ANEXA NR. 2

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în
PAAR
Instituţia Prefectului (Preşedintele Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă)

Fişă nr.1

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

-

Analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

-

Informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;

-

Îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.
II. RESURSE NECESARE
-

Umane si materiale
III. INTERVENŢIE

-

Declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel
judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;

-

Evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc
măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Vicepreşedintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă)

Fişă nr.2

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

-

Analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

-

Informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;

-

Îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

-

Informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
II. RESURSE NECESARE

-

Alocarea de fonduri pentru înlăturarea efectelor negative produse de situaţiile de urgenţă

-

Umane si materiale
III. INTERVENŢIE

-

Îndeplineşte atribuţiunile preşedintelui C.J.S.U. în lipsa acestuia

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I”
Dâmboviţa

Fişă nr.3

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

-

Organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă(
acţiuni de control preventiv şi de informare a populaţiei);
Participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor
determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de
competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor;
Exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;

-

Acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-

Planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de
urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine;

-

Fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General privind
gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă;

-

Urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a
planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri

-

Gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenţă;

- Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor
specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora
-

Centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe
timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate;

-

Îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă,
prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate.

-

Localizarea, limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor,
inclusiv a incendiilor în masă
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE
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-

Intervin cu forţe şi mijloace în zona de competenţă pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
Asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc
menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de
urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

-

Alarmarea populaţiei;

-

Acţiuni de căutare, salvare, descarcerare;

-

Asistenţă medicală;

-

Instalarea taberelor de evacuaţi;

-

Acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs;

-

Acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol.

-

Garnizoana Targoviste

Fişă nr.4

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare

-

Monitorizarea obiectivelor militare, surse de risc la explozii
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs;

-

Instalarea spitalelor de campanie;

-

Acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol;

-

Sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice

-

Transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în
situaţii de urgenţă

-

Asigurarea cazării persoanelor evacuate
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-

Asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi
colective

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dambovita

Fişă nr.5

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Evidenţa populaţiei

-

Controale preventive
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei

-

Controlul şi evidenţa autoevacuării

-

Menţinerea şi restabilirea ordinii publice

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dambovita

Fişă nr.6

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Securitatea şi paza zonelor evacuate

-

Securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină

-

Asigurarea ordinii publice
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Menţinerea şi restabilirea ordinii publice

-

Evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate

-

Transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în
situaţii de urgenţă
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A.N. „Apele Române”, Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa,
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa

Fişă nr.7

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursuri de apă şi a calităţii apelor acestora

-

Monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice

-

Monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase

-

Realizarea lucrărilor hidrotehnice pe cursurile de apă
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţia operativă la lucrările de
gospodărire a apelor

-

Supravegherea gradului de contaminare şi depoluarea cursurilor de apă

-

Transmiterea operativă a datelor la autorităţile competente

Compartimentul Control şi Inspecţie pentru
Calitatea Lucrărilor D-ţa

Fişă nr.8

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea siguranţei în construcţii

-

Monitorizarea riscurilor asupra construcţiilor de către specialişti

-

Evaluarea riscurilor specifice la prăbuşiri de teren în zone urbane
II. RESURSE NECESARE

-

Resurse umane
III. INTERVENŢIE

-

Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public
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-

Nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă

-

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

GDF Suez – Sucursala Dâmboviţa

Fişă nr.9

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea permanentă a funcţionării instalaţiilor de furnizare a gazelor naturale şi
informarea operativă a autorităţilor competente despre producerea oricăror avarieri ce
pot prezenta risc de producere a unur situaţii de urgenţă
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Intervenţia operativă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă cu întreruperea
furnizării de gaze

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa

Fişă nr.10

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea starii de sanatate a populaţiei

-

Evaluarea riscurilor specifice la îmbolnaviri în masa, epizootii/zoonaze, ameninţări
biologice

-

Informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină

-

Stabilirea de măsuri profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă

-

Verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru
persoanele afectate sau evacuate

-

Stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea
datelor privind contaminarea zonei de competenţă
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-

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi psihologice

-

Stabilizare şi triaj medical

-

Suplimentarea capacităţii de spitalizare

-

Transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice

-

Evaluarea efectelor negative ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Dâmboviţa

Fişă nr.11

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea siguranţei alimentelor

-

Evaluarea riscurilor specifice la îmbolnaviri în masa, epizootii/zoonaze, ameninţări
biologice

-

Supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi
indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării

-

Realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină

-

Măsuri profilactice

S.C. Romtelecom S.A. - Centrul de Telecomunicaţii
Dambovita

Fişă nr.12

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea permanentă şi asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii

-

Avertizarea populaţiei
II. RESURSE NECESARE
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-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii

Agentia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Fişă nr.13

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea calităţii aerului

-

Monitorizarea factorilor de mediu

-

Monitorizarea obiectivelor economice, surse de risc chimic

-

Evaluarea efectelor negative ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă

-

Controale de prevenire
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Efectuarea depoluării şi decontaminării

-

Stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea
datelor privind contaminarea zonei de competenţă

-

Decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor

-

Spravegherea gradului de contaminare şi evaluarea efectelor asupra mediului

Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de
Mediu

Fişă nr.14

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea calităţii aerului

-

Monitorizarea factorilor de mediu

-

Monitorizarea obiectivelor economice, surse de risc chimic
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-

Evaluarea efectelor negative ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă

-

Controale de prevenire
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Efectuarea depoluării şi decontaminării

-

Stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea
datelor privind contaminarea zonei de competenţă

-

Decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor

-

Spravegherea gradului de contaminare şi evaluarea efectelor asupra mediului

Direcţia Silvică Dâmbovita

Fişă nr.15

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier

-

Asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate

-

Decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor

-

Acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici,
instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate

S.C. Electrica S.A. - Sucursala Dâmboviţa

Fişă nr.16

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea permanentă a funcţionării instalaţiilor de furnizare a energiei electrice şi
informarea operativă a autorităţilor competente despre producerea oricăror avarieri ce
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pot prezenta risc de producere a unur situaţii de urgenţă

II. RESURSE NECESARE
-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Asigurarea energiei electrice

-

Refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei
electrice

-

Înştiinţarea operativă a autorităţilor despre situaţia creată

Compania de Apă Dambovita

Fişă nr.17

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea permanentă a funcţionării instalaţiilor de furnizare a apei potabile şi
informarea operativă a autorităţilor competente despre producerea oricăror avarieri la
reţeaua de apă ce pot prezenta risc de producere a unur situaţii de urgenţă
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a apei
potabile

-

Înştiinţarea operativă a autorităţilor despre situaţia creată

Direcţia Agricolă Judeţeană Dâmboviţa

Fişă nr.18

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE
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-

Localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier

-

Asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate

-

Decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor

-

Acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici,
instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate

Staţia Meteorologică Târgovişte

Fişă nr.19

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

Monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

Transmiterea datelor la autorităţile competente în cazul în care

Filiala de Cruce Roşie Dâmbovita

Fişă nr 20

I. GESTIONAREA RISCURILOR
-

măsuri profilactice
II. RESURSE NECESARE

-

Umane şi materiale
III. INTERVENŢIE

-

acordarea primului ajutor premedical

-

asigurarea cazării persoanelor evacuate

-

prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate

-

verificarea şi asigurarea apei potabile

10

