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I. Sumar executiv :
Ţinând cont de riscurile de producere a situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor, experienţa în prevenire, protecţie, limitare/reducere impact, răspuns şi
refacere, resursele la dispoziţie, caracterul complex al managementului situaţiilor de urgenţă şi necesitatea implicării tuturor instituţiilor judeţene şi a
comunităţilor în acest efort, la nivelul judeţului Prahova funcţionează un sistem integrat de management al situaţiilor de urgenţă, format din structuri cu
activitate permanentă şi structuri cu activitate temporară.
Centrul de greutate al acestui sistem îl reprezintă ISUJ Prahova, instituţie specializată care realizează managementul permanent al activităţilor de
prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă.
Manifestarea de riscuri a impus o studiere secvenţială a acestora care a permis identificarea a nouă riscuri, grupate în patru categorii, cu următoarele
caracteristici:
 riscul de incendiu: frecvenţă ridicată; afectează domenii economice şi sociale importante: construcţii, instalaţii, păduri, mijloace de transport,
culturi agricole etc.;
 riscurile naturale: repetabilitate, predictibilitate scăzută sau impredictibilitate, cu impact deosebit în ceea ce priveşte pierderile umane şi
materiale; necesitatea unor mijloace complexe pentru intervenţie şi a unui parteneriat dinamic;
 riscurile tehnologice: frecvenţă în creştere; impact deosebit; mijloace complexe şi specializate pentru răspuns;
 riscurile biologice: ciclicitate; impredictibilitate; arie mare de manifestare; măsuri profilactice şi de combatere importante.
RISCUL DE INCENDIU reprezintă cel mai frecvent tip de risc, înregistrând fluctuaţii semnificative de la an la an. Principalele cauze generatoare de
incendii sunt exploatarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii ori defecţiuni utilizarea focului deschis fără respectarea normelor, neverificarea şi neîntreţinerea
coşurilor de fum. Abordarea riscului de incendiu este extinsă, în prezent, la situaţii specifice, cum ar fi: incendiile de pădure, incendiile care se manifestă la
clădiri înalte şi foarte înalte, depozite şi hale industriale, etc.
RISCURILE NATURALE, care au potenţial de a genera dezastre, au următoarele elemente caracteristice:
Cutremurul – 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, 1986. Din punct de
vedere seismic, judeţul Prahova este împărţit în trei zone: zona A, partea de sud-est (Vălenii de Munte-Mizil-Urlati); zona B, partea de sud şi centrală (PloieştiCâmpina-Băicoi-Slănic); zona C, restul judeţului.
Inundaţiile se manifestă aproape anual prin acumulări de apă determinate de scurgeri de pe versanţi, refulări ale sistemelor de preluare a apelor
pluviale, viituri şi creşteri de debite notabile în zonele inundabile. Istoricul inundaţiilor în judeţul Prahova indică impactul deosebit al acestui risc asupra
populaţiei şi infrastructurii: inundaţiile din 2005 au afectat foarte multe comunităţi, au distrus o parte importantă a infrastructurii şi au provocat distrugeri foarte
mari.

Nesecret
Pagină 2 din 6

Nesecret
PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - PRAHOVA PENTRU ANUL 2018

Alunecările de teren constituie unul din riscurile cele mai frecvente cu care se confruntă judeţul Prahova. În județ nu s-au produs în ultimul timp
alunecări de teren masive în zonele locuite. 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 eventualii sinistraţi în locuri mai sigure.
Seceta se manifestă, în special în zona de sud a judeţului, şi are un impact semnificativ pentru:
 sănătatea populaţiei, în special a copiilor şi vârstnicilor, influenţând în mod negativ serviciile de sănătate care sunt suprasolicitate
chiar şi în condiţii meteo normale;
 siguranţa alimentară: probleme în agricultură cauzate de lipsa apei şi de o abordare nesustenabilă în ceea ce priveşte cultivarea
terenurilor la nivelul de subzistenţă;
 biodiversitatea: întreruperi ale dinamicii ecosistemelor din cauza temperaturilor mari, modificării modelelor de repartizare a
precipitaţilor şi incendiilor de pădure.
RISCURILE TEHNOLOGICE sunt determinate de capacităţile de producţie, transport şi depozitare în care sunt folosite materiale sau substanţe
periculoase, după cum urmează:
 Riscul nuclear şi radiologic este scăzut datorită faptului că judeţul Prahova se află la o distanţă relativ mare faţă de Zona Cernavodă şi Zona
Bechet-Dolj, din cauza Centralei Nuclearoelectrice CNE KOZLODUY din Bulgaria.
 Riscul de accidente majore în care să fie implicate substanţe periculoase este determinat de existenţa pe teritoriul judeţului a unui număr de
10 obiective care se supun prevederilor Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.
De asemenea este de notat faptul că judeţul Prahova este tranzitat zilnic de un număr foarte mare de transporturi periculoase.
RISCURILE BIOLOGICE la nivelul judeţului prezintă următoarele caracteristici:
 Epidemiile - sunt favorizate de sărăcie, lipsa de igienă, infestarea apei, aglomerarea gunoaielor menajere, dar şi de facilităţile în domeniul
transportului şi de fenomenul de globalizare care a permis contaminarea unor populaţii aflate la mare distanţă de locul de declanşare.
 Epizootiile şi zoonozele reprezintă răspândirea în masă, în rândul animalelor, a unor boli infecto-contagioase, unele dintre ele putând fi
transmise şi la om prin contactul direct sau prin consumul de produse de origine animală contaminate (AH1N1, H5N1, boala limbii albastre
etc.).Aceste riscuri se pot manifesta individual sau combinat, două sau mai multe (multirisc: de exemplu - cutremur urmat de incendii), fapt
care generează abordarea integrată bazată pe scenarii multirisc a răspunsului în situaţii de urgenţă.
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II. Activităţi principale
Pentru eficientizarea acţiunilor de prevenire, de creştere a capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul
sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă şi concentrarea eforturilor pentru monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase şi
de origine geologică, care prin manifestare pot genera evenimente complexe ce pun în pericol viaţa şi siguranţa populaţiei, cât şi pagube materiale importante,
pentru anul 2018, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova propune următoarele activităţi/responsabilităţi:
Nr.
crt.

RESPONSABILITĂŢI

Termen de realizare

Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru
1. Situaţii de Urgenţă Prahova, a componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Prahova şi a Grupurilor de Suport Tehnic.

 C.J.S.U. Prahova
 Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.
Prahova

Trimestrul I

Reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului Prahova,
precum şi cele de la nivelul administraţiilor locale.

 C.J.S.U. Prahova
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă

Trimestrul III

2.

ACTIVITĂŢI

Centralizarea, analiza şi aprobarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor
3. umane, materiale şi financiare necesar gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul
2018.

În termen de 60 de zile de la
 C.J.S.U. Prahova
 Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. aprobarea bugetului pe anul
2018
Prahova

Actualizarea Registrului de capabilităţi privind utilajele, mijloacele, materialele şi
4. accesoriile de intervenţie aflate la dispoziţia instituţiilor cu atribuţii în gestionarea
situaţiilor de urgenţă. Actualizarea datelor prin intermediul aplicaţiei RO-RISK.

 C.J.S.U. Prahova
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă

Realizarea informărilor operative pe timpul producerii evenimentelor şi fenomenelor
5. periculoase, cu referire la situaţia preliminară şi finală a efectelor şi a pagubelor
produse.

 C.J.S.U. Prahova
 I.S.U. Prahova

6.

Săptămânal

când situaţia o impune

Convocarea personalului specializat şi activarea grupurilor de suport tehnic, pentru tipurile de riscuri simulate, cu ocazia exerciţiilor
cu forţe şi mijloace în teren, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, astfel:

Trimestrial

 I.S.U.J. Prahova
 C.J.C.C.I. Prahova
 Grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc.

Trimestrul I
MARTIE

6.1. exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor profesioniste
în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui cutremur urmat
de inundaţii (Barajul Paltinu).
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Nr.
crt.

RESPONSABILITĂŢI

ACTIVITĂŢI

Termen de realizare

6.2. exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor profesioniste
în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unor accidente,
avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport pe căile ferate şi depozitare
produse periculoase în obiective tip SEVESO, de risc chimic (Rafinăria Petrobrazi –
Rampa CF Negoieşti).

Trimestrul II
IUNIE

6.3. exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor profesioniste
în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui incendiu la
fondul forestier (Ocolul Silvic Vălenii de Munte).

Trimestrul III
SEPTEMBRIE

6.4. exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor profesioniste
în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui seism (Oraşul
Mizil).

Trimestrul IV
NOIEMBRIE

Aprobarea Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a
reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a persoanelor cu funcţii de conducere şi
7.
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate.

 C.J.S.U. Prahova
 I.S.U.J. Prahova

Trimestrul I

Transmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice
8. periculoase, premergător şi pe timpul desfășurării acestora, către Comitetele locale
pentru situaţii de urgenţă.

 C.J.S.U. Prahova
 I.S.U.J. Prahova

Cand situaţia o impune

Întocmirea de rapoarte operative pe timpul derulării evenimentelor negative, privind
9. obiectivele afectate, drumurile blocate, evaluarea situaţiilor create în teren, stadiul
refacerii obiectivelor etc.

 C.J.S.U. Prahova
 Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă

Cand situaţia o impune

Întocmirea şi aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor
caniculei şi secetei la nivelul judeţului Prahova, pentru anul 2018.

 C.J.S.U. Prahova
 Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.

Trimestrul II

10.
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Nr.
crt.

RESPONSABILITĂŢI

Termen de realizare

Întocmirea şi aprobarea Planului de măsuri dispuse la nivelul judeţului Prahova
11. pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor economice şi
sociale în sezonul de iarnă 2018-2019.

 C.J.S.U. Prahova
 Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.

Trimestrul IV

12. Evaluarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă pe teritoriul judeţului Prahova.

 C.J.S.U. Prahova

Permanent

Prezentarea Raportului de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de
13. apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi pentru asigurarea
secţiunii de scurgere a apelor mari.

 C.J.S.U. Prahova
 S.G.A. Prahova

Trimestrul II

Prezentarea Raportului de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

 C.J.S.U. Prahova
 S.G.A. Prahova

Trimestrul IV

Înfiinţarea de noi puncte de lucru ale I.S.U. Prahova în localităţile Puchenii Mari,
Ciorani, Balta Doamnei, Filipeștii de Târg, Măneşti, Gherghiţa, Breaza, în funcţie de
disponibilitatea şi resursele administraţiilor publice locale vizate, astfel încât să se
15.
poată asigura intervenţia pentru situaţiile medicale în maxim 12 minute de la
preluarea apelului în mediul urban şi 20 minute în mediul rural, respectiv 15 minute
în mediul urban şi 20 minute în mediul rural pentru celelalte intervenţii.

 C.J.S.U. Prahova
 I.S.U.J. Prahova

-

14.

16.

ACTIVITĂŢI

Analizarea în şedinţele C.J.S.U. Prahova a solicitărilor C.L.S.U. privind distribuirea
locuinţelor modulare aflate în custodia I.S.U.J. Prahova.

 C.J.S.U. Prahova
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă

Atunci când situaţia o
impune

Prezentul plan poate fi consultat pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova,
www.isuprahova.ro.
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