
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA COTOFANESTI 
COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA 
 
 

R A P O R T 
 
 
  Catre, 
   Primarul Comunei Cotofanesti 
 
 

Subsemnatul Miftode Petre, inspector protectie civila in cadrul 
aparatului de specialitate la dispozitia primarului in cadrul primariei 
Cotofanesti va aduc la cunostiinta urmatoarele : 

 
- datorita modificarilor aparute in cadrul comunei Cotofanesti si 
anume : 
  - asfaltarea drumurilor locale 

- darea in functiune a sistemului de alimentare cu apa a 
satelor Cotofanesti si Bilca 
 

-publicarea  Ordinului nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare 
şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

 
 este necesara actualizarea “ Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei 
Cotofanesti,judetul Bacau “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insp. Prot Civila, 
Miftode Petre 

 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFANESTI 
 

H O T A R A R E 
 
 

privind aprobarea actualizarii  Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei COTOFANESTI,judetul 

BACAU 
 

Consiliul local al comunei Cotofanesti, judetul Bacau, întrunit in sedinta ordinara 
din                      vazand: 

--expunerea de motive prezentate de primarul comunei Cotofanesti,dl 
Olariu Viorel; 

--raportul d-lui Miftode Petre,inspector protectie civila  
--prevederile Ordinului M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a        Planului de analiză si 
acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si acoperire 
a riscurilor 
--prevederile Legii nr.481/2004 privind Protectia civila, cu modificările si 

completările ulterioare, 
--prevederile Ordinului Nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performantă privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare 
si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; 
In temeiul art.36 alin.2 lit.a) art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificările si completările si 
completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

 
ART.1-Se aproba actualizarea Planul de analiza si acoperire a riscurilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei COTOFANESTI , judetul 
BACAU, intocmit de inspectorul de protectie civila,d-nul Miftode Petre,conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. . 
ART.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 

-primarului comunei Cotofanesti; 
- prefectului judetului Bacau; 
- I.S.U. „MAIOR CONSTANTIN ENE” BACAU 

 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ                         Contrasemnează pentru legalitate                                                                                                                                                                               
                                                                              Secretar comuna 
                             MANEA VASILE 



 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFANESTI 

 
PROIECT DE HOTARARE 

 
 

privind aprobarea actualizarii  Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei COTOFANESTI,judetul 

BACAU 
 

Consiliul local al comunei Cotofanesti, judetul Bacau, întrunit in sedinta ordinara 
din                      vazand: 

--expunerea de motive prezentate de primarul comunei Cotofanesti,dl 
Olariu Viorel; 

--raportul d-lui Miftode Petre,inspector protectie civila  
--prevederile Ordinului M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a        Planului de analiză si 
acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si acoperire 
a riscurilor 
--prevederile Legii nr.481/2004 privind Protectia civila, cu modificările si 

completările ulterioare, 
--prevederile Ordinului Nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performantă privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare 
si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; 
In temeiul art.36 alin.2 lit.a) art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificările si completările si 
completările ulterioare, 

 
PROPUNE: 

 
ART.1-Se aproba actualizarea Planul de analiza si acoperire a riscurilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei COTOFANESTI , judetul 
BACAU, intocmit de inspectorul de protectie civila,d-nul Miftode Petre,conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. . 
ART.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 

-primarului comunei Cotofanesti; 
- prefectului judetului Bacau; 
- I.S.U. „MAIOR CONSTANTIN ENE” BACAU 

 
 
 
 
INITIATOR                                                                   Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                                                                               
   Primar                                                                                Secretar comuna 
  Olariu Viorel                     MANEA VASILE 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA COTOFANESTI 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor stabileste scopurile, obiectivele, 
răspunderile, precum si principalele elemente si etape de parcurs care trebuie 
avute în vedere la elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor. Planul 
de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate la 
nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, măsurile, actiunile si resursele necesare 
pentru managementul riscurilor respective.Scopurile PAAR sunt de a asigura 
cunoasterea de către toti factorii implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin 
premergător, pe timpul si după aparitia unei situatii de urgenta, de a crea un 
cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor 
generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un răspuns optim în caz de 
urgenta, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

OBIECTIVELE P.A.A.R sunt: 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evita ea 
manifestării acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificarii si evaluării 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 
b) amplasarea si dimensionarea unitătilor operative si a celorlalte forte destinate 
asigurării functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta; 
c) stabilirea conceptiei de interventie în situatii de urgenta si elaborarea planurilor 
operative; 
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionării 
situatiilor de urgenta. 

PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situatii de urgenta si se 
aproba de Consiliile Locale, corespunzător unitătilor administrativ-teritoriale pe 
care le reprezintă. 
In acest sens va propun spre aprobarea proiectul anexat. 

 
 
 
 
 

Initiator 
Primar 

OLARIU VIOREL 
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PLANUL DE ANALIZĂ SI 
ACOPERIRE A RISCURILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBAT 
In sedinta Consiliului Local Cotofanesti 

                                                                                   din data de   
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CONSILIUL LOCAL COTOFANESTI 
PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) 

 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE. 
   Secţiunea 1 – Definitie, scop, obiective 
  Definiţie : 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Cotofanesti 
cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul localităţii, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 
Scopul:  
       PAAR se întocmeşte în scopul realizării, în timp scurt, în mod organizat şi 
într-o concepţie unitară, a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor 
dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale sau accidentale, 
precum şi desfăşurării intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea 
urmărilor asupra populaţiei, salariaţilor, bunurilor materiale şi mediului, cu 
maximă eficienţă. 
       Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi 
a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei 
situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru 
prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a 
asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc 
identificat. 
Obiective: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin 
evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 
consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 

b) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea 
planurilor operative; 

c) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă. 

 
 

           Secţiunea 2 -  Responsabilităţi privind analiza şi 
acoperirea   riscurilor 
2.1 Acte normative de referinţă: 
Principalele acte normative ce reglementează activitatea în domeniul situaţiilor 
de urgenţă sunt: 

- Ordonanţă nr. 88 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 

- Legea  nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 
privind protecţia civilă.  

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
- Ordinul  MAI  nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor; 



- Ordinul  MAI  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

- Ordonanţa de Urgenţă   nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă; 

- H.G nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de 
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă. 

- Ordinul  MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, 
avertizare şi alarmare a populaţiei. 

- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director 
de Asigurare la Dezastre 

- Legea apelor nr. 107/1996. 
- Ordinul comun 638/420/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi 

al Ministerului şi Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. 

- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri 
preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor. 

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. 

- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea 
împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de 
teren; 

- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Management al Riscului Seismic; 

- Ordinul  comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor  
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren; 

- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Management al Riscului Seismic. 

- H.G nr. 8045/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de 
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

- Ordinul  MAI  nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi 
distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în 
situaţii de urgenţă; 

- H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare; 

- Ordinul  MAI  nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea 
şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 
profesioniste. 



- Ordinul  MAI  nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind 
organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 

- Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului pentru monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de 
căderile de grindină şi secetă severă, regulamentul privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de 
dăunare şi contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, 
regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenta ca urmare a 
incendiilor de pădure; 

- H.G. nr. 1088 din  9 noiembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului de 
apărare împotriva incendiilor în masă ; 

- Ordin MAI nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă Publicat în Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 958 din 19 octombrie 2004; 

- Ordinul MAI   Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente 
în care sunt implicate substanţe periculoase; 

-  Ordinul MAI   Nr. 683 din  7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor 
generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei 
urgenţe radiologice; 

- Ordinul MAI   Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii 
de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă 
pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase; 

- Ordinul MAI   Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea 
procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere 
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, 
respectiv, a accidentelor majore produse; 

- Ordinul MAI   Nr. 1240/1178 din  5 decembrie 2005 privind aprobarea 
Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz 
de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de 
urgenţă în caz de inundaţii; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.- Structuri organizatorice implicate : 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor * * *   * * * * * * * * * *   * * * * * 

1 Primarii, CLSU. x x x     x   x x x x x x x   x x x x x 

2 Consiliile Locale   x x     x     x   x x x x     x x x x 

3 
Structuri ale Inspectoratului pentru Situaţii 
Urgenta ,,Maior Constantin Ene" sau serviciile 
voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă x x x 

  
x x x 

  
x x 

    
x 

    
x 

  
x x x 

4 Structuri ale Inspectoratului de Politie x x x     x         x           x x x   

5 
Structuri locale ale Serviciului  de Evidenta 
Informatizata a Persoanei 

          
x 

        
x 

                  

2 

Ministerul Economiei şi Comerţului *               * * * *     * *   * *   

1 Structuri ale SC Electrica x x x           x     x     x     x x   

2 Structuri ale SC Hidroelectrica  x x x                 x       x   x x   

3 Structuri ale SC Distrigaz SA  x x x             x   x     x     x x   

3 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului *           *   * * * *       *   * *   

1 Structuri ale Sectiei Drumuri Nationale x x x             x x x       x   x x   

4 
Ministerul Sănătăţii *           * *               *   * *   

1 Structuri locale ale Directiei de Sanatate Publica  x x x   x x x x         x     x   x x   

5 
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei * *   *                           * *   

1 Structuri locale ale Directiei  de Telecomunicatii x x   x                           x x   

6 
Ministerul Agruculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale *         *     *   *   *     *   * *   

1 
Structuri locale ale  Directiei Gen.pt.Agricultura 
si Dezv.Rurala x x 

      
x 

    
x 

  
x 

  
x 

    
x 

  
x x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 Structuri locale ale  Directiei Silvice x x             x             x   x x   

7 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor * *           *   * * *       *   * *   

1 Structuri locale ale  Directiei  Ape Bacău  x x x         x     x x       x   x x   

8 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării *                         *             

1 Structuri locale ale  Inspectoratului Scolar x                         x             

9 
Minesterul Apărării Naţionale *       * * *   * * *     *   * * * *   

1 Unităţi Militare x   x   x x x   x x x     x   x x x x   

10 
Ministerul Finanţelor Publice           *                       * *   

1 
Structuri locale ale  Directiei  Gen. Finante 
Publice 

    x     x                       x x   

11 

Autoritatea Naţ. Sanit.-Veterinară şi pentru Sig. 
Alimentelor 

* *         * *               *         

1 
Structuri locale ale  Directiei  Sanitar Veterinara 
si pt.Siguranta Alimentelor x x         x x       x x     x   x x   

12 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România           * * *         * *       * * * 

1 Structuri locale ale  Fil. Jud. Cruce Rosie            x x x         x x       x x x 

13 

Alte servicii                                          

1 Mass-media (tv, radio, scrisă, )    x                                     

2 Structuri ale S.C. Drumuri Bacau S.A. x x x             x x x       x   x x  



 
 
2.3.- Responsabilităti ale organismelor si autoritătilor cu atributii în domeniu ; 

Responsabilitătile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor 
care, potrivit legii, au atributii ori asigură functii de sprijin privind prevenirea si 
gestionarea situatiilor de urgenta în profil teritorial (autorităti ale administratiei publice 
locale, inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgenta, alte organe si organisme cu 
atributii în domeniu). 

Planul de analiză si acoperire a riscurilor se întocmeste corespunzător unitătii 
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, de către comitetul local pentru situatii de 
urgenta si se aprobă de către consiliul local, ori de către ori este nevoie completarea 
acestui PAAR. 

Presedintele CLSU va asigura conditiile necesare elaborării planurilor de analiză 
si acoperire a riscurilor, având totodată obligatia stabilirii si alocării resurselor necesare 
pentru punerea în aplicare a acestora, potrivit legii. 

Personalul CLSU, precum si cel al celorlalte forte destinate prevenirii si 
combaterii riscurilor generatoare de situatii de urgenta are obligatia să cunoască în 
părtile care îl privesc continutul planurilor de analiză si acoperire a riscurilor si să îl 
aplice, corespunzător situatiilor de urgenta specifice. 

Primarul comunei Cotofanesti are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea 

acestuia; 
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de 

urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acestuia  

c) propune consiliului local structura organizatorica de protecţie civilă; 
d) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
e) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate; 
f) propune fondurile necesare realizării măsurilor stabilite în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 
g) identifică sursele de vulnerabilitate de pe raza administrativ - teritorială; 
h) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 
i) coordonează activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
j) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului 
voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la 
stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului 

k) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
adunărilor sau al manifestărilor publice;  

l) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al 
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;  

m) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi 
acordurile pe care le emite;  

n) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a 
sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de 
incendiu; 

o) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării 
regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează 
populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 

p) aproba planurile de cooperare cu localităţile învecinate; 
q) dispune măsuri de adăpostire; 



r) urmăreşte realizarea, întreţinerea si funcţionarea legăturilor si mijloacelor de 
înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenţă; 

s) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de 
urgenţă; 

t) solicita asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
u) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii 

de urgenţă, precum şi distribuirea celor primite; 
v) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de 

urgenţă; 
w) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu 

energie şi apă a populaţiei evacuate; 
x) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 
y) cooperează cu primarii localităţilor vecine, în probleme de interes comun; 
z) gestionează, depozitează, întreţine şi conserva tehnica, aparatura şi materialele  

de intervenţie, prin serviciile de specialitate subordonate 
Consiliul local are următoarele obligaţii principale: 

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea 
acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează; 

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor în comuna Cotofanesti; 

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale; 
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu 

avizul inspectoratului; 
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 

necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor 
legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii 
acestora; 

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din 
dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau 
pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere 
civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de 
invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice; 

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru 
realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în 
caz de incendiu; 

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare 
împotriva incendiilor a comunei Cotofanesti şi informează inspectoratul cu privire 
la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului 
de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva 
incendiilor. 

Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii: 
a) informează Centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de 

situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul comunei Cotofanesti, stabileşte 

măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul comunei Cotofanesti; 



d) analizează şi avizează anual Planul local pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 

e) informează Comitetul Judeţean şi Consiliul Local asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi 

organele abilitate; 
g) stabileşte locurile de evacuare în situaţii de urgenţă, 
h) organizează, serviciul de permanenţă la sediul primăriei, pentru primirea avertizărilor 

şi înştiinţărilor pentru situaţii de urgenţă. 
Centrul operativ (cu activitate temporară) asigură secretariatul tehnic permanent 
al comunei Cotofanesti şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) centralizează si transmit operativ la centrul operaţional al ISUJ date şi 
informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 

b) monitorizează situaţiile de urgenta şi informează ISUJ. 
     c) urmăreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi 
a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri. 
     d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi 
menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrul operaţional şi operative implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgentă. 
     e) centralizează solicitările de resurse necesare pe timpul situaţiilor de urgenţă şi 
fac propuneri pentru asigurarea lor; 
     f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgentă; 
Secretariatul tehnic: 

                  a) asigură convocarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi 
transmiterea ordinii de zi; 

b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului pentru situaţii 
de urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestuia; 

c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de dispoziţii, 

pe care le prezintă spre aprobare; 
e) difuzează la componentele Sistemului judeţean şi la autorităţile interesate 

documentele emise de comitetul local privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 
f) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii 

hotărârilor adoptate; 
g) întocmeşte proiecte de comunicate de presă; 
h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor 

comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 
i) gestionează documentele comitetului pentru situaţii de urgenţă; 
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.(organizat la ISUJ) 
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitetul local, de preşedintele acestuia, de 

şefii centrului operaţional judeţean sau de şeful centrului operativ local. cu activitatea 
temporară. 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

a) identifică sursele potenţiale de risc de pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Cotofanesti sau limitrofe care pot afecta comuna; 

b) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile; 

c) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care 
privesc situaţiile de urgenţă, în domeniul de competenţă; 

d) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii 
sau în alte situaţii de urgenţă. 

e) execută activităţile de înştiinţare şi alarmare a populaţiei despre pericolul 
producerii unei situaţii de urgenţă; 



f) execută pregătirea populaţiei în vederea cunoaşterii modului de comportare la 
dezastre; 

g) stabileşte zonele de inundabilitate  precum şi inventarierea locuinţelor care se 
găsesc în aceste zone. 

h) Delimitează zonele cu alunecări de teren şi iau măsurile de stopare a 
fenomenului prin plantarea unor arbori care pot străpunge statul de humă. 

i) Identifică locurile de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a  
autospecialelor de stins incendii. 

Poliţia 
a) Anunţă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă despre producerea unui  
dezastru sau despre apariţia unui risc pe teritoriul comunei; 
b) Monitorizează transporturile de substanţe chimice periculoase; 

c) Asigură dirijarea circulaţie în zona de dezastru permiţând accesul mijloacelor 
de intervenţie;  
d) Securizează zona de acţiune permiţând numai accesul forţelor de intervenţie.  
e) Execută paza bunurilor materiale aflate în zona afectată; 
 f) Asigură ordinea publică în perimetrul afectat de dezastru; 
 g) Participă la evacuarea populaţiei afectată de dezastru; 
 h) Ţine evidenţa personalului evacuat din/în Cotofanesti; 
  i)  Evaluează riscurile specifice ( sociale) 

2.3.1. Moni torizarea pericolelor si riscurilor specifice, precum si a efectelor 
negative ale acestora : 
A. Centralizarea datelor si informatiilor privind monitorizarea pericolelor si riscurilor 
specifice, precum si ale efectelor negative ale acestora: 
- Comitetul pentru situatii de urgenta, Primăria comunei Cotofanesti, Inspectoratul 
judetean pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene”. 
B. Monitorizarea pericolelor: 
a)- factori de mediu, calitatea aerului - referent de mediu de la Primărie si de la agenti 
economici factori de risc, Inspectorat pentru protectia mediului Bacau 
b)- cutremure - referent de mediu de la Primărie, Inspectoratul pentru protectia mediului 
Bacau 
c)- fenomenele hidrologice pe cursurile de apa si a calitătii apei- Apele Române – 
Bacau 
d)- starea de sănătate a populatiei - dispensarele, cabinetele particulare, medicii de 
familie, Directia Judeteană de Sănătate Publica Bacau 
f)- transporturi de substante chimice periculoase – Politia.,Comitetul pentru situatii de 
urgenta prin inspectorul de specialitate, Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta 
Bacau. 
2.3.2 Informarea, înstiintarea si avertizarea : 
A.. Informarea si educarea preventiva a populatiei si salariatilor : 
a)- pentru populatie si salariati - Primăria comunei Cotofanesti prin Comitetul local 
pentru situatii de urgenta : 
b)- pentru salariati - Conducerea institutiilor prin Celula de urgenta; 
c)- Conducerea Scolilor generale; 
d)- Medicii de familie - pentru întreaga populatie ; 
e)- Mass-media. 
B.. Instiintarea autoritătilor administratiei publice locale : 
a)- asupra stărilor potential generatoare de situatii de urgenta - autoritătile administratiei 
publice judetene de specialitate cu responsabilităti de monitorizare a pericolelor si 
riscurilor specifice, Inspectoratul Judetean pentru situatii de Urgenta ; 
b)- asupra producerii situatiilor de urgenta – administratorii agentilor surse de risc sau, 
după caz, administratorii proprietătilor afectate . 
C. Avertizarea populatiei si salariatilor : 
a)- prin sisteme si mijloace tehnice de avertizare si alarmare publica - sistemul de 



alarmare cu clopote, sirena de capacitate mica-ale comitetului local pentru situatii de 
urgenta; 
b)- prin mass-media - postul local de televiziune prin cablu. 
 In comuna Cotofanesti exista pentru avertizarea populatiei in cazul producerii 
unor situatii de urgenta o sirena electrica de 5 kw instalata pe acoperisul Oficiului Postal 
din satul Cotofanesti precum si clopotele de la cele 3 biserici din satele Borsani,Bilca si 
Cotofanesti.  
2.3.3. Planificarea si pregătirea resurselor si serviciilor : 
a)- pentru interventie operativa - comitetul local si comitetele agentilor economici sursa 
de risc pentru situatii de urgenta din comuna Cotofanesti 
b)- asigurarea finantărilor masurilor de protectie - bugetul local, prin taxa PSI constiuita 
la nivelul comunei in valoare de 8 ron/an pentru fiecare gospodarie cat si prin  fonduri 
atrase la bugetul local,fonduri europene de dezvoltare si altele. 
2.3.4. Comunicatii si informatica : 
a)- refacerea operativa a sistemului public de comunicatii - operatorii de telefonie fixa si 
mobila din zona; 
2.3.5. Căutarea, descarcerarea si salvarea persoanelor : 
a)- cautarea-salvarea prin structuri operative specializate - Serviciul voluntar pentru 
Situatii de Urgenta., Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta Bacau; 
2.3.6. Evacuarea populatiei, animalelor sau bunurilor periclitate : 
aceasta se va efectua conform prevederilor Planului de Evacuare in Situatii de Urgenta 
,avandu-se in vedere ca din totalul populatiei de evacuat aproximativ 60% se 
autoevacueaza,pentru restul trebuind a fi asigurate mijloace de evacuare atat a 
persoanelor cat si a animelelor si bunurilor 
a)- asigurarea protectiei persoanelor cu functii de conducere din Primăria si a 
conducătorilor agentilor economici sursa de risc, în locurile în care acestia vor fi 
evacuati: Politia comunitara,Serviciile de paza de la agenti economici; 
b)- asigurarea locala a masurilor pentru evacuare – comitetul local si comitetele 
agentilor economici, sursa de risc pentru situatii de urgenta de pe raza comunei; 
c)- evidenta populatiei evacuate - serviciul de evidenta informatizata; 
d)- asigurarea primirii si cazării persoanelor evacuate – conform Planului de evacuare în 
raport cu situatia spatiilor de cazare (existente si care se amenajează la nevoie ); 
e)- receptia si depozitarea bunurilor evacuate - fiecare unitate pentru bunurile proprii; 
f)- evacuarea animalelor - Comitetul local pentru situatii de urgenta împreuna cu Circa 
sanitar-veterinara .; 
g)- evacuarea valorilor culturale importante si a bunurilor de patrimoniu – Comitetul 
local pentru situatii de urgenta 
2.3.7. Acordarea asistentei medicale de urgenta 
a)- acordarea asistentei medicale de urgenta – Cabinetul medicului de familie 
2.3.8. Localizarea si stingerea incendiilor : 
a)- localizarea, limitarea propagării, stingerea si lichidarea consecintelor incendiilor, 
inclusiv a incendiilor în masa -Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
b)- localizarea stingerea incendiilor la fondul forestier – Serviciul Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta, Ocolul Silvic, populatia. 
2.3.9. Asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie, persoanelor 
evacuate si altor surse : 
a)- asigurarea transportului pentru realizarea evacuării: 

-agentii economici de stat si privati care detin mijloace de transport în comun ; 
b)- stabilirea si pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuatilor din zonele afectate, în 
termen de 2 ore de la declararea stării de urgenta - Comitetul local pentru Situatii de 
Urgenta pe baza Planului de evcuare; 
2.3.10. Asigurarea cazării si adapostirii persoanelor afectate sau 
evacuate : 
- asigurarea masurilor necesare pentru realizarea protectiei si cazării populatiei în 



adăposturi colective - Comitetul local pentru situatii de urgenta prin spatiile de cazare 
stabilite în Planul de evacuare. 
 
2.3.11. Efectuarea depoluării si decontaminării: 
a)- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de interventie -
referent mediu 
2.3.12. Mentinerea si restabilirea ordinii publice : 
a)- mentinerea si restabilirea ordinii publice - Politia comunei Cotofanesti 
2.3.13. Logistica interventiilor: 
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea interventiei :Primaria Cotofanesti, 
Consiliul Local Cotofanesti 
 
 
 
 

Denumirea amplasamentului Adresa  
Număr de 
camere 

Nunăr 
persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Sursă 
energie 

preparare 
hrană 

(electrică/gaze/l
emne) 

Sursă 
apă 

potabil
ă 
 

Satul de reşedinţă COTOFANESTI  

SCOALA DE ARTE SI MESERII CU 
CLS. I-X COTOFANESTI 

COTOFANESTI,STR.PRI
NCIPALA 
 

10 450 Electrica/ 
lemne 

 
fantana 

CAMINUL CULTURAL 
COTOFANESTI 

COTOFANESTI,STR.PRI
NCIPALA 
 

1 210 Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA PENTICOSTALA 
COTOFANESTI 

COTOFANESTI,DN 11 A 1 190 Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA ORTODOXA 
COTOFANESTI 

COTOFANESTI,STR. 
PRINCIPALA ,NR. 

1 110 Electrica/ 
lemne 

fantana 

Satul BORSANI 

SCOALA GENERALA BORSANI BORSANI 7 410 Electrica/ 
lemne 

Retea  

CAMINUL CULTURAL BORSANI BORSANI 1 180 Electrica/ 
lemne 

Retea  

BISERICA ORTODOXA BORSANI BORSANI 1 110 Electrica/ 
lemne 

Retea  

 
Satul BALCA 

 

SCOALA GENERALA BALCA BALCA 4 300 Electrica/ 
lemne 

 
fantana 

CAMINUL CULTURAL BALCA BALCA 1 180 Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA ORTODOXA BALCA BALCA 1 110 Electrica/ 
lemne 

fantana 

Satul TAMASOAIA 

SCOALA GENERALA TAMASOAIA TAMASOAIA 4 300 Electrica/ 
lemne 

 
fanta
na 

CAMINUL CULTURAL TAMASOAIA TAMASOAIA 1 90 Electrica/ 
lemne 

fanta
na 

BISERICA PENTICOSTALA 
TAMASOAIA 

TAMASOAIA 2 180 Electrica/ 
lemne 

fanta
na 



CAPITOLUL II.  
CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE - COMUNA COTOFANESTI 
 

1. Asezare geografica si relief 
-Suprafată, vecinătăti 

Comuna Cotofanesti  are o suprafata de 6623 ha. 
Se învecinează la Nord-cu teritoriul comunei Sacut, la Sud-Est si Sud cu teritoriul 

judetului Vrancea, la Nord-Est cu comuna Urechesti si la Vest cu comuna Caiuti. 
Comuna Cotofanesti este compusa din cinci sate: satul Cotofanesti , satul Borsani,satul 
Balca,satul Tamasoaia si satul Boistea , localitati de rangul IV, respectiv V, conform 
Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-
Sectiunea a –IV-a “Reteaua de localitati” . 

Comuna Cotofanesti este situata in partea de sud a judetului,pe partea dreapta a 
raului Trotus,tranzitata de D.N.11 A  in partea nord estica care face legatura intre Adjud 
(E85) si al doilea municipiu al judetului,Onesti.Comuna Cotofanesti este dispusa pe 
cursul inferior al raului Trotus,intr-o zona unde datorita pantei mai reduse de 
scurgere,raul capata un curs usor deviat,albia majora fiind astfel largita.Zona de terasa 
este mult extinsa,aproape tot teritoriul comunei suprapunandu-se acestei zone.  
          Distanţele faţă de alte localităţi sunt : Onesti– 24 km, Adjud – 16 km, Bacau- 75 
km, Bucuresti –230km. 
- Forme de relief, specificităti, influente 

Teritoriul comunei se incadreaza in zona dealurilor subcarpatice cu inaltime 
maxima de 450-550 m si cu o minima de 125 m. 

Principalele forme de relief ce caracterizeaza comuna sunt: 
  -zona de lunca:lunca Trotusului si lunca paraului Balca 
  -zona de terasa-panta cuprinsa intre 2% si 5% 
  -zona colinar-deluroasa,pantele versantilor variaza intre 5% SI 50% 
- Caracteristicile pedologice ale solului 

Sunt variate si fiind vorba de o arie larga ce cuprinde depozite de terasa 
inferioara si medie,vom face o descriere generala a acestora,dupa compozitia 
granulometrica. 

Astfel,dupa patura de sol vegetal sau umplutura de pamant de la suprafata 
terenului,care de regula nu depaseste ca grosime 0,5-0,6 m , vom intalni succesiv 
urmatoarele straturi: 

-un strat de nisip fin-mare,galben-cafeniu,uscat ,a carui grosime variaza de la 0,7 
la 3,0 m 

-un strat de praf nisipos-argilos(pealocuri cu aspect loessoid) de culoare 
galbena,uscat,uniform ,compact,caracteristic pentru zonele de pe terasa medie,cu o 
grosime medie de 12,0 m 

-stratul de aluviuni grosiere necoezive,alcatuit din pietris cu bolovanis si 
nisip,este indesat,practic incompresibil si are o grosime ce depaseste cu certitudine 3m. 
In apropierea albiei Trotusului se intinde o zona de plaja bogata in nisip si pietris  
2. Caracteristici climatice: 
- Regimul climatic, specificitati, influente 

Teritoriul comunei Cotofanesti se incadreaza in zona climatului continental-
umed,caracterizat prin temperaturi medii anuale de 9,2 °C,cu veri calduroase si 
secetoase si ierni friguroase. Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes 
ceaţa şi bruma. 
Ceaţa se produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie şi 
ianuarie. În lunile de toamnă, ceaţa este un fenomen frecvent şi pe văile râurilor, 
paraurilor, reducând gradul de luminozitate si vizibilitate.Brumele se produc frecvent in 
lunile de tranzit (martie,aprilie,octombrie,noiembrie). 



Pătrunderea aerului continental rece din nord-est şi est în timpul iernii determină 
abateri de la media anuală de -4,1°C, iar vara, prin pătrunderea aerului continental cald 
din est şi mai ales din sud, temperatura medie a lunii Iulie, în ultimii ani se apropie de 
23°C. Deci, variaţiile extreme sunt destul de mari. Predomină vânturile de nord, curenţii 
descendenţi de pe versanţi. Crivăţul (vânt de nord şi de nord-est) aduce zăpezi, 
produce troieniri şi se resimte pe teritoriul comunei. Începând cu luna Aprilie se resimt 
vânturile din direcţia sud şi sud-est care aduc precipitaţii. Vântul de sud-vest este 
prevestitor de secetă. Brizele din zona montană influenţează temperatura aerului şi 
produc împrospătarea acestuia. Frecventa cea mai mare a vantului pentru zona unde 
este situata comuna Cotofanesti este pe directia V si SV.Intensitatea cea mai mare este 
de 3,6 m/sec. Ca urmare a evaporării apei din râuri, lacuri şi bălţi, umiditatea 
atmosferică este accentuată. 
- Regimul precipitatiilor- cantitati lunare si anuale, valori medii, valori extreme 
inregistrate, varfuri istorice 

Precipitatiile medii anuale sunt de 619,4 l/mp.Nu se cunosc date despre valori 
extreme sau varfuri istorice. Repartiţia precipitaţiilor în sezonul cald nu-i uniformă, ele 
având un caracter torenţial. 
- Temperaturi – lunare si anuale, valori medii, valori extreme inregistrate, varfuri istorice 
           Temperatura medie a lunii cele mai calde este de 20 °C in iulie,iar a celei mai 
reci de 2,78 °C in luna ianuarie.Nu se cunosc date despre varfuri istorice ale 
temperaturilor. 

- Fenomene meteorologice extreme- furtuni, tornade 
Viiturile şi inundaţiile sunt hazardele naturale cu accentuat impact asupra reţelei de 
aşezări, căi de comunicaţie şi terenuri din lungul albiilor râurilor şi pârâurilor de pe 
teritoriul. Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topirii zăpezilor sau combinării celor 
două fenomene. Cele mai frecvente viituri se înregistrează primăvara (30 – 50%) şi 
vara. Viiturile şi inundaţiile catastrofale, cu asigurări de 0,5 – 1% au drept cauză 
principală cantităţile mari de precipitaţii, cu un accentuat grad de torenţialitate, care se 
înregistrează după perioade cu solul puternic umectat şi capacitate de absorbire a apei 
redusă. Propagarea undelor de viitură este puternic modificată de activităţile antropice. 
Despăduririle masive au determinat o mărire a vitezei de concentrare a scurgerii, 
intensificarea proceselor de eroziune, transport şi depunere a aluviunilor şi 
supraînălţarea albiilor din câmpii mărind riscul revărsărilor. 
  De asemenea, ca urmare a umiditatii crescute si a schimbarii climei la nivel global in 
ultimii ani se produc furtuni mai violente, cu vanturi puternice si descarcari electrice ce 
au produs mici avarii la locuintele cetatenilor  si la anexe, ruperea ramurilor la copaci, 
etc. Pe teritoriul comunei nu s-au inregistrat fenomene extreme de natura tornadelor. 
3. Retea hidrografica 
- Cursuri de apa, debite normale, cresteri inregistrate, varfuri istorice 
Din punct de vedere hidrografic,teritoriul comunei este strabatut de raul Trotus si 
paraurile Bilca si Borsani.In afara acestor ape cu caracter permanent mai sunt si vaile 
adanci Pana si Tamasoaia care au apa in urma viiturilor. Pentru raul Trotus si toate 
paraurile de pe teritoriul comunei este dominantă scurgerea de primăvară - fapt 
determinat de topirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, în toate 
aceste zone se produce cel mai mic volum al scurgerii. Trotuşul are un debit mediu 
multianual de 23,4 m3/s .Atat raul Trotus cat si afluentii sai nu sunt regularizati,albia lor 
fiind neuniforma,malurile lor fiind intretinute de primarie, de gospodariile localnicilor,in 
functie de proprietati si accesul in incinta.  
Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate până acum atestă că comuna 
Cotofanesti dispune de bogate pânze de ape subterane. Adancimea panzei freatice 
variaza intre 10 si 15 m,pe cumpene,3-10 m pe versanti in partea lor superioara si pe 
terase ,1,5-3 m in partea inferioara a versantilor si pe lunci. 
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1 Rau Trotus 124 95 O,7 Prundis, nisip O,3 2-4 3,5/ 3720 bolovanis 

2 Parau Balca  13 3 0,4 prundis O,9 
0,2- 
0,9 

0,8 prundis 

3 parau Borsani  2 0,2 Mal, nisip 0,5 
0,2- 
0,9 

  

 

Nu se cunosc revarsari ale raului Trotus care sa fi afectat zona construita a 
comunei,revarsarile din trecut afectand lunca si o parte din terenurile agricole din 
vecinatatea ei.Afluentii raului Trotus care traverseaza comuna nu au produs nici ei 
debite care sa puna in pericol localitatile din cadrul comunei,exceptand cateva case 
construite prea aproape de albie. 
- Bazine hidrografice, lacurile de acumulare, suprafeţe, volume : 
        Pe teritoriul comunei cel mai important bazin hidrografic este  bazinul hidrografic al 
râului Trotuş; 
Râul Trotuş drenează zona montană şi mare parte din zona subcarpatică a judeţului. 
Afluenţii săi mai importanţi sunt: Camînca, Asăul, Urmenişul, Plopu, Larga (pe stânga), 
Sulta, Ciobănaşul, Uzul, Dofteana, Slănicul, Oituzul (pe dreapta). În zona subcarpatică, 
Trotuşul primeşte Tazlăul şi Caşinul. Se varsă în râul Siret pe teritoriul judeţului rancea. 
- Lacuri, iazuri, suprafete, adancimi 
Pe teritoriul comunei exista Balta Raioasa, alimentata de izvoare, in suprafata de 
18587mp, cu adancime de 2-3m. In cazul revarsarii raului Trotus exista pericolul 
colmatarii acesteia. 
- Acumulări piscicole - suprafeţe 
În comuna Cotofanesti nu avem acumulări piscicole. 
- Amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor 
   Raul Trotus cat si afluentii sai nu sunt regularizati,albia lor fiind neuniforma,malurile lor 
fiind intretinute de primarie, de gospodariile localnicilor,in functie de proprietati si 
accesul in incinta. Ca lucrari hidrotehnice s-au executat lucrari de aparare a malurilor pe 
o portiune de 0,4km la paraul Bilca si 0,1km la paraul Borsani. 
In cursul anului 2015 s-au efectuat lucrari de regularizare a albiei paraului Balca de 
catre SGA Siret. 
4. Populatie 
- Numărul populatiei 

Comuna Cotofanesti are in prezent o populatie de 3252 locuitori din care 1623 
barbati (49,9 % ) si 1629 femei (50,1%), reprezentând un număr de 1199 gospodarii, 
din care 411 gospodarii in satul Cotofanesti, 328 in satul Borsani,331 in satul Balca,117 
in satul Tamasoaia si 12 in satul Boistea. 

POPULAŢIA - TOTAL 3252 

SEX  

 Masculin 1623 

 Feminin 1629 

CATEGORII DE VARSTA:  

0-14 ani 688 

15 -25 ani 499 



26-40 ani 505 

40-60 ani 779 

Peste 60 ani 781 

RATA NATALITATII 54 pers sau 17,3/1000 

POPULAŢIA PE SATE COMPONENTE:  

Satul      COTOFANESTI  1067 

Satul        BILCA   946 

Satul        BORSANI   753 

Satul        TAMASOAIA   457 

Satul         BOISTEA DE JOS   29 
 

-Structura demografică 
Structura populatiei pe grupe de vârstă: 
- 0-18 ani = 904 
- 18-60 ani = 1557 
- peste 60 ani =791 
Pe raza localitatii Cotofanesti exista un numar de: 
-persoane adulti cu  handicap asistate personal -26. 
- Prescolari, elevi, studenti - 631 
- Pensionari - 716 locuitori 
- Someri (cu indemnizatie/ fara indemnizatie) – 9 locuitori 
- Asistati sociali - 864 locuitori 

Populatia activa 1610 persoane,marea majoritate-circa 85% ocupate in 
agricultura si zootehnie,restul salariati in unitatile locale si din municipiile Onesti si 
Adjud. 
      Continuă procesul de îmbătrânire a populatiei. 
-Miscarea naturală 
Evolutia populatiei la nivelul satelor este următoarea : 
Cotofanesti-- anul 1992 –1090 locuitori ; 
                     anul 2002 --1067 locuitori; 
Balca--          anul 1992 –820 locuitori ; 
                     anul 2002 --946 locuitori; 
Borsani--       anul 1992 –741 locuitori ; 
                     anul 2002 --753 locuitori; 
Tamasoaia-- anul 1992 –325 locuitori ; 
                     anul 2002 --457 locuitori; 
Boistea--       anul 1992 –16 locuitori ; 
                     anul 2002 --29 locuitori; 

Resursele de muncă si populatia ocupată au înregistrat multiple modificări în 
perioada 1989 – 2007, în sensul modificării gradului de ocupare a fortei de muncă si a 
spectrului ocupatiei .Centrul urban care exercită cea mai mare atractie a fortei de 
muncă din comună este municipiul Onesti , urmat de Adjud .  

MOBILITATEA FORTEI DE MUNCA 

NUMAR NAVETISTI - total 
Numar profesori navetisti 
Numar elevi navetisti 
Alte categorii de navetisti 

 
    28 
    98  
   200 

Destinatii de naveta Onesti, Adjud 

Numar persoane care lucreaza in strainatate 
si de cat timp 

- sub 2 ani 
- 2-5 ani 

   80 
 
    30 
    25 



- Peste 5 ani     25 

OCUPARE SI SOMAJ 

POPULATIE ACTIVA – TOTAL    669 

INCADRAREA FORTEI DE MUNCA PE 
DOMENII DE ACTIVITATE: 

 

economie   10% 

agricultura   70 %               

servicii   20% 

CASTIG SALARIAL MEDIU 900 

ACCESUL TINERILOR PE PIATA MUNCII 
(nr.pers./total) 

 

NUMĂRUL ŞOMERILOR – TOTAL    220 

Numărul şomerilor indemnizaţi     42 

Numărul şomerilor neindemnizaţi    178 

RATA ŞOMAJULUI  

RATA ŞOMAJULUI DE LUNGA DURATA  

 
5. Căi de transport 
-Cai de transport rutiere(drumuri nationale,judetene,  comunale, locale) 

Legaturile intre localitatile comunei precum si cu localitatile comunelor invecinate 
se realizeaza printr-o retea de drumuri de diferite categorii( drumuri nationale,drumuri 
judetene,drumuri comunale si drumuri de interes local). 

Principalele cai de comunicatie rutiera care tranziteaza teritoriul administrativ al 
comunei sunt:drumul national D.N. 11 A ,drumul judetean D.J. 119 G,drumul comunal 
D.C. 117,drumul comunal D.C. 116 A. 

Drumul national D.N. 11 A se desfasoara pe o lungime de aproximativ 6,0 km pe 
teritoriul comunei avand doua benzi de circulatie cu acostamente si rigole de scurgere a 
apei ,fiind recent reabilitat prin refacerea imbracamintii asfaltice. 

Drumul comunal 116 A face legatura localitatii Tamasoaia cu DN 11 A masurand 
1,7 km cu doua benzi de circulatie avand calea de rulare alcatuita din balast pe 
principiul macadamului. 

Drumul comunal DC 117 face legatura localitatii Borsani cu resedinta de comuna 
Cotofanesti,masoara 2,4 km,are doua benzi de circulatie ,drum asfaltat in cursul anului 
2016. 

Drumul comunal 117 A s-a transformat in drum judetean DJ 119 G si face 
legatura localitatii Balca cu resedinta de comuna Cotofanesti,masoara 3,6 km si are 
doua benzi de circulatie, fiind modernizat prin asfaltare. 

Drumurile din cadrul satului Cotofanesti au fost asfaltate in cursul anului 2016 
Legaturile zonelor de locuit din localitatile componente cu principalele drumuri se 

realizeaza prin intermediul unei retele de drumuri si strazi de interes local.Reteaua de 
drumuri si strazi de inters local in cea mai mare parte este reabilitata de cate ori este 
nevoie prin nivelare si balastare. 

 



Categoria şi 
nr. drumului 
(drumuri      

- naţionale 

- europene 

- judeţene  

- locale) 

Lungime 
totală  
(km) 

Lungimea sectoarelor pe tipuri de 
îmbrăcăminţi (km) 

Starea de viabilitate 

Asfalt tip 
beton, beton de 
ciment, pavaj, 
îmbrăcăminţi 

asfaltice 

Împietruite Pământ 
Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea 

DN 11 A 6 km 6km   x    

DE         

DJ 119 G 3,6 km 3,6   x    

DC - 116 A 
       - 117  

1,7 km 
2,4 km 

 
1,7 km 
2,4 km 

  x   

Străzi şi 
uliţe 

7,8 km   7,8 km   x  

Necesitati  Infrastructura localitatii necesita lucrari de modernizare 

 

Poduri, podeţe şi pasaje 
Localizare 

Lungime totalã - Lãþime 
carosabilã (m) 

Tipul şi starea  

POD Tamasoaia 12 m – 7m Beton armat – foarte buna 

Pod Borsani 
-5m – 3 m 
-2m – 3m 

Beton -  stare mediocra 
Tub beton armat – stare 
mediocra 

Podet Cotofanesti 
1m – 5m  
1m -5m 
1m-3m 

Beton  - starea  mediocra 
Teava metalica – starea rea 
Teava metalica – starea rea 

Podet Bilca 1m-5m Beton armat – starea rea 

Podet Tamasoaia 1,5m-5m Beton – stare rea 

Punte metalica Bilca 100m-1,1m Metal – stare mediocra 

Necesitati Refacerea unor poduri si podete inclusiv punte metalica 

 
- Caile de transport feroviare 
Transportul pe calea ferata apartine regionalei Galati.Comuna este deservita de halta 
Balca pe linia CF 501 Adjud- Siculeni ce face legatura intre CF 500 si CF 400.In ceea 
ce priveste transportul marfurilor pe calea ferata exista un serviciu ce coordoneaza 
miscarea marfurilor. Substante periculoase tranzitate prin Cotofanesti: cele acceptate in 
transportul international prevazute in RID. 
- Reţele de conducte magistrale – gaze, petrol şi produse petroliere, etc. 
Pe teritoriul comunei,inpartea de N-E, inspre lunca Trotusului trec doua conducte 
magistrale ce transporta produse petroliere; 
            a) Conducta magistrala- Contesti-PD- Urechesti cu lungimea de 7,5km, 
diametrul de 12inch, presiune vara 4,5at, presiune iarna 2,5at 
            b) Conducta magistrala- PD- Urechesti- Burcioaia cu lungimea de 12km, 
diametrul de 12inch, presiune vara 4,5at, presiune iarna 2,5at. 
Pana in prezent nu s-au inregistrat evenimente neplacute datorate acestor conducte 
magistrale, existand un punct de supraveghere si monitorizare pe teritoriul comunei in 
imediata lor apropiere. 
6. Dezvoltare economică 



- Zone industrializate, ramuri 
Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaţii 
agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi unele 
îndeletniciri casnice prin care îşi produceau cele necesare traiului. Dintre industriile 
casnice mai cunoscute erau prelucrarea lânii şi plantelor textile, cojocăria, 
confecţionarea de încălţăminte, rotăria, dogăria, olăritul. 
   Pe lângă aceste ocupaţii, treptat apar şi alte îndeletniciri ca impletirea rachitei, 
exploatarea produselor de balastiera,etc. 

Astazi, activitătile economice au următorul profil : comert, agricultură si cresterea 
animalelor, tamplarie, lemn.Pe raza comunei functioneaza agenti economici a căror 
structura este următoarea : 
a) Structura agentilor economici-după modul de organizare: 
- SRL- 10 ; -PF+AF- 20 ;ASOCIATII-2 

SOCIETĂŢI COMERCIALE 
Domeniul de 

activitate 
Număr de angajaţi 

SC Portello SRL Comert si debitat 
material lemnos 

7 

SC Capria Service SRL Bacau Comert cu material 
lemnos de 
constructii 

5 

SC Petergold Service SRL comert 6 

SC Alivalnic SRL comert 3 

SC Florin &Mihaela SRL Comert, restaurant 6 

SC Cris Maga SRL comert 6 

SC Vasioiu Mixt SRL comert 4 

Veroni 2004 SRL comert 2 

SC Decosimex SRL Onesti comert 2 
 
b) Structura agentilor economici-după tipul de proprietate: 
                         -De stat; nu este cazul 
                         -Private: -32 
- Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare-nu este cazul 
- exploatările miniere, petroliere – nu este cazul 
- fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite  

SUPRAFAŢA totală (ha.),  din care: 6623 ha 

Agricolã  1548 ha 

Pãduri – proprietate publica si privata 3857 ha 

Fânete, pãsuni 682 ha 

Ape si bãlþi 102 ha 

Alte suprafeþe 434 ha 

SUPRAFAŢA INTRAVILAN (ha.) 218 

SUPRAFAŢA EXTRAVILAN (ha.) 6405 ha 

NUMAR ANIMALE: 

• bovine 

• porcine  

• cabaline 

• ovine 

3198 
448 
250 
300 
2200 

   

După categoria de folosinta, terenurile agricole de pe raza comunei se clasifica astfel : 
a)-teren arabil = 1452,22 ha; 
b)-pasuni = 535  ha; 



c)-fanete = 147  ha; 
d)-livezi = 23 ha 
e)-păduri  = 3857  ha; 
f)-alte terenuri = 540,78 ha; 
g)-teren constructii = 68 ha; 
- Cresterea animalelor 
          Ramurile agriculturii practicate in zona sunt cultivarea pamantului si cresterea 
animalelor. 

Exista Asociatia Bovis Trotusana care isi desfasoare activitatea in domeniul 
cresterii animalelor pe teritoriul localitatii , restul sunt proprietari particulari se ocupa cu 
cresterea bovinelor( 448 capete), cresterea ovinelor( 2200 capete), cresterea 
porcinelor(250 capete), cresterea caprinelor (680 capete), cresterea cabalinelor pentru 
munca ( 300 capete) , cresterea iepurilor ( 600 capete ), cresterea pasărilor ( 12700 
capete ), apicultura( 250 familii albine) . 
Primăria are in administratie suprafata de 501,76 ha teren izlazuri si pasuni. 
Veniturile obtinute din agricultura si cresterea animalelor la nivelul comunei sunt relativ 
mici . 
- Turism, capacitati de cazare 
Pe teritoriul comunei nu sunt unitati de primire si cazare turisti. 
-Resurse naturale 
Ca resurse naturale pe teritoriul comunei sunt produsele de balastiera (pietris, nisip, 
balast), rachita pentru impletituri si material lemons din paduri. 
7. Infrastructuri locale 
- Institutii publice, cultura, ocrotirea sanatatii 

Localitatea Cotofanesti  este centru de comuna in care functioneaza Primaria si 
Consiliul Local. Aparatul Primariei are un numar de 17 angajati dupa cum urmeaza: 
- primar; OLARIU VIOREL 
- viceprimar ; VASIOIU BENONE 
- secretar; MANEA VASILE 
- functionari publici: 11 angajati; 
- personal contractual: 3 angajati; 
Comuna dispune de 4 institutii de învătământ : 
- Scoala Generala cu clasele I- VIII Cotofanesti care are 8 Sali de clasa. 
- Scoala cu clasele I – IV Balca care are 4 săli de clasă. 
- Scoala cu clasele I- IV Borsani , cu 8 sali de clasa . 
-Scoala cu clasele I- IV Tamasoaia, cu 4 sali de clasa . 
         In unitatile de invatamant din comuna profesează 39 de cadre didactice cadre si 
11 auxiliari. 

Scolile comunei dispun de dotările necesare desfăsurării unui act didactic de 
calitate (cabinete scolare, terenuri de sport, computere cu acces la Internet). Scoala 
Generala cu clasele I- VIII Cotofanesti beneficiază de încălzire centrală,echipament 
sportiv, sali de sport, cabinet de informatica , laboratoare . 
  Comuna are patru camine culturale:  

UNITĂŢI CULTURALE Denumire şi adresă Stare clădire 



Cămin cultural 
 
 
 
 
Bibliotecă 
 
Necesitati 
 

Sat Cotofanesti 
Sat Borsani 
Sat Bilca 
Sat Tamasoaia 
 
Gh.Dumitrescu –Cotofanesti 
 
- Construire biblioteca noua 
deoarece actuala biblioteca 
functioneaza in sediul 
Caminului Cultural 
- Reabilitarea Caminelor 
culturale din satele Tamasoaia si 
Bilca 

Bună 
Bună 
Rea 
Rea   
 
 buna 

 

 
MĂNĂSTIRI, BISERICI 

Denumire şi adresă Proprietar Stare 

Biserica „Sf.Gheorghe” 
Cotofanesti 
Biserica „Pogorarea Sfantului 
Duh”-Borsani 
Biserica „Sfantul Nicolae”-Bilca 
Biserica penticostala-Cotofanesti 
Biserica penticostala Tamasoaia 

Comunitatea 
Comunitatea 

 
Comunitatea 
Comunitatea 
Comunitatea 

Buna 
Buna 

 
Buna 
Buna 
Buna 

 

MONUMENTE ISTORICE* 

Denumire Adresă Stare 

Biserica „Pogorarea Sfantului 
Duh” – din satul Borsani,clasa B 

Sat Borsani,com.Cotofanesti buna 

Biserica monument istoric trebuie exploatata si administrata conform prevederilor 
Legii nr. 422/2001.  
     In domeniul ocrotirii sanatatii, comunitatea dispune de 1 cabinet de medicina umana 
care-si defasoara activitatea in Cotofanesti pentru cele 4 sate.Este dotat cu aparatura 
necesara si modernizat. 
      Langa dispensarul uman exista un punct farmaceutic ce acopera nevoile urgente 
ale cetatenilor comunei. 
      Exista si un cabinet de medicina veterinara ce asigura interventiile la solicitari si se 
ocupa de campaniile initiate de DSVSA . 
     In localitatea Cotofanesti functioneaza Postul de politie care are un numar de 3 
angajati ce au ca responsabilitate mentinerea ordinii si sigurantei in toate satele 
apartinatoare comunei Cotofanesti. 
-  Retele de utilităti 
Localitatea dispune de următoarele utilitati : 
--Reteaua de apa potabila 

Alimentarea cu apa a comunei Cotofanesti se realizează in prezent in localitatea 
Borsani gravitational,printr-o retea in lungime de 9,5km,data in functiune in anul 2008 la 
care s-au racordat 233 de gospodarii reprezentand 71% din numarul total al 
gospodariilor din localitate.Reteaua de distributie este prevazuta cu un numar de 8 
hidranti de incendiu, necesari pentru asigurarea apei in caz de incendii 



Restul locuintelor din comuna se alimenteaza cu apa din fantanile existente pe 
teritoriul comunei sau in gospodariile populatiei. 

Pentru localitatile Balca si Cotofanesti este in executie alimentarea cu apa a 
acestor 2 sate ,lucrare realizata in proportie de 60%. Alimentarea se va realize partial 
gravitational si partial prin pompare, avand o lungime totala de 18 km 

Pentru satul Tamasoaia s-a realizat sistemul de distributie al apei iar acum se 
lucreaza la captare, inmagazinare si aductiune. 
-- Reteaua de canalizare 

La momentul acesta exista proiecte pentru reteaua de canalizare in localitatile 
Borsani,Balca si Cotofanesti aflate in stadiul de studiu de fezabilitate. 
--Reteaua de telefonie  
 Telefonia digital analogical, este asigurata printr-o centrala,ce este amplasata la Oficiul 
Postal Cotofanesti, are 400 de posturi si poate prelua un numar suplimentar de abonati. 
Operatorul de telefonie fixa este Romtelecom. 
Telefonia mobila este asigurata de principalii operatori din piata telefoniei mobile; 
Orange, Vodafone, Cosmote. 
--Reteaua de electricitate  
este o retea de joasa tensiune , in montaj aerian, care alimentează consumatorii casnici 
si publici prin bransamente individuale; reteaua de iluminat public urmează traseul 
străzilor comunei . 
Retelele de distrubutie de joasa tensiune respecta traseul de pe marginea drumurilor si 
are o lungime de aproximativ 16,5 km.Teritoriul comunei este traversat (partial , in 
extravilan) de o  linie electrica aeriana de înalta tensiune de 110 kv. 
Comuna Cotofanesti dispune de retea de iluminat public stradal in toate satele 
componente 
--Colectarea si recuperarea deseurilor 
Comuna Cotofanesti face parte din ADIS iar operatorul de salubritate este ROMPREST 
SA cu care comuna are incheiat contract de prestare a serviciilor de salubritate 
- Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi 
    În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, 
comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Cotofanesti a întocmit Planul de 
evacuare în situaţii de urgenţă. 
Punctele de adunare şi cazare sunt cuprinse în Planul de evacuare în situaţii de urgenţă 
al comunei Cotofanesti. 
8. Specific regional/local 
-Vecinatati, influente 
      Comuna Cotofanesti se învecinează la Nord-cu teritoriul comunei Sacut, la Sud-Est 
si Sud cu teritoriul judetului Vrancea, la Nord-Est cu comuna Urechesti si la Vest cu 
comuna Caiuti. 
In fluentele si riscurile potenţiale cu provenienta in localităţi/judeţe vecine care pot 
afecta zona de compentenţă sunt prezentate in Anexa 6. 

 
 
 
 

CAPITOLUL III.  
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE 

DE SITUAłII DE URGENTA 
 

1. – ANALIZA RISCURILOR NATURALE 
-Fenomene meteorologice periculoase 

Unele dintre fenomenele meteorologice periculoase au un caracter independent 



de anotimp, iar o altă categorie fiind de asemenea conditionată de anotimpul favorabil 
producerii lor. Principalele fenomene meteorologice periculoase care pot apărea sunt: 
furtuni, descarcari electrice de intensitate mare, valuri de căldură excesivă, ceata, 
caderi masive de zapada,fenomene care s-au intâlnit pana in prezent si care pot apărea 
in forma din ce in ce mai intensificata ca urmare a efectului de încălzire globala.  
- Inundatii 

În general inundatiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că de la 
declansarea fenomenului până la cresterii debitelor datorate căderilor masive de 
precipitatii sau topirea zapezii există suficient timp pentru avertizare si alarmare. 
Cauze generale care pot produce inundatii pe teritoriul comunei Cotofanesti: 
a. Debite înregistrate depăşind cotele de inundatii debitele de dimensionare a lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de apărare şi pe cele istorice. 
b. Tendinţa generală de aridizare a climei în partea central – estică a Europei; un prim 
efect il constituie creşterea gradului de torenţialialitate al precipitaţiilor şi scurgerii apei. 
c. Lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului. 
e. Reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului 
masiv de aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale. 
f. Blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de 
torenţi. 
g. Existenţa unor împrejmuiri şi anexe gospodăreşti la limita malurilor apelor si 
torenţilor. 
i. Amplasarea de locuinţe şi obiective social culturale în zone inundabile ale cursurilor 
de apă. Depozitarea pe malurile cursurilor de apă de material lemnos, deşeuri de orice 
fel, provenite din gospodăriile cetăţenilor. 

Pe teritoriul comunei Cotofanesti zonele sensibile la debite mari de ape datorate 
propagarii de viituri pe paraiele din comuna sunt drumul principal de intrare in satul 
Borsani unde la debite mari de apa se poate produce inundarea drumului de acces in 
sat ( desi mai exista un drum care asigura accesul) si zona podului de cale ferata de la 
capatul satului Bilca ( unde se poate produce revarsarea paraului Bilca datorita 
ingustarii sectiunii de scurgere).In trecut, in cazul producerii unor asemenea fenomene 
au fost innamolite gradinile gospodariilor de pe malurile paraielor, au fost deteriorate 
imprejmuirile cetatenilor, dar fara a exista victime omenesti. Nici revarsarea raului 
Trotus nu a pus niciodata probleme majore, singurele pagube produse la ultima 
revarsare a raului Trotus au fost innamolirea unor terenuri agricole situate in lunca 
raului. 

Pentru diminuarea efectelor produse de inundatii este necesara monitorizarea in 
permanenta a cursurilor de apa in urma atentionarilor hidrologice, decolmatarea albiilor, 
lucrari de corectare a torentilor si de protectie a malurilor, monitorizarea starii malurilor 
cursurilor de apa pentru a combate depunerea necontrolata de deseuri, interzicerea 
amplasarii de constructii in zonele inundabile, etc. 

Ca lucrari de protectie, pe teritoriul comunei s-au executat lucrari de protectie a 
malurilor pe paraul Bilca pe o distanta de 0,4km si pe paraul Borsani pe o lungime de 
0,1km.Sunt necesare lucrari de amenajari hidrotehnice, dar acestea necesita resurse 
financiare mari de care primaria nu dispune la momentul actual. 

In cursul anului 2016 au fost efectiuate lucrari de regularizare a albiei paraului 
Balca ,lucrari efectuate de SGA SIRET. 

 Teritoriul comunei Cotofanesti nu este afectat nici de inundatii majore nici de 
cantităti mari de apă acumulate în urma precipitatiilor abundente sau a topirii 
zapezii(vezi anexa  7-harti de risc). 

  Un alt potential risc major de inundatii il reprezinta cedarea barajului de pe lacul 
de acumulare Valea Uzului,de pe raul Uz, caz in care va fi afectat intreg teritoriul 
comunei Cotofanesti,zonele de evacuare fiind pe inaltimile din jurul comunei.In acest 
caz propagarea undei de viitura ofera un interval de timp de 2-3 ore pentru organizarea 
evacuarii. 



inundatiile prin cedarea barajelor sunt fenomene previzibile datorită faptului că de 
la declansarea fenomenului până la propagarea în zonele inundabile din aval de baraje 
, sau a declansării acumulărilor de apă există suficient timp pentru avertizare si 
alarmare. 

Din punct de vedere istoric satele componente ale comunei Cotofanesti nu au 
fost afectate in mod serios de inundatii sau revarsari de ape.  
 - Furtuni, seceta, inghet,etc. - zona com. Cotofanesti este ferita de curenti de aer 
datorita asezarii sale.   Astfel iernile se caracterizeaza ca fiind aspre, cu zapada 
viscolita de crivat iar verile sint calduroase , uneori secetoase, cu precipitatii medii 
anuale reduse ( cca. 700 mm) 
 Din acest motiv uneori vara se formeaza furtuni cu vint puternic, descarcari electrice 
asociate cu ploaie torentiala..Ca urmare a acestor furtuni puternice ajung pe pamant 
cantitati mari de apa in scurt timp, solul nu poate absorbi asa repede apa si atunci 
creste imediat debitul paraurilor, a raului Trotus dar niciodata nu s-a inregistrat o 
revarsare a lor care sa afecteze locuintele cetatenilor s-au sa produca victime.Ca 
urmare a vantului puternic din timpul furtunilor de vara s-au constatat cateva avarii la 
acoperisurile anexelor gospodaresti si ruperi de crengi din arborii batrani, 
neinregistrandu-se victime omenesti.Din cauza descarcarilor electrice puternice a fost 
intrerupta de cateva ori alimentarea cu energie electrica, dar E-on Moldova a intervenit 
prompt dupa incetarea furtunii. Totodata cetatenii stiu ca trebuie sa se adaposteasca in 
caz de furtuna ferindu-se astfel de fulgere si nu s-au inregistrate cazuri de persoane sau 
anima le lovite de fulgere. Pentru preintampinarea efectelor nedorite ale furtunilor 
asociate cu descarcari electrice si vant puternic trbuie respectate masurile de prevenire 
a inundatiilor expuse mai sus, adapostirea oamenilor si animalelor pe timpul furtunii, 
toaletarea arborilor batrani si cu crengi uscate, etc. 
  Un alt fenomen care poate aparea in timpul furtunilor este grindina care poate afecta 
culturile agricole, pomicole siviticole. Desi localitatile invecinate ( Caiuti,Urechesti) au 
fost afectate aproape in fiecare an de caderi de grindina in comuna Cotofanesti acestea 
au fost rare si s-au manifestat doar la extremitatile comunei,in zona terenurilor agricole. 
Nu s-au inregistrat pagube importante datorate acestui fenomen. 
    De asemenea, sunt veri uneori  secetoase cum a fost si vara anului 2012 , dar care 
nu au creat situatii de risc ca secarea fantanilor, motivat de faptul situarii  comunei 
Cotofanesti in apropierea raului Trotus,  cu  pinza  freatica  de adancime mica,  
aproximativ 5m, existind apa atit pentru oameni cit si pentru animale.In perioadele de 
seceta prelungita exista pericol de incendii mai frecvente datorate vegetatiei uscate.In 
anul 2012 au fost 5 incendii de vegetatie fara victime datorate secetei, dar care nu au 
creat probleme, fiind stinse cu forte proprii si cu dotarea existenta. 
    Iernile sint uneori cu caderi de zapada mai abundente si temperaturi sub -25grade 
dar nu au fost situatii de risc prin blocarea cailor de acces deoarece exista un contract 
de interventie si deszapezire cu o societate autorizata care intervine atunci cind este 
nevoie cu utilaje pentru dezapezire si antiderapant. Un pericol al caderilor masive de 
zapada este cedarea acoperisurilor sub greutatea acesteia, in iarna 2012-2013 
inregastrandu-se 2 situatii de acest gen la anexele gospodaresti ale cetatenilor, fara 
victime umane. 
    Un alt fenomen care poate pune probleme este ceata, un fenomen intalnit de toamna 
pana primavara, cu intensitate mai mare in lunile decembrie si ianuarie, In acest caz 
datorita scaderuii vizibilitatii pot avea loc accidente rutiere cu victime daca soferii nu 
adopta o conduita preventiva de micsorare a vitezei si de asemenea nu mai pot fi 
observate potentialele incendii de vegetatie su padure. 
    Marea majoritate a cestor riscuri naturale sunt fenomene imprevizibile a caror efecte 
pot fi limitate prin informarea cetatenilor cu privire la masurile si comportamentul ce 
trebuie adoptat in cazul producerii lor, prin monitorizarea permanenta a fenomenelor si 
interventia prompta a echipelor de salvare si nu in ultimul rand prin asigurarea 
locuintelor si bunurilor cetatenilor la astfel de situatii de risc.  



 
- Incendii de pădure 
Actiunile si măsurile de prevenire si apărare împotriva incendiilor sunt o preocupare 
constanta a Consiliului local si a Postului de Politie Cotofanesti.Pe raza comunei se afla 
o suprafata de 3857 ha de padure iar pana in prezent nu s-au inregistrat astfel de 
evenimente.Riscul generator de situatii de urgenta sunt incendiile care au la baza 
vegetatia ( arbori , frunze, tufisuri) atit uscata cit si verde.In astfel de situatii se va 
interveni prompt pentru limitarea si stingerea acestora ca sa nu existe pericolul 
extinderii catre gospodariile cetatebilor.  
-Avalanse 
Datorita faptului ca pe teritoriul comunei nu exista inaltimi mari cu pante abrupte nu 
exista posibilitatea manifestarii avalanselor si nici nu s-au inregistrat vreodata astfel de 
fenomene. 
-Fenomene distructive de origine geologică 
- Cutremur                                                       
             Comuna Cotofanesti se afla in zona unui risc seismic ridicat pentru care calculul 
structurilor de rezistenta  a constructiilorse face pentru gradul 8(opt) de sesmicitate- 
conf. SR 11100/1/93 si ,,ZonaC ,,cu parametri seismici Ks =0,20 si Tc = 1,0 
sec.conf.Normativ p100-92 si normelor Indicativ NP – 055 ale MLPTL.(Anexa 7- harti de 
risc) 
      In situatia producerii unui cutremur cu o amplitudine peste 8grade R . ar exista 
pericolul producerii urmatoarelor; 
         - avarierea sau distrugerea locuintelor cetatenilor sau a institutiilor publice 
         - blocarea sau modificarea unor cursuri de apa, drumuri. 
         - Intreruperea alimentarii cu energie electrica 
         - avarierea retelelor de telefonie fixa si mobila 
         - avarierea sistemului de alimentare cu apa si intreruperea furnizarii catre 
populatie 
          - producerea unui accident tehnologic 
          - incendii izolate. 
          - explozii 
          - existenta victimelor umane 
          - accidente de transport persoane si marfa. 
          - pericolul cedarii barajului Valea Uzului 
       Analiza conditiilor seismotectonice ale jud. Bacau stabileste urmatoarele :  
         Jud. Bacau nu este o zona cu activitate seismica maxima mare. Cutremurele de 
pamint intermediare/subcrustale cu epicentrul in zona Vrancea, la adincimi de 70....170 
km.( cele mai fregvente au eipocentrul la 130....150km.)au provocat in zona studiata 
distrugeri insemnate exemplu fiind cutremurile din 1940,1977, ambele cu magnitudini ce 
au depasit gradul 7R. 
      Riscul seismic in zona epicentrala Vrancea care poate afecta teritoriul jud Bacau si 
implicit com. Cotofanesti , arata ca in aceasta zona exista aproximativ 90% posibilitatea 
produceri a unei miscari seismice cu magnitudine maxima asteptata   M. max. = 7,5 R, 
o data la 200 ani. Conform interpretarii INFP Bucuresti. 
    Riscul major pentru jud. Bacau  si implicit com. Cotofanesti il reprezinta seismele 
intracrustale/intermediare (I) din zona epicentrala Vranceacu urmatoarele caracteristici: 
     Adincimea focarului, pentru cele mai fregvente cutremure h = 130 – 150 km. 
     Magnitudinea maxima asteptata M = 7,5 R.icter 
     Coeficient de acceleratie – zona A Ks =0,32 
     Succesiunea seismica 50 – 92 seisme /an. 
Dupa cutremurul din 1940 au mai avut loc citeva, 1945, 1948 cu o magnitudune de 6,5 
grade scara Richter care nu au produs pagube importante 
   Cutremurul din 4 martie 1977  s-a produs la ora  21 :22 ‘  in regiunea Vrancea,la o 
adincime de circa 95 km. Seismul, cu magnitudinea de 7,2 gradepe scara Ricther, a fost 



printre cele mai devastatoare din  Romania in perioada moderna. In com. Cotofanesti 
nu s – au inregistrat pagube importante ( locuinte distruse, infrastructura sau utilitati 
avariate) 
   Au mai avut loc seisme dupa 1977 ca cel din 31 august 1986 , cu o magnitudine de 
6,7 R. La o adincime de 133 km. neinregistrindu-se pagube materiale. 
    Cutremurul din 30 mai 1990 (6,7 R.), 27 octombrie 2004 ( 6,0 R.), 25.04.2009, 05. 
08.2009, 08. 06.2010, 30.09.2010,  
care nu au produs pagube . 
    Cutremurele pot produce efecte negative asupra constructiilor si ansamblurilor de 
constructii uneori cu caracter de dezastru  prin : 
     Distrugerea (prabusirea) totala sau partiala . 
     Distrugerea unor elemente , componente ale unor cladiri sau avarierea lor. 
     Distrugerea/avarierea unor echipamente si instalatii. 
     Incendii sau explozii in cladiri. 
In perioada 1990 – 2012, manifestarile seismice pe teritoriul com. Cotofanesti , nu au 
produs pagube materiale impontante. 
   Daca dupa 4 martie 1977 nu au mai fost inregistrate cutremure peste 7 grade R, in 
cazul aparitiei unui asemenea seism locuintele mai vechi de 50 – 80 ani ar putea 
prezenta anumite riscuri.  
   Pe teritoriul U.A.T. Cotofanesti nu avem cladiri expertizate la cutremure. 
                                                         
                                                     TABELUL NOMINAL 
                                  Cu institutiile publice care pot fi afectate de cutremure 
 

Nr. 
Crt. 

 
     Institutia 

Profilul  
activitatii 

Nr. 
salariati 

Adresa 
Institutiei 

Anul  
constructiei 

1 Sediul Primariei 
 

Administratie  
publica 

17 Sat Cotofanesti 1890 

2 Post politie Ordine publica 1 Sat Cotofanesti 1890 

3 Posta posta 3 Sat Cotofanesti 1950 

4 Biblioteca cultura 1 Sat Cotofanesti 1920 

5 Scoala sat 
Cotofanesti 
 

Educatie 10 Sat Cotofanesti 1920 

6 Sc. Borsani Educatie 8 Sat Borsani 1967 

7 Caminul Borsani educatie  Sat Borsani 1960 

8 Biserica ortodoxa 
Borsani 

culte 2 Sat Borsani 1870 

9 Biserica ortodoxa 
Bilca 

culte 2 Sat Bilca 1860 

10 Caminul Bilca educatie  Sat Bilca 1958 

11 Scoala Bilca educatie 2 Sat Bilca 1960 

12 Biserica penticostala 
Tamasoaia 

culte 2 Sat Tamasoaia 2001 

13 Scoala Tamasoaia invatamint 4 Sat Tamasoaia 2002 

14  Caminul Tamasoaia educatie  Sat Tamasoaia 1968 

 
     Cutremurul este un  fenomen imprevizibil a carui efecte pot fi limitate prin informarea 
cetatenilor cu privire la masurile si comportamentul ce trebuie adoptat in cazul 
producerii lui, prin interventia prompta a CLSU si SVSU conform Planului de aparare la 
cutremur si nu in ultimul rand prin asigurarea institutiilor publice, a locuintelor si 
bunurilor cetatenilor la o astfel de situatie de risc.  
 



 
 
- Alunecări de teren 
     Alunecarile de teren sunt fenomene naturale care de regula se produc pe versantii 
dealurilor prin deplasarea solului in lungul  pantei sau lateral ca urmare unor fenomene 
naturale ( cutremure, ploi torentiale, eroziunea solului, distrugerea plantatiilor) 
   Astfel de fenomene pot cauza pagube pentru caile de transport, acces , proprietati 
agricole si locuinte. 
   Acest fenomen cu mici exceptii nu se desfasoara prin surprindere, alunecarile pot 
avea viteze de 1,5 – 3 m/s si rare ori peste 3 m/s existind posibilitati pentru luarea unor 
masuri in astfel de situatii. 
   Teritoriul celor patru sate ale com. Cotofanesti ,nu sunt expuse unor riscuri naturale 
deosebite, alunecarile de teren fiind aproape inexistente. 
   Alunecarile de teren importante nu s-au inregistrat datorita constructiei geologice – 
alcatuite din roci mamoase si nisipoase, lipsite de apa, in zona deluroasa,dar si a 
coperirii unei mari suprafete de teren in partea vestica a teritoriului cu paduri seculare . 
Alunecarile de teren superficiale pe suprafete mici  au fost semnalate in partea dinspre 
canton a satului Bilca, in aval de zona impadurita si sunt datorate mai mult stricarii 
echilibrului natural prin realizarea unor lucrari de drumuri  care nu respecta unghiul de  
frecare a terenului argilos. 
 
2. - RISCURI TEHNOLOGICE 
-  Riscuri industriale  -  
  Obiective industriale si zonede periculoase nu exista pe teritoriul com. Cotofanesti. 
Pericolele ar putea veni din partea Combinatului Petrochimic Borzesti, un complex de 
prelucrare a petrolului si obtinere a produselor derivate acestuia sau din partea SC 
SOFERT SA si SC AMURCO SRL, ambele din Bacau, societati ce se ocupa cu 
producerea si comercializarea ingrasamintelor chimice, prin declansarea unui accident 
major cu amoniac  

Accidente majore identificate 

Nr. 
crt. 

           Sectia Scenariul accidentelor majore 

   1 Instalatia de sinteza amoniac Scapari masive de amoniac 

   2 Rezervoare de stocare 
amoniac 

Defectiuni grave a rezervoarelor 
de stocare 

   3 Instalatia de sinteza uree Scurgeri din conducta de 
alimentare 

Prezentare substante periculoase. 
 AMONIACUL – este un gaz extrem de iritant pentru mucoase sub forma lichida se 
comporta ca si solutile caustice, el nu are numai actiune de suprafata , ci este si 
absorbit. Partial este neutralizat de acidul carbonic. Se elimina in parte prin aerul 
expirat,urina, transpiratie. In prezenta flacarii amoniacul arde in aer. 
Intoxicarea acuta se manifesta prin senzatii de asfixiere, tuse puternice,agitatie, stari de 
delir, tulburari de circulatiein mers. 
 Moartea survine prin insuficienta cardiaca si edem pulmonar. 
- exemplu : 3 mg/lconcentratie NH3- poate provoca moartea in 5 -10 minute. 
         Intoxicarea  cronica se manifesta prin raguseli, laringita iritarea 
conjuctivitei.Contactul cutanat cu solutie de amoniac provoaca iritarea pieli . Astfel,  
solutiile in concentratie de 2% provoca iritarea pronuntata a pieli, solutilie de 3% duc la 
aparitia de arsuri cu formare de vezicule, in cazul unui contact de citeva minute. In cazul 
unei concentratii mai mari apare hipotermia pieli, pete rosu – violacee si vezicule 
seroase.      
      Valorile maxime admise la locurile de munca si zonele locuite sint prezentate in 
tabelul de mai jos ;   



  

Reglementari in 
vigoare 

                  UM.               C.M.A. 
   Media de scurta 
durtata 

            C.M.A. 
   Media zilnica 

Norme republicane de 
protectia munci 

Mg/mc.aer                       30         20 

STAS 12574/87 Mg/mc aer                       0,3         0,1 

         S.C CHIMCOMPLEX S.A - zona de intoxicare este tot teritoriul comunei 
Cotofanesti,in cazul in care conditiile meteo sunt defavorabile ( in special directia 
vantului sau ploile incarcate cu particule contaminate ) 
           S.C. SOFERT SA – zona de intoxicare functie de conditiile meteo,(doar in cazul 
in care vantul bate constant dinspre societate, situata la 45 de km, inspre teritoriul 
comunei). 
  In cazul aparitiei unei situatii de acest gen se actioneaza in vederea alarmarii 
populatiei ,evacuarea acesteia in afara zonei de risc ,adapostirea  in locuri situate in 
afara zonei contaminate sau in locuintele proprii ( respectand cerintele de adapostire in 
caz de accident chimic : etansarea usilor si ferestrelor,adapostirea la inaltime,etc ) 
 
- Riscuri de transport si depozitare produse periculoase 

Dinamica evolutiei economiei, implică o crestere permanentă a transporturilor de 
substante sau deseuri periculoase pe căile de comunicatii rutiere si feroviare, în 
cisterne, vagoane cisterna, containere sau alte ambalaje. Datorită unor accidente de 
circulatie, avariilor apărute la mijlocul de transport sau ambalaj, reactiilor chimice 
neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare si transport sau altor factori 
neprevăzuti, se pot produce explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau 
răspândirea substantelor si deseurilor periculoase pe sol si în mediul înconjurător. 
Transportul substantelor sau deseurilor periculoase pe căile de comunicatie este 
reglementat prin Legea nr. 31/1994, Procedura de reglementare si control al 
transporturilor deseurilor pe teritoriul României din 05.01.2004, Hotărârea Guvernului 
nr. 1374/2000, de Ordinul comun nr. 2/211/118 din 2004 al ministrilor din trei ministere 
cu responsabilităti în domeniu si de „Codul Natiunilor Unite pentru Transportul 
Produselor Periculoase”. 
-Transportul rutier 

In cazul producerii unor situatii de urgenta cum ar fi: accidente urmate de incendii 
sau explozii, care sa afecteze autovehicolele aflate pe reteaua de drumuri din zona de 
competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “MAIOR CONSTANTIN ENE”, a 
judetului Bacau, interventia este asigurata de fortele din subordine in cooperare cu cele 
ale Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta si ale celorlalte componente ale 
Sistemului National de Apărare,după caz. 

In ceea ce priveste accidentele rutiere, functie de categoria autovehicolelor, 
acestea pot fi impartite in accidente “usoare” in care sunt implicate autoturismele si 
accidente “grele” in care sunt implicate autovehicolele de transport persoane sau marfa, 
care la rândul lor, functie de marfa transportata se împart in transporturi obisnuite si 
transporturi de mărfuri periculoase. 
          Pe raza UAT Cotofanesti se vor stabili şi semnaliza corespunzător locurile de 
parcare destinate vehicolelor ce transportă mărfuri periculoase .Se vor marca traseele 
interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu marcarea rutelor ocolitoare 
sau alternative şi a modului de semnalizare a lor. 

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple. Nerespectarea semnelor si 
regulilor de circulatie, neadaptarea vitezei la conditiile de trafic,consumul de alcool si 
starea carosabilului.Ca tronsoane rutiere cu un grad mai ridicat de pericol, apartinătoare 
zonei de competenta putem include : 
1 Curba din localitatea Cotofanesti pe DN 11 A ( intersectia de la spitalul uman), unde 
vizibilitatea este foarte redusa pentru cei care ies pe drumul national 



2 Trecerile la nivel cu calea ferata fara bariera; 
- Transportul feroviar 

In partea de est, comuna este străbătuta de linia de calea ferata Onesti-Adjud.. 
Accesul la aceasta cale de transport se realizează prin halta din localitatea Balca. 
        Pe teritoriul com. Cotofanesti nu sunt societati comerciale care sa detina linii de 
cale ferata industriale. Substantele periculoase tranzitate pe aceste linii sint cele 
acceptate pe transportul international feroviar (R.I.D.) 
- Transportul prin retele magistrale 

Comuna este traversata partial (in extravilan)  de o linie electrica aeriana ( 
L.E.A.) de inalta tensiune de 110 kv si are o retea de medie tensiune de 20 kv pentru 
alimentarea posturilor de transformare. 
    Intreruperile de electricitate in general sunt datorate unor fenomene naturale (ploi 
torentiale, furtuni, inghet, cit si de modul de exploatare)   Aceste retele pot genera 
riscuri, exemplu: prin intreruperi repetate se pot produce scurtcircuite care provoaca 
incendii,ruperea unui conductor de inalta tensiune in apropierea unor locuinte sau a 
zonei drumului. 
   Teritoriul comunei Cotofanesti este traversat in partea de nord- est ,in zona terenurilor 
agricole din jurul fostului C.A.P de 2 conducte de  transport produse petroliere. In cazul 
unei avarii interventia este asigurata prin planurile proprii de interventie ale societatii 
detinatoare,existand un angajat al acesteia care monitorizeaza si supravegheaza 
instalatia. 
-  Riscuri nucleare 
    Riscuri nucleare – luind in calcul ca un accident nuclear ar putea avea loc la 
obiectivele existente in Romania  ( C.N.E. Cernavoda) sau in vecinatate Romaniei ( 
C.N.E. Kozlodui, Bulgaria, PECS – Ungaria, Centralele N. E. din Federatia  Rusa si 
Ucraina) se pot produce pagube materiale si de vieti omenesti pe distante foarte mari, 
Un alt pericol cu efect indelungat si intarziat in astfel de situatii este radioactivitatea 
aerului ce produce efecte majore si nedorite asupra  populatiei (cancere, 
malformatii,etc.), Din aceste cauze consideram ca si com. Cotofanesti  este expusa 
teoretic unui risc nuclear, asa cum s-a intamplat si in cazul distrugerii centralei nucleare 
de la Cernobil, accident care a afectat si teritoriul tarii noastre, in special Moldova. 
Deseurile radioactive rezultate in urma proceselor desfasurate iin centralele nucleare 
prezinta de asemenea un risc major daca nu sunt ambalate, transportate si depozitate 
corespunzator. 
-  Riscul de poluare a apelor 

Comuna Cotofanesti  este străbătută de râul Trotus , paraurile Balca si 
Borsani.Pe râul Trotus poate avea loc poluarea apelor cu reziduri provenite de la 
complexul petrochimic Borzesti, precum si cu deseuri menajere, animaliere si moloz 
provenite de la populatia riverana.Paraurile Balca si Borsani pot fi poluate cu deseuri 
menajere, animaliere si moloz de la populatia riverana. Aceste poluari fac apa improprie 
consumului uman si animalier si distrug fauna si ecosistemul acestor ape. In sensul 
combaterii si eliminarii acestor consecinte, in fiecare primavara si ori de cate ori este 
nevoie are loc igienizarea malurilor apelor de pe teritoriul comunei, actiune desfasurata 
de primarie impreuna cu beneficiarii de ajutor social.In timpul acestei actiuni se 
indeparteaza toate deseurile aflate pe malurile apelor, potentiale surse de risc. 

Un alt risc major este poluarea apei din panza freatica care face aceasta apa 
improprie consumului uman.Poluarea se datoreaza amplasarii grajdurilor si depozitarii 
dejectiilor animaliere in aproprierea surselor de apa potabila, precum si utilizarii pe 
scara larga si intensive a ingrasamintelor chimice. Toate aceste surse de poluare se 
infiltreaza in sol odata cu apa provenita din precipitatii afectand panza freatica existenta. 

In scopul preintampinarii limitarii efectelor poluarii apelor si a panzei freatice se 
iau masuri de limitare a depunerii deseurilor pe malurile apelor prin constientizarea 
populatiei sa incheie contracte cu firma de salubritate si amendarea cetatenilor care 
arunca deseuri pe malurile apelor , urmarirea respectarii distantelor legale de 



amplasare a grajdurilor, latrinelor si platformelor de gunoi fata de fantani, limitarea 
utilizarii in cantitate mare a ingrasamintelor chimice, etc, 
- Prăbusiri de constructii, instalatii sau amenajări 
Acest pericol exista in cazul producerii unui seism de intensitate mare.Cladirile din 
comuna nu sunt expertizate la acest risc, dar data fiind structura de rezistenta a 
acestora si materialul folosit, stilpi de lemn si chirpici(76% dintre cladiri), o structura 
foarte elastica, până în prezent , la cutremurele majore inregistrate nu s-au prăbusit 
constructii, instalatii sau amenajări în comuna Cotofanesti.Au fost inregistrate doar fisuri 
si avarii partiale la cladirile institutiilor si la casele de locuit. 
    Datorita materialului folosit la constructia majoritatii caselor – paianta si chirpici, un 
risc potential il reprezinta inundatiile care ar afecta locuintele cetatenilor, ar inmuia lutul 
si ar exista pericolul prabusirii locuintelor si anexelor. In acest caz s-ar lua masurile 
prevazute in Planul de aparare la inundatii. Pana acum nu s-au inregistrat astfel de 
situatii sau fenomene. 
-  Esecul utilitătilor publice 
  Până în prezent nu se cunosc esecuri ale utilitătilor publice în comuna Cotofanesti. 
Nefunctionarea partiala sau totala a retelelor de alimentare cu apa potabila ar afecta 
populatia deservita de acestea si ar ingreuna foarte tare o interventie de stingere a 
incendiului daca ar fi cazul. Nefunctionarea instalatiilor de energie electrica, comunicatii, 
informare pot afecta grav un numar mare de locuinte precum si desfasurarea in bune 
conditii a activitatilor institutiilor publice si a activitatii CLSU SI SVSU in caz de 
necesitate. 
Riscul de esec la  utilitatile publice este legat direct de factorii de mediu si de ceilalti 
factori de risc cit si de starea tehnica a retelelor. Pentru prevenirea unor astfel de situatii 
toate retelele de utilitati sunt intretinute in permanenta si verificate periodic, inlaturandu-
se orice deficiente si disfunctionalitati constatate, asigurandu-se un regim de 
continuitate in functionarea acestora.. 
În cazul aparitiei unor evenimente nedorite interventia pentru repunerea în functiune a 
utilitatilor publice se face de către societătile de administrare conform planurilor proprii 
de actiune.  
 I.S.U. “MAIOR CONSTANTIN ENE “ Bacau, poate actiona la solicitarea acestora cu 
fortele si mijloacele avute la dispozitie pentru diminuarea efectelor produse de esecul 
utilitătilor publice. 
- Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderea unor meteoriti, asteroizi sau comete pot provoca pe teritoriul comunei 
Cotofanesti, efecte distrugătoare vietii prin producerea unui cutremur de tip cosmic, 
producerea unei explzii datorata impactului, propagare unda de soc distrugatoare, 
incendii si aparitia a unei calote imense de impurităti în suspensie minimalizând radiatia 
solară.Nu au fost inregistrate niciodata astfel de fenomene. 
- Munitie neexplodată 

In astfel de cazuri se anunta fortele de interventie specializate in dezamorsarea 
de munitie neexplodata care actioneaza conform planurilor interne. Nu au fost sesizate 
astfel de cazuri. 
 
3.  ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 
-Epidemii si epizootii 

Numim epidemie răspândirea în proportii de masă si intr-un timp scurt a unei boli 
transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stării de sănătate a populatiei si 
perturbarea activitătilor economice, sociale si de altă natură.   Declansarea efectelor 
vătămătoare se datorează actiunii specifice provocate de agentii patogeni asupra 
oamenilor. 

Lantul epidemic: sursa de infectie, căile de transmitere si omul receptiv. Boli 
transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare digestivă si 
transmise prin vectori si plăgi. Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, 



rujeola, tusea convulsivă, meningita cerebro – spinală, parotidita epidemică si gripa. Cu 
poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria bacilară, holera, 
toxiinfectiile alimentare si hepatita epidemică.Transmise prin vectori si plăgi: tifosul 
exantematic, malaria, febra galbenă, ciuma, tetanosul.  

Epizootiile reprezintă răspândirea în proportii de masă în rândul animalelor a 
unor boli infecto- contagioase, unele din ele putând fi transmise si la oameni prin 
contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală 
contaminată. Detinătorii de animale au obligatia si răspunderea aplicării măsurilor 
stabilite de organele sanitar – veterinare pentru prevenirea si combaterea bolilor 
transmisibile la animale precum si de asigurarea bazelor materiale si a conditiilor 
organizatorice necesare. 

Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice si 
parazitare. 
-Bacteriene: tuberculoză bovină, bruceloză, leptospiroză, salmoneloză, antraxul, 
stafilococia si tetanosul. 
-Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza. 
-Parazitare: trichineloza, echinocoza, dermatomiceea. 

Omenirea se află sub amenintarea izbucnirii a unei epidemii de gripă care ar 
putea avea rezultat milioane de decese. Cel mai mare pericol îl reprezintă o combinatie 
între virusul gripei aviare sau virusul gripei porcine si virusul ce provoacă gripa la om. 

S-a ajuns la concluzia că cei doi virusi aviar si uman se combină intervenind 
mutatii care să declanseze o pandemie. Acest virus poate fi adus atât de fluxul migrator 
al păsărilor cât si de cel uman ajungâdu-se la o extindere a evolutiilor epidemice pe 
teritoriul comunei . Gripa aviară sau porcina nu s-a manifestat în comuna Cotofanesti 
până la această data. 

In cazul producerii unui astfel de eveniment se actioneza conform “Planului de 
asigurare a continuitatii in cazul inzbucnirii unei pandemii” in ceea ce priveste 
functionarea structurilor decizionale ale comunei iar pentru populatie se va interveni in 
scopul limitarii propagarii prin informare si prevenire iar pentru cazurile existente prin 
transportul acestora la unitati care le pot asigura tratament. 
-Ferme zootehnice 
    Nu sunt ferme de animale pe teritoriul comunei, animalele sunt crescute in numar mic 
in gospodariile populatiei pentru asigurarea nevoilor proprii de consum. In cazul 
imbolnavirilor sau altor evenimente se solicita interventia medicului veterinar din 
comuna, El asigura si desfasurarea campaniilor de vaccinare profilactice la diferite 
specii de animale. Pe teritoriul comunei exista 4 stani de oi si capre, dar care nu au 
ridicat probleme de risc biologic. 
- Spitale de boli contagioase- Nu este cazul 
- Laboratoare de analize epidemiologice- Nueste cazul 
- Colonii de muncitori, zone locuite paupere – Nu este cazul 
- Poluari accidentale- Nu a fost cazul 
 
4. ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 
 - Statistica incendiilor si a altor situatii de urgenta 
 Incendiul este un fenomen complex, distrugator care se poate  transforma uneori in 
catrastrofa, aducind oamenilor suferinte si necazuri. Orice incendiu are o  cauza tehnica 
sau de cele mai multe ori neglijenta umana, rezultate din necunoastere sau nepasare 
ce duc in mare masura la izbucnirea incendiilor. 
            Cauze care pot duce la producerea de incendii : 
  1.Focul deschis 
a).-distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din 
grădini, curţi, terenuri agricole (mirişti în urma secerişului); 
b).-aprinderea deşeurilor menajere pe timp de vânt; 



c).-amplasarea gunoaielor ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, 
adăposturilor de animale, furajelor, etc 
d).-utilizarea în locuinţe sau anexe gospodăreşti a lumânărilor, făcliilor, lămpilor de 
iluminat sau de gătit cu petrol fără să se ia măsuri de prevenire; 
e).-depozitarea cenuşei cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea 
magaziilor, şurilor, furajelor; 
f).-folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri, etc. 
Cele mai multe incendii datorate focului deschis, de regulă, au loc în gospodăriile 
populaţiei, păduri (mai ales primăvara), la culturi agricole (pe timpul campaniei agricole 
de vară şi toamnă).   
           2.Joca copiilor cu focul 
a) -Nepreocuparea parintilor si scolii pentru educarea copiilor in domeniul PSI. 
b) -Nesupravegherea copiilor. 
c) -Lasarea chibriturilor si a altor substante inflamabile la indemina copiilor. 
 3.Mijloace de incalzire defecte, necuratate sau improvizate 
a) -Sobe cu defectiuni sau necuratate 
b)- Alimentarea defectoasa cu combustibil 
c) -Nesupravegherea mijloacelor de incalzit sau de preparare al hranei 
d) -Depozitarea materialelor combustibile sau de alta natura in apropierea surselor de 
incalzire. 
Mijloacele de incalzire si cosurile de fum sint generatoare de incendii in special in lunile 
reci ale anului. 
 4.Instalatii electrice defecte sau improvizate 
a).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte; 
b).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice neizolate corespunzător faţă de 
materiale combustibile; 
c).-suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de consumatori (reşouri, 
radiatoare, frigidere, maşini de spălat, aparatură electronică, etc) cu putere ce 
depăşeşte puterea nominală stabilită pentru reţelele respective; 
d).-existenţa unor instalaţii electrice, îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de 
persoane neautorizate; 
e).-înlocuirea siguranţelor fuzibile originale cu altele supradimensionate şi improvizate; 
f).-nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune sau amplasarea acestora 
în apropierea materialelor combustibile. 
Incendiile provocate de instalaţiile electrice se soldează cu pierderi materiale ridicate şi 
de multe ori cu victime omeneşti.  
               5.Cosuri de fum construite neconform, defecte sau necuratate 
a).-necurăţarea periodică a funinginei depuse pe coşurile de fum; 
b).-neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate; 
c).-prezenţa unor vicii ascunse de construcţie (încastrarea în pereţii coşurilor a 
elementelor combustibile din lemn din planşee şi acoperişuri); 
d).-folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare 
şi coturi multe montate pe lângă şi pe pereţii combustibili, în apropierea materialelor ori 
altor obiecte de uz casnic; 
e).-existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru a 
menţine o temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii. 
Este o cauză care se manifestă cu precădere în lunile reci ale anului.  
                 6.Fumatul in loc nepermis 
a) -Fumatul fara respectarea regulilor PSI 
b) -Aruncarea tigarii nestinse la intimplare sau uitarea ei in zone cu materiale 
combustibile 
c) -Fumatul in soproane, finarii, magazii, sau poduri                            

 
Incendiile de pădure iau nastere, în majoritatea cazurilor din neglijenta 



oamenilor, rar provocate de trăsnete , precum si datorită autoaprinderii. Factorii care 
favorizează incendiul: anotimpul în care izbucneste acesta, felul incendiului, conditiile 
meteorologice, topografia terenului. Incendiile la păduri pot avea consecinte numeroase 
si grave – cum ar fi: 
- distrugerea lizierei, a regenerărilor naturale si a semintisului; 
- arderea ramurilor si a scoartei arborilor ceea ce produce uscarea lor; 
- carbonizarea tulpinilor arborilor partial, ceea ce duce la deformarea acestora; 
- arderea materialului lemnos neexploatat; 
- pierderea calitătii solului ca urmare a arderii lizierei si reducerea umiditătii prin lipsa 
stratului protector; 
- degradarea sau distrugerea florei si faunei (cuiburi de păsări, puii unor animale si 
specii de vânat etc.); 
- reducerea valorii estetice, economice si biologice a pădurilor; 
- pierderea vietilor omenesti în unele situatii. 
Problemele complexe si specificul interventiei pentru stingerea incendiilor la păduri, 
impun o organizare si conducere fermă a actiunilor, fapt ce se realizează prin 
constituirea comandamentelor de interventie în fondul forestier încă înaintea producerii 
unor eventuale incendii 

Nu s-au inregistrat incendii de padure in ultimii ani. 
    Incendiile de vegetatie iau nastere datorita secetei prelungite,  cetatenilor care 

dau foc la miristi pe timp de vant puternic sau lasa terenul nesupravegheat, aruncarii 
tigarilor aprinse in vegetatia uscata, foc nesupravegheat, etc. Seceta provoacă uscarea 
puternică a ierburilor, lizierei si resturilor de exploatare, iar vântul intensifică arderea si 
extinde incendiul. De asemenea, incendiile iau nastere si se propagă mai usor în 
special spre sfârsitul verii cand au loc incendii de miristi datorate diferitilor factori. In 
cazul producerii unui incendiu, interventia se face in functie de suprafata si  tipul 
incendiului cu forte si mijloace specifice. Incendiile de vegetatie pot avea consecinte 
numeroase si grave – cum ar fi: 
- pierderea calitătii solului ca urmare a arderii lizierei si reducerea umiditătii prin lipsa 
stratului protector; 
- degradarea sau distrugerea florei si faunei , a culturilor agricole 
- pierderea vietilor omenesti în unele situatii. 
- posibilitatea extinderii la zona locuita. 

Incendiile de miriste de la marginea drumurilor judetene sau comunale sunt un 
pericol pentru circulatia rutiera prin reducerea vizibilitatii. 
  In anul 2012 au fost 5 incendii de vegetatie fara victime, datorate secetei, dar care nu 
au creat probleme, fiind stinse cu forte proprii si cu dotarea existenta. 
In cazul producerii de incendii de padure sau vegetatie se va interveni prompt pentru 
limitarea si stingerea acestora ca sa nu existe pericolul extinderii catre gospodariile 
cetatenilor. 
  Incendiile la fondul construit au loc datorita multitudinilor de cauze expuse mai sus ; 
cosuri de fum construite neconform, defecte sau necuratate, mijloace de incalzire 
defecte, necuratate sau improvizate ; focul deschis ; instalatii electrice defecte sau 
improvizate ; joaca copiilor cu focul ; fumatul. 
 Majoritatea incendiilor au loc in sezonul rece, in anul 2012 intervenindu-se la 3 astfel 
de incendii datorate cosurilor de fum si sobelor necuratate,Interventia s-a facut cu forte 
proprii si dotarea existenta, nu s-au inregistrat victime, focul a fost stins fara a rezulta 
pagube materiale importante. 
Pentru prevenirea producerii de astfel de evenimente in viitor se actioneaza in sensul 
informarii  cetatenilor despre cauze posibile, masuri de prevenire si limitare a efectelor. 
In cazul producerii unor astfel de incendii nedorite se actioneaza rapid in sensul salvarii 
de vieti omenesti, limitarii si stingerii incendiului, salvarii de bunuri, conform Planului de 
interventie la incendii. 

 



    5.  RISCURILE SOCIALE 

Factori de risc specifici zonei de competenţă: 
- proliferarea economiei subterane, pe fondul săvârşirii unor grave abateri de la normele 
de prevenire şi stingere a incendiilor, primejduind prin decizii şi fapte viaţa, bunurile şi 
mediul; 
- producerea unor dezastre cu efecte locale, incendieri de păduri, plantaţii şi culturi 
agricole; 
- încercarea de stergere a urmelor prin incendiere, a unor grave infracţiuni de vaziune 
fiscală, contrabandă, nerespectarea legislaţiei în domeniul organizării şi funcţionării 
operatorilor economici şi a contabilităţii, îndeosebi la operatorii economici privaţi  
- creşterea gradului de poluare a mediului înconjurător, a riscului producerii unor 
dezastre naturale (cutremure, inundaţii, etc 
- desfăşurarea unor acţiuni de distrugere sau incendiere a unor valori  culturale precum 
şi a amenajărilor din domeniul public; 
- traficul ilegal de materiale sau deşeuri periculoase (radioactive, chimice) şi 
depozitarea acestora pe teritoriul comunei Cotofanesti; 
Consecinţele producerii riscurilor se manifestă la nivelul zonei de competenţă astfel: 
Pe fondul unei tranziţii prelungite, în condiţiile uzurii populaţiei şi scăderii încrederii în 
instituţiile statului, ca urmare a amplificării corupţiei, agravării crizei economice, 
diminuării drastice a veniturilor, degradării condiţiilor de viaţă şi a siguranţei 
cetăţeanului, producerea situaţiilor de risc la adresa ordinii publice, poate genera efecte 
multiple. 
- amplificarea corupţiei şi proliferarea fără precedent a fenomenelor antisociale; 
- dereglarea circuitului economic şi blocarea activităţilor pe piaţa muncii; 
- creşterea frecvenţei situaţiilor generatoare de insecuritate, dezordine şi nemulţumire; 
- transformarea fenomenului de nemulţumire în acţiuni de piromanie şi autoincendiere; 
Întrunirile (adunările) şi manifestaţiile spontane, sunt de regulă conflicte de muncă 
neînregistrate, întruniri sau procesiuni nedeclarate sau neînregistrate, cu posibilitatea 
de a degenera în acţiuni violente. 
La obţinerea primelor date sau informaţii privind desfăşurarea unor manifestaţii publice 
spontane, CLSU si SVSU, ca forţe care acţionează în sprijin va lua toate măsurile 
operative potrivit competenţelor şi legislaţiei în vigoare, 
funcţie de natura şi amploarea evenimentului, asigurând sprijinirea forţelor principale de 
ordine publică, verifică respectarea normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor, participă cu forţe şi mijloace specifice, în condiţiile prevăzute de lege, la 
acţiuni de salvare sau protejare a manifestanţilor, de limitare şi înlăturare a urmărilor 
accidentelor, asigurând totodată activităţi de urgenţă medicală şi descarcerare. 
Tulburarea gravă a ordinii publice, este urmarea unor manifestări desfăşurate de 
grupuri de persoane, care ameninţă cu forţa sau folosirea forţei şi încalcă normele de 
comportament care asigură şi menţin echilibrul social necesar funcţionării normale a 
societăţii. 
Situaţiile care definesc tulburarea gravă a ordinii publice sunt: 
- acte de dezordine între participanţii la manifestaţii, întrunirile sau adunările publice; 
- punerea în pericol a vieţii şi integrităţii cetăţenilor, precum şi a bunurilor acestora; 
- împiedicarea forţelor de ordine sau a pompierilor militari în executarea atribuţiilor 
legale privind asigurarea ordinii publice, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea 
vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie 
a mediului; 
- întreruperea traficului rutier, feroviar prin crearea de baricade, incendierea unor 
materiale combustibile sau autovehicule aflate pe traseu sau în locurile publice; 
- refuzul participanţilor la manifestaţii sau întrunirile publice de a înceta acţiunile de 
dezordine şi de a părăsi locul de desfăşurare a acestora 
- pătrunderea neautorizată, atacarea, incendierea sediilor aparţinând domeniului public 
sau privat şi împiedicarea desfăşurării normale a activităţii acestora; 



Pe fondul unei tranziţii prelungite, în condiţiile uzurii populaţiei şi scăderii încrederii în 
instituţiile statului, ca urmare a amplificării corupţiei, agravării crizei economice, 
diminuării drastice a veniturilor, cresterii somajului,degradării condiţiilor de viaţă şi a 
siguranţei cetăţeanului, producerea situaţiilor de risc la adresa ordinii publice, poate 
genera efecte multiple. 
 
6. ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI, ZONE CU RISC CRESCUT 
- Clasificarea localitătilor, institutilor publice, operatorilor economici si obiectivelor din 
punct de vedere al protectiei civile, în functie de riscurile specifice. 

Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 privind Planul de amenajare a 
teritoriului national, precum si al planului de apărare împotriva inundatiilor al Comunei 
Cotofanesti, nu exista obiective ori locuinte ce pot fi afectate de inundatii. 
            În ceea ce priveste cutremurul, judetul Bacau este amplasat în zona cu 
intensitate seismică crescuta. 
- Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii si explozii, chimic,radiologic, tehnologic,etc) 

Incendiile de proportii sunt fenomene complexe declansate natural sau artificial, 
uneori scăpate de sub control, în urma cărora se produc pierderi de vieti omenesti, 
pagube materiale, necesitând costuri mari pentru stingerea lor, reabilitarea zonelor 
afectate . 

Elementele de risc sunt reprezentate de clădirile de locuit, magazine, scoli, 
cabinete medicale, obiective economice, lăcase de cult, păduri, culturi cerealiere. 
 
Comuna Cotofanesti s-a alcatuit ca asezare in lungul celor doua paraie : paraul Bilcii si 
paraul Borsani fiind strabatuta de DN 11 A. care face legatura intre orasele Adjud si 
Onesti, fiind predispusa la cresterea riscului de accidente rutiere pe aceasta cale de 
transport. 
 - Zonele predispuse la riscuri naturale de pe teritoriul com. Cotofanesti sunt : 

      Zone inundabile pe timpul ploilor torentiale :   zona de intrare in satul Borsani pe 
drumul principal si zona podului de cale ferata, lunca Trotusului 

Zone predispuse alunecarilor de teren ;   nu au fost inregistrate pe teritoriul com. 
Cotofanesti 
Zone predispuse la incendii de padure :  Zona de V a satului Bilca 
Zone posibil a fi afectate de avarii la instalatii tehnologice : Tot teritoriul comunei 
Cotofanesti. 

Alte tipuri de riscuri pe teritoriul comunei nu sunt deoarece nu este o localiate 
importanta din punt de vedere economic , al dezvoltarii, al amplasarii de obiective 
strategice. 

 
 . 
 

CAPITOLUL IV.  
ACOPERIREA RISCURILOR 

 
1. Conceptia desfăsurării actiunilor de protectie interventie: 

Elaborarea conceptiei de desfăsurare a actiunilor de protectie interventie constă 
în stabilirea efectelor si fazelor de interventie, în functie de evolutia probabilă a situatiilor 
de urgenta, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltare, 
a premizelor referitoare la conditiile viitoare, selectarea cursului optim de actiune si 
stabilirea dispozitivului de interventie, luarea deciziei si precizarea sau transmiterea 
acesteia la structurile proprii si cele de cooperare. 

 Conceptia actiunilor de protectie- interventie se stabileste din timp si se înscrie 
în conceptia generală a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin 
Ene”, judetul Bacau, si cuprinde ansamblul măsurilor adoptate si activitătilor 



desfăsurate în scopul asigurării protectiei populatiei, bunurilor materiale, valorilor 
culturale si a factorilor de mediu în caz de război sau dezastre. 

Conceptia din Planul de Analiză si Acoperire a Riscurilor se aplică în scopul 
realizării în timp scurt, în mod organizat si într-o conceptie unitară a măsurilor de 
interventie si protectie. Măsurile stabilite în conceptia de protectie – interventie se 
realizează din timp în conformitate cu legislatia în vigoare  ( Ordinul nr. 132/29.01.2007) 
si a Schemei cu Riscurile Teritoriale din zona de competentă a Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene” Bacau si se intensifică în situatii speciale, 
conform Planului de Evacuare pentru Situatii de Urgenta. 

De asemenea, conceptia cuprinde măsuri specifice privind planificarea, 
pregătirea, organizarea si desfăsurarea actiunilor de răspuns în situatii de urgenta la 
obiective, institutii publice, constructii, aglomerări de persoane si operatori economici 
sursă de risc din zona de competentă. 

Monitorizarea, evidenta, gestionarea si evaluarea riscurilor, organizarea si 
desfăsurarea interventiei la producerea unor tipuri de risc pe teritoriul comunei 
Cotofanesti.: - revine conform H.G. nr. 1489/2004, 1490/2004, 1491/2004 
inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean prin Centrul OperaTional, 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta prin Secretariatul Tehnic Permanent 
care functionează pe lângă Centrul Operational din cadrul Inspectoratului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta si prin grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc care 
functionează pe lângă Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local 
revine Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Centrului Operativ cu Activitate 
Temporara si specialistilor din cadrul comisiilor locale si consultantilor tehnici. 
La agenti economici, institutii publice si societăti comerciale acoperirea riscurilor privind 
monitorizarea, evaluarea, evidenta intra in competenta conducătorilor acestora ajutati 
de către specialisti si inspectori de specialitate pe linia situatiilor de urgenta. 

La nivelul Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, a Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta judetean si a comitetelor locale pentru situatii de urgenta s-a stabilit 
un flux informational decizional pentru informare si raportare a situatiilor de risc produse 
pe teritoriul de competenta in conformitate cu fluxul stabilit la nivelul Sistemului National 
de Management al Situatiilor de Urgenta. 
(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor acestora, se realizează prin următoarele actiuni: 
a)- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 
etc. si transmiterea datelor la autoritătile competente ;  
b)- activităti preventive ale C.L.S.U. si autoritătilor publice, pe domenii de activitate ; 
c)- informarea populatiei asupra pericolelor specifice comunei Cotofanestisi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; înstiintarea, avertizarea, 
prealarmarea si alarmarea se realizează în scopul evitării surprinderii si a luării 
masurilor privind adapostirea populatiei, protectiei bunurilor materiale. 
Alarmarea cetătenilor si salariatilor, operatorii economici si institutiile comunei 
Cotofanesti se executa prin folosirea sistemului de alarmare compus din: 
- sirena electrica; 
- clopote existente în comuna si satele apartinătoare. 
Pentru alarmarea populatiei sunt stabilite următoarele semnale de alarma: 
-  " ALARMA LA DEZASTRE "  - 5 sunete (impulsuri) a 16 secundefiecare cu pauza de 
10 secunde între ele - pentru situatiile de inundatii,incendii de mari proportii, N.B.C., etc; 
-  “ ALARMA AERIANA ” -15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauza de 4 secunde intre 
ele 
-  “ PREALARMA AERIANA “ – 3 sunete a 32 secunde fiecare cu pauza de 12 secunde 
intre ele 
-  " ÎNCETAREA ALARMEI "  - sunet continuu cu durata de 2 minute. 
(2.) Activitătile preventive planificate, organizate si desfăsurate în scopul acoperirii 
riscurilor, sunt: 



a)- controale si inspectii de prevenire ; 
b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu si protectie civila ; 
c)- acordul; 
d)- asistenta tehnica de specialitate ; 
e)- informare preventiva ; 
f)- pregătirea populatiei; 
g)- constatarea si sanctionarea încălcărilor prevederilor legale. 
(3.) Planurile de interventie vor cuprinde informatii referitoare la : 
a)-categoriile de servicii de salvare/interventie în caz de urgenta si amplasarea unitătilor 
operative ; 
b)- încadrarea si mijloacele de interventie si protectie a personalului/populatiei pentru 
fiecare tip de risc, pe categorii de forte si mijloace, cum sunt: autospeciala de lucru cu 
apa, servanti pompieri, asistenti, etc.; 
c)- zona de acoperire a riscurilor ; 
d)- timpii de răspuns, cuantificati de comisia IJSU ; 
e)- activitatea operationala, prin prezentarea detaliata a ponderii interventiilor la incendii 
asistenta medicala de urgenta, reanimare si descarcerare; deblocari/salvari de 
persoane,salvări de animale, etc.; 
f)- alte informatii considerate necesare . 
 
2. Etapele de realizare a actiunilor : 
Desfăsurarea interventiei cuprinde următoarele operatiuni principale : 
a)- alertarea si/sau alarmarea grupului de pompieri voluntari si a unitătilor de interventie  
S.V.S.U. a comunelor si operatorilor economici cu care a fost incheiat contract de 
interventie; 
b)- informarea personalului de conducere asupra situatiei reale ; 
c)- deplasarea la locul interventiei; 
d)- intrarea în actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului 
preliminar de interventie ; 
e)- transmiterea dispozitiilor preliminare ; 
f)- recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie ; 
g)- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor ; 
h)- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la situatia concreta ; 
i)- manevra de forte ; 
j)- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
1)- regruparea fortelor si a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat evolutia 
acestuia; 
n)- întocmirea procesului verbal de interventie si a raportului de interventie ; 
o)- retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii la locul de dislocare permanenta ; 
p)- restabilirea capacitătii de interventie ; 
q)- informarea IJSU/ presedintelui CLSU ; 
r)- analiza interventiilor si evidentierea masurilor de prevenire/optimizare necesare ; 
În cazul producerii unui cutremur se va executa: 

-formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea teritoriului şi delimitarea 
zonelor (construcţiilor) afectate; 
-amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului 
ajutor, trierea şi evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale se va 
executa de către formaţiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele 
sanitare şi alte formaţiuni specifice ; 
-participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare 
sinistraţi; 



-participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 
medicamente; 
-grupa, de intervenţie pe autospeciala de stins incendii - va acţiona în vederea 
localizării şi stingerea incendiilor; 

Pe timpul intervenţiei se va avea în vedere permanent existenţa pericolului apariţiei unui 
dezastru complementar. 
În cazul accidentelor chimice pe căile de comunicaţii se va executa: 

-formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea teritoriului contaminat, 
identificarea naturii şi concentraţiei substanţelor toxice industriale, delimitarea 
teritoriului, a zonelor cu concentraţii ridicate şi grad ridicat de pericol, prin 
semnalizare vizibilă; 
-izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialişti, echipe cu 
costume de protecţie, aparate izolante şi scule necesare remedierii avariei; 
-realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricţie a circulaţiei şi 
limitarea accesului în zonă; 
-aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, 
într-un loc special amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanţă mai mare 
de 100 m de sursa toxică şi în direcţie opusă celei în care bate vântul; 
-luarea măsurilor de protecţie a personalului de intervenţie; 
-limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de 
apă. 
-decontaminarea se execută din partea opusă vântului; 
-punctele de decontaminare se amenajează în afara zonelor contaminate; 
-utilajele care au fost folosite pentru acţiuni de intervenţie în interiorul teritoriului 
contaminat execută decontaminarea totală după ce se scot din zona şi au 
executat decontaminarea iniţială; 
-personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie 
după terminarea misiunii.  

În cazul producerii unor incendii şi explozii se va executa 
-pe timpul intervenţiei se va ţine cont de tendinţa de propagare a incendiilor 
avându-se în vedere pericolul apariţiei unor noi incendii (explozii); 
-participarea în cooperare cu formaţiunile  S.V.S.U local şi alte forţe 
specializate pentru: 

▪ stingerea incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei 
medicale; 

▪ salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate 
în pericol; 

▪ acordarea primului ajutor medical, trierea şi evacuarea populaţiei 
precum şi a bunurilor materiale; 

▪ limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor 
acestuia cu mijloacele din dotare; 

▪ asigurarea asistenţei medicale de urgenţă; 
În cazul producerii inundaţiilor se va executa: 

-evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale afectate ca urmare a 
producerii inundaţiilor 
-relocarea persoanelor sinistrate; 
-acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate; 
-participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 
medicamente; 
-formaţiunile de protecţie civilă vor interveni, în cooperare cu alte formaţiuni 
specializate, pentru limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor 
acestuia cu mijloacele din dotare; 

În  cazul alunecărilor (prăbuşirilor) de teren se va executa: 
-evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale; 



-relocarea de urgenţă a persoanelor sinistrate; 
-măsuri de căutare salvare a eventualelor victime; 
-acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate; 

              -evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experţ 
 
3. Faze de urgenţă a acţiunilor 
 (1) La amplasarea in teritoriu a formatiei de interventie al comunei Cotofanesti se tine 
seama de următoarele criterii operationale: 
a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, in functie de anotimp si de ora din zi sau din 
noapte la care s-a produs  situatia de urgenta; 
b) timpul de răspuns; 
c) raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km; 
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie: 50 km/h. 
(2)Timpul maxim de răspuns: 
a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute; 
b) in cel mai indepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 20 de minute; 
c) in celelalte localităti cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie: 45 
de minute. 
(3)Derularea interventiei se face gradual, după caz, astfel: 
a)alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor 
profesioniste de interventie ale inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, 
precum si a serviciului privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o conventie de 
interventie; 
b) interventia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare; 
c) sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de către serviciul 
privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o conventie de interventie; 
d) sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de către structurile 
profesioniste. 
(4) Serviciul de urgenta voluntar solicita in sprijin interventia serviciilor de urgenta 
private si a celor voluntare cu care a incheiat contracte/conventii de interventie sau, 
după caz, a serviciilor de urgenta profesioniste, ori de cate ori  amploarea situatiei de 
urgenta depăseste capacitatea de răspuns a acestuia. 
Desfăsurarea interventiei cuprinde următoarele: 
a. alertarea si /sau alarmarea unitătii sau a subunitătilor pentru interventii; 
b. informarea personalului de conducere asupra situatiei create; 
c. deplasarea la locul interventiei; 
d. intrarea în actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului 
preliminar de interventie; 
e. transmiterea dispozitiilor preliminare; 
f. recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie; 
g. evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor; 
h. realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la situatia concretă; 
i. manevra de forte; 
j. localizarea si limitarea efectelor evenimentului (dezastrului); 
k. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului); 
l. regruparea fortelor si mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m. stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat evolutia 
acestuia; 
n. întocmirea procesului verbal de interventie si a raportului de interventie; 
o. retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii în locul de dislocare permanentă; 
p. restabilirea capacitătii de interventie; 
q. informarea inspectorului general/ inspectorului sef/ comandantului si a esalonului 
superior. 

Aceste etape se stabilesc tinând cont de caracteristicile operative ale zonei de 



competentă, centralizarea, prelucrarea si analiza datelor obtinute. 
 
4. Actiunile de protectie – interventie 
Fortele de interventie voluntare actionează conform domeniului lor de competentă, 
pentru: 
a. salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor,evacuarea si transportul 
victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale 
de primă necesitate; 
b. acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si participarea la evacuarea 
populatiei, institutiilor publice si operatorilor economici afectati; 
c. aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situatiei de urgenta 
specifice; 
d. dirijarea si îndrumarea circulatiei pe directiile si în zonele stabilite ca accesibile; 
e. diminuarea si /sau eliminarea avariilor la retele si clădiri cu functiuni esentiale, a căror 
integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protectia civilă; 
f. limitarea proportiilor situatiei de urgenta specifice si înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 

 
5. Instruirea 
 Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia locală cu 
atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă se va executa prin cursuri în 
cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a  Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă Ciolpani şi a Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău, având 
la bază prevederile Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 673 din 
09 decembrie 2008;  
 Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a 
personalului centrului operativ şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie 
civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a 
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor 
şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va realiza prin cursuri organizate la 
Centrul Naţional de Perfecţionare a  Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă Ciolpani şi prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, 
exerciţii şi concursuri organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, structurile 
profesioniste din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la 
nivelul instituţiilor respective;  
 Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează 
prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim 
ajutor etc., în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, 
principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt 
stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat şi 
completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005; - conform 
anexei 1 din Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2010. 
 Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, 
aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul  mass-media şi prin acţiunile 
organizaţiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora. 
 Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se organizează şi se desfăşoară conform 
protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin 
Ene”  Bacau şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau 
 Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de 
specialitate  şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor 
activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de 
învăţământ. 



 Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de 
alarmare publică, aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul  mass-media şi 
prin acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora;  
 Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă vor desfăşura pregătirea 
trimestrial la nivelul comunelor conform planificării din Planul de pregătire în în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2010. Şedinţele de pregătire se vor desfăşura pe durata a 3 
ore teoretice şi 2 ore practice în a doua duminică din lună. Se va pune accentul pe 
cunoaşterea tehnicii de intervenţie a procedeelor de acţiune în diferite situaţii , precum 
şi omogenizarea grupelor de intervenţie şi echipelor specializate pe tipuri de riscuri. 
  
6. Realizarea circuitului informational –decizional si de cooperare. 

Sistemul informational- decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 
observării, detectării, măsurării , Inregistrării, stocării si prelucrării datelor specifice, 
alarmării, notificării, culegerii si transmiterii informatiilor de către factorii implicati în 
actiunile de prevenire si gestionare a unei situatii de urgenta. 

Informarea COAT ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii 
unei situatii de urgenta specifică, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum 
si asupra măsurilor luate, se realizează prin raportare. 

Primăria, si Comitetele locale pentru situatii de urgenta, precum si conducerile 
operatorilor economici si institutiile amplasate în zona de risc au obligatia să asigure 
preluarea de la statiile centrale si locale a datelor si avertizărilor meteorologice si 
hidrologice, în vederea declansării actiunilor preventive si de interventie. 
Circuitul informational- decizional se realizează conform Planului de Alarmare(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEMA DE ALARMARE LA DEZASTRE 
 
  Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  alarmează populaţia 
din localitate prin sistemul de alarmare al protecţiei civile, cât şi prin alte mijloace de 
alarmare de care dispun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ATENŢIE: Despre introducerea semnalului de alarmare pe  se va raporta imediat 
Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău şi Inspectorului şef 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mr. C-tin ENE al Judeţului Bacău; 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă  

 

OLARIU VIOREL 

Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă 

 

MIFTODE PETRE 

 

PERSONALUL(DISPECERUL) 

DE SERVICIU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SIRENA ELECTRICĂ INSTALATĂ LA 

 
 

OFICIUL POSTAL COTOFANESTI 

ALTE MIJLOACE DE ALARMARE 

CLOPOTELE BISERICILOR DIN 

 

SATUL COTOFANESTI     Clopotar Dumitrascu Ion 

SATUL  BORSANI                 Clopotar Durlan Cristinel 

SATUL BALCA                        Clopotar Plop Gheorghe 

 

 

Se acţionează la ordinul preşedintelui C.L.S.U. 

de către personalul de serviciu sau de echipa de 

transmisiuni alarmare. 



CAPITOLUL V 
RESURSE UMANE, MATERIALE SI 

FINANCIARE 
 

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfăsurării activitătii de 
analiză si acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin 
planurile de asigurare cu resurse umane,materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate de comitetul local pentru situatii de 
urgenta. 

Finanţarea ajutoarelor de urgenţă, a despăgubirilor, precum şi a unor lucrări sau 
cheltuieli neprevăzute se asigură din fondul de intervenţie constituit la dispoziţia 
Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor dezastre 

Consiliul Local prevede anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare analizei si acoperirii 
riscurilor din unitătile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă,în functie de 
categoriile de riscuri identificate, mecanismele si conditiile de producere/manifestare, de 
amploarea si efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipuri de forte si mijloace 
necesare de prevenire si combatere a riscurilor, astfel: 
a)- inspectii de prevenire ; 
b)- servicii voluntare pentru situatii de urgenta ; 
c)- formatiuni de asistenta medicala de urgeta si descarcerare ; 
d)- formatiuni de protectie civila : echipe de cautare-salvare; 
e)- alte formatiuni de salvare : Crucea Rosie, etc. ; 
f)- grupe de sprijin . 

Pe lângă tipurile de forte specializate prevăzute mai sus, mai pot actiona, după 
caz, în conditiile legii : unitătile politiei, jandarmeriei, structurile politiei comunitare, 
formatiuni de voluntari ai societătii civile specializati în interventii în caz de urgenta si 
organizati în organizatii neguvernamentale cu activităti specifice, etc. 

Fortele auxiliare se stabilesc din rândul populatiei si salariatilor, al formatiunilor 
de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situatii de urgenta, care 
actionează conform sarcinilor stabilite pentru formatiile de protectie civila organizate la 
operatorii economici si societătile comerciale în planurile de apărare specifice, potrivit 
legii. 

 
 

CAPITOLUL VI  
 LOGISTICA ACTIUNILOR 

 
Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie în cazul producerii unei situatii de 

urgenta se stabileste prin Planurile de apărare specifice elaborate,potrivit legii, de 
autoritătile, institutiile publice, societatea civila si operatorii economici cu atributii în 
acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta specifice tipurilor de riscuri. 

Fortele si mijloacele de interventie se organizează, se stabilesc si se pregătesc 
din timp si actionează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice. 
Logistica actiunilor de pregătire teoretica si practica, de prevenire si gestionare a 
situatiei de urgenta specifice, se asigura de autoritătile,institutiile si operatorii economici 
cu atributii în domeniu, în raport de răspunderi, masuri si resurse necesare. 

Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea si 
desfăsurarea actiunilor de interventie inclusiv pentru asigurarea asistentei medicale 
persoanelor care au avut de suferit si pentru asigurarea conditiilor 
de trai sinistratilor, revine Consiliului Local Cotofanesti. 



Situatia cu necesarul de fonduri financiare pentru dezastre se prezintă spre aprobare 
Consiliului Local. Asigurarea materiala, a actiunilor de înlăturare a urmărilor dezastrelor 
se realizează prin grija Primăriei Cotofanesti, agentilor economici, a populatiei. 

Principalele materiale de interventie, decontaminatori, carburanti,lubrifianti, 
medicamente se asigura astfel: 
-carburanti, lubrifianti - de la statia de carburanti “Lucian Impex S.R.L” Onesti 
-medicamente:- cabinetul medicului de familie din Cotofanesti 
-materiale de constructii - de la agentii economici din zona 

Asigurarea medicala a populatiei afectate precum si a personalului formatiilor 
participante la actiunile de interventie se realizează la cabinetul medicului de familie din 
Cotofanesti. 
 
 

CAPITOLUL VII 
ANEXE 

 
 
 
 
ANEXA 1 

LISTA AUTORITĂŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂŢI ÎN 
ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR ÎN COMUNA  COTOFANEŞTI  

 
Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 

Persoană de contact Atribuţii în PAAR 
conform fişei nr. 

1.  Primarie  Localitate 
Cotofanesti 
Tel (fax) 
0234/330216 
  
  

Primar: Olariu Viorel 
 Tel.fix 0234 330216; 
Tel.mob.0732401249 
Sat Cotofanesti ,Com 
Cotofanesti 

Fişa nr. 1 

Viceprimar: Vasioiu 
Benone, tel.mob. 
0729158466 
Sat Borsani,Com 
Cotofanesti 

Fişa nr. 2 

Inspector,Sef SVSU  
Miftode Petre sat 
Bilca,com Cotofanesti 
Tel.mob.0722686327 
Tel.fix 0234330001 
 

Fişa nr. 3,4 

Şef Centru  operativ cu 
activitate temporară 
Manea Vasile 
tel.mob.0732401262 
Sat Cotofanesti 

Fişa nr. 5 

2.  Poliţie Localitate 
Cotofanesti 
0234330002  

Şef poliţie 
Stan vasile 
 Cotofanesti 
Mobil 0755/237305 

Fişa nr. 6 

3.  Dispensar 
uman 

Localitate 
Cotofanesti 

Medic 
 Bancescu Ana Maria 

Fişa nr. 7 



  Tel.mob.0722/358780 
Onesti 

4.  Dispensar 
Veterinar 

Localitate 
Cotofanesti 
0234330009 
 

Medic 
Ciopraga  Jean 
 Tel   0722/349602 
Onesti 

Fişa nr. 8 

5.  Şcoala 
generală  

Localitate 
Cotofanesti 
0234330028 

Director 
Baciu Florin  
 Tel.mob.0744955713 
Onesti 

Fişa nr. 9 

 
 

ANEXA  2  
 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PAAR  
 

Autoritatea - Primar Fisă nr. 1 
 GESTIONAREA RISCURILOR 

ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 
- informează prin centrul operaţional 
judeţean, privind stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi 
iminenţa ameninţării acestora; 
-  evaluează situaţiile de urgenţă produse 
pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni 
specifice pentru gestionarea acestora şi 
urmăresc îndeplinirea lor; 
-  asigură informarea populaţiei prin 
mass-media despre iminenţa ameninţării 
ori producerea situaţiilor de urgenţă, 
precum şi asupra măsurilor întreprinse 
pentru limitarea sau înlăturarea efectelor 
acestora; 
-  declară, cu acordul prefectului, starea 
de alertă pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale; 
-  asigură coordonarea aplicării unitare 
pe  teritoriul localităţii, a măsurilor şi 
acţiunilor de prevenire şi gestionare a 
situaţiilor de urgenţă; 
-  coordonează activităţile de prevenire şi 
de intervenţie desfăşurate de serviciiul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
- analizează situaţia creată şi  
posibilităţile de acţiune. Solicită sprijin din 
partea forţelor cu care cooperează, 
structurii profesioniste; 
- coordonează derularea programelor de 
pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 
-  asigură întreţinerea permanentă în 
stare de funcţionare corespunzătoare a 
tuturor mijloacelor de intervenţie pentru 

-Telefonic, fax,etc.; 
 
 
 
-Pe tipuri de riscuri; 
 
 
 
 
-Prin mijloacele existente pe plan local: 
sirenă, clopot, sistem radioamplificare, 
etc.; 
 
 
 
-După primirea aprobării 
 
 
-Conform planurilor stabilite; 
 
 
 
-Conform planurilor stabilite; 
 
 
-Telefonic, radio, etc.; 
 
 
 
-Conform extraselor din planul judeţean 
de pregătire; 
 
-Conform graficelor de întreţinere; 
 
 



situaţii de urgenţă şi asigură instruirea 
practică a personalului angajat desemnat 
să le utilizeze în caz de necesitate 
- analizează şi avizează planul local 
pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiei de urgenţă; 
-  asigură întocmirea până la 20 ianuarie 
a anului în curs a Planului cu principalele 
activităţi privind managementul situaţiilor 
de urgenţă; 
 
 

 
 
 
-În funcţie de necesarul rezultat din 
prevederile actelor normative potrivit 
tipurilor de riscuri care pot să afecteze 
localitatea; 
-În acord cu tipurile de risc se stabilesc 
măsuri de prevenire cât şi mijloacele 
necesare unei intervenţii operative şi 
eficiente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritatea - Viceprimar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisă nr. 2 

ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 



-  organizează culegerea datelor despre 
stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora 
şi raportează  primarului; 
-  efectuează recunoaşterea în teren 
stabilind consecinţele dezastrelor asupra 
oamenilor, construcţiilor şi mediului şi 
raportează primarului; 
- înlocuieşte primarul în situaţia când 
acesta nu este în localitate şi 
îndeplineşte toate atribuţiile acestuia 
răportând  stadiul îndeplinirii lor la sosire;  
-  participă sau conduce la ordinul 
primarului activităţile de pregătire cu 
membrii CLSU, SVSU şi a celorlalte 
categorii de forţe din sistemul local; 
- urmăreşte la ordinul primarului 
aplicarea planurilor proprii  privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a 
planurilor cooperare specifice tipurilor de 
riscuri; 
-  îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă; 

-Informaţii de la ISU, persoanele cu 
atribuţii în domeniu, culese de la faţa 
locului, etc.; 
 
-Informaţii culese de la faţa locului; 
 
 
 
-Conform fişei primarului 
 
 
 
-Potrivit planului tematic de pregătire; 
 
 
 
-Conform planurilor proprii; 
 
 
 
 
-Stabilite de primar; 
 
 
 

 
 
 
 

Autoritatea – Inspector  Situatii Urgenta Fisă nr. 3 
ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 

-  efectuează recunoaşterea în teren 
stabilind consecinţele dezastrelor asupra 
oamenilor, construcţiilor şi mediului şi 
raportează primarului; 
-  prezintă primarului, semestrial sau ori 
de câte ori situaţia impune, raportul de 
evaluare a capacităţii de apărare 
împotriva dezastrelor; 
- controlează aplicarea normelor de 
apărare împotriva incendiilor şi de 
protecţie civilă în domeniul specific; 
- propune includerea în bugetele proprii a 
fondurilor necesare organizării activităţii 
de apărare dezastrelor şi  dotării cu 
mijloace tehnice necesare intervenţiei pe 
tipuri de riscuri specifice localităţii; 
 -  participă sau conduce la ordinul 
primarului la activităţile de pregătire cu 
membrii SVSU şi a celorlalte categorii de 
forţe din sistemul local; 
- urmăreşte la ordinul primarului 
aplicarea planurilor proprii  privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a 

-Informaţii culese de la faţa locului; 
 
 
 
-În urma analizei efectuate 
 
 
 
-Potrivit planului de control; 
 
 
-Conform normelor de dotare; 
 
 
 
 
-Stabilite de primar; 
 
 
 
-La ordin 
 
 



planurilor cooperare specifice tipurilor de 
riscuri; 
- acordă sprijin şi asistenţă tehnică de 
specialitate centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă în îndeplinirea 
atribuţiilor. 
-  răspund/răspunde de pregătirea 
serviciului de urgenţă voluntar sau privat, 
după caz, precum şi de participarea 
acestuia la concursurile profesionale;  
-  îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă; 

 
 
-La ordin 
 
 
 
-Permanent 
 
 
 
-Permanent 
 
 

 
 
 
 

Autoritatea – Şef SVSU Fisă 
nr. 4 

ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 
- organizează activitatea pentru prevenirea 
situaţiilor de urgenţă (incendiilor) pe care o 
desfăşoară grupa sau compartimentul, după 
caz, în acest  scop; 
- face propuneri comitetului local cu privire la 
încadrarea cu personal a serviciului, urmărind 
respectarea criteriilor prevăzute de lege; 
- organizează intervenţia serviciului - formaţiei 
de intervenţie, salvare şi prim ajutor, pentru 
stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor 
negative ale calamităţilor naturale şi 
catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea 
primului ajutor persoanelor, în care scop; 
- întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, 
documentele de organizare, desfăşurare şi 
conducere a activităţii S.V.S.U. privind 
intervenţia formaţiei; 
- organizează zilnic intervenţia formaţiei pe 
ture de serviciu şi urmăreşte încadrarea 
completă a grupelor; 
- pregăteşte personalul formaţiei pentru 
intervenţie, prin executarea de exerciţii şi 
aplicaţii pe timp de zi şi de noapte, atât cu 
forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu alte 
servicii; 
- controlează şi ia măsuri pentru ca toate 
maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul 
de protecţie şi instalaţiile de stingere din 
dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de 
alarmare şi de stingere să fie în permanentă 
stare de utilizare; 
 

- conduce formaţia în acţiunile de intervenţie 
pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea 
calamităţilor naturale şi catastrofelor; 

-Conform graficelor de control; 
 
 
 
 

-Permanent  
 
 
-Permanent  
 
 
 
 
 
 

-Permanent 
 
 
 
-Permanent 
 
 
-Permanent 
 
 
 
 
-Permanent 
 
 
 
 
 
-La intervenţii 
 
 



- urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul 
serviciului a şoferilor, în cazul dotării 
localităţilor cu maşini; 
- asigură respectarea întocmai a programului 
zilnic al pompierilor angajaţi, controlează în 
acest scop activitatea serviciului în 
schimburile II şi III, precum şi în zilele de 
repaus şi de sărbători legale; 
-  îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de urgenţă. 

-Permanent 
 
 
-Permanent 
 
 
 
 
-La ordin 
 
 
 

  

 
Autoritatea – Şef centru operativ cu activitate temporară 

Fisă nr. 5 

ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 
-  centralizează şi transmit operativ  date 
şi informaţii privind apariţia şi evoluţia 
stărilor potenţial generatoare de situaţii 
de urgenţă la centrul operaţional şi 
comitetul judeţean; 
- monitorizează situaţiile de urgenţă şi 
informează Inspectoratul Judeţean  
pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte 
centre operative interesate; 
- urmăresc aplicarea regulamentelor 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
şi a planurilor de intervenţie şi cooperare 
specifice tipurilor de riscuri; 
- asigură transmiterea operativă a 
deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, 
precum şi menţinerea legăturilor de 
comunicaţii cu conducerea comitetului, 
cu dispeceratul unic de urgenţă  şi cu 
dispeceratele forţelor cu care cooperează 
în acest scop; 
- centralizează solicitările de resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de 
sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi 
fac propuneri pentru asigurarea lor; 
- îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă, stabilite de primar 

-Informaţii de la ISU, persoanele cu 
atribuţii în domeniu, culese de la faţa 
locului, etc.; 
 
 
-Informaţii culese de la faţa locului; 
 
 
 
-Comform cu planurile; 
 
 
 
-Telefonic, radio, etc.; 
 
 
 
 
 
 
-Comform planurilor proprii şi situaţiei din 
teren; 
 
 
-Stabilite de primar; 
 
 



Autoritatea – Şef  post de poliţie Fisă nr. 6 
ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 

- Urmărirea respectării regulilor de 
comportare şi de combatere a zvonurilor 
în zona afectată. 
- Urmărirea respectării măsurilor de 
restricţie şi pază, şi apărarea bunurilor 
din zona de acţiune. 
-Monitorizează transporturile de 
substanţe chimice periculoase; 
- Asigură dirijarea circulaţie în zona de 
dezastru permiţând accesul mijloacelor 
de intervenţie;  
- Securizează zona de acţiune permiţând 
numai accesul forţelor de intervenţie.  
- Execută paza bunurilor materiale aflate 
în zona afectată; 
 -  Asigură ordinea publică în perimetrul 
afectat de dezastru; 
- Participă la evacuarea populaţiei 
afectată de dezastru; 
 -  Ţine evidenţa personalului evacuat 
din/în locaţiile stabilite prin plan; 
- Evaluează riscul specific social luând 
măsurile care se impun. 
 

-Comform planurilor proprii 
 
 
-Conform planurilor proprii 
 
 
-Permanent 
 
-Pe timpul dezastrelor 
 
 
-Pe timpul dezastrelor 
 
-La nevoie 
 
-La ordin 
 
-La ordin 
 
-Permanent 
 
-Permanent  
 

 
 
 
 

Autoritatea – Medic uman Fisă nr. 7 
ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 

-  asigură culegerea datelor despre 
stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă specifice (pericolul apariţiei unor 
epidemii, etc.) şi iminenţa ameninţării 
acestora şi raportează  primarului; 
- prezintă informări şi puncte de vedere; 
 
- asigură pregătirea personalului sanitar 
pentru intervenţie; 
- asigură acordarea primului ajutor 
medical şi psihologic, precum şi 
participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi a operatorilor 
economici afectaţi 
- asigură salvarea şi/sau protejarea 
oamenilor, evacuarea şi transportul 
victimelor, cazarea sinistraţilor, 
aprovizionarea cu medicamente şi 
materiale de primă necesitate 
- asigură anunţarea instituţiilor şi a 
cetăţenilor despre pericolul apariţiei 
epidemiei şi instruirea cu principalele 

-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
-Permanent; 
 
-Premergător,  pe timpul dezastrelor şi 
postdezastre; 
 
 
 
-Pe timpul dezastrelor şi postdezastre; 
 
 
 
 
-pe timpul dezastrelor şi postdezastre; 
Informaţii de la ISU, persoanele cu 
atribuţii în domeniu, culese de la faţa 



măsuri de contracarare. 
- asigură aplicarea măsurilor sanitare în 
zonele afectate, corespunzător situaţiei 
create. 
- stabileşte Introducerea carantinei în 
zonele afectate; 
-  efectuează recunoaşterea în teren 
stabilind consecinţele dezastrelor asupra  
sănătăţii oamenilor,; 
-  participă sau conduce  activităţile de 
pregătire specifice cu membrii CLSU, 
SVSU şi a celorlalte categorii de forţe din 
sistemul local; 
-  îndeplineste orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă; 
 

locului, etc.; 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
-La nevoie; 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
-Conform planului de pregătire 
 
 
 
-Stabilite de primar; 
 

 
 
 
 

Autoritatea – Medic veterinar Fisă nr. 8 
ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 

-  asigură culegerea datelor despre 
stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă specifice (pericolul apariţiei unor 
epizotii, etc.) şi iminenţa ameninţării 
acestora şi raportează  primarului; 
- prezintă informări şi puncte de vedere; 
 
- asigură pregătirea personalului sanitar-
veterinar  pentru intervenţie; 
- asigură informarea cetăţemilor despre 
pericolul apariţiei epizotiei şi instruirea cu 
principalele măsuri de contracarare. 
- asigură aplicarea măsurilor sanitar-
veterinare în zonele afectate, 
corespunzător situaţiei create. 
- stabileşte Introducerea carantinei în 
zonele afectate; 
-  efectuează recunoaşterea în teren 
stabilind consecinţele dezastrelor asupra  
sănătăţii oamenilor,; 
-  participă sau conduce  activităţile de 
pregătire specifice cu membrii CLSU, 
SVSU şi a celorlalte categorii de forţe din 
sistemul local; 
- îndeplineste orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă; 
 

-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
-Permanent; 
 
-Premergător,  pe timpul dezastrelor şi 
postdezastre; 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
-La nevoie; 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
-Conform planului de pregătire 
 
 
 
-Stabilite de primar; 
 

 



Autoritatea – Director ( şcoală ) Fisă nr. 9 
ATRIBUŢII MOD DE ÎNDEPLINIRE 

 - asigură identificarea, monitorizarea şi 
evaluarea factorilor de risc specifici, 
generatori de evenimente periculoase în 
unitatea şcolară; 
- asigură înştiinţarea şi alarmarea  
elevilor şi angajaţilor despre producerea 
dezastrului;   
- stabilesc şi urmăresc îndeplinirea 
măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi 
de pregătire a intervenţiei, în funcţie de  
tipurile de risc; 
-  prevăd, anual, în bugetul propriu, 
fonduri pentru cheltuieli necesare 
desfăşurării activităţilor privind prevenirea 
şi gestionarea SU; 
- menţin în stare de funcţionare 
mijloacele de transmisiuni-alarmare, 
spaţiile de adăpostire şi mijloacele 
tehnice proprii, destinate adăpostirii sau 
intervenţiei, ţin evidenţa acestora şi le 
verifică periodic 
- asigură aplicarea măsurilor sanitare în 
cadrul unităţii, corespunzător situaţiei 
create. 
- asigură scoaterea elevilor, a 
personalului angajat şi a bunurilor 
materiale din locurile periculoase şi 
asigură evacuarea în locuri dinainte 
stabilite. 
 -  participă sau conduce la ordinul 
primarului activităţile de pregătire cu 
membrii CLSU, SVSU şi a celorlalte 
categorii de forţe din sistemul local; 
-  îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind managementul situaţiilor de 
urgenţă; 
 
 

-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
 
-Permanent premergător şi pe timpul 
dezastrelor; 
 
-Conform planurilor proprii; 
 
 
 
=Conform planurilor proprii; 
 
 
 
-Permanent; 
 
 
 
 
 
-La nevoi; 
 
 
-La nevoie; 
 
 
 
 
-Conform planului de pregătire 
 
 
 
-Stabilite de primar; 
 

 



ANEXA  3    
TABEL NOMINAL CU COMPONENŢĂ COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COTOFANESTI 

 

Nr 
Crt 

Numele şi prenumele 
Funcţia în  
C.L.S.U. 

Funcţia 
administr

. 
economic

ă 

ADRESA 

 
De la locul 
de munca 

De la domiciliu 

1  OLARIU VIOREL 
Preşedinte 

 
Primar Primarie Cotofanesti. 

2  
VASIOIU BENONE 

Vicepreşedinte 

 
Viceprima

r 

 
Primarie 

Cotofanesti. 

3  IACOMI IULIA 
Membru 

Contabil 
sef 

Primarie  Cotofanesti. 

4  BACIU FLORIN 
Membru 

Director 
scoala 

Scoala 
Cotofanesti 

Onesti 

5  BULIGA DANUT 
Membru 

Sef post 
politie 

Politia 
Cotofanesti 

Cotofanesti. 

6  CIOPRAGA JEAN 
Membru 

Medic 
veterinar 

Disp. Vet. 
Cotofanesti 

Onesti  

7  FLOREA VASILE 
Membru preot 

Biserica 
Cotofanesti 

Cotofanesti. 

8  BANCESCU ANA MARIA 
Consultant 

Medic 
uman 

Dispensar 
Cotofanesti 

Onesti  

9  SAVIN GHEROGHE 
Consultant politist 

Politia 
Cotofanesti 

Cotofanesti. 

10  ADAM IONEL 
Consultant preot 

Biserica 
Borsani 

Cotofanesti. 

11  PLOP CLAUDIU 
Consultant padurar 

 Canton 
Balca 

Borsani  



 
ANEXA 4 

 
ORGANIGRAMA   S.V.S.U. 

 

Nr. 
Crt 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Adresa 
Telefon 

acasă/mobil 
Telefon serviciu 

1  MIFTODE PETRE Şef serviciu Cotofanesti 
0234330690 
0722686327 

0234330001 

2  
IVANCESCU  
GHEORGHE 

* Specialist 

pentru  
prevenire  
 

Cotofanesti 0234330067 0234330028 

3  
ANDREI 

CONSTANTIN 

* Specialist 

pentru  
prevenire  
 

Borsani 
Cotofanesti 

0721684176 --- 

4  
PLOP 

SEBASTIAN 

*Specialist 
pentru  
prevenire 

Cotofanesti 0730689762 --- 

5  HOZOI IONEL 
*Specialist 
pentru  
prevenire 

Borsani 
Cotofanesti 

0234330285 --- 

6  APOSTU ADRIAN 
*Specialist 
pentru  
prevenire 

Cotofanesti 0234330046 0234330028 

7  VOICU FLORIN 
Şef  formaţii 
 

Cotofanesti 0234330063 --- 

 
ECHIPAJ/GRUPĂ INTERVENŢIE  

PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  

8  POPESCU LIVIU 
Şef echipaj  
 

Cotofanesti 0723312316 --- 

9  
NUTU 

CONSTANTIN 
Servant Cotofanesti 

0234330297 
0746004657 

--- 

10  
SOLOMON 
NECULAIE 

Servant Cotofanesti 0749943769  

11  
GRIGORE 

EUGEN 
Servant Cotofanesti 0720433065 --- 

ECHIPE  SPECIALIZATE DE INTERVENŢIE 

ECHIPA de TRANSMISIUNI – ALARMARE  

12  GHEBUS ION 
Şef echipă  
(electrome –  
canic) 

Cotofanesti 0234330348 --- 



13  
VASILE 

LAURENTIU 
Electrician Cotofanesti 0234330604 --- 

14  
DUMITRASCU 

ION 

Clopotar  
Biserica din Satul 
Cotofanesti 

Cotofanesti 0234330171 --- 

15  
DURLAN 

CRISTINEL 

Clopotar  
Biserica din Satul 
Borsani 

Borsani 
Cotofanesti 

0727146793 --- 

16  
PLOP 

GHEORGHE 

Clopotar  
Biserica din Satul 
lBalca  

Balca  
Cotofanesti 

0234330328 --- 

ECHIPA de CERCETARE,EVACUARE,DEBLOCARE 

17  
ANTOHI IONEL 

FLORIN 
Şef echipă 
 (salvator) 

Balca  
Cotofanesti 

0234330160 
0751298820 

--- 

18  BASTIC IULIAN 
Servat 
(salvator) 

Balca  
Cotofanesti 

0724620254 --- 

19  
MANOLE 
CATALIN 

Servat 
(salvator) 

Balca  
Cotofanesti 

0742914712 --- 

20  
GRIGOROIU 

GELU 
Servat 
(salvator) 

Cotofanesti 0723539635 --- 

ECHIPA de SALVARE ŞI PRIM AJUTOR NR. 1  

21  PRAJA ADINA 
Şef echipă  
(asistent  
medical) 

Cotofanesti 0741489045 --- 

22  LUNGU SAMIR 
Salvator 
(şofer-sanitar) 

Cotofanesti 0234330312 --- 

23  CRISTEA ADELA 
Salvator (soră de 
cruce roşie) 

Cotofanesti 0234330322 --- 

24  
BOHOR 

COSTICA 
Salvator  
(brancardier) 

Cotofanesti 0234330352 --- 

25  BASTIC OVIDIU 
Salvator 
(brancardier) 

Cotofanesti 0234330208 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 5 
 

GRAFICUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COTOFANESTI 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţilor 
Planificarea  Cine 

conduce 
Obs 

1 2 3 4 6 10 15 20 24 

A. MĂSURI CARE SE EXECUTĂ LA TOATE TIPURILE DE DEZASTRE 

1 

Primirea înştiinţării despre 
producerea dezastrului de la ofiţerul 
de serviciu, organele locale sau din 
alte surse şi măsurile luate de 
alarmare a comunei. 

         
Personal de 

serviciu 
  

2 

Raportarea imediată a datei, orei, 
locului şi primelor concluzii despre 
dezastrul respectiv, la Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Bacau.   

         
Personal de 

serviciu 
  

3 
Înştiinţarea Comitetul pentru Situaţii 

de Urgenţă Local Cotofanesti 
         

Personal de 
serviciu 

  

4 
Executarea înştiinţării şi alarmării  

populaţiei despre producerea 
dezastrului. 

         
Echipa de 

transmisiuni 
– alarmare 

  

5 

Executarea cercetării la faţa locului 
de către echipa de cercetare şi 
raportarea primelor date despre 
urmările dezastrului. 

         
Echipa de 
cercetare – 
observare 

  

6 

Deplasarea grupei operative din 
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă 
Local Cotofanesti, la locul producerii 
evenimentului. 

         
Şef  

CLSU  
  

7 
Urmărirea respectării măsurilor de 

restricţie şi pază, şi apărarea 
bunurilor din zona de acţiune. 

         CLSU   

8 
Urmărirea respectării regulilor de 

comportare şi de combatere a 
zvonurilor în zona afectată. 

         CLSU  

9 
Acordarea primului ajutor medical, 

transportul şi spitalizarea răniţilor. 
         

Echipa 
sanitară 

  

10 
Limitarea extinderii incendiilor prin 
măsuri de intervenţie. 

         
Grupa 

incendii 
  

11 

Scoaterea populaţiei, salariaţilor şi 
a bunurilor materiale din locurile 
periculoase şi asigurarea evacuării în 
locuri dinainte stabilite. 

         
Echipa 

deblocare 
  

14 

Organizarea acţiunilor în zona de 
dezastru şi asigurarea cu mijloace de 
legătură, mijloace de transport 
materiale, hrană, echipament de 
protecţie şi materiale de intervenţie. 

         CLSU   

12 
Constituirea unei grupe operative 

care să asigure intervenţia de 
specialitate în zona de dezastru. 

         CLSU  

13 

Asigurarea schimbării forţelor de 
intervenţie în cazul desfăşurării 
acţiunilor pe o perioadă mai mare de 
timp. 

         CLSU  



Nr. 
crt. 

Denumirea activităţilor 
Planificarea  Cine 

conduce 
Obs 

1 2 3 4 6 10 15 20 24 

14 

Întocmirea rapoartelor şi sintezelor 
asupra stadiului îndeplinirii acţiunilor 
şi necesarul de materiale de asigurat 
pentru asigurarea acţiunilor de 
intervenţie. 

         CLSU  

15 

Asigurarea condiţiilor de lucru pe 
timp de noapte, iarnă, vizibilitate 
redusă, condiţii meteorologice 
deosebite. 

         CLSU  

16 
Analiza situaţiei create şi a 

posibilităţilor de acţiune. Solicitarea 
de sprijin din partea CSUJ 

         CLSU  

17 
Executarea cercetării suplimentare 

şi restabilirea forţelor de intervenţie. 
         CLSU  

B. MĂSURI SPECIALE PE TIPURI DE DEZASTRE 
a) Măsuri specifice în cazul producerii unor cutremure: 

1 

Culegerea datelor despre urmările 
seismului şi raportarea la 
Inspectoratului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Bacau 

         CLSU   

2 
Limitarea accesului în zona de 

dezastru. 
         CLSU  

3 

Organizarea acţiunilor de limitare  
a urmărilor dezastrului, de salvare a 
celor prinşi sub dărâmături, de 
deblocare a căilor de acces, 
evacuarea sinistraţilor. 

         
Comandantul 

acţiunii 
 

b) Măsuri specifice în caz de ploi abundente, inundaţii: 

1 
Culegerea datelor cu privire la 

pericolul unor inundaţii. 
         CLSU   

2 

Informarea factorilor implicaţi 
despre iminenţa producerii unor 
inundaţii, pentru luarea măsurilor de 
prevenire necesare. 

         CLSU   

3 
 Luarea măsurilor de protecţie la 
inundaţii, inclusiv evacuarea populaţiei 
din zonele ameninţate de inundaţie. 

         CLSU   

4 
Organizarea măsurilor de 

intervenţie pentru limitarea şi 
lichidarea urmărilor inundaţiilor. 

         CLSU   

c) Măsuri specifice în cazul apariţiei unor epidemii: 

1 
Culegerea datelor despre pericolul 

apariţiei unor epidemii 
         CLSU   

2 
Pregătirea personalului sanitar 

pentru intervenţie 
         CLSU   

3 

Anunţarea şcolilor şi a salariaţilor 
despre pericolul apariţiei epidemiei şi 
instruirea cu principalele măsuri de 
contracarare. 

         CLSU  

4 
Aplicarea măsurilor sanitare în 

zonele afectate, corespunzător 
situaţiei create. 

         CLSU  

5 
Introducerea carantinei în zonele 

afectate. 
         CLSU  

 
 
 
 



 
 

ANEXA 6 
 

 RISCURILE POTENŢIALE ÎN LOCALITĂŢILE/JUDEŢELE VECINE CARE POT 
AFECTA ZONA  DE COMPETENŢĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV 
TERITORIALE 
 
 

Nr.
crt. 

Riscul Populaţie 
afectată 

Pagube materiale estimate Obs 

1 Avarie la barajul de 
acumulare apa Valea 
Uzului 

Intreaga 
populatie 

- inundarea tuturor 
gospodariilor si institutiilor 
- inundarea suprafetei 
agricole 
- afectarea drumurilor  
- distrugerea unor poduri si 
podete 

 

2 Incendii la limita 
teritoriului comunei 

Nu exista case  
la limita 
teritoriului 

- distrugerea unor suprafete 
de padure 
-distrugerea de culturi 
agricole 

 

3 SC Sofert SA Bacau 
si SC Amurco SRL  

Intrega 
populatie 
IntoxIcatie cu 
amoniac 

Nu este cazul Numai in 
cazul 
scenariului 
cel mai 
defavorabil 

4 Complexul 
Petrochimic Borzesti 

Intreaga 
populatie 
Intoxicatie 
subst chimice 

Nu este cazul  

5 Risc de inundatii in 
zona limitrofa 

 Terenurile agricole situate in 
zona de revarsare 

Revarsarile 
trotusului nu 

afecteaza 
zona locuita 

7 Risc de explozie a 
unui centrale nucleare 

Intreaga 
populatie 

Contaminarea radioactiva a 
teritoriului comunei  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 7 
 

Harti cu riscurile existente pe raza comunei Cotofanesti 
 

HARTI DE RISC SEISMIC Si LA INUNDATII 
 
Din 2007 intra in vigoare Codul P.100-1/2006 cu harti de zonare seismica in care 
hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei 
orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta 
(IMR) corespunzator starii limita ultime, valoare numita in cod “acceleratia terenului 
pentru proiectare”. Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta 
granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona 
(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative . Tc se exprima in secunde. În 
conditiile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure avand IMR = 100 ani, 
codul reda zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in termeni de perioada de 
control (colt), Tc, a spectrului de raspuns obtinuta pe baza datelor instrumentale 
existente pentru componentele orizontale ale miscarii seismice. 
 
 Fig. 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta 
IMR = 100 ani. Codul de proiectare P100-1/2006  

 
 
Fig. 2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC  a 
spectrului de raspuns. Codul de proiectare  P100-1/2006   
  



 
Fig. 3. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei – intensitati pe scara MSK , conform SR 
11100–1:93 Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei 
 

 
 Pentru o mai buna intelegere a intensitatilor seismice asteptate pe teritoriul Romaniei, 
in figura 3 este prezentata si o harta de zonare seismica exprimata in grade de 
intensitate seismica pe scara MSK (STAS 11100/1-93), asemanatoare cu scara 
Mercalli, la care face referinta presa.  



 
ANEXA 8 

 
Sisteme existente de alarmare a populaţiei în cazul evacuării 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 

Sistem de 
alarmare 

 

Locul de amplasare Cine răspunde de punerea 
în functiune 

 

Obs 

 

1 Sirena de 
alarmare 

Oficiul postal 
Cotofanesti 

  

2 Clopot Biserica Sf. 
Gheorghe 

Cotofanesti 

Clopotar 
Vasile Laurentiu 

 

3 Clopot Biserica „Pogorarea 
Sfantului Duh”-
Borsani 
 

Clopotar 
Durlan Cristinel 

 

4  Clopot Biserica „Sfantul 
Nicolae”-Bilca 

 

Clopotar 
Plop Gheorghe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA 9 
 

TABEL 
cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situatii de urgenta 

 
 

OBIECTIV SUPRAFATA 
Tipurile de riscuri care pot 
afecta aceste obiective 

PRIMARIA COTOFANESTI 231 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

CAMIN CULTURAL 
COTOFANESTI 

231 m.p 
cutremur; explozie; incendiu;  

CAMIN CULTURAL BORSANI 197,5 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

CAMIN CULTURAL TAMASOAIA  98 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

SCOALA NOUA COTOFANESTI 449,9 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

SCOALA VECHE COTOFANESTI 213.4 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

SCOALA BORSANI 457,8 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

SCOALA BALCA 304,57 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

SCOALA TAMASOAIA 326 m.p cutremur; explozie; incendiu;  

BISERICA PENTICOSTALA 
COTOFANESTI 

198 m.p 
cutremur; explozie; incendiu;  

BISERICA PENTICOSTALA 
TAMASOAIA 

192 m.p 
cutremur; explozie; incendiu;  

BISERICA ORTODOXA 
COTOFANESTI 120 m.p (15*8) 

cutremur; explozie; incendiu; 
inundatii 

BISERICA ORTODOXA BORSANI 120 m.p (15*8) cutremur; explozie; incendiu;  

BISERICA ORTODOXA BALCA 120 m.p (15*8) cutremur; explozie; incendiu;  

LOCUINTELE CETATENILOR  cutremur; explozie; incendiu 

OPERATORII ECONOMICI- SEDII 
SI LOCURI DE DESFASURARE A 
ACTIVITATII 

 
cutremur; explozie; incendiu 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 10 

SITUAŢIA 

SPAŢIILOR  DE  CAZARE  ŞI  DE  PREPARARE  A  HRANEI 

 

Denumirea amplasamentului Adresa  
Distanţa 
faţă de 

oraş (km) 

Număr 
de 

camere 

Nunăr 
persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi Sursă 
energie preparare 

hrană 
(electrică/gaze/lemne) 

Sursă 
apă 

potabilă 
 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

Satul de reşedinţă COTOFANESTI 

SCOALA DE ARTE SI MESERII CU 
CLS. I-X COTOFANESTI 

COTOFANESTI,STR.PRINCIPALA 
NR. 

-- 10 450 --- --- Electrica/ 
lemne 

 
fantana 

CAMINUL CULTURAL COTOFANESTI COTOFANESTI,STR.PRINCIPALA 
NR. 

-- 1 210 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA PENTICOSTALA 
COTOFANESTI 

COTOFANESTI,DN 11 A -- 1 190 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA ORTODOXA 
COTOFANESTI 

COTOFANESTI,STR. 
PRINCIPALA ,NR. 

-- 1 110 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

Satul BORSANI 

SCOALA GENERALA BORSANI BORSANI 4 7 410 --- --- Electrica/ 
lemne 

Retea  

CAMINUL CULTURAL BORSANI BORSANI 4 1 180 --- --- Electrica/ 
lemne 

Retea  

BISERICA ORTODOXA BORSANI BORSANI 4 1 110 --- --- Electrica/ 
lemne 

Retea  



Denumirea amplasamentului Adresa  
Distanţa 
faţă de 

oraş (km) 

Număr 
de 

camere 

Nunăr 
persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi Sursă 
energie preparare 

hrană 
(electrică/gaze/lemne) 

Sursă 
apă 

potabilă 
 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

 
 
 

Satul BALCA 

SCOALA GENERALA BALCA BALCA 2 4 300 --- --- Electrica/ 
lemne 

 
fantana 

CAMINUL CULTURAL BALCA BALCA 2 1 180 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA ORTODOXA BALCA BALCA 2 1 110 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

Satul TAMASOAIA 

SCOALA GENERALA TAMASOAIA TAMASOAIA 4 4 300 --- --- Electrica/ 
lemne 

 
fantana 

CAMINUL CULTURAL TAMASOAIA TAMASOAIA 4 1 90 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

BISERICA PENTICOSTALA 
TAMASOAIA 

TAMASOAIA 4 2 180 --- --- Electrica/ 
lemne 

fantana 

 
 
 
 
 
 

Inspector protecţie civilă 
MIFTODE PETRE 

 

 
 
 



ANEXA 11 

 

Situatia cu necesarul principalelor mijloace si 
utilaje intrebuintate la interventie 

( conform Ordinului  nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă ) 

 
  Pentru incendiu  
  - autospeciala de stingere cu apa si spuma 
  - lanterne    5 buc 
Pentru incendiu de padure 
  topor- 10buc 
  paleta rachita(batator) – 30 buc 
  Rucsac cu apă pentru lupta împotriva incendiilor de pădure 25 l- 6 buc 
  Ferastrau mecanic – 2 buc 
  Aparat radio-emisie portabil- 6 buc 
  Redresor incarcat acumulatori – 1 buc 

ATV cu sistem de stingere pentru prima interventie- 1 buc 
Tractor cu plug – 1 buc 

Pentru inundatii 
  Motopompa de evacuare apa- 1 buc 
Pentru cutremur 
  Lopata concava – 4 buc 
  Tarnacop – 3 buc 

Lopata – 3buc 
Ranga – 3 buc 
Foarfec manual taiat fier beton- 1 buc 
Targa- 3 buc 
Buldoexcavator – 1 buc 

 
Nota- aceste materiale vin in completarea celor deja existente in inventarul SVSU 



 
 

ANEXA 12 

Reguli de comportare in Situatii de Urgenta 
 
1. CUTREMUR 
A) PROTECTIA ANTISEISMICA IN INTERIORUL LOCUINTEI SAU LOCULUI DE 
MUNCA 
-evitarea aglomerarii spatiilor de la locul de munca sau din locuinta cu piese de mobilier 
sau aparatura instabile la seism si amplasate in vecinatatea locurilor in care se 
aglomereaza de obicei familia, sau in spatiul de lucru; 
-asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse si inalte, intre ele si prin 
prindere de un perete, grinda solida in locurile unde se aglomereaza de obicei persoane 
la locul de munca sau in familie; 
-amplasarea echipamentelor tehnice si aparatelor casnice mai grele sau a celor pe 
rotile - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, masini de spalat, frigidere etc. -, 
astfel incat sa nu se afle in vecinatatea iesirilor din incaperi sau apartament spre a nu 
bloca prin deplasarea lor accesul in cazul unui seism; 
-fixarea aparatelor in asa fel incat racordurile sa nu sufere deteriorari in caz de 
cutremur; 
-amplasarea obiectelor fragile si valoroase intr-un loc mai jos si sigur; 
-amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili in dulapuri in care sa nu se poata 
rasturna, in incaperi in care nu se locuieste si nu exista pericolul de contaminare si de 
incendiu; 
-asigurarea usilor dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel incat deplasarea 
veselei depozitate sa nu produca accidente; 
-procurarea in locuinta a cel putin unui extinctor si amplasarea acestuia intr-un loc 
cunoscut si accesibil in orice moment, langa sursele potentiale de incendiu; invatati 
utilizarea acestuia; 
-retinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale si 
locale pentru apa, gaze si electricitate si a modului lor de manevrare, astfel incat, la 
nevoie, dupa seism, sa puteti lua masurile minime de interventie de urgenta - 
inchidere/deschidere; 
-pastrarea la indemana o unei truse de scule adecvate. 
Daca locuiti intr-o cladire multifamiliala tip bloc, informati-va personal sau prin 
administratia asociatiei despre indeplinirea obligatiilor legale privind: 
-evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii 
-reparatiile si consolidarile necesare 
-proiectarea si executarea lucrarilor necesare 
-asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare 
Retineti in memoria dvs. particularitatile localitatii, cartierului si imprejurimile locuintei 
dvs., ale drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, scoala sau cumparaturi, avand 
in vedere eventualele pericole descrise mai jos: 
-caderea unor elemente de constructie nestructurale: tencuielei, caramizi etc. 
-spargerea si caderea unor geamuri, in special la cladirile inalte 
-caderea unor obiecte, mobilier etc. 
-caderea unor stalpi si linii electrice 
-incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rasturnarea unor 
instalatii de incalzire etc. 
-alunecari de teren, avalanse in zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase 
Obisnuiti-va sa va protejati si cand va aflati intr-o alta situatie: in concediu, in delegatie, 
la spectacole, in vizita etc. 
Discutati cu toti membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ati face fiecare in 
caz de cutremur si faceti periodic repetitii. 



B) REGULI DE COMPORTARE RATIONALA, INDIVIDUALE SI DE GRUP: LOC DE 
MUNCA, FAMILIE, PE STRADA, IN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI     
-Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii si 
femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur. 
-Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala 
are o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate 
surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si panica, conducand la accidente 
grave, nedorite. 
-Atentie! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate 
ale etajelor si, chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul 
oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar daca iesirea de la etajele 
inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi in principiu posibila si fezabila in scurt timp, in 
special pentru persoane tinere, afara sunt multe alte riscuri: calcane si cosuri de fum, 
parapete, ornamente, vitraje etc. 
-Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge si va pot 
accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt 
suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, 
tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor astfel de posibilitati va puteti proteja stand la 
podea langa un perete solid, pe genunchi si coate, cu fata in jos iar cu palmele 
impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta 
recomandare implica o cunoastere prealabila a acelor elemente de constructie 
rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 
-Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar daca a luat foc ceva 
interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic. 
-Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati 
aglomeratia, imbulzeala, iar daca este posibil deschideti usa locuintei spre exterior, spre 
a preveni blocarea acesteia, in vederea evacuarii dupa terminarea miscarii seismice. 
-Nu alergati in strada. 
-Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de 
tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot 
prabusi in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur. 
-Acordati prim ajutor persoanelor ranite. 
-In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier 
rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va asigurati supravietuirea; 
ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat si echipele de salvare-
interventie de prezenta dvs. 
C) COMPORTAREA DUPA PRODUCEREA UNUI CUTREMUR 
-Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea in care v-a surprins seismul. 
-Acordati mai intrai primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate in 
panica sau speriate, in special copiii de varsta mai frageda. 
-Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, 
sa se degajeze. Nu miscati ranitii grav - daca nu sunt in pericol imediat de a fi raniti 
suplimentar din alte cauze - pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 
-Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte si 
incaltaminte corespunzatoare sezonului in care s-a declansat seismul, in vederea unei 
eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o perioada anume, de la cateva ore 
la cateva zile. 
-Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de catre organismul 
cu insarcinari oficiale in privinta interventiei post-dezastru, in cazuri justificate, spre a nu 
bloca circuitele telefonice. 
-Daca s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii. 
-Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apa, canal, verificati vizual starea 
constructiei in interior. In cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau 
generala si anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis. 



-Parasiti cu calm cladirea, fara a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificati mai intai scara si 
drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole. 
-Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, 
caramizi etc. la iesirea din cladire utilizand o casca de protectie sau in lipsa acesteia un 
scaun/taburet ori alt obiect protector: geanta, ghiozdan, carti groase etc. 
-Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu 
reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului si curatirea ramei 
si a zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza etc. Daca se constata ca in ascensor 
sunt persoane blocate, linistiti-le, mai intai, dupa care solicitati concursul persoanelor 
autorizate. 
-Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare, masuri ce 
trebuie intreprinse cu un minimum de masuri de securitate si fara riscuri inutile. Evitati 
sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi in astfel de cladiri, nu aglomerati fara rost 
zonele calamitate. 
-Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare. 
-Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si recomandarile de 
actiune imediata ale organelor in drept. 
-Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari 
seismice - asa numitele replici -, fara a intra in panica. Nu dati crezare zvonurilor care 
apar frecvent imediat dupa seisme, chiar daca aparent sunt vehiculate de asa-zisi 
specialisti! 
-La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor si ascultati 
intocmai recomandarile salvatorilor. 
-Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunostinte necesare 
supravietuirii pana la interventia echipelor de salvare in cazul unei situatii extreme in 
care, de exemplu, ati fi surprinsi sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o 
camera, incinta, ascensor etc. blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze. 
-In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de 
panica, sa acordati primul ajutor celor raniti iar daca dumneavoastra sau alta persoana 
din grup are posibilitatea de miscare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii 
de acces se poate incerca numai daca prin aceasta nu se inrautateste situatia - de 
exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului. 
O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la intervale regulate cu 
un obiect tare in conducte invecinate sau in peretii incintei, iar daca ati stabilit contactul 
verbal, furnizati informatiile cerute si cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul 
judetean/local pentru Situatii de Urgenta va concentra personal specializat si aparate de 
ascultare ca sa identifice locurile cu persoane blocate. 
Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece in astfel de 
conditii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza resurse nebanuite 
pentru a trece peste o perioada critica. In acest mod se explica durate extreme de 
rezistenta de sute de ore in conditii de blocare la cutremur a unor persoane aparent 
fragile, inregistrate in tara noastra in 1977 si in mod similar in intreaga lume. 
 
2. ALUNECARI DE TEREN 
Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa 
precipitatii intense, in zone predispuse la aceste fenomene si au evolutie progresiva, 
astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit interval de timp suficient pentru 
realizarea unor masuri de protectie. Atunci cand inceperea alunecarii de teren poate fi 
semnalata, autoritatile publice locale impreuna cu Comitetul local informeaza institutiile 
si populatia din zona respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de alarmare cand 
alunecarea de pamant este iminenta, o data cu urmarirea evolutiei fenomenelor in zona. 
Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre autoritatile 
publice locale si de comitetul local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de 
actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea alunecarii 



terenului, in zona care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri: 
-Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare 
pregatite anticipat. 
-Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati - in caz de necesitate - a cladirilor de la 
sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru 
a limita eventualele efecte negative. 
-Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean in actiunile de 
oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a 
persoanelor si constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de 
teren. 
-Desfasurarea actiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate in 
considerare numai sursele oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-
se informatiile bazate pe zvonuri. 
La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna 
ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri: 
-Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in locurile desemnate in planurile de 
evacuare, fara a lua lucruri inutile si pastrand calmul. 
-Respectarea regulilor de convietuire in locurile sigure in care Comitetul judetean/local, 
impreuna cu autoritatile locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile 
necesare adapostirii si desfasurarii vietii. 
Dupa stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor si 
distrugerilor provocate la constructii si bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de 
incepere a lucrarilor de reparatii si consolidari iar in cazurile de distrugeri se vor lua 
masuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor 
face demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor prin sistemul de asigurari 
pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren. 
 
3. INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE (FURTUNA, 
CANICULA) 
Semnalul de alarma  
Alarma la Dezastre  – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 
secunde intre ele. 
Regulile de baza  
-invata semnalele de alarmare transmise prin mijloacele de alarmare; 
-asculta informatiile oficiale si buletinele meteorologice; 
-semnaleaza autoritatilor locale inundatiile, alunecarile de teren si accidentele majore; 
-pastreaza la indemana un stoc de provizii pentru cateva zile; 
-la evacuare, ia cu tine documente personale,alimente, haine, paturi, medicamente, 
lanterne. 
Ce faci daca inundatia te surprinde acasa ? 
-Adu in casa sau pune culcate la pamant intr-un loc sigur mobila, uneltele de gradina 
sau alte obiecte care pot fi suflate de vant sau luate de apa. Blocheaza ferestrele astfel 
incat ele sa nu fie sparte de vanturi puternice, apa, obiecte care plutesc sau aluviuni. ---
-Evacueaza animalele si bunurile de valoare in locuri de refugiu cunoscute. Incuie usile 
casei si ferestrele dupa ce inchizi apa, gazul si instalatiile electrice. 
Ce activitati se desfasoara daca se ordona evacuarea ? 
-Respecta ordinea de evacuare stabilita: copii, batrani, bolnavi si in primul rand din 
zonele cele mai periclitate. Inainte de parasirea locuintei intrerupe alimentarea cu apa, 
gaze, energie electrica si inchide ferestrele.  
-Scoate animalele din gospodarie si dirijeaza-le catre locurile care ofera protectie. Ia cu 
tine documentele personale, alimente, haine, paturi, apa, medicamente, un mijloc de 
iluminat, un radio.  
-Dupa sosirea la locul de refugiu, comporta-te cu calm, ocupa locurile stabilite, 
supravegheaza copiii, respecta masurile stabilite. 



Ce faci la reintoarcerea acasa ? 
-Nu intra in locuinta in cazul in care aceasta a fost  avariata sau a devenit insalubra. 
- Nu atinge firele electrice.  
-Nu consuma decat apa fiarta.  
-Consuma alimente numai dupa ce au fost curatate, fierte si dupa caz, controlate de 
organele sanitare.  
-Nu folosi instalatiile de apa, gaze, electricitate decat cu aprobare. Acorda ajutor 
victimelor inundatiilor.  
-Executa lucrari de inlaturare a urmarilor inundatiei, curatirea locuintei si mobilierului, 
dezinfectarea incaperilor, repararea avariilor. 
Ce faci daca ai fost prevenit despre furtuna ? 
-Deconecteaza energie electrica.  
-Aduna membrii familiei acasa. Inchide bine usile, geamurile, orificiile pentru ventilare. 
Geamurile mari pot fi protejate cu scanduri.  
-De pe acoperis, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vant.  
-Uneltele din gospodarie trebuie duse in incaperi.  
-Stinge focul in sobe.  
-Tine in ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite in caz de necesitate.  
-Cand furtuna a inceput, stai in cladire, atent sa nu te ranesti cu cioburi de sticla.  
-Nu se recomanda iesitul in strada imediat dupa ce a incetat vantul, deoarece o rafala 
se poate repeta. 
Ce faci daca furtuna te ia prin surprindere ? 
-Daca vijelia te-a gasit in loc deschis, nu fugi, mai bine e sa te adapostesti intr-un sant, 
groapa, orice adAncitura, lipit de pamant, cu mainile acoperind capul. 
- Nu ceda in fata panicii, actioneaza constient, retine pe altii de la fapte disperate.  
-Furtuna poate fi insotita de fulgere, ploaie, grindina. Nu te apropia de obiectele 
metalice, de stalpii de tensiune, de paratrasnete.  
-Pe loc deschis, daca stai culcat, fulgerul poate trece peste picioare si vei ramane in 
viata.  
-Pozitia in picioare e cu mult mai periculoasa.  
-Stai departe de copacii izolati, dar nici nu te departa mult de ei. Fulgerul nu loveste 
des, nu nimereste repetat in acelasi loc si de obicei atinge obiectul cel mai inalt sau cel 
mai masiv. 
Ce sa ceri autoritatilor in perioade caniculare ? 
-Prevenirea formarii de cozi la soare la ghiseele directiilor de taxe si impozite si la 
casieriile furnizorilor de utilitati.  
-Udarea principalelor cai rutiere din oras, pentru a combate efectele caldurii. Ridicarea 
intr-un ritm mai alert a gunoaielor menajere, pentru a preveni aparitia de focare de 
infectie.  
-Controale mai dese in restaurante, pub-uri, fast-food-uri, magazine alimentare.  
-Asigurarea cu prioritate a irigarii culturilor agricole.  
-Intensificarea controalelor legale pe linie de P.S.I. 
Cum economisesti energie pe canicula ? 
Solutiile de economisire a energiei sunt binevenite, mai ales daca ai aparatura de 
„racorit” locuinta.  
-Astfel, pentru ca iluminatul din locuinta ta sa coste cat mai putin vara trebuie sa 
folosesti surse luminoase de putere redusa, convenabil plasate.  
-Frigiderul va consuma mai putin amplasat departe de masina de gatit, sau locuri 
insorite.  
-La masina de gatit electrica, utilizeaza vase de gatit cu fundul plat, cu dimensiuni 
apropiate de cea a placilor incalzitoare si, pe cat posibil, fabricate special pentru masini 
de gatit electrice. Intrerupe curentul electric inainte de terminarea fierberii, intrucat 
aceasta va continua 3 – 5 minute datorita inertiei termice a discurilor.  
-Boilerul de apa calda trebuie dotat cu termostat permanent. Temperatura de incalzire a 



apei nu trebuie sa depaseasca 60-70 grade, pentru ca o temperatura mai ridicata duce 
la combinarea cu apa rece in vederea utilizarii, adica la consum in plus. 
- Evita regimul de curgere continua a apei calde in reteaua de canalizare in procesul de 
spalare a unor obiecte.  
-Aparatul de aer conditionat are nevoie de modificarea circuitului electric interior astfel 
incat aparatul sa se alimenteze direct de la retea, iar ceilalti consumatori prin 
stabilizatorul de tensiune.  
-Ca recomandari generale, nu utiliza aparate electrice improvizate.  
-Cand cumperi un aparat electric, alege unul cu consum redus de energie. 
- Respecta instructiunile din prospectul aparatului, deoarece ele contin si sfaturi privind 
reducerea consumului de energie electrica.  
-Mentine in stare buna de functionare termostatele si comutatoarele pentru reglarea 
puterii functie de necesitatile de consum. 
Ce spune legea privind canicula la serviciu ? 
Protectia persoanelor angajate pe vreme caniculara a fost reglementata din anul 2000, 
prin O.U.G. nr.99, iar amenzile pe care le risca angajatorii pentru nerespectarea legii 
sunt de 15 – 25 milioane de lei. Astfel, daca in doua zile consecutive se inregistreaza 
temperaturi ale aerului care depasesc 37C sau care, corelate cu umiditatea, pot fi 
echivalate la 37C, angajatorii sunt obligati sa ia urmatoarele masuri: 
Pentru ameliorarea conditiilor de munca: 
- reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice; 
-asigurarea ventilatiei la locurile de munca; 
-alternarea efortului dinamic cu cel static; 
-alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus. 
Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor: 
a) asigurarea apei minerale, cate 2 – 4 litri/persoana/schimb; 
b) asigurarea echipamentului individual de protectie; 
c) asigurarea de dusuri; 
d) asigurarea transportului la o unitate sanitara a celor afectati. 
Angajatorii care nu pot asigura aceste conditii sunt obligati sa ia, in acord cu sindicatele, 
una din urmatoarele masuri: 
-reducerea duratei zilei de lucru; 
-esalonarea zilei de lucru pana la ora 11.00 si dupa ora 17.00;intreruperea colectiva a 
lucrului. 
Angajatorii au doua variante pentru a recupera timpul nelucrat si a stabili modalitatile de 
plata: 
-prin recuperarea in urmatoarele 6 luni a timpului de munca nelucrat, cu mentinerea 
drepturilor salariale avute anterior; 
-fara recuperarea timpului de munca nelucrat, cu acordarea drepturilor salariale 
proportional cu timpul efectiv lucrat. 
Daca seful iti ignora aceste drepturi, adu-i aminte de ele, sau suna la Inspectoratul 
Teritorial de Munca. 
 
4. ACCIDENT RUTIER CU SUBSTANTE PERICULOASE 
Se anunta telefonic la numarul 112 - pompierii, politia, salvarea despre accidentul 
petrecut, comunicandu-se: 
-timpul si locul producerii accidentului; 
-tipul mijlocului de transport; 
-situatia accidentului (fisura in rezervor, rasturnare, imprastiere substante, incendiu, nor 
toxic, etc.); 
-persoane si bunuri aflate in pericol; 
-numele si prenumele, precum si modalitatea de contact a persoanei care a oferit 
informatiile de mai sus. 
-Daca exista victime in urma accidentului, acestea se vor scoate din zona de pericol si li 



se va acorda primul ajutor. Atentie: Se acorda primul ajutor numai daca cunoasteti 
procedurile! 
-In cazul in care se observa raspandirea substantelor din mijlocul de transport (rezervor, 
cisterna, butoaie, saci, etc.) nu se va folosi sub nici o forma flacara deschisa (brichete, 
fumat, scantei, flacara). 
-In cazul in care se observa aparitia unei flacari deschise se va incerca stingerea de 
urgenta a acesteia cu mijlocul de stins incendii din dotarea autovehiculelor. 
-Daca nu s-a putut opri incendiul in faza incipienta, parasiti de urgenta zona pe o raza 
de 100 m si asteptati sosirea pompierilor. 
-Nu va apropiati de locul accidentului doar din curiozitate! puteti sa deveniti usor victima 
si in plus incurcati actiunile de interventie! 
-Respectati intocmai instructiunile primite de la autoritati! 
  
5. URGENTA RADIOLOGICA 
Ce trebuie sa faca persoanele care se gasesc in preajma unui accident cu surse 
radioactive ?  
-sa nu ia nici un obiect de la locul accidentului; 
-sa acorde primului ajutor, daca are calificarea necesara; 
-ca masura de precautie, este recomandat sa plece si sa-i evacueze si pe altii din zona 
de risc la o distanta de siguranta (aprox. 100 m); aceasta recomandare nu include 
persoanele care dau primul ajutor sau salveaza alte persoane; 
-sa izoleze zona, daca este posibil; 
-sa nu manance, bea sau fuma in vecinatatea locului accidentului; 
-sa roage populatia prezenta sa ramana acolo unde se afla, departe de zona de risc, 
pana la sosirea echipelor de interventie profesioniste pentru a fi verificate; 
-sa astepte echipele de interventie profesioniste si sa faca o scurta prezentare 
coordonatorului interventiei. 
 
6. ACCIDENT CHIMIC 
Ce trebuie sa cunosca populatia ? 
-care este unitatea sursa de pericol chimic; 
-tipul de substanta toxica industriala pe care il detine; 
-caracteristicile si modul de actiune al substantei toxice; 
-zona de risc in care v-ati putea afla; 
-masurile de protectie specifice zonei; 
-locul in care se asigura protectia prin adapostire sau izolare; 
-locurile de dispunere si itinerarele de evacuare temporara. 
Ce masuri de siguranta trebuiesc luate in locurile de adapostire? 
-procurarea materialelor de etansare (chit, banda izolanta, bureti izolatori, purfix etc.); 
-asigurarea mijloacelor de protectie individuala speciale sau improvizate; 
-realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical; 
-pregatirea unei rezerve permanente de apa si alimente; 
-asigurarea unui radioreceptor cu baterii. 
Ce trebuie sa faca populatia in faza Pre-Dezastru ? 
-Informati-va asupra sursei de risc, substantele toxice industriale folosite, zonele de 
pericol! 
-Participati la exercitii, procurati-va materiale cu reguli de comportare si actiune in caz 
de dezastre si insusiti-vi-le! 
-Evitati amplasarea locuintelor in apropierea unor instalatii cu procese de risc! 
-Procurati-va materiale de etansare! 
-Asigurati-va mijloace de protectie individuala speciale sau improvizate! 
-Pregatiti-va o rezerva permanenta de apa si alimente! 
-Procurati-va un radioreceptor cu baterii! 
-Ce trebuie sa faca populatia in faza de Dezastru ? 



-Urmati intocmai anunturile facute prin intermediul mass - mediei sau prin semnalele de 
alarmare! 
-Anuntati-va vecinii si prietenii despre pericolul chimic (de preferinta prin telefon)! 
-Adapostiti-va in locul stabilit si etansati toate intrarile si iesirile pentru a evita 
patrunderea agentului toxic! Daca adapostirea se face in propria casa sau apartament, 
etansati toate usile si ferestrele si ramaneti intr-o camera cu cat mai putine usi si 
ferestre! 
-Inchideti toate instalatiile cu pericol (gaze, apa, curent electric)! 
-Opriti toate ventilatoarele si instalatiile de aer conditionat! 
-Tineti la indemana mijloacele de protectie respiratorie si folositi-le daca este cazul! 
-Asigurati-va ca aveti acces la rezerva de apa si alimente si ca nu sunt afectate de 
accidentul chimic! 
-Tineti radioreceptorul deschis si fiti atenti la anunturile care se fac! 
-Nu parasiti locul de adapostire pana nu se anunta ca acest lucru este posibil! 
Cum procedati daca sunteti surprins in afara locuintei ? 
-Nu intrati in panica, de cele mai multe ori in cazul accidentelor chimice victimele din 
randul populatiei civile au aparut ca urmare a panicii 
-Acoperiti-va caile respiratorii superioare cu o batista si indreptati-va spre cel mai 
apropiat adapost! 
- Respectati restrictiile de circulatie si acces! 
-Evitati deplasarea pe directia vantului, deplasati-va perpendicular pe directia lui! 
Ce trebuie sa faca populatia in faza Post- Dezastru ? 
-Nu parasiti adapostul sau locuinta chiar daca pericolul a trecut, riscati sa incurcati 
interventia fortelor specializate 
-Ascultati cu atentie mesajele catre populatie transmise prin mass -media! 
-Verificati daca vecinii si prietenii au probleme, in cazul in care exista probleme 
acordati-le primul ajutor si chemati ambulanta! 
-Respectati restrictiile de circulatie si consum! 
-Reveniti la activitatile cotidiene, remediind eventualele pagube! 
-Retineti invatamintele trase din aceste situatii si pregatiti-va continuu pentru a putea 
face fata unor alte eventuale asemenea evenimente! 
 
7. ACCIDENT LA CONTRUCTII HIDROTEHNICE 
-sa cunosca locul de adunare in caz de evacuare; 
-sa cunoasca timpul avut la dispozitie; 
-sa respecte urmatoarele reguli la parasirea locuintei: 
-sa intrerupa alimentarea cu electricitate, gaz, apa; 
-sa ia din locuinta lucruri de stricta necesitate: documente de identitate, hrana, haine, 
paturi, medicamente, lumanari, lanterne. 
-sa rerspecte instructiunile structurilor locale pentru situatii de urgenta. 
 
8. POLUARE ACCIDENTALA 
Cum putem sa ne dam seama ca a avut loc un accident de poluare? 
-aparitia unei pete vizibile la suprafata apei; 
-aparitia pestilor morti sau a altor organisme acvatice moarte la suprafata apei; 
-schimbarea vizibila a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust. 
Ce facem in cazul in care observam semnalmentele unui accident de poluare? 
-se anunta prin orice mijloc Inspectoratul de Protectia Mediului si Sistemul de 
Gospaodarire a Apelor; 
-in cazul in care nu se pot contacta institutiile de mai sus sunati la 112 
Ce facem in cazul in care suntem anuntati ca a avut loc un accident de poluare? 
-nu utilizam apa poluata pentru baut, pregatirea mancarii, spalat, imbaiat, adapatul 
animalelor, udatul gradinilor; 
-ne retragem din zonele adiacente resurselor de apa afectate; 



-nu vom consuma produse alimentare din zonele afectate (pesti, scoici, raci, legume); 
-ne vom pregati un stoc muinim de provizii – apa, alimente si medicamente; 
-se vor respecta indicatiile Autoritatii de Sanatate Publica, autoritatilor publice si 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 
 
9. IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR RAMASE NEEXPLODATE 
-sa anunte de urgenta organele de politie, autoritatile administratiei publice locale sau 
inspectoratul general ( judetean) pentru situatii de urgenta despre descoperirea de 
munitii neexplodate; 
-sa nu miste de pe loc munitiile descoperite neexplodate; 
-sa  nu introduca in cladiri, incaperi sau locuinte  munitii descoperite neexplodate; 
-sa nu desfaca sau sa predea la agentii economici specializati munitii neexplodate 
pentru valorificarea ca deseuri metalice; 
-sa nu foloseasca munitiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau 
ornamente; 
-sa nu loveasca, sa taie sau sa demonteze munitiile neexplodate; 
-sa nu aprinda focul deschis in apropierea munitiilor descoperite neexplodate sau sa le 
introduca in foc; 
-sa nu se joace cu munitii descoperite neexplodate. 
-sa respecte regulile si masurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de munitii 
neexplodate; 
 
10. IN CAZ DE ADAPOSTIRE 
La semnalele de alarma  date prin sistemele de alarmare sau mijloacele mass - media, 
sa se indrepte spre adapostul de protectie civila in timpul cel mai scurt, dupa ce au luat 
urmatoarele masuri: 
-asigurarea locuintei prin: oprirea focului, iluminatului, apei si inchiderea geamurilor si a 
usilor; 
-luarea documentelor de identitate si a unui minim de materiale(imbracaminte adecvata, 
patura, masca contra gazelor, trusa sanitara antichimica, lanterna, medicamente, apa 
de baut si alimente) 
-Sa intre in adapost in mod organizat si sa-si ocupe locurile in liniste, acordand prioritate 
femeilor, copiilor, batranilor, bolnavilor si invalizilor. 
-Sa respecte ordinea interioara, sa nu circule inutil prin adapost, sa pastreze curatenia 
si sa nu fumeze. 
-Sa nu deschida usile sau obloanele etanse si sa nu paraseasca adapostul fara 
aprobare. 
-Sa pastreze mijloacele individuale de protectie pregatite si sa le foloseasca la ordin. 
-Sa participe, in caz de nevoie, la acordarea primului ajutor sanitar. 
-Sa execute dispozitiile sefului de adapost si a membrilor din echipa de adapostire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 13 

PRIMĂRIA COTOFANESTI 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

                                                        SCHEMA 
                          fluxului informaţional pentru conducerea  
                                             activităţii de evacuare 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   - comandă -  raport 
                   - informare – înştiinţare, cooperare 

                     şi cooperare  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
                       Tel.  0234537200       

 
              Centrul operaţional pentru S.U. 

                               0234537200 

112 

Grupul de suport tehnic pentru 

situaţii de urgenţă 

generate de inundaţii 

Sistemul de Gospodărire a Apelor 

 0234541646 
0234541446. 

           Fax.  0234510050 

Inspectoratul Judeţean 

pentru  Situaţii de 

Urgenţă  „Mr.Constantin 

Ene” 

Tel.  0234550000 

112 

   Fax.  0234575053. 

COMITETUL LOCAL  

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COTOFANESTI 
Tel.0234330001___Fax : 0234330216

 0……………….___ 

 

Preş. CLSU    

Primar 

Tel. 733034421 

Ac 0234330044 

Şef S.V.S.U. 

Miftode Petre 

Tel 0722686327 

Ac-0234330690 

 

Punctele de 

adunare a 

populaţiei 

Punctele de 

primire/ 

repartiţie 

    Centrul operativ cu  act. temporară 

 

Şeful 

formaţiei de 

intervenţie 

Şefii 

echipelor 

specializate 

Pol. 

Cotofanesti 

Tel 
0234330002 

Pol.com. 

Tel  

Dispensar 

uman 

Tel. 

0234330009 

  Cooperare 

Formatia de 

pompieri 

Adjud 

Tel. 

0237640700 

- Populaţia  şi 

salariaţii din 

     localităţile: 

COTOFANESTI 

BALCA 

BORSANI 

TAMASOAIA 

Localităţile 

vecine 

CAIUTI 

CORNATEL 

URECHESTI 



 
 ANEXA 15 

SEMNIFICAŢIA 
SEMNALELOR DE ALARMARE 

 
 
 Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă 
aeriană şi încetarea alarmei. 
 Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate 
mijloacele de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la care 
durata este de un minut. 
 

ALARMĂ AERIANĂ 

Se compune din 15 sunete   a 4 secunde 
fiecare cu pauză de 4 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul 
se compune din 15 sunete a 2 secunde 
fiecare cu pauză de 2 secunde între ele 

ALARMĂ LA DEZASTRE 

Se compune din 5 sunete a  16 secunde 
fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul 
se compune din 5 sunete a 8 secunde 
fiecare cu pauză de 5 secunde între ele 

PREALARMĂ  AERIANĂ 

Se  compune  din  3   sunete a  32 secunde 
fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul 
se compune din 3 sunete a 16 secunde 
fiecare cu pauză de 6 secunde între ele 

ÎNCETAREA ALARMEI 

Se compune dintr-un sunet continuu, de 
aceeaşi  intensitate,  cu durata de 2  minute.  
Pentru sirenele cu aer comprimat  semnalul  
se  compune  dintr-un  sunet continuu,  de 
aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 16   
SCHEMA                                        

DE AVERTIZARE - ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Structuri care monitorizează sursele de risc Populaţie 

F 1001 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău 

Staţie radio Tel: 

0234550000 

Fax: 

0234575053 

SMS e-mail: 
office@isubacau.ro 

F1001 Staţie radio Tel: 
 

Fax: 

F 1001 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cotofanesti 

Staţie radio Tel: 

0234330001 

Fax: 

 0234330216 

SMS cons_loc_coto

fanesti 

C+0’ 

C+n’ 

A
V

E
R

T
IZ

A
R

E
  
 

 

C+10’ 

ALARMARE 

Post TV local 

 

Prin mesaje 

difuzate prin 

serviciul 

teletext  

Post Radio 

local  

  

 

Nu este cazul 

Staţie radio 

amplificare 

proprie  

  

Nu este cazul 

Sirene 

electrice 

 1(una) 

Instalata la 

oficiul postal 

Cotofanesti 

 

Curieri 

(Consilieri)  

1.Apostu Adrian 

2. Plop Sorin 

3.Voicu Florin 

4.Paun Gheorghe 

Panouri 

publicitare 

 

Amplasate la 

primarie,politie 

si biserici 

Politia 

comunitara 

1.Plop 

Sebastian 

2.Hozoi Ionel 

 

 

......

. 

Sirena 1 

 acţionare locală 

1. Sat Cotofanesti 

 

Clopotele de la bisericile amplasate in 

satele Cotofanesti, Borsani, Bilca 

INSTITUŢII 

PUBLICE 

OPERATORI 

ECONOMICI 

POPULAŢIE 

- Post Poliţie tel. 0234330002 

- Şcoală Cotofanesti  tel. 0234330028 

- Şcoală Balca  tel. 0234330250 

- Şcoală Borsani tel. 0234330200 

- Şcoală Tamasoaia tel. 0234330600 

-CECBANK tel 0234330027 

-Dispensar uman tel.0234330009 

- S.C. PORTELLO S.R.L(prelucrare lemn) 

- S.C. COMORE S.A (balastiera) 

C+0’ C+0’ 

Persoana  OLARIU VIOREL 

Mijloc de transmitere: telefonic 

Persoana _MIFTODE PETRE 

Mijloc de transmitere : telefonic 

- Satul Cotofanesti 

- Satul Balca 

- Satul Borsani 

- Satul Tamasoaia 

-Satul Boistea 

email 

cons_loc_cotofanesti@yahoo.com 

 

Structuri care monitorizeaza factorii de 

risc: 

Conform tabelului anexa 



 
 

ANEXA 16 
 

CODIFICARE METEREOLOGICA 
Procedura de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se 
emit, în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară 
naţională sau regională 
 Prezenta procedură se aplică pentru fenomenele atmosferice prognozate pe scurtă şi 
medie durată şi a căror evoluţie potenţial periculoasă va începe în cel puţin 12 ore şi 
poate dura până la 3 - 4 zile, în medie. 
Atenţionările şi avertizările meteorologice de tip "nowcasting" se emit în cazul 
fenomenelor atmosferice prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la una până 
la 6 ore) şi se referă în general la vânt puternic, ploi importante cantitativ, descărcări 
electrice frecvente şi căderi de grindină. 
Fenomenele meteorologice ce intră sub incidenţa acestui cod sunt : 
a) vânt puternic (cu intensificări); 
b) ploi importante cantitativ; 
c) ninsori abundente şi polei; 
d) descărcări electrice frecvente; 
e) caniculă (valori de temperatura egale sau mai mari de 35 gr.C); 
f) ger (valori de temperatură sub – 10 gr.C). 
 
Codul verde nu indică nici o precauţie particulară pentru perioada imediat următoare, 
dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor fenomene 
meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi. 
Codul galben se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar periculoase pentru 
anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată. 
Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii 
cu privire la intensitatea fenomenelor în zilele următoare. 
Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase 
cu un grad de intensitate mare. 
Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase cu un 
grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. 
 
Conţinutul şi semnificaţia mesajelor de avertizare meteorologică în cazul 
producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau 
regională 
Codul galben este similar unei atenţionări meteorologice. 
Codul portocaliu şi codul roşu vor fi similare unei avertizări meteorologice. 
 
A) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul vântului puternic 
pot fi următoarele: 
COD PORTOCALIU: Întreruperi ale curentului electric şi a legăturilor de comunicaţii pe 
durate relativ importante; acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; se pot rupe 
ramuri, crengi de copaci; circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele 
secundare şi în zonele forestiere; funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport 
pe cablu poate fi perturbată. 
COD ROŞU: Avertizare de furtună foarte puternică; întreruperile de electricitate şi de 
comunicaţii pot fi de lungă durată; se pot aştepta pagube numeroase şi importante 
pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole; zonele împădurite pot fi puternic afectate; 
circulaţia rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone extinse; transportul aerian, feroviar 
şi maritim poate fi serios perturbat; funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi 
transport pe cablu poate fi complet perturbată. 



 
B) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor importante 
cantitativ pot fi următoarele: 
COD PORTOCALIU: Se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile socio-
economice; sunt posibile inundaţii importante în zone cu risc ridicat de inundaţie, în 
bazinele hidrografice ale zonelor respective; se pot produce cantităţi importante de 
precipitaţii în timp scurt, ce pot local provoca viituri pe râurile mici şi scurgeri pe 
versanţi; risc de deversare a reţelelor de canalizare; condiţiile de circulaţie rutieră pot 
deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbaţii ale transportului 
feroviar; se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică. 
COD ROŞU: Se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot afecta activităţile socio-
economice pe o durată de câteva zile; sunt posibile inundaţii deosebit de importante, 
inclusiv în zonele cu risc scăzut de inundaţii şi în bazinele hidrografice ale zonelor 
respective; se pot produce acumulări foarte importante de precipitaţii pe intervale scurte 
de timp ce pot provoca local viituri rapide pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; 
condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile; risc ridicat de deversare a reţelei 
de canalizare; se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică. 
 
C) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul fenomenelor de 
ninsori abundente şi polei pot fi următoarele: 
COD PORTOCALIU: Sunt aşteptate căderi de zăpadă sau depuneri de polei în cantităţi 
importante pentru regiunea respectivă; rapid circulaţia poate deveni foarte dificilă în 
întreaga reţea, dar mai ales în sectorul forestier, unde arborii dezrădăcinaţi pot 
accentua dificultăţile semnalate; riscurile de accidente sunt mari; unele distrugeri pot 
afecta reţelele de electricitate şi de telefonie. 
COD ROŞU: Sunt aşteptate căderi importante de zăpadă sau depuneri masive de polei, 
ce pot afecta grav activităţile umane şi viaţa economică; circulaţia riscă să devină rapid 
impracticabilă în întreaga reţea (rutieră, feroviară şi maritimă); distrugeri importante pot 
afecta reţelele de electricitate şi de telefonie, timp de mai multe zile; există posibilitatea 
producerii de perturbări foarte grave în transporturile aeriene şi feroviare. 
 
D) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul caniculei pot fi 
următoarele: 
COD PORTOCALIU: Creşterea temperaturii poate pune în pericol persoanele în vârstă, 
persoanele cu handicap, persoanele ce suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, 
persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; atenţie 
suplimentară pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber. 
COD ROŞU: Sunt afectate toate persoanele chiar şi cele cu o stare de sănătate bună; 
creşterea temperaturii poate pune în mare pericol persoanele în vârstă, persoanele cu 
handicap, persoanele ce suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele 
care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; atenţie maximă 
pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber. 
 
E) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul descărcărilor 
electrice pot fi următoarele: 
COD PORTOCALIU: Furtunile intense însoţite de descărcări electrice pot provoca local 
pagube importante; locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube 
importante; în situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele 
joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid; trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot 
provoca incendii de pădure. 
COD ROŞU: Fenomenele electrice numeroase şi foarte violente pot provoca local 
pagube importante; pericolul este maxim pentru locuinţe, parcuri, zone agricole şi 
plantaţii (pomi fructiferi, viţa de vie etc.); zonele forestiere pot suferi local pagube foarte 
importante şi pot izbucni incendii spontane ca urmare a trăsnetelor frecvente; locuinţele 



şubrede şi instalaţiile improvizate pot fi puse în real pericol şi pot fi uşor distruse; în 
situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele joase ale 
locuinţelor pot fi inundate rapid în zonele râurilor mici şi mijlocii. 
 
F) Consecinţele(efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului pot fi 
următoarele: 
COD PORTOCALIU: Gerul (frigul puternic) poate pune în pericol persoanele vulnerabile 
sau izolate, mai ales persoanele în vârstă, cele cu handicap, cele suferinde de boli 
cardiovasculare, respiratorii, endocrine, sau de diferite patologii oculare, persoanele 
care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; este necesară o 
supraveghere speciala a copiilor; în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor 
şi a mâinilor) trebuie consultat un farmacist; unele tipuri de medicamente pot avea 
contraindicaţii de a fi luate în caz de frig puternic şi este necesar să se consulte 
medicul; sportivii şi unele persoane care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie 
sporită hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente. 
COD ROŞU: Orice persoană este ameninţată, chiar şi persoanele cu o stare de 
sănătate bună; pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele vulnerabile 
sau izolate, mai ales pentru cele în vârstă, cele cu handicap, cele ce suferă de boli 
cardiovasculare, respiratorii, endocrine, sau de diferite patologii oculare, persoanele 
care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; este necesară o 
supraveghere specială a copiilor; în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor 
şi a mâinilor) trebuie consultat de urgenţă un farmacist; unele tipuri de medicamente pot 
avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig puternic şi, în consecinţă, este necesar să 
se ceară sfatul medicului; sportivii şi persoanele care lucrează în aer liber trebuie să 
acorde atenţie sporită hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente, astfel frisoanele 
şi amorţirea extremităţilor constituie semne de alarmă. 
 
  
 
 


