3205 C - - s - - - - - - - - - 
67.  Răscăeţi 2187 C at/pt id - - ip - - - - - - - 
68.  Răzvad 8874 C - id s - - - - - - - - - 
69.  Râu alb 1359 C - id s - - - -  Atp - - - 
70.  Runcu 4166 C at/pt id - - Ip - - - - - - - 
71.  Sălcioara 3755 C - id s - - - - - - - - - 
72.  Slobozia moară 1989 C - id s - - - - - - - - - 
73.  Şelaru 2980 C - id s - - - - - - - - - 
74.  Şotânga 7070 C At/Pt Id s  ip - - - - - - - 
75.  Tărtăşeşti 5264 C - id s - - - - - Atp - - ez 
76.  Tătărani 5046 C at/pt Id - - ip - - - atp - - - 
77.  Ulieşti 4008 C - id s - - - - - atp - - - 
78.  Ulmi 4802 C - id s - - - - - atp - - - 
79.  Valea lungă 4636 C at/pt id - - ip - - - - - - - 
80.  Valea mare 2100 C - id - - ip - - - atp - - - 
81.  Văcăreşti 5085 C - Id s - - - - - - - -  
82.  Văleni-dâmboviţa 2410 C At/Pt - - - ip - - - - - - - 
83.  Vârfuri 1803 C At/Pt id s - Ip - - - - - - - 
84.  Vişina 3953 C - Id s - - - - - atp - - ez 
85.  Vişineşti 1733 C At/Pt id s - ip - - - - - - - 
86.  Vlădeni 2865 C - - s - - - - - - - - - 
87.  Voineşti 5923 C at/pt id - - ip - - - atp - - - 
88.  Vulcana-băi 3039 C At/Pt - - - ip - - - - - - - 
89.  Vulcana-pandele 4982 C - id - - - - - - - - - - 
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2.2. Clasificarea operatorilor economici şi obiectivelor din punct de vedere al protecţiei civile, în 

funcţie de riscurile specifice 
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1.  SC OŢELINOX SA Târgovişte C - - - - - Ach - - - - - - 

2.  
SNGN ROMGAZ SA Sucursala de 
înmagazinare subterană a gazelor – 
punct de lucru Bilciureşti 

C - - - - - Ach - - - - - - 

3.  
SC FERRO  PIGMENTS 
ROMÂNIA SRL Doiceşti 

C - - - - - Ach - - - - - - 

4.  
SC BUTANGAS ROMÂNIA SA 
Conţeşti 

C - - - - - Ach - - - - - - 

5.  
CN ROMARM SA – SC UPS 
Dragomireşti SA 

C - - - - - Ach - - - - - - 

6.  
SC CONPET SA PLOIEŞTI – 
punct de lucru Siliştea, com. Raciu 

C - - - - - Ach - - - - - - 

7.  

SC COMPANIA DE APĂ 
DÂMBOVIŢA SA – puncte de 
lucru: Pucioasa, Ulmi, Târgovişte, 
Moreni, Fieni,Găeşti, Titu 

C - - - - - Ach - - - - - - 

8.  
SC ERDEMIR SRL 
Târgovişte 

C - - - - - Ach - - - - - - 

9.  
SC BRIDGEXIM IND SRL 
Butimanu 

C - - - - - Ach - - - - - - 

10.  
SNGN ROMGAZ SA Staţia de 
compresoare Butimanu 

C - - - - - Ach - - - - - - 

11.  
SC ASOCROMSTEEL SA 
Târgovişte 

C - - - - - Ach - - - - - - 

12.  SC NIMET SRL Comişani C - - - - - Ach - - - - - - 

13.  SC Turnir SRL Târgovişte C - - - - - Ach - - - - - - 

14.  
SC Sivi Crom  Prod Impex SRL 
Târgovişte 

C - - - - - Ach - - - - - - 

15.  SC Edichim SRL Găeşti C - - - - - Ach - - - - - - 

16.  
SC Gebruder Weiss SRL (Corbii 
Mari, Valea Caselor, Moreni) 

C - - - - - Ach - - - - - - 

17.  
SC ROMARM SA – Filiala UM 
MIJA SA 

C - - - - - Ach - - - - - - 

18.  SC COS Târgovişte SA C - - - - - Ach - - - - - - 

19.  
Linde Gaz Romania SRL Punct de 
lucru Tgv 

C - - - - - Ach - - - - - - 

20.  
SC Groenland Poultry SRL 
Crevedia 

C - - - - - Ach - - - - - - 

21.  SC Swarco Vicas SA-Târgovişte C - - - - - Ach - - - - - - 

22.  SC Arctic SA Gaesti C - - - - - Ach - - - - - - 

23.  SC UPET SA Târgovişte C - - - - - ach - - - - - - 

24.  
SC ROMARM SA – SC UPS 
Dragomireşti SA 

C - - - - - ach - - - - - - 
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25.  SC COS Târgovişte SA C - - - - - ach - - - - - - 

26.  
SC ROMLUX SA 
Târgovişte 

C - - - - - ach - - - - - - 

27.  SC IMUT SA Moreni C - - - - - ach - - - - - - 

28.  SC Mecanpetrol SA Găeşti C - - - - - ach - - - - - - 

29.  
Universitatea „Valahia”,Bb-dul. 
Unirii, nr. 20, Târgovişte 

C - - - - - - - - - - - - 

30.  Spitalul Municipal Moreni C - - - - - - - - - - -  

31.  Dispensar TBC Moreni C - - - - - - - - - - - - 

32.  Spitalul orăşenesc Găeşti C - - - - - - - - - - - - 

33.  Spitalul orăşenesc Pucioasa C - - - - - - - - - - - - 

34.  Dispensar TBC Pucioasa C - - - - - - - - - - -  

35.  
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte: 

C - - - - - - - - - - - - 

36.  Secţia TBC Moroieni C - - - - - - - - - - - - 

37.  Secţia Municipal Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

38.  
Secţia recuperare neuromotorie 
Gura Ocniţei 

C - - - - - - - - - - - - 

39.  
Secţia psihiatrie cronici Gura 
Ocniţei 

C - - - - - - - - - - - - 

40.  
Secţia medicină internă nr.3 
Voineşti 

C - - - - - - - - - - - - 

41.  Centrul multifuncţional Titu C - - - - - - - - - - - - 

42.  
Laboratorul de Medicină Nucleară, 
str. Câmpulung, Târgovişte 

C - - - - - - - - - - - - 

43.  
SC Princo Grup Romania SRL 
Buciumeni 

C - - - - - - - - - - - - 

44.  SC Vasconi SRL Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

45.  SC Glulam SRL Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

46.  SC Exploit SRL Potlogi C - - - - - - - - - - - - 

47.  SC Mega SRL Răcari C - - - - - - - - - - - - 

48.  SC Vasirom SRL Titu C - - - - - - - - - - - - 

49.  SC Velpitar –Pct. Lucru Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

50.  SC Merloni Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

51.  SC Rondo Carton Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

52.  SC Dentaş Tărtăşeşti C - - - - - - - - - - - - 

53.  
SC Monte Bianco SRL Pucioasa şi 
P.L. Târgovişte 

C - - - - - - - - - - - - 

54.  SC Sun Garden Pucioasa C - - - - - - - - - - - - 

55.  
Carpatcement-Carierele Lespezi, 
Fieni şi Pucioasa 

C - - - - - - - - - - - - 

56.  SC Recyfuel SRL Fieni C - - - - - - - - - - - - 

57.  SC Roecologic SRL Fieni C - - - - - - - - - - - - 

58.  SC Alternative Fuel SRL Mija/I.L. C - - - - - - - - - - - - 
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Caragiale 

59.  SC Briotherms SRL Mija C - - - - - - - - - - - - 

60.  SC Equator SRL Răcari C - - - - - - - - - - - - 

61.  SC Europlast-P.L. Petreşti C - - - - - - - - - - - - 

62.  
Staţii de distribuţie carburanţi şi 
GPL 

C - - - - - - - - - - - - 

63.  
CN ROMARM SA-SC 
Automecanica SA Moreni 

C - - - - - - - - - - - - 

64.  A.N.R.S. Adânca C - - - - - - - - - - - - 

65.  A.N.R.S. UT 150 Buciumeni C - - - - - - - - - - - - 

66.  
SC CONPET SA PLOIEŞTI – 
punct de lucru Moreni 

C - - - - - ach - - - - - - 

67.  Ocoale silvice C at/pt - - - ip - - - - - - - 

68.  Ferme animale C - - - - - - - - - - - ez 

69.  

OMV PETROM ASSET 6 
Muntenia Central (sectoare: 
Târgovişte Centru, Târgovişte Est, 
Târgovişte Vest şi Moreni) 

C - - - - - ach - - Atp - - - 

70.  
OMV PETROM ASSET 5 Moesia 
Nord  (Vultureanca, Corbii Mari, 
Şelaru) 

C - - - - - ach - - Atp - - - 

71.  S.C. Plasticom Impex S.R.L. Titu C - - - - - ach - - - - - - 

72.  S.C. Carmeuse S.R.L. Fieni C - - - - - - - - - - - - 

73.  
S.C. Electroaparataj S.A. Bucureşti 
punct de lucru Târgovişte punct de 
lucru Titu 

C - - - - - - - - - - - - 

74.  S.C. Steaua Electrică S.A. Fieni C - - - - - - - - - - - - 

75.  SC TILIS SRL Târgoviște C - - - - - - - - - - - - 

76.  
SC QUADRA IMPEX SRL 
Târgoviște 

C - - - - - - - - - - - - 

77.  
S.C. Soceram S.A. Bucureşti 
Sucursala Doiceşti 

C - - - - - - - - - - - - 

78.  
S.C. Wienerberger Sisteme de 
Cărămizi S.R.L. Bucureşti 
Punct de lucru Gura Ocniţei 

C - - - - - - - - - - - - 

79.  S.C. Elsid S.A. Titu C - - - - - - - - - - - - 

80.  
S.C. British Foam Grup S.R.L. 
Petreşti 

C - - - - - - - - - - - - 

81.  S.C. Million Design S.R.L. Moreni C - - - - - - - - - - - - 

82.  S.C. Ravsteda S.R.L. Moreni C - - - - - - - - - - - - 

83.  S.C. Siluette S.R.L. Moreni C - - - - - - - - - - - - 

84.  S.C.  Moreni Parc Industrial S.A. C - - - - - - - - - - - - 

85.  
SC LIVAS IMPEX SRL puncte de 
lucru Târgovişte şi Răcari 

C - - - - - - - - - - - - 

86.  S.C. MF Plast Serv. S.R.L. Ulmi C - - - - - - - - - - - - 
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87.  Supermarketuri C - - - - - - - - - - - - 

88.  Electrounivers Găeşti C - - - - - - - - - - - - 

89.  Maryand Găeşti C - - - - - - - - - - - - 

90.  Grup Romad Găeşti C - - - - - - - - - - - - 

91.  
S.C. Agricantus S.R.L. Crevedia - 
depozit 

C - - - - - - - - - - - - 

92.  S.C. AGRO RUX Gura Ocniţei C - - - - - - - - - - - - 

93.  S.C. Aurora Impex S.R.L. Moreni C - - - - - - - - - - - - 

94.  
S.C. Central Moreni punct de lucru 
Răzvad 

C - - - - - - - - - - - - 

95.  
S.C. COMPILL SRL punct de 
lucru Târgovişte şi Găeşti 

C - - - - - - - - - - - - 

96.  
S.C. Elixdan Prod COM Impex 
S.R.L. Moreni 

C - - - - - - - - - - - - 

97.  
S.C. MANOIL TRANS.  SRL 
Târgovişte 

C - - - - - - - - - - - - 

98.  
S.C. OLYMPUS DAYRY 
INDUSTRY Crevedia 

C - - - - - - - - - - - - 

99.  S.C. Pro-Activ  Aninoasa C - - - - - ach - - - - - - 

100.  
S.C. VLAHIA S.A BJATM 
Târgovişte 

C - - - - - - - - - - - - 

101.  SC CORD SRL Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

102.  SMYRE Găeşti C - - - - - - - - - - - - 

103.  S.C. Regata S.R.L. Târgovişte C - - - - - - - - - - - - 

104.  SC CHEMSTAR SRL Târgovişte C - - - - - Ach - - - - - - 

105.  
Staţii epurare ape uzate 
(2/Târgovişte, Moreni, Pucioasa, 
Fieni, Găeşti, Titu) 

C - - - - - Ach - - - - - - 

106.  
BARAJUL BOLBOCI, 
Moroieni 

C at/pt Id - - - - - - - - - - 

107.  
BARAJUL SCROPOASA, 
Moroieni 

C at/pt Id - - - - - - - - - - 

108.  BARAJUL PUCIOASA C at/pt Id - - - - - - - - - - 

109.  BARAJUL VĂCĂREŞTI C - Id - - - - - - - - - - 

110.  
BARAJUL UDREŞTI (acumulare 
nepermanentă), com. Ulmi 

C - Id - - - - - - - - - - 

111.  
BARAJUL BUNGETU I, 
com. Văcăreşti 

C - Id - - - - - - - - - - 

112.  
BARAJUL BUNGETU II, 
com. Văcăreşti 

C - Id - - - - - - - - - - 

113.  
BARAJUL BRĂTEŞTI, 
com. Văcăreşti 

C - Id - - - - - - - - - - 

114.  
BARAJUL ADUNAŢI, 
Com. Nucet 

C - Id - - - - - - - - - - 

115.  
BARAJUL ILFOVENI, 
Com. Nucet 

C - Id - - - - - - - - - - 
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116.  
BARAJUL ZĂVOIUL ORBULUI 
com. Petreşti 

C - Id - - - - - - - - - - 

 
2.3. Clasificarea instituţiilor publice din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile 

specifice 

Nr. 
crt 
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1. Prefectura Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
2. Consiliul Judeţean Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
3. ISUJ Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
4. IJP Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
5. IJJ Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
6. STS Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
7. Direcţia Judeţeană de Informaţii Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
8. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa C - Id - - - Ach - - - Eup - - 
9. Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa C - Id - - - Ach - - - Eup - - 
10. SGA Dâmboviţa C - Id - - - Ach - - - Eup - - 
11. SHI Văcăreşti C - Id - - - Ach - - - Eup - - 
12. DSP Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
13. Serviciul de Ambulanţă Județean Dâmbovița C - - - - - Ach - - - Eup - - 
14. DSVSA Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
15. Stația Meteorologică Târgoviște C - - - - - Ach - - - Eup - - 
16. Serviciul Public Salvamont Dâmboviţa C At/Pt - - Av - - - - - Eup - - 
17. Direcţia pentru Agricultură Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
18. Direcţia Silvică Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
19. Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor Dâmbovița C - - - - - Ach - - - Eup - - 
20. ITM Dâmbovița C - - - - - Ach - - - Eup - - 
21. Inspectoratul in Constructii Dâmbovița C - - - - - Ach - - - Eup - - 
22. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița C - - - - - Ach - - - Eup - - 
23. S.N.  de Cruce Roşie din Romania - Filiala Dâmboviţa C - - - - - Ach - - - Eup - - 
 

Secțiunea a 3-a 
Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic, 

tehnologic,etc.) 
 

Incendiile de proporţii sunt fenomene complexe declanşate natural sau artificial, uneori scăpate de 
sub control, în urma cărora se produc pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale, necesitănd costuri mari 
pentru stingerea lor, reabilitarea zonelor afectate (avarierea sau distrugerea complexelor petroliere, reţelelor 
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electrice, de telecomunicaţii a conductelor magistrale, distrugerea fondului forestier al culturilor pomicole, 
avarierea sau distrugerea construcţiilor de orice fel). 

Elementele de risc sunt reprezentate de clădirile de locuit, hoteluri, restaurante, magazine, şcoli, 
spitale, obiective economice, lăcaşe de cult, schele de foraj şi extracţie petrol, centre de depozitare, conducte 
magistrale, păduri, culturi cerealiere. 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. 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. 

Accidentele chimice sunt o sursă permanentă de risc pe teritoriul judeţului Dâmboviţa şi au ca sursă 
emanaţiile în atmosferă, apă şi pe sol de substanţe toxice cu efecte nocive asupra populaţiei, florei, faunei şi 
factorilor de mediu. Cu toate că industria chimică nu are o dezvoltare  deosebită, în judeţul Dâmboviţa  sunt 
operatori economici şi instituţii publice care produc şi folosesc în 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. 
Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului Domeniul de activitate Risc 

1.  S.C. OŢELINOX SA Târgovişte Industria metalurgică 
Accident major în care sunt 

implicate substanţe 
periculoase (SEVESO) 

2.  
SNGN ROMGAZ SA Sucursala de 
înmagazinare subterană a gazelor  

Punct de lucru Bilciureşti 

Extracţie şi depozitare gaze 
naturale 

Accident major în care sunt 
implicate substanţe 

periculoase (SEVESO) 

3.  
Ferro Performance Pigments România 

SRL Doicești 
Industria chimică 

Accident major în care sunt 
implicate substanţe 

periculoase (SEVESO) 

4.  
SC BUTANGAS ROMÂNIA SA  

Conţeşti 
Staţie îmbuteliere şi depozitare 

GPL 

Accident major în care sunt 
implicate substanţe 

periculoase (SEVESO) 

5.  
SC CONPET SA PLOIEŞTI  

Punct de lucru Siliştea, com. Raciu 
Transport ţiţei prin conducte 

Accident major în care sunt 
implicate substanţe 

periculoase (SEVESO) 

6.  
C.N. ROMARM SA – SC UPS 

Dragomireşti SA 
Fabricare armament şi muniţie 

Accident chimic 
Incendiu/Explozie 

7.  
COMPANIA DE APĂ DÂMBOVIŢA SA 

Puncte de lucru: Pucioasa, Ulmi, 
Târgovişte, Moreni, Fieni,Găeşti, Titu 

Clorinare apă Accident chimic 

8.  
SC ERDEMIR SRL 

Târgovişte 
Industria metalurgică Accident chimic 

9.  
S.C. BRIDGEXIM IND SRL  

Butimanu 
Comerţ materii prime pentru 

industria chimică 
Accident chimic 

10. 
SNGN ROMGAZ SA - Staţia de 

compresoare Butimanu 
Depozitare şi comprimare gaze 

naturale 
Accident chimic 

Incendiu/Explozie 

11. 
S.C. ASOCROMSTEEL S.A. 

Târgovişte 
Industria metalurgică Accident chimic 

12. 
S.C. NIMET S.R.L.  

Comişani şi Târgovişte 
Industrie prelucrătoare Accident chimic 

13. S.C. Tristar Steel S.A. Tâgovişte Industrie prelucrătoare Accident chimic 
14. S.C. Turnir SRL Târgovişte Industria chimică Accident chimic 

15. 
S.C. Sivi Crom  Prod Impex S.R.L. 

Târgovişte 
Industria chimică Accident chimic 

16. S.C. Edichim S.R.L. Găeşti Fabricarea altor produse chimice Accident chimic 

17. 
S.C. Gebruder Weiss SRL  

(Corbii Mari, Valea Caselor, Moreni) 
Industria chimică Accident chimic 

18. S.C. Bauchimie S.R.L. Dărmăneşti Industria chimică Accident chimic 

19. 
S.C. Don Construction Chemicals SRL  

Crevedia 
Industria chimică Accident chimic 



NESECRET 

NESECRET 

Pg. 66 / 72 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului Domeniul de activitate Risc 

20. CN ROMARM SA, Filiala UM MIJA SA Industria de apărare 
Accident chimic 

Incendiu/Explozie 

21. S.C. COS Târgovişte S.A. Industria metalurgică 
Accident chimic 

Exploziv 

22. 
Linde Gaz România SRL  
Punct de lucru Târgovişte 

Distribuţie gaze industriale Accident chimic 

23. S.C. Swarco Vicas S.A. Târgovişte Industria chimică Accident chimic 
24. S.C. Arctic S.A. Găești şi Ulmi Fabricare electrocasnice Accident chimic 
25. S.C. Kablutronik S.R.L. Ulmi Producţie cabluri electrice Incendiu 
26. S.C. UPET S.A. Târgovişte Gamadefectoscopie Radiologic 

27. 
S.C. ROMARM S.A. – SC UPS 

Dragomireşti SA 
Gamadefectoscopie Radiologic 

28. S.C. COS Târgovişte S.A. Gamadefectoscopie Radiologic 
29. S.C. OŢELINOX S.A. Târgovişte Gamadefectoscopie Radiologic 
30. S.C. ERDEMIR S.R.L. Târgovişte Gamadefectoscopie Radiologic 

31. 
Universitatea „Valahia”  

b-dul. Unirii nr.20, Târgovişte 
Difractometrie Rx Radiologic 

32. Spitalul Municipal Moreni Unitate medicală Radiologic 
33. Dispensar TBC Moreni Unitate medicală Radiologic 
34. Spitalul Orăşenesc Găeşti Unitate medicală Radiologic 
35. Spitalul Orăşenesc Pucioasa Unitate medicală Radiologic 
36. Dispensar TBC Pucioasa Unitate medicală Radiologic 
37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte: Unitate medicală Radiologic 
38. Secţia TBC Moroieni Unitate medicală Radiologic 
39. Dispensar TBC Târgovişte Unitate medicală Radiologic 

40. 
Laboratorul de Medicină Nucleară,  

str. Câmpulung, Târgovişte 
Unitate medicală Radiologic 

41. SC Almina Trading SRL Târgovişte Servicii medicale Radiologic 
42. SC Prolife S.R.L. Târgovişte Servicii medicale Radiologic 
43. SMC Carol Davilla Târgovişte Servicii medicale Radiologic 
44. SC Promed S.R.L. Târgovişte Servicii medicale Radiologic 
45. C.M.I. Cojocaru Titu Servicii medicale Radiologic 
46. C.M.I. Dr. Mătuşoiu Bogdan Găeşti Servicii medicale Radiologic 
47. C.M.I. Dr. Mihăilescu Claudia Găeşti Servicii medicale Radiologic 
48. C.M.I. Dr. Pîrvu Dorin Găeşti Servicii medicale Radiologic 
49. S.C. Bristol Med SRL Târgovişte Servicii stomatologice Radiologic 

50. 
S.C. Fabrica de Zambete S.R.L.  

Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

51. S.C. Dr. Falca Antonio Târgovişte Cabinet stomatologic Radiologic 
52. S.C. Artes-Dent S.R.L. Răzvad Cabinet stomatologic Radiologic 

53. 
S.C. Danita Dentacenter S.R.L.  

Valea Lungă 
Cabinet stomatologic Radiologic 

54. S.C. Dental X Rad S.R.L. Târgovişte Cabinet stomatologic Radiologic 

55. 
S.C. MEDACOM S.R.L., str. N. 

Titulescu, nr. 16, Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

56. 
S.C. DENTSANA S.R.L.,  

str. Malu Roşu nr. 16, Fieni 
Cabinet stomatologic Radiologic 

57. 
S.C. THE DENT S.R.L.,  

str. Gării, nr. 2, Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

58. 
S.C. MEDICALDENT S.R.L.,  

str. T. Vladimirescu nr. 195, Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

59. 
S.C. RADIDENT S.R.L.,  

str. T. Vladimirescu nr. 197, Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

60. 
S.C. STOMADENT S.R.L.,  

str. T. Vladimirescu, nr. 142, Târgovişte 
Cabinet stomatologic Radiologic 

61. 
S.C. STOMADENT S.R.L., s 

tr. 22 Decembrie 1989, nr. 8, Moreni 
Cabinet stomatologic Radiologic 

62. 
C.M.I. Dr. Cantaragiu Maria Monica,  

str. Stadionului, nr. 9, Pucioasa 
Cabinet stomatologic Radiologic 
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului Domeniul de activitate Risc 

63. 
S.C. Princo Grup Romania SRL  

Buciumeni 
Prelucrarea lemnului Incendiu/Explozie 

64. S.C. Vasconi SRL Târgovişte Prelucrarea lemnului Incendiu/Explozie 
65. S.C. Glulam S.R.L. Târgovişte Prelucrarea lemnului Incendiu 
66. S.C Virix Prod S.R.L Crângurile Prelucrarea lemnului Incendiu/Explozie 
67. S.C. Exploit S.R.L. Potlogi Prelucrarea lemnului/Mobilier Incendiu/Explozie 
68. S.C. Mega S.R.L. Răcari Depozit mobilier Incendiu/Explozie 
69. S.C. Vasirom S.R.L. Titu Prelucrarea lemnului Incendiu/Explozie 

70. 
S.C. Velpitar – 

Punct de Lucru Târgovişte 
Panificaţie Incendiu/Explozie 

71. S.C. Merloni Târgovişte Panificaţie Incendiu/Explozie 
72. S.C. Rondo Carton Târgovişte Ambalaje din carton Incendiu 
73. S.C. Dentaş Tărtăşeşti Ambalaje din carton Incendiu 

74. 
S.C. Monte Bianco SRL  

Pucioasa şi P.L. Târgovişte 
Prelucrarea hârtiei Incendiu 

75. 
Sun Garden Management S.C.S.  

Pucioasa 
Confecţii Incendiu 

76. S.C. Curent Metal S.R.L. Văcăreşti Producţie cuve metalice Incendiu 

77. 
Carpatcement 

Carierele Lespezi, Fieni şi Pucioasa 
Industria materialelor de 

construcţii 
Explozie 

78. S.C. Recyfuel S.R.L. Fieni Deşeuri industriale Incendiu 
79. S.C. Roecologic S.R.L. Fieni Deşeuri industriale Incendiu 

80. 
S.C. Alternative Fuel S.R.L.  

Mija / I.L. Caragiale 
Deşeuri industriale Incendiu 

81. S.C. Briotherms S.R.L. Mija Polistiren extrudat Incendiu 
82. S.C. Equator S.R.L. Răcari Polistiren expandat Incendiu 
83. S.C. Europlast-P.L. Petreşti Polistiren expandat Incendiu 
84. S.C. Equator Group S.R.L. Răcari fabricarea materialelor plastice Incendiu 
85. ALC Inject Polistiren – Petrești fabricarea materialelor plastice Incendiu 
86. Staţii de distribuţie carburanţi şi GPL distribuţie carburanţi Incendiu/Explozie 

87. 
CN ROMARM SA-SC Automecanica SA 

Moreni 
Industria de apărare Incendiu 

88. A.N.R.S. Adânca Depozitare Incendiu 
89. A.N.R.S. UT 150 Buciumeni Depozitare Incendiu 

90. 
S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI  

Punct de lucru Moreni 
Transport ţiţei prin conducte Incendiu/ Explozie 

91. Ocoale silvice Industria lemnului Incendiu 
92. Ferme animale/păsări Creștere animale/păsări Incendiu 

93. 

OMV PETROM ASSET 6 Muntenia 
Central (sectoare: Târgovişte Centru, 

Târgovişte Est, Târgovişte Vest şi 
Moreni) 

Extracție petrol Incendiu 

94. 
OMV PETROM ASSET 5 Moesia Nord  

(Vultureanca, Corbii Mari, Şelaru) 
Extracție petrol Incendiu 

95. 
S.C. Plasticom Impex S.R.L.  

Titu 
Industrie petrochimică Incendiu 

96. 
Renault Tehnologie  

Titu 
Industria construcţiilor de maşini Incendiu 

97. 
S.C. Nicprem Impex S.R.L.  

București Punct de lucru Titu 
Industrie petrochimică Incendiu 

98. S.C. Carmeuse S.R.L. Fieni 
Industria materialelor de 

construcție 
Incendiu 

99. 
S.C. Electroaparataj S.A. Bucureşti 
Puncte de lucru Târgovişte și Titu 

Industria eletrotehnică Incendiu/Accident chimic 

100. S.C. Steaua Electrică S.A. Fieni Industria eletrotehnică Incendiu/Accident chimic 
101. SC TILIS SRL Târgoviște Prelucrarea lemnului Incendiu 
102. SC QUADRA IMPEX SRL Târgoviște Prelucrarea lemnului Incendiu 

103. 
S.C. Soceram S.A. Bucureşti  

Sucursala Doiceşti 
Industria materialelor de 

construcție 
Incendiu 
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104. 
S.C. Wienerberger Sisteme de Cărămizi 

S.R.L. Bucureşti 
Punct de lucru Gura Ocniţei 

Industria materialelor de 
construcție 

Incendiu 

105. S.C. Elsid S.A. Titu Industria  metalurgică Incendiu/Explozie 
106. S.C. British Foam Grup S.R.L. Petreşti Polistiren expandat Incendiu 
107. S.C. Million Design S.R.L. Moreni Confecții Incendiu 
108. S.C. Ravsteda S.R.L. Moreni Confecții Incendiu 
109. S.C. Siluette S.R.L. Moreni Confecții Incendiu 
110. S.C.  Moreni Parc Industrial S.A. Parc industrial Incendiu 
111. Parc Industrial Priboiu S.A. Brăneşti Parc industrial Incendiu 

112. 
S.C. LIVAS IMPEX SRL  

Puncte de lucru Târgovişte şi Răcari 
Confecții Incendiu 

113. S.C. MF Plast Serv. S.R.L. Ulmi reciclare deşeuri Incendiu 
114. Supermarket-uri Comerț Incendiu 
115. Pavcom S.A. Târgoviște Comerț Incendiu 
116. Electrounivers Găeşti Depozit Incendiu 
117. Maryand Găeşti Depozit Incendiu 
118. Grup Romad Găeşti Depozit Incendiu 
119. S.C. Agricantus S.R.L. Crevedia Depozit Incendiu 
120. S.C. Agro Rux Gura Ocniţei Depozit Incendiu 
121. S.C. Aurora Impex S.R.L. Moreni Depozit Incendiu 

122. 
S.C. Central Moreni  

Punct de lucru Răzvad 
Depozit Incendiu 

123. 
S.C. Compill S.R.L.  

Punct de lucru Târgovişte şi Găeşti 
Depozit Incendiu 

124. Elunos S.R.L. Găești Depozit Incendiu 
125. Chemical Agro – Mavrodin, Răcari Depozit Incendiu 
126. Romstar S.R.L. Lungulețu Depozit Incendiu 
127. Senecom S.R.L. Târgoviște Depozit Incendiu 

128. 
S.C. Elixdan Prod COM Impex S.R.L.  

Moreni 
Depozit Incendiu 

129. S.C. Legume Fructe  S.A. Târgovişte Depozit Incendiu 
130. S.C. Manoil Trans  S.R.L. Târgovişte Depozit Incendiu 
131. S.C. Pro-Activ  Aninoasa Depozit Incendiu 
132. S.C. Vlahia S.A BJATM Târgovişte Depozit Incendiu 
133. S.C. Cord S.R.L. Târgovişte Depozit Incendiu 
134. SMYRE Găeşti Depozit Incendiu 
135. S.C. Regata S.R.L. Târgovişte Depozit Incendiu 
136. SC Chemstar S.R.L. Târgovişte Industria chimică Incendiu /Accident chimic 

137. 
Staţii epurare ape uzate (2/Târgovişte, 
Moreni, Pucioasa, Fieni, Găeşti, Titu) 

 Poluare mediu 

138. BL.39A, b-dul. Unirii, Târgovişte 
Locuinţe sociale (10 et., 88 

apartamente) 
Seismic 

139. BL. 4, str. Nuferilor, Târgovişte Locuinţe (4 et., 40 apartamente) Seismic 
140. BL. 18, str. Radu cel Mare, Târgovişte Locuinţe (10 et., 44 apartamente) Seismic 
141. BL. 31, str. Fluturilor, Târgovişte Locuinţe (10 et., 44 apartamente) Seismic 

142. 
BL. 39B, 40, 41, 42, 50, b-dul. Unirii, 

Târgovişte 
Locuinţe (10 et., 5x88 = 440 

apartamente) 
Seismic 

143. 
BL.16 A, B, C, str. Aleea Trandafirilor, 

Târgovişte 
Locuinţe (4 et., 3x20 = 60 

apartamente) 
Seismic 

144. 
BL 10C, , str. Aleea Trandafirilor, 

Târgovişte 
Locuinţe (4 et., 20 apartamente) Seismic 

145. BL.24, , str. Aleea Triumfului, Târgovişte Locuinţe (4 et., 32 apartamente) Seismic 

146. 
BL. 22, STR. RADU POPESCU 

Târgovişte 
Locuinţe (10 et., 40 apartamente) Seismic 

147. BL. 18 A, B, str. Saturn, Moreni Locuinţe (4 et., 40 apartamente) Seismic 
148. BL. 18, b-dul. Trandafirilor, Pucioasa Locuinţe (P+1, 8 apartamente) Seismic 
149. BL. 5, Aleea Teilor, Fieni Locuinţe (P+2, 12 apartamente) Seismic 
150. BARAJUL BOLBOCI, Moroieni Atenuare viituri / energetic Accident hidrotehnic 
151. BARAJUL SCROPOASA, Moroieni Energetic Accident hidrotehnic 
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152. BARAJUL PUCIOASA 
Tranzitarea undelor de viitură / 
energetic / alimentare cu apă 

potabilă şi industrială 
Accident hidrotehnic 

153. BARAJUL VĂCĂREŞTI 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

154. BARAJUL UDREŞTI, com. Ulmi 
Apărare împotriva inundaţiilor 

(acumulare nepermanentă) 
Accident hidrotehnic 

155. BARAJUL BUNGETU I, com. Văcăreşti 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

156. BARAJUL BUNGETU II, com. Văcăreşti 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

157. BARAJUL BRĂTEŞTI, com. Văcăreşti 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

158. BARAJUL ADUNAŢI, Com. Nucet 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

159. BARAJUL ILFOVENI, Com. Nucet 
Apărare împotriva inundaţiilor / 
energetic / alimentarea cu apă a 

capitalei 
Accident hidrotehnic 

160. 
BARAJUL ZĂVOIUL ORBULUI 

com. Petreşti 
Apărare împotriva inundaţiilor / 

energetic 
Accident hidrotehnic 

 

Secțiunea a 4-a 
Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de risc 

 

4.1. SC BUTANGAS ROMÂNIA SA 
STAŢIA DE ÎMBUTELIERE GPL ŞI DEPOZIT DE 4000 mc CONŢEŞTI 
Stația de îmbuteliere cu depozit de 4000 mc este amplasată în perimetrul satului Bălteni, 

com Conțești, DN71 km 11+437, de-a lungul șoselei pe partea stângă, după pasarela peste calea 
ferată, până în calea ferată. 
Vecinătăți: 

 la Nord: DN 71 București-Târgoviște; 
 la Est: teren arabil, liber de construcții; 
 la Sud: calea ferată neelectrificată, dublă, București-Titu; 
 la Vest:  

 SC VERONIKI ECOGRUP SRL, în constructive, activitate de productie folie din 
plastic și caserole din plastic; 

 teren liber de construcții, proprietate SC DRAGOVERA IMOBILIARA SA. 
 Statia de îmbuteliere, în cadrul careia funcționează parcul de rezervoare de stocare GPL, are 

ca principale activități economice:  
o stocarea de gaze inflamabile: aragaz, propan și autogaz;  
o descărcarea gazelor inflamabile din cisterne CF în rezervoarele subterane;  
o livrarea gazelor inflamabile către hala de îmbuteliere;  
o livrarea propanului și autogazului către rampa auto, unde se încarcă autocisternele. 

Elementele teritoriale și ambientale vulnerabile din jurul amplasamentului sunt descrise în 
tabelul de mai jos și sunt amplasate pe o rază de aproximativ 5 km în jurul obiectivului. 
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1.  Biserica Bălteni Unitate de cult Strada Eroilor, Com Conțești, Sat Bălteni 
2.  Școala Bălteni Unități de învățământ Strada Eroilor, Com Conțești, Sat Bălteni 
3.  Stadion Conțești Aglomerări de persoane DN 71, Com Conțești, Sat Conțești 
4.  Primăria Conțești Aglomerări de persoane DN 71, Com Conțești, Sat Conțești 
5.  Școala Conțești Unități de învățământ Com Conțești, Sat Conțești 
6.  Biblioteca Conțești Unitate de cultură Com Conțești, Sat Conțești 
7.  Biserica Conțești Unitate de cult Com Conțești, Sat Conțești 
8.  Hanul Galben Unitate de cazare DN 71, Com Conțești, Sat Conțești 
 
În zona pe o raza de 5 km nu mai există alte centre vulnerabile. 
 

4.2. SC FERRO PERFORMANCE PIGMENTS ROMÂNIA SRL DOICEȘTI  
Amplasamentul este în localitatea Doicești, Aleea Sinaia nr.120, la cca 10 km nord-vest de 

municipiul Târgoviște, pe drumul național DN 71. Suprafaţa totală ocupată de societate este de 
33032,76 mp, din care 12871,25 mp reprezintă suprafața ocupată de construcții, iar diferența este 
reprezentată prin drumuri de acces și spații verzi. 

Zona din vecinătatea amplasamentului este ocupată astfel:  
 la nord-vest: propritate particulară, pe o lungime de 101,86 m (gard de beton);  
 la sud-est: proprietate SC SOCERAM SA, pe o lungime de 99,38 m (gard de beton);  
 la vest, sud-vest: rețeaua SNCFR pe o lungime de 233,90 m (gard de beton);  
 la est, nord-est: DN 71 pe o lungime de 230,65 m (gard de beton). 

În zonă, pe razele cuprinse în scenariile accidentale care generează efecte în afara 
amplasamentelor, nu există centre vulnerabile (şcoli, grădiniţe, spitale, cinematografe, complexe 
comerciale, stadioane, etc). 
 

4.3. OȚELINOX SA TÂRGOVIȘTE 
Amplasamentul SC OȚELINOX SA Târgoviște este situat în municipiul Târgoviște, 

Șoseaua Găești nr. 16, având ca domeniu de activitate principal laminarea la rece a benzilor înguste. 
Societatea se află situat în partea de sud-vest a municipiului Târgoviște, în cadrul Platformei 
Industriale Sud, la cca. 600m de zona urbană aflată în partea de nord-est. 

Vecinătăți: 
 Nord: SC ERDEMIR ROMANIA SRL Târgoviște; 
 Vest: teren agricol; 
 Est: DN 72, COS TÂRGOVIȘTE SA; 
 Sud: teren agricol. 
Suprafața totală a amplasamentului este de 236.561,34 mp din care: 
 suprafață construită: 127.308,26 mp; 
 suprafață alei, drumuri, platforme: 47.186,76 mp; 
 suprafață rețele: 5.255 mp; 
 suprafață liberă: 56.811,32 mp. 
Elementele teritoriale și ambientale vulnerabille din jurul amplasamentului sunt descriere în 

tabelul de mai jos, acestea fiind amplasate pe o rază de aproximativ 5 km în jurul obiectivului. 
Nr. 
Crt. 

Denumire Profil Adresă 

1.  Spitalul Județean de Urgență  Târgoviște - Platforma Sănătate Str. Cooperației nr. 2 
2.  Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița Instituții Sos. Găești nr. 9 
3.  Parchetul de pe langă Tribunalul Dâmbovița Instituții Sos Găești nr. 8-10 
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4.4. SECȚIA DE ÎNMAGAZINARE SUD – DEPOZITUL DE ÎNMAGAZINARE 

SUBTERANĂ GAZE NATURALE BILCIUREȘTI 
SNGN ROMGAZ SA, Filiala de Înmagazinare Gaze Naurale Depogaz Ploiești operează 6 

depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, printre care și Depozitul de Înmagazinare 
Subterană Gaze Naturale Bilciurești, având o capacitate activă de 1,31 mld. Smc/ciclu. 

Structura Bilciurești este situată la cca. 36 km sud-est de municipiul Târgoviște, la cca. 30 
km sud-vest de municipiul Ploiești și la 40 km nord-vest de municipiul București, în apropierea 
localității Cojasca. 

Depozitul de Înmagazinare Subterană Gaze Naturale Bilciurești se întinde pe o suprafață de 
22 kmp. 
În zonă, pe razele cuprinse în scenariile accidentale care generează efecte în afara amplasamentelor, 
nu există centre vulnerabile (şcoli, grădiniţe, spitale, cinematografe, complexe comerciale, 
stadioane, etc). 
 

Capitolul IV 
Anexe 

 
Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantă din Schema cu riscurile teritoriale din zona de 

competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. 
 

Anexa nr. 1 - Scurt istoric al zonei de competenţă. 

Anexa nr. 2 - Harta cu organizarea zonei de competență (raioanele de intervenție). 

Anexa nr. 3 - Harta cu rețeaua de transport rutier, feroviar și aerian. 

Anexa nr. 4 - Harta precipitațiilor medii anuale. 

Anexa nr. 5 - Harta cu zonele predispuse la riscuri biologice. 

Anexa nr. 6 - Harta cu zonele de risc la alunecările de teren. 

Anexa nr. 7 - Harta cu sursele de risc și zonele specifice la cutremur. 

Anexa nr. 8 - Harta cu zonele de risc la inundații. 

Anexa nr. 9 - Harta cu sursele de risc la incendiile de pădure. 

Anexa nr. 10 - Harta cu riscurile la rețelele de repartiție a gazelor. 

Anexa nr. 11 - Harta cu sursele de risc la avalanșe și înzăpeziri. 

Anexa nr. 12 - Harta cu repartiția surselor de apă pe sectoare. 

Anexa nr. 13 - Harta cu magistralele de produse petroliere 

Anexa nr. 14 - Harta cu riscurile tehnologice la rețelele electrice. 

Anexa nr. 15 - Harta cu obiectivele care constituie surse de risc major 

Anexa nr. 16 - Harta cu zonele de planificare la urgență. 
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 NOTA: Informațiile statistice utilizate pentru realizarea acestui document au fost extrase 
prin consultarea datelor publice prezentate de Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, din 
Anuarul Statistic al județului Dâmbovița și Sinteza raportului privind starea economico-socială a 
judeţului Dâmboviţa în anul 2019. De asemenea au fost analizate informații furnizate de structurile 
responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență de la nivel județean și alte date de interes 
extrase din documente postate public, precum: Raportul privind starea învățământului în județul 
Dâmbovița anul școlar 2019-2020 al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Planul de acţiuni 
al judeţului Dâmboviţa în anul 2019 elaborat de Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Sinteza 
raportului privind starea economico-socială a judeţului Dâmboviţa în anul 2019. Au fost consultate 
și s-au extras informații postate public pe site-urile oficiale al instituțiilor publice de la nivel 
județean. 
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