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Editorial
Primul război mondial a generat numeroase și serioase motive de
reflecție și în planul protecției civililor în fața ororilor care l-au însoțit.
Primele probleme legate de înființarea unor structuri de protecție
a populației au fost ridicate la lucrările Comitetului International al
Crucii Roșii din anul 1928. Un an mai târziu apare primul act care reglementeaza înfiintarea unei organizații pentru protecția populației civile
în caz de război.
În anul 1933 se instituie primele măsuri preventive, măsuri de salvare și era stabilit un document unic de înființare a formațiunilor de
intervenție de la nivelul localităților, instituțiilor și întreprinderilor.
Toate acestea erau stabilite în Regulamentul Apărării Pasive Contra
Atacurilor Aeriene, regulament aprobat prin Înaltul Decret Regal nr.
468 din 28 februarie 1933.
Prin același regulament se stabileau și măsuri de competența pompierilor militari, inclusiv de organizare și participare la exercițiile publice de alarmare și pregătire a populației civile din localitățile unde
existau subunități ale acestora. Organizarea și subordonarea dublă
(Ministerului de Interne - administrativ; Ministerului Apărării Naționale
- din punct de vedere al recrutării, disciplinei și poziției militarilor), a
Corpului Pompierilor Militari, a permis acestuia să organizeze încă din
timp de pace și subunități de apărare pasivă pentru: observare și semnalizare; determinarea și identificarea gazelor de luptă; dezinfectare;
salvare a răniților și gazaților; îndepartare a darâmaturilor; ridicare a
bombelor neexplodate etc.
Necesitatea de modernizare a concepției apărării civile a populației,
bunurilor și teritoriului în caz de conflict armat, dar și la dezastre, este
impusă de catastrofele naturale care au lovit țara: inundații, cutremurul din 1977, dar și de unele catastrofe industriale cum au fost marile
incendii de pe platformele petrochimice și metalurgice. Așa încât, în
1978, prin legea nr.2 se consfințește aplicarea, în țara noastră a unei
noi concepții privind apărarea civilă, în această perioadă conturându-se
doctrina pregătirii populației și a factorilor de decizie spre a răspunde
unor situații determinate de producerea dezastrelor, precum și privind
protecția populației în caz de conflict armat.
Sfârșitul anului 2004 aduce împreună: Corpul Pompierilor Militari şi
Inspectoratul de Protecţie Civilă, într-o structură de elită a societăţii
româneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă destinat să execute activităţi de pregătire şi protecţie a populaţiei, de intervenţie
pentru salvarea şi protejarea persoanelor şi bunurilor materiale și de
protecţie a mediului.
Activitatea protecţiei civile în cadrul noii structuri este de pregătire,
protecţie şi educare preventivă a populaţiei și impune un înalt standard de responsabilitate, dăruire şi muncă asiduă, împreună pentru a
genera un comportament preventiv în rândul cetăţenilor. Informarea
populației şi executarea exerciţiilor de pregătire a acesteia duce la
reducerea stării de teamă, nesiguranţă şi panică a oamenilor în cazul
producerii unor dezastre.
Pe lângă eforturile depuse de structurile inspectoratelor județene
pentru situații de urgență este necesar ca și cetățenii să arate responsabilitate atât față de ei însiși, cât și față de semenii lor. Toți cei care
constituie o comunitate trebuie să fie uniți și solidari în fața dezastrelor. Primul sprijin și ajutor vine de la cel de lângă noi.

28 Februarie 1933- 28 Februarie
2012, 79 de ani în care o structură creată
pentru ocrotirea populaţiei, valorilor
culturale şi bunurilor materiale în caz
de război, calamităţi sau catastrofe, a
funcţionat şi funcţionează, la început în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
după care, când în cadrul Ministerului
Forţelor Armate, când în cadrul Ministerului de Interne, transformat din anul 2003
în Ministerului Administraţiei şi Internelor. Denumită la început ,,Aparare Pasivă Contra Atacurile Aeriene’’, devine pe rând ,,Comanda
Apărării Pasive’’, ,,Apărare Locală
Antiaeriană’’, ,,Apărare Civilă’’,
,,Protecţie Civilă’’, ca în final prin
reorganizare, împreună cu pompierii militari să formeze Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

ZIUA

PROTECȚIEI CIVILE

Protecţia Civilă, s-a născut ca un
concept încă din Evul Mediu, când în anii
1512-1521, Neagoe Basarab, în scrisoarea către fiul
sau Theodosie îl sfătuia pe el şi pe urmaşi, ca în caz
de război, populaţia civilă (copii, femei, bătrâni ai
dregătorilor şi ţăranilor) să fie dusă (protejată prin
evacuare în zone inaccesibile cotropitorilor) înapoia
zonelor unde urmează să aibă loc luptele cu vrăşmaşii
cotropitori.
Urmând exemplul strămoşilor şi în perioada
războiului pentru întregirea neamului din 19161918, într-un timp record s-a reuşit să se efectueze
protecţia unei părţi din populaţia civilă şi a bunurilor
materiale de valoare din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, prin evacuare, grav ameninţate de cotropitorii
germani, austroungari şi bulgari. Deşi aparţineau
Ministerului Forţelor Armate, în timpul inundaţiilor
din anii 70, după cutremurul din 1977 şi după
catastrofa de la Cernobil, evenimente care au afectat
în mod negativ populaţia ţării, structuri ale protecţiei
civile au intervenit alături de cele ale pompierilor
militari pentru salvarea de sub dărâmături şi din
calea viiturilor a populaţiei afectate. Deasemenea, în
urma accidentului nuclear produs în Ucraina, echipe
specializate ale protecţiei civile au făcut măsurători
permanente pentru determinarea gradului de
contaminare a factorilor de mediu, analize privind
gradul de contaminare radioactivă a produselor
agroalimentare, prevenind totodata populaţia asupra
potenţialelor riscuri existente.
În ultimii ani, echipe specializate, CBRN şi

Locotenent colonel Alexandru TAVARU
pirotehnică au efectuat numeroase intervenţii pentru
identificarea şi izolarea unor deşeuri metalice contaminate radioactiv, cât şi pentru asanarea teritoriului
judeţului Dâmboviţa de muniţia rămasă neexplodată
de pe timpul conflictelor armate.
Dacă iniţial şi pentru o foarte mare perioadă
de timp, conceptul de protecţie civilă viza aproape în
totalitate pregătirea populaţiei pentru desfășurarea
normală a activităţilor în timp de război sau alte
situaţii speciale, în prezent acest concept are un
domeniu vast de aplicabilitate. Protecţia, pregătirea
şi educaţia preventivă a populaţiei; realizarea
condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de
urgenţă; participarea la protecţia valorilor culturale,
arhivistice de patrimoniu şi a bunurilor materiale,
precum şi a mediului; limitarea şi înlăturarea efectelor
dezastrelor; asanarea şi neutralizarea teritoriului de
muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor
militare, sunt activităţi curente desfăşurate de către
cadrele inspectoratelor pentru situaţii de urgență.
În prezent, în contextul geostrategic actual al
multiplicării, pe de o parte, a riscurilor nonmilitare
la adresa securităţii naţionale, şi al cresterii gravităţii
pe de alta parte, pe fondul accelerării tendinţei
de globalizare, a schimbărilor climatice radicale, a
dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice
care utilizează, produc şi comercializează substanţe
periculoase, protecţia populaţiei civile devine prioritatea numărul unu.
Salvatorii Dâmbovițeni
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M A N A G E M E N T U L
U R G E N } E L O R
LA SC NUBIOLA ROMÂNIA SRL DOICE{TI
{I M|SURILE DE ASIGURARE A SECURIT|}II MEDIULUI
-Studiu de cazColonel dr. Valeriu-Mihail FRĂŢILĂ
Riscurile tehnologice pot determina accidente chimice [i polu\ri industriale, accidente majore la instala]ii/utilaje tehnologice periculoase,
cu probabilitate relativ mare de producere, ce pot
afecta s\n\tatea oamenilor [i poluarea mediului.
În baza Directivei Seveso II este necesar s\ se ia
m\suri preventive, cu prioritate de c\tre institu]
iile specializate în evitarea apari]iei conflictului
de mediu. Dezastrele tehnologice pot avea efecte
locale sau regionale fiind legate de substan]ele
periculoase, un rol important în luarea m\surilor
preventive [i de interven]ie avându-l fluxul informa]ional, care depinde de tipul polu\rii [i de locul
producerii evenimentului.
1. Date generale
Operatorul economic SC Nubiola România SRL
având capital majoritar str\in, este amplasat geografic
în zona dealurilor subcarpatice – Subcarpa]ii de Curbur\,
la limita sudic\ a acestora, în zona de contact cu terasa
joas\ de pe partea stâng\ a râului Ialomi]a. Amplasat\
la circa 10 kilometri spre nord de Târgovi[te, în partea
de sud a comunei Doice[ti, în bazinul hidrografic superior al râului Ialomi]a, în imediata sa apropiere spre nordest se dezvolt\ relieful deluros determinat de Subcarpa]
ii Ialomi]ei, pe toate celelalte direc]ii dezvoltându-se
zone de câmpie cu u[oare denivel\ri [i cu pante predominante spre sud [i vest. Vecin\t\]ile unit\]ii, pe o
raz\ de cinci kilometri, cuprind a[ez\ri rurale (la nord
[i nord-vest satele Doicesti, Dolani [i Priboiu, la sud [i
sud-est satele S\teni [i Aninoasa), terenuri agricole (la
sud-vest terenuri arabile, la nord-est fâne]e [i p\[uni, la
sud-est planta]ii de pomi fructiferi), cursul râului Ialomi]a
(la circa trei kilometri spre sud-vest), c\i de comunica]ii
(DN 71 la nord [i nord-est, calea ferat\ Târgovi[te-Fieni
la sud [i sud-vest), f\r\ a se eviden]ia puncte obligatorii
de trecere pe aceste c\i de comunica]ii. Din punct de
vedere meteorologic, este un areal cu clim\ temperat\,
ierni geroase (temperatura minim\ absolut\ -26ºC) [i
veri c\lduroase (temperatura maxim\ absolut\ 40ºC),
temperatura medie multianual\ fiind de 9,5ºC. Zona
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mai este caracterizat\ prin vânturi moderate, precipita]
ii în cantit\]i normale pentru climatul temperat, media
anual\ a precipita]iilor fiind de 661 mm, excep]ie f\
când perioada 2005-2006. A[ez\rile umane existente
în vecin\tate sunt de tip rural, lipsite de aglomer\
ri de tip centre comerciale, pie]e, cinematografe, stadioane, spitale. Singurele centre vulnerabile sunt [colile
din Doice[ti, aflate la circa 1,5 kilometri si {coala din
Aninoasa, aflat\ la circa 4 kilometri distan]\. Ca puncte
critice aflate în vecin\tate se poate men]iona sta]ia de
transformare energie electric\ de 110/20kV Aninoasa,
aflat\ la circa 610 metri spre sud.

2. Istoric
Pe amplasamentul actual al fabricii a func]ionat între 1918 [i 1946 o instala]ie de procesare a ]iteiului (nu
sunt date despre activitatea din perioada 1946-1968),
iar din 1968 s-a pus în func]iune o fabric\ de producere
a albastrului ultramarin, cu o capacitate anual\ de 610
tone. O parte dintre cl\diriile construite în 1968 sunt [i
acum în func]iune ca spa]ii productive sau ca spa]ii de
depozitare, iar o parte au fost demolate.

...continuare în pagina22

MESAJUL
MINISTRULUI
MINISTERULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
cu ocazia sărbătoririi

Zilei Protecției Civile din România
Aniversăm astăzi 79 ani de existenţă a unei instituţii
a cărei menire a fost, încă de la început, protejarea
populaţiei în situaţii dificile. Militarii din cadrul acestei nobile arme s-au aflat permanent acolo unde semenii noştri
au fost în suferinţă, ameninţaţi de dezastre naturale.
Şi nu cred că trebuie să mergem mai departe de
perioada pe care tocmai am depăşit-o pentru a evidenţia
eforturile pe care oamenii Ministerului Administraţiei şi Internelor le-au făcut pentru a sprijini populaţia din zonele
afectate de căderile abundente de zăpadă. În gestionarea
acestei situaţii, un rol esenţial a revenit Inspectoratului
General Pentru Situaţii de Urgenţă, din care şi dumneavoastră faceţi parte.
Şi trebuie să vă mărturisesc - am mai spus-o şi cu alte prilejuri - sunt mândru că în structurile M.A.I.
exista oameni pentru care sacrificiul de sine a devenit meserie - aveţi o misiune unică, tot ceea ce faceţi
are un singur scop: protejarea semenilor, adesea punându-vă în pericol propria viaţă.
Apreciez calităţile care v-au călăuzit către o meserie deloc uşoară, respect capacitatea de a vă asuma zilnic riscuri pe care mulţi nu le cunosc şi vă apreciez profesionalismul dovedit în activitatea depusă.
Valorile profesionalismului, curajului şi dăruirii de sine trebuie să rămână, în continuare, obiectivul
dumneavoastră, pentru ca, alături de celelalte componente ale sistemului naţional de management
al situaţiilor de urgenţă, să vă duceţi la îndeplinire misiunile încredinţate.
Nu putem vorbi de profesionalism fără a vorbi de integritate. Este ceea ce am cerut tuturor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor: integritate, toleranţă zero când vine vorba de corupţie; şi
vă cer acest lucru chiar dacă, în cazul dumneavoastră tentaţiile sunt mai mici.
Cunosc şi dificultăţile pe care le întâmpinaţi. Tocmai de aceea, în sensul îmbunătăţirii activităţii
acestei structuri a Ministerului Administraţiei şi Internelor avem în vedere investiţii în logistica I.G.S.U.. De
altfel, unul dintre obiectivele prioritare ale Ministrului Administraţiei ţi Internelor, pentru anul 2012, este
creşterea capacităţii de intervenţie şi micşorarea timpilor de răspuns în cazul urgenţelor civile.
În contextul în care, uneori se acţionează şi cu tehnică învechită, eforturile dumneavoastră sunt cu
atât de apreciat, fie că vorbim de inundaţii, incendii sau de intervenţia pentru sprijinirea deszăpezirii.
Sunt convins că fiecare cetăţean nutreşte un sentiment de siguranţă ştiind că este protejat de
apărători devotaţi care îşi fac datoria. Încrederea cetăţenilor în I.G.S.U. se află la cea mai înaltă cotă
din ultimii 20 de ani, iar pentru asta vă felicit.
La această zi aniversară vă urez succes în activitate şi

„La mulţi ani!”

MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR,
Gabriel BERCA
Salvatorii Dâmbovițeni
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MESAJUL
INSPECTORULUI GENERAL
al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã
cu ocazia sărbătoririi Zilei Protecției Civile din România

A

niversăm 79 de ani de la legiferarea primelor activităţi de
protecţie civilă din România, prin Regulamentul Apărării Pasive aprobat
la 28 februarie 1933 de Regele Carol al II-lea. Momentul este un prilej
de retrospectivă a activităţilor desfăşurate de specialiştii protecţiei civile
care, pe parcursul celor peste trei sferturi de veac de existenţă, s-au aflat
mereu la datorie, în sprijinul semenilor.
Împreună cu celelalte componente ale sistemului naţional de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, specialiştii protecţiei civile au intervenit, de fiecare dată, în ajutorul cetăţenilor ameninţaţi de
dezastre naturale şi catastrofele care au afectat cuprinsul ţării. Unificarea
structurilor de protecţie civilă cu cele ale pompierilor militari a permis
integrarea în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
adaptându-se la noua organizare şi contribuind la prestigiul instituţiei,
recunoscut de cetăţeni.
Răspunzând standardelor de ţară membră a Uniunii Europene şi NATO, protecţia civilă din România continuă procesul
de modernizare şi flexibilizare instituţională, pentru a asigura servicii profesioniste şi eficiente şi a fi, la nevoie, un furnizor de
asistenţă umanitară internaţională.
Noul mecanism de gestionare a situaţiilor de urgenţă a adus tot mai multe atribuţii protecţiei civile, care în ultimii ani a
trebuit să facă faţă tot mai numeroaselor provocări ale naturii dezlănţuite. Aceasta solicită un înalt standard de operativitate şi
viteză de reacţie, sub semnul solidarităţii umane, şi o reală responsabilitate civică. Aproape că nu există evenimente care pun
viaţa omului în pericol la care aceştia să nu fie chemaţi, ceea ce presupune pregătire, îndemânare, sânge rece, dar şi empatie.
Inundaţiile din ultimii 7 ani, sau actuala situaţie provocată de fenomenele meteo deosebite ale acestei ierni aspre, au
dat măsura implicării, devotamentului şi experienţei specialiştilor în domeniu. Pentru că salvatorul este cel care încearcă să
înţeleagă suferinţa celui care l-a chemat în ajutor, ceea ce se măsoară în lungi ore de pregătire profesională, fizică şi psihologică.
Pentru că pe lângă informaţii, cunoştinţe şi deprinderi, el trebuie să fie rezistent fizic, robust psihic şi echilibrat emoţional.
Dragi colegi,
Poate că, aşa cum am mai spus, vorbim uneori prea puţin despre noi, despre experienţele de zi cu zi, care ne pot defini
mai bine şi care contribuie la întărirea spiritului de camaraderie. Poate că prea des ne concentrăm asupra aspectelor formale,
oficiale, decât asupra acelora de lângă noi.
Haideţi să ne întoarcem cu faţa unii spre alţii! Să încercăm să trăim altfel această sărbătoare, să facem din ea nu doar o zi
festivă, ci şi o sărbătoare a noastră, a virtuţilor de care dăm dovadă zi de zi.
Să ne spunem istoriile şi să învăţăm unii de la alţii, să fim mai uniţi, mai ales în aceste momente grele, şi să încercăm
împreună să însufleţim această instituţie. Să o facem, deopotrivă, o instituţie a cetăţeanului, dar şi o mare familie. Să facem
istorie în alt fel: modernizând, implicându-ne, transformând.
Avem de continuat o tradiţie pe care nu o putem înfăptui decât prin dăruire exemplară şi muncă asiduă, puse în slujba
celor aflaţi în pericol. Să acţionăm în continuare pentru a conferi încredere şi siguranţă cetăţenilor, demonstând umanism, profesionalism şi eficienţă.

Fiţi mândri de voi şi încrezători în viitor!
Şi haideţi să gândim împreună la ce înseamnă o echipă, unde contează:
să-ţi pese - aşa începe: să vrei - aşa porneşti, să lupţi - aşa construieşti.
să crezi - aşa rezişti: să învingi - aşa reuşeşti, să speri - aşa continui.
să simţi - aşa te bucuri!
De ziua noastră, vă urez tuturor mult succes în activitatea profesională, împliniri în viaţa personală,
sănătate şi bucurii alături de cei dragi!

La mulţi ani şi sărbătoare frumoasă, dragi camarazi!
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INSPECTOR GENERAL,
Colonel Marcel-Sorin LUCACIU

MESAJUL

INSPECTORULUI ȘEF
al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã Dâmbovița
cu ocazia sărbătoririi

Zilei Protecției Civile din România

Ziua Protecţiei Civile din România este o bună ocazie de a aduce un omagiu tuturor celor care, de-a lungul
timpului, şi-au dedicat activitatea în slujba cetăţenilor,
pregătindu-i, informându-i şi asigurându-le protecţia în
situaţii de urgenţă. Aprobarea, prin Înaltul Decret Regal a
Regulamentului Apărării Pasive de către Carol al II-lea, la
28 februarie 1933, consfinţeşte înfiinţarea primelor structuri de apărare civilă din România.
Sărbătorim 79 de ani de la întemeierea protecţiei civile, acest serviciu comunitar, o structură capabilă
care a conferit de-a lungul anilor un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor, prin importanţa misiunilor desfăşurate, extrem de dificile.
Sfârşitul anului 2004 aduce împreună două instituţii: Grupul de Pompieri şi Inspectoratul de Protecţie
Civilă, într-o structură de elită a societăţii româneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă destinat să
execute activităţi de pregătire şi protecţie a populaţiei, de intervenţie pentru salvarea şi protejarea persoanelor şi bunurilor materiale, precum şi activităţi de urgenţă medicală, descarcerare şi protecţie a mediului, toate acestea definind un singur scop: siguranţa cetăţenilor.
În cadrul noii structuri, activitatea protecţiei civile este de fapt activitatea de pregătire, protecţie
şi educare preventivă a populaţiei care impune un înalt standard de responsabilitate, dăruire şi muncă
asiduă, împreună pentru a genera un comportament preventiv în rândul cetăţenilor. O populaţie bine
pregătită va fi mai puţin luată prin surprindere de un eveniment inopinat, va acţiona cu mai multă precizie şi promptitudine şi va reveni mai repede la starea de normalitate. Informarea populației şi executarea
corectă exerciţiilor de pregătire a acesteia duce la reducerea stării de teamă, nesiguranţă şi panică a oamenilor în cazul unei situaţii de urgenţă şi creşterea încrederii şi respectului faţă de autorităţi.
În concluzie, putem afirma că indiferent de mijloacele şi forţele avute la dispoziţie, de-a lungul anilor,
protecţia civilă şi-a concentrat şi va continua să îşi concentreze eforturile şi resursele pentru a conştientiza,
instrui şi apăra populaţia.
Adresez cu această ocazie tuturor celor care acţionează pentru salvarea vieţii semenilor noştri şi a
bunurilor materiale, sincere urări de sănătate, impliniri şi satisfacţii în activitatea profesională şi personală
alături de îndemnul de a onora pe mai departe încrederea acordată de populaţie.
La mulţi ani !
INSPECTOR ȘEF
Colonel Mirel Pietreanu
Salvatorii Dâmbovițeni
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COMUNICAREA
MANAGERIALĂ

ÎN SISTEMUL MILITAR AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Colonel Mirel PIETREANU
Colonel dr. Valeriu-Mihail FRĂŢILĂ

GENERALITĂȚI
Comunicarea, în ştiinţa managerială, este
cunoscută ca o principala activitate desfăşurată de
manageri, fiind considerată componenta de bază a
funcţiei de coordonare.
În sens larg, prin comunicare înţelegem schimbul
de mesaje între două sau mai multe persoane, din cadrul
unei organizaţii, în vederea realizării obiectivelor, sau
mai simplu, un schimb de mesaje între un emitent (E)
şi un receptor (R).
La întrebarea „de ce comunicăm într-o
organizaţie?” pot exista o multitudine de răspunsuri,
câteva însă, fiind unanim acceptate:
• funcţiile
managementului
nu
pot
fi
operaţionalizate în lipsa comunicării. Procesele de
stabilire a obiectivelor, de realizare a concordanţei cu
structura organizatorică, de armonizare a acţiunilor
cu obiectivele iniţiale şi de eliminare a defecţiunilor,
de antrenare a personalului, se bazează pe primirea şi
transmiterea de mesaje;
• comunicarea stabileşte şi menţine relaţiile dintre angajaţi;
• prin feed-back-ul realizat, comunicarea relevă
posibilităţile de îmbunăţatire a performanţelor individuale şi generale ale organizaţiei;
• aflata la baza procesului de motivare, comunicarea face posibilă identificarea, cunoaşterea şi utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi şi stimu-
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lente pentru orientarea comportamentului angajaţilor
spre performanţă şi satisfacţii;
• contribuie la instaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelegere şi acceptare reciprocă între şefi
şi subordonaţi, colegi, persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei.
Este greu de aflat un aspect al activităţii managerului care să nu implice comunicare, problema reală
a comunicării organizaţionale nu este dacă acesta se
angajează sau nu în acest proces, ci dacă comunică bine
sau satisfăcător. Comunicaţia este rezultatul firesc al
comunicării (comunicarea fiind procesul de transmitere
a informaţiilor între E şi R).
Potrivit lui Ovidiu Nicolescu, principalele abordări
ale procesului de comunicare pot fi rezumate la
următoarele:
a) Schema lui Lawel prezintă într-o manieră foarte simplificată (liniară) procesul de comunicare conceput să răspundă la cinci întrebari: Cine? Ce zice? Prin
ce mijloace? Cui? Cu ce efecte? Îşi are sorgintea în abordarea clasică a şcolii comportiste (behavioriste), schema
stimul-răspuns. Comunicarea este văzuta ca traseul unui
stimul (informaţie) ce provoacă un răspuns (impactul
asupra receptorului) (Fig. 1).

Fig. 1. Schema lui Lawel
b) Schema lui Shannon, mult mai complexă decât
precedenta prin aceea că se introduc şi se utilizează
noţiunile de codificare şi decodificare ce permit explicitarea numeroaselor blocaje ale comunicării (Fig. 2).

Fig. 2. Schema lui Shannon

c) Schema lui Wiener completează precedentele
realizări cu feed-back-ul (informaţia retur) în posesia
căruia emiţătorul intră, cunoscând astfel maniera de receptare a mesajului comunicaţiei (Fig.3).

Fig. 3. Schema lui Wiener
Regulile comunicării sunt: a cantităţii (în ceea
ce spun, vorbitorii trebuie să ofere informaţia necesară,
nici mai mult nici mai puţin), a calităţii (ceea ce
spun vorbitorii trebuie să respecte realitatea), a
relaţiei (mesajul vehiculat de vorbitor trebuie adecvat scopului comunicării), a semnificaţiei (informaţia
transmisă trebuie să fie semnificativă pentru contextul şi circumstanţele în care se desfăşoară comunicarea), a stilului (vorbitorii trebuie să fie clari, coerenţi,
comprehensivi şi concişi) şi a receptivităţii (emitenţii
trebuie să-şi adapteze mesajele la caracteristicile
receptorilor şi la cunoştinţele presupuse de aceşt
ia).
Informaţia se mai referă şi la anumite stări sau
condiţii care reflectă un fragment din desfăşurarea unui
proces sau a unor întâmplări din trecut, prezent sau viitor. Din aceasta cauză, informaţia poate fi considerată
“o comunicare, un mesaj care conţine elemente noi
de cunoaştere a unor stări sau a condiţiilor unor evenimente (fenomene, fapte, procese) economice, sociale,
culturale, ştiinţifice şi tehnice” din trecut, prezent şi
viitor.
Informaţiile furnizează pe de o parte, date asupra unor probleme sau asupra producţiei, iar pe de altă
parte, indicaţii despre poziţia adoptată de manageri în
legătura cu problemele respective pe care trebuie să le
soluţioneze.
Informaţia orală este folosită în consfătuiri,
şedinţe, în contacte directe, aceasta se exercită în
două sensuri: ascendent (de la organul de execuţie, la
organul de conducere) şi descendent (de la organul de
conducere, la cel de execuţie). Acest fel de informaţie
stabileşte contactul direct şi permite managerilor de
orice nivel să se adreseze nemijlocit personalului cu
care lucrează, dar are unele inconveniente faţă de
informaţia scrisă în ceea ce priveşte controlul ordinelor
transmise sau deciziilor, etc.
Informaţia scrisă este reprezentată prin procesele
verbale, rapoartele, dări de seamă, balanţe, bilanţuri,
ordine, note de serviciu, jurnale şi documente.
Informaţia audiovizuală este reprezentată
prin filmele, prin graficele, schemele, precum şi prin
comunicările transmise prin intermediul televiziunii, radioului.

Factorii generali ai blocajelor în comunicare, care
reprezintă barierele comune ridicate de oameni în calea
comunicării, sunt:
a) Diferenţele de personalitate- fiecare om este un
unicat de personalitate, pregătire, experienţă, aspiraţii
elemente care împreună sau separat influenţează
înţelegerea mesajelor. Personalitatea este considerată
de specialişti rezultanta a patru factori: constituţia şi
temperamentul subiectului, mediul fizic (climat, hrană),
mediul social (ţara, familie, educaţie), obiceiurile şi deprinderile câştigate sub efectul influenţelor precedente
(mod de viaţă, igienă, alimentaţie, etc.).
b) Diferenţele de percepţie-percepţia este procesul prin care indivizii selectează şi interpretează, senzorial, stimulii şi informaţiile în funcţie de propriile repere şi imaginea generală despre lume şi viaţă. Modul
în care noi privim lumea este influenţat de experienţele
noastre anterioare, astfel ca, persoane de diferite
vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupatie, sex,
temperament, etc., vor avea alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie
sunt deseori numai rădăcina multor alte bariere de comunicare. Există o mare probabilitate ca, receptând
mesajele, oamenii să vadă şi să audă exact ceea ce s-a
preconizat prin mesaj, dar nu sunt excluse nici situaţiile
de evaluare greşită (şi nu pot fi eliminate). Pentru manager, percepţia diferită a celor din jur constituie un obstacol care poate fi diminuat sau eliminat prin efortul de
a cunoaşte şi înţelege oamenii, astfel încât să poată fi
depăşite situaţiile în care comunicarea este deformată.
Pentru a dezvolta corect comunicarea, este
necesară o amplificare a suprafeţei deschise prin
dezvăluirea de sine, furnizarea unor informaţii despre
noi celor din jur şi reducerea suprafeţei oarbe prin stimularea şi acceptarea feed-back-ului, astfel vom fi capabili să receptăm impresiile celor din jur în ceea ce ne
priveşte, să ne evaluăm şi corectăm defectele de imagine, atitudine şi comportament referitoare la noi şi la
alţii.
c) Diferenţele de statut-pozitia E şi R în procesul
comunicării poate afecta semnificaţia mesajului. De exemplu, un R conştient de statutul inferior al E, îi poate
desconsidera mesajele, chiar dacă acestea sunt reale şi
corecte. Un E cu statut înalt este, de regulă, considerat
corect şi bine informat, mesajele lui fiind interpretabile
ca atare, chiar dacă, în realitate, sunt false ori incomplete.
d) Diferenţele de cultură existente între
participanţii la comunicare pot genera blocaje când
acestea aparţin unor medii culturale, sociale, religioase,
organizaţionale diferite.
e) Lipsa de cunoastere- este dificil să comunicăm
eficient cu cineva care are o educaţie diferită de a
noastră, ale cărei cunoştinţe asupra unui anumit subiect
de discuţie, sunt mult mai reduse.
f) Probleme semantice generate de folosirea unor
cuvinte în moduri diferite, ori a unor cuvinte diferite
în acelaşi mod (de exemplu, cuvântul „eticheta” poate
să aibă semnificaţia inscripţiei de pe ambalaje, dar şi
cea de titlu, calitate, nume sub care figurează cineva).
Probleme semantice apar şi atunci când folosim în exprimare cuvinte sau expresii din jargon, argou, neologisme,
expresii strict tehnice sau prea pretenţioase.
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g) Dificultăţi în exprimare-dacă există probleme în
a găsi cuvinte pentru a ne exprima ideile, trebuie să ne
îmbogăţim vocabularul.
h) Lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul transmis-putem să ne aşteptăm şi la o asemenea
posibilitate. Acolo unde ea este evidentă şi de înţeles,
trebuie acţionat cu abilitate pentru a direcţiona mesajul, astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui care primeşte mesajul.
i) Emoţiile - emotivitatea E şi R poate fi de asemenea o barieră. Emoţia puternică este răspunzătoare
de blocarea aproape completă a comunicării. Pentru a
evita acest blocaj, este bine să se renunţe la comunicare atunci când suntem afectaţi de emoţii puternice.
Aceste stări ne pot face incoerenţi şi pot schimba complet sensul mesajelor transmise. Totuşi, uneori R poate
fi mai puţin (emoţionat) impresionat de o persoană care
vorbeşte fără emoţie şi entuziasm, considerând-o plictisitoare – astfel că emoţia poate deveni un lucru bun.
j) Zgomotul - factor ce ţine de contextul
comunicării şi poate fi produs de:
• folosirea unor instalaţii în apropierea E sau R;
• semnale parazite pe canalele de comunicare;
• erori de comportament ale participanţilor la comunicare (toţi vorbesc în acelaşi timp);
• folosirea de către E a unui număr exagerat de
cuvinte, chiar dacă acestea sunt corecte, astfel încât
mesajul se pierde in neesenţial.

COMUNICAREA

ÎN SISTEMUL MILITAR
AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
În sistemul militar al situaţiilor de urgenţă, comunicarea influenţează în mod deosebit organizarea,
funcţionarea şi reproducerea acesteia, comunicarea
fiind o formă esenţială de adaptare a organizaţiei la
schimbările rapide din mediul extern. Procesul de modernizare a determinat nevoia îmbunătăţirii procesului
de comunicare, atât în interiorul structurilor militare,
cât şi între acestea şi componentele societăţii civile,
având în vedere misiunile de protecţie şi intervenţie în
situaţii de urgenţă.
Comunicarea şi tehnicile de comunicare sunt de
extremă utilitate în chiar interiorul organizaţiei militare,
comunicarea internă este domeniul cel mai complex şi
mai dificil decât orice strategie de comunicare. Oamenii
simt nevoia să ştie, din surse sigure şi nu din zvonuri, care
sunt problemele cele mai importante ale organizaţiei din
care fac parte, care sunt proiectele de schimbare şi perspectivele de evoluţie ale acesteia în condiţiile intrării în
Uniunea Europeană (ex.: profesionalizarea personalului,
descentralizarea, regionalizarea).
Ştiintele şi procedeele comunicării au o evoluţie
impetuoasă în organizaţia militară şi în întreaga societate; într-o lume dominată de interese divergente, când
dialogul, interviul, comunicatul sau conferinţa de presă,
dreptul la replică, articolul, ştirea, imaginea, etc. întind
tot felul de capcane, trebuie stăpânită foarte bine “arta
comunicării” pentru a le putea descifra sensul şi a contracara. Sistemul situaţiilor de urgenţă nu există întrun habitat artificial şi izolat, ci este parte integrantă a
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societăţii care l-a creat şi pe care o serveste. În acest
context, se impun precizate două aspecte deosebit de importante: în primul rând, teoria şi practica managerială
evidenţiază două tipuri ideale de structuri organizatorice, constituind extremele unei axe, de-a lungul cărora
pot fi plasate majoritatea organizaţiilor (tipul mecanicist, adaptat la condiţii relativ instabile şi tipul organic
sau organicist adaptat la condiţii relativ stabile, atunci
când nu apar continuu probleme noi). În cazul tipului mecanicist, problemele şi sarcinile conducerii sunt
descompuse în componente specializate pentru compartimente, în cadrul cărora, fiecărui individ i se atribuie
o sarcină bine definită. Există o ierarhie clară de control, iar responsabilitatea pentru competenţa generală
şi coordonare, revine managementului de nivel superior.
Comunicarea verbală şi interacţiunea între superiori şi
subordonaţi este accentuată, insistându-se pe loialitatea
faţă de organizaţie şi pe ascultarea superiorilor.
În cazul tipului organic, problemele noi,
neputând fi descompuse şi nici distribuite spre rezolvare
specialiştilor, impun o continuă ajustare şi redefinire a sarcinilor individuale, iar latura contributivă a cunoştinţelor
specialistului este lărgită în detrimentul laturii restrictive. Informaţiile şi recomandările înlocuiesc sarcinile şi
ordinele primite. În acest tip de organizaţie nu se întâlnesc organigrame. Fie şi succintă, caracterizarea celor
două tipuri de structuri organizaţionale, oferă suficiente
argumente pentru a include structura organizaţiei militare în primul tip prezentat. Ca organizaţie mecanicistă,
instituţia militară se confruntă în prezent cu un mediu
extrem de dinamic, întrucât societatea civilă cunoaşte o
perpetuă schimbare, mult accelerată la început de mileniu.
Aceasta evoluţie a mediului are repercursiuni imediate şi directe asupra sistemului militar al situaţiilor
de urgenţă, obligandu-l să se adapteze. Legătura dintre organizaţia militară şi societatea civilă, implică cu
siguranţă comunicarea, ca vector al informării populaţiei
despre producerea sau evoluţia unei situaţii de criză.
În al doilea rând, trebuie evidenţiate modalităţile
prin care organizaţia militară va reuşi să facă faţă
noilor probleme ale schimbării, inovaţiei şi incertitudinii, în condiţiile sprijinirii în continuare pe o structură
birocratică, formală.
În mod concret, organizaţia militară poate opta
pentru una din următoarele reacţii, care să-i permită
eficientizarea demersului comunicaţional cu societatea:
să dezvolte sistemul figurii ambigue al unei ierarhii oficiale şi un sistem, nerecunoscut formal, de relaţii între
comandatul organizaţiei militare şi persoane aflate în
diferite poziţii ale structurii manageriale din societate
(prefectul judeţului, preşedintele Consiliului Judeţean,
primarii, etc.), să facă faţă problemelor de comunicare
prin diversificarea structurii ierarhice birocratice, prin
crearea unei noi funcţii sau a unui nou compartiment
specializat şi să folosească sistemul personal sau de consiliu (consiliul de conducere este metoda tradiţională de
rezolvare a problemelor temporale, care nu pot fi rezolvate individual fără a fi afectat echilibrul puterii).
Specialiştii consideră elemente de bază ce pot fi
avute în vedere la stabilirea unei strategii de comunicare
exprimarea (verbală si nonverbală), telecomunicaţiile,
videocomunicarea, marketingul, publicitatea, relaţia cu

mijloacele mass-media, comunicarea internă,lobbing-ul
şi raporturile interpersonale.
Importanţa comunicării intrapersonale, interpersonale şi de grup, derivă din faptul că sistemul militar
al situaţiilor de urgenţă este un organism viu, dinamic,
format din specialişti care sunt supuşi unor transformări
şi presiuni continue determinate de realitatea noilor
condiţii socio-economice şi hidrometeorologice, dar în
special de adaptarea personalului la cerinţele şi atribuţiile
structurilor nou înfiinţate pe linia situaţiilor de urgenţă.
Impactul deciziilor adoptate într-o organizaţie militară
va depinde de coordonare, ce are ca fundament practic comunicarea, care în acest context, apare ca o confruntare a opiniilor în scopul transmiterii informaţiilor,
instaurării încrederii administraţiei publice locale şi centrale, a populaţiei în profesionismul personalului specializat pe tipuri de dezastre, evitării inducerii în eroare sau
omisiunii în comportament.
Procesul de comunicare în sistemul militar, are
aceleaşi componente ca procesul de comunicare din orice
organizaţie a societăţii, cu toate acestea, pentru fiecare
tip de comunicare există caracteristici specifice mediului militar. Raporturile interpersonale sunt cele care
permit adevărata comunicare eficientă, în acest sens, se
remarcă faptul că maniera de comunicare este generată
(chiar comandată) prin observarea atitudinii psihologice
a interlocutorului.
Indiferent ce scop se urmăreşte, este bine să se
stabilească câteva întrebări simple, înainte de a începe
comunicarea, aceasta având o bună şansă de succes:
1. De ce? (Scopul):
• De ce comunic?
• Care este scopul meu real de a scrie sau a vorbi?
• Ce sper eu să realizez? Schimbare de atitudine?
Schimbare de opinie?
• Care este scopul meu? Să informez? Să conving? Să
fraternizez cu cineva? Să fac conversaţie?
2. Cine? (Interlocutorul)
• Cine este R mesajului meu?
• Ce fel de persoană este? Ce personalitate are?
Educaţie? Vârsta? Statut social?
• Cum va reacţiona la conţinutul mesajului meu?
• Ce ştie el despre conţinutul mesajului meu? Mult?
Puţin? Nimic? Mai mult sau mai puţin decât mine?
3. Unde şi când? (Locul şi contextul)
• Unde va fi interlocutorul când va primi mesajul
meu? În birou sau în apropierea altui obiect interesant? Care elemente ale mesajului meu nu sunt
cunoscute, astfel încât va fi nevoie să-i reamintesc
faptele?
• In ce moment soseşte mesajul meu? Pot răspunde
la o problemă ridicată de interlocutor? Sau mesajul
meu va reprezenta prima informaţie pe care interlocutorul o va auzi despre problema respectivă?
• Care este relaţia mea cu ascultătorul? Este subiectul mesajului meu un motiv de controversă între noi?
Atmosfera este încarcată sau cordială?
Răspunsul la aceste întrebări ne ajută să găsim
răspunsuri la următorul set de întrebări:
4. Ce? (Subiectul)
• Ce vreau exact să spun? Ce aş dori să comunic?
• Ce doreşte el să stie? Ce informaţii pot omite?

• Ce informaţii pot da pentru a fi: clar, concis, amabil, constructiv, corect, complet?
5. Cum? (Tonul şi stilul)
• Cum voi comunica mesajul meu? În cuvinte? În imagini? În cuvinte sau imagini? Ce cuvinte? Ce imagini?
• Ce mod de comunicare va fi mai apreciat? Scris sau
vorbit? O scrisoare, o discuţie personală sau un interviu?
• Cum voi organiza informaţiile pe care vreau să le
transmit? Voi folosi o prezentare deductivă (încep
cu punctul meu de vedere principal şi apoi să continui cu explicaţii, exemple, ilustrări)? Sau voi utiliza o prezentare inductivă, în care esenţa mesajului
meu va fi plasată la final?
• Cum voi realiza efectul dorit? Ce ton trebuie să folosesc pentru a realiza obiectivul? Ce cuvinte trebuie
să folosesc sau să evit pentru a crea o atmosferă
potrivită?
Comunicarea interpersonală reprezintă un proces care se desfăşoara între două persoane, prezentând
următoarele etape distincte: stimulul, atenţia, filtrarea
şi completarea interacţiunii. Pentru organizaţia militară,
eficientizarea comunicării interpersonale presupune
existenţa feed-back-ului. Pornind de la premisa că nu
întotdeauna dorim să spunem ceea ce cuvintele noastre exprimă sau nu întelegem, ceea ce auzim sau citim,
feed-back-ul este o componentă vitală a efortului nostru
comunicaţional. Feed-back-ul reprezintă informaţia care
semnalizează dacă ne-am făcut înteleşi, el informează
ce a recepţionat, interpretat şi înţeles cealaltă persoană
din mesaj şi cât de eficienţi am fost în rolul de emiţători/
codificatori. Atunci când nu se acordă nici o atenţie
feed-back-ului, nu este generată nici o reacţie şi, în
consecinţă, nu se impune o îmbunătăţire în comportamentul emiţătorului sau în calitatea relaţiilor dintre el
şi receptor.
Un subordonat supus unui climat de muncă generator de anxietate, îsi va dezvolta un comportament defensiv, spre deosebire de persoana care, având la îndemână
resursele necesare şi sprijinul corespunzător din partea
conducerii, va utiliza feed-back-ul pentru îmbunătăţirea
procesului de comunicare interpersonală. Comunicarea
de grup are rol determinant în elaborarea, transmiterea şi
operaţionalizarea deciziilor manageriale din organizaţia
militară şi pentru a fi eficientă, trebuie să se ţină seama
de natura grupului.
Comunicarea nonverbală este aceea care
facilitează codificarea informaţiilor şi decodificarea mesajelor, iar atunci când nu se armonizează sau este în
contradicţie cu mesajul verbal, sau cu ceea ce se ştie
despre o anumită persoană, este cea căreia i se acordă
mai multă credibilitate, întrucât este un fapt recunoscut
şi frecvent menţionat de specialiști în domeniu că este
mult mai greu să minţim prin intermediul comunicării
nonverbale, chiar dacă, adeseori, minciuna este rezultatul circumstanţelor vieţii.
Punerea în practică a acțiunii de comunicare
nonverbală presupune însă alegerea mijloacelor cele
mai adecvate şi mai relevante din perspectiva limbajului corpului ca formă majoră de comunicare nonverbală
(expresia feţei poate furniza în mod continuu un comentariu al reacţiei la ceea ce spunem: surprindere, neîncre-
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dere, aprobare, dezaprobare, furie, etc.; de asemenea,
se poate vorbi despre o faţă publică, pe care oamenii o abordează în general la serviciu, ca şi de o faţa
particulară, care se iveşte atunci când oamenii doresc
să se relaxeze. In cadrul organizaţiei militare, grupurile acţionează ca intermediari între individ şi societate,
influenţând individul prin valorile acceptate şi prin standardul comportamental al grupului căruia îi aparţine. În
procesul comunicaţional, conducătorul militar va trebui să ţină cont de caracteristicile grupului, respectiv
structură, coeziune, compunere, dimensiune, rol.
În cazul comunicării interpersonale, şi în cel al
comunicării de grup, conducătorul militar poate influenţa
calitatea comunicării, atât în calitatea sa de iniţiator
şi de coordonator al comunicării (emiţător), cât şi în
cea de receptor. La emiţător, existenţa unor dificultăţi
în capacitatea sa de transmitere a informaţiilor, poate
influenţa negativ procesul comunicaţional datorită unor
cauze cum ar fi insuficienta documentare, tendinţa
de a transforma dialogul în monolog, stereotipiile în
modalităţile de transmitere şi prezentare a informaţiilor,
utilizarea unui limbaj neadecvat cu persoana care negociaza mesajul, utilizarea tonului ridicat, iritabilitate şi
lipsa de atenţie sau de abilitate în dirijarea şi controlul
dialogului.
Ca receptor, conducătorul militar poate influenţa
negativ procesul comunicaţional datorită unor
deficienţe în capacitatea sa de ascultare, precum lipsa
de respect faţă de personalitatea interlocutorilor, capacitatea redusă de concentrare asupra fondului problemei, persistenţa ideii personalului din subordine nu
poate avea sugestii bune pentru rezolvarea unei probleme, tendinţa de a interveni în timpul expunerii şi de
a prezenta exact varianta contrară şi rezistenţa faţă de
introducerea unor idei noi.
La rândul lor executanţii, ca emiţători, pot
influenţa comunicarea, atât în postura de emiţători, cât
şi în postura de receptori, fie din cauza unor deficienţe
care au ca sursă dorinţa de securitate sau lipsa implicării
în viaţa organizaţiei, fie din cauza lipsei capacităţii de
ascultare.
Liderul militar trebuie să ştie să folosească comunicarea, cu instrumentul ei – informaţia, ca pe
un puternic factor motivaţional pentru toţi membrii
organizaţiei militare, astfel ca militarul bine informat,
indiferent de locul şi rolul său în structura organizaţiei,
să devină astfel extrem de eficient în îndeplinirea misiunii sale. Comunicarea îi permite liderului militar realizarea oportună a feed-back-ului prin care el evaluează
înţelegerea corectă a mesajelor transmise sub formă de
ordine, dispoziţii sau hotărâri.
Figura centrală a fluxului informaţional în cadrul
organizaţiei militare este comandantul, care trebuie să
înţeleagă şi să foloseasca bine limbajul, atât cel verbal, cât şi cel nonverbal, pentru conducerea eficientă
a organizaţiei sale. Fără a înţelege puterea şi efectele
limbajului, liderul militar nu poate opera în mod optim pentru a regla şi sincroniza eforturile individuale
ale militarilor din subordine. În acest sens el trebuie să
fie un vorbitor convingător, un ascultător eficient şi un
conducător capabil să rezolve un conflict prin dialog.
Pentru aceasta, el trebuie să fie pregatit şi să-şi formeze
deprinderile necesare comunicării eficiente.
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Pe circuitul informaţiei în organizaţie sau pe
traseul comunicării interpersonale pot surveni o serie de perturbări, comunicarea organizaţională şi
interpersonală ascendentă, orizontală şi descendentă
din organizaţia militară, întâmpină dificultăţi datorită
anumitor bariere ce produc blocaje, distorsiuni şi
bruiaje, atât în transmiterea, cât şi în recepţionarea
informaţiei.
Pentru
raportul
comunicaţional
specific
organizaţiei militare, gradul militar se află în fruntea
listei obstacolelor (pe de o parte subordonaţii se simt
blocaţi, nu găsesc argumentele necesare atunci când
discută cu superiorii în grad, iar pe de altă parte sunt
nerăbdători şi grăbiţi în dialog cu cei inferiori în grad).
Prima impresie asupra unei persoane, duce la
evaluări pozitive şi negative care influenţează percepţia
şi spusele acesteia şi, în situaţiile următoare, putând să
afecteze intercomunicarea, prin prezenţa unor judecăţi
de valoare care, de fapt, nu mai corespund cu atitudinea şi comportamentul actual al acelei persoane. Avem
de-a face cu aşa numitul “efect halo”, ce înconjoară ca
un “nimb” o persoană, lucru ce ne face ca, uneori, să se
refuze acceptarea că ea poate greşi când primele impresii au fost pozitive sau se insistă în a o menţine sub
judecăţi negative, chiar dacă aceasta a avut realizări remarcabile. Spre exemplu: la unele controale şi verificări
ce se execută în timpul afectat pregătirii sau asupra activitatii unui ofiţer, de multe ori planează asupra aprecierii, impresiile anterioare sau se recepţionează mereu
discursul unui şef sub semnul imaginii formate cu ocazia primului contact cu acesta, lucru ce poate altera
înţelegerea corectă a mesajului transmis de acesta.
Absenţa comunicării poate fi considerată ca un
semnal de alarmă al imposibilităţii de desfăşurare a
negocierii, după cum, prezenţa sa este un indiciu al
şanselor ca negocierea să se deruleze, deci, ca pentru a
comunica eficient nu sunt suficiente cunoştintele despre
comunicare, ci este nevoie de formarea deprinderilor şi
de folosirea lor potrivit împrejurărilor.

MANAGEMENTUL

COMUNICĂRII CU MASS MEDIA
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Cea mai eficientă metodă de a combate zvonurile,
constă în satisfacerea nevoii fireşti şi naturale a oamenilor de informare promptă, corectă, ceea ce se realizează
printr-o comunicare oportună din partea autorităţilor.
Comunicarea în situaţii de urgenţă.
Situaţiile de urgenţă generează panica, anxietatea
socială, contextul pentru zvonuri şi speculaţii, soluţiile
din perspectiva comunicării fiind mesajul veridic, sincer, exact. Scopul comunicării în cazul managementului
situaţiilor de urgenţă îl reprezintă adaptarea strategiilor
de comunicare la orizontul de panică socială generat de
evenimente – adaptarea mesajului, precizia şi informarea corectă pentru a genera o atitudine favorabilă care
să sprijine intervenţia autorităţilor.
Principiile comunicării în situaţii de urgenţă
sunt:
• transmiterea oportună către public şi jurnalişti
a informaţiilor necesare realizării unui management

eficient al consecinţelor;
• oferirea de răspunsuri complete întrebărilor
puse de jurnalişti sau de alte categorii de public pe
masură ce informţiile transmise pot fi verificate;
• principiul “O SINGURĂ VOCE” asigură unitatea
de mesaj la toate nivelele implicate în managementul
situaţiilor de urgenţă.
Obiective de comunicare:
• difuzarea mesajelor de apel la calm şi de control al situaţiei în cadrul unei strategii de îngrădire şi
diminuare a panicii;
• difuzarea instrucţiunilor deja existente,
corespunzătoare tipului situaţiei de urgenţă, către
fiecare categorie de public ţintă;
• informarea corectă şi în timp real asupra datelor cunoscute ale situaţiei de urgenţă, consecinţelor şi
măsurilor luate ;
• realizarea comunicării şi informării interne în
cadrul echipei de management al urgenţei şi în interiorul echipelor coordonate de aceasta.
Categorii de public ţintă:
• victimele şi rudele acestora ;
• cetăţenii din zona afectată de situaţia de
urgenţă
• cetăţenii din zonele potenţiale de risc;
• mass-media şi opinia publică din ţară şi
străinatate ;
• autorităţile implicate în gestionarea situaţiei de
urgenţă ;

•
categoriile speciale de public ţintă:
operatorii economici, organizaţii umanitare,
organizaţii internaţionale, ONG-uri, etc.;
•
membrii structurilor de gestionare a
urgenţei şi membrii echipelor de intervenţie ale
autorităţilor locale, precum şi familiile acestora.
Mesajul
Conceptul strategic al mesajului într-o
situaţie de urgenţă “SITUATIA ESTE SUB CONTROL”
trebuie urmat de prezentarea măsurilor luate, în
timp ce conceptele - cheie pe care se construiesc
mesajele trebuie să fie de tipul: control, grijă,
intervenţie rapidă, eficienţă, cooperare, întrajutorare, reciprocitate, ajutor.
Lipsa de comunicare cu mass-media, poate
crea impresia că situatia este scăpată de sub control.
Tehnicile de comunicare folosite în relaţiile
cu mass-media sunt organizarea a două conferinţe
de presă într-un interval de 3-10 ore de la apariţia
situaţiei de urgenţă, briefing-uri de presă organizate ori de câte ori este necesar, difuzarea mapelor de presă, facilitarea obţinerii de declaraţii şi
interviuri, de la persoanele de decizie, pentru
jurnalişti, facilitarea obţinerii unor documente de
interes public în scopul documentării jurnaliştilor
sau însoţirea jurnaliştilor în zona de intervenţie,
pentru activitatea de documentare.
În concluzie, managementul comunicării în
situaţii de urgenţă implică numirea şi pregătirea
echipei de gestionare a comunicării, stabilirea
politicii de comunicare şi a mesajelor de bază, organizarea la nivelul Celulei de Criză a Centrului de Informare
Publică, format din comunicatorii instituţiilor direct implicate în gestionarea situaţiei de criză, menit să ofere
informaţii referitoare la situaţia curentă şi măsurile luate, informarea categoriilor de public-cheie (populaţia
afectată, mass- media, reprezentanţii puterii centrale şi locale, politicieni, etc., anticiparea şi rezolvarea nevoilor jurnaliştilor, pregătirea canalelor prin
care populaţia poate cere informaţii sau exprima opinii (linii telefonice gratuite, forum de discuţii pe Internet, întâlniri publice), asigurarea vizibilităţii pe timpul
gestionării situaţiei de urgenţă, gestionarea percepţiei
care reflectă competenţa, realitatea şi transparenţa,
corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presă
care denaturează situaţia reală din teren, realizarea
comunicării interne cu personalul instituţiilor implicate
în gestionarea situaţiei de urgenţă înaintea efectuării
declaraţiilor publice, păstrarea contactului cu familiile potenţialelor victime, comunicarea, imediat ce pot fi
confirmate, a tuturor ştirilor bune sau rele, către toate
canalele de informare a populaţiei, în acelaşi timp,
combaterea zvonurilor printr-o informare oportună,
corectă şi completă, precum şi prevenirea şi combaterea manipulării informaţionale.
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TERORISMUL

CHIMIC
Definitie
NATO definește agentul chimic ca pe o substanță
chimică destinată a fi folosită în operațiuni militare, cu
intenția de a ucide, de a produce afecțiuni severe sau de a
scoate din luptă oamenii datorită efectelor lor fiziologice. Se
consideră că armele chimice și biologice clasice (cum sunt
antraxul sau ciuma) reprezintă limitele extreme ale unui
spectru de produse chimice de origine biologică (cum sunt
toxina botulinică sau ricinul). Armele chimice pot fi clasificate în funcție fie de modul lor de acțiune, fie de timpul cât
rămân active în mediu (persistența) și de letalitate.
Metode de diseminare.
Agenții chimici pot fi diseminați prin proiectile de
artilerie sau rachete, prin bombardamente aeriene sau pulverizare. În atacul din 1995, din metroul din Tokyo, teroriștii
au lăsat, într-un tren subteran, o pungă din plastic cu gazul
neurotrop sarin, pe care, înainte de-a fugi, au gaurit-o cu vârful umbrelei. Vaporii dispersați au afectat 3796 de oameni și
au provocat 12 decese.
Agenții de luptă neurotropi.
Agenții de luptă neurotropi sunt un grup special de
compuși organofosforici, toxici, care au fost sintetizați pentru prima dată în Germania, înainte de cel de-al doilea război
mondial. Toți sunt în stare lichidă la temperatura camerei și
emană vapori care pot pătrunde la nivelul pielii, epiteliului
respirator și corneei. Lichidul poate fi absorbit prin contactul
cu tegumentul intact, precum și prin tractul digestiv, după
ingestia de alimente contaminate.
VX
(O-etil-S-[2(di-izopropilamina)etiltmeti]fosfoetioat) are o eficiență mai mare, dar o volatilitate mai
scăzută decât alți agenți neurotropi. Toți agenții neurotropi
acționează prin inhibarea enzimei acetilcolinesteraza, care
cliveaza neurotransmițătorul acetilcolina.
Ameninţarea chimică în teatrele de operaţii.
Cost mic, eficacitate cumplită, un raport “preţcalitate” deosebit de îngrijorător pentru specia umană referi-
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tor la ceea ce numim “armele invizibile” din care face parte
şi arma chimică.
Ameninţarea chimică este departe de a fi o noutate.
Încă din 1947, Organizaţia Naţiunilor Unite, conştientă de
pericole, clasifica armele bacteriologice şi chimice printre “armele de distrugere în masă”, pe acelaşi loc cu arma
nucleară. Diverse convenţii internaţionale au interzis stocarea acestor arme considerate barbare, însă fără nici un
rezultat. Convenţia care interzice armele chimice a intrat în
vigoare în 1997. Ţările semnatare s-au angajat să distrugă
stocurile de care dispun până în anul...2007.
Atunci când vorbim de ameninţarea chimică, nu
facem referire doar la agenţii chimici de luptă, ci şi la emisii
de substanţe chimice toxice industriale, specifice facilităţilor
industriale civile şi terorismul chimic, denumit şi flagelul
secolului XXI.
În teatrele de operaţii cum ar fi Irak sau Afganistan,
utilizarea armelor chimice, a agenţilor toxici de luptă, are
o probabilitate scăzută, existând însă pericolul atacurilor teroriste asupra facilităţilor industriale de producere a
substanţelor chimice toxice industriale sau atacurilor teroriste cu dispozitive improvizate încărcate cu agenţi toxici de
luptă asupra forţelor Coaliţiei, dar şi asupra populaţiei civile.
Din păcate, se observă intenţia de bagatelizare sau,
mai bine spus, apariţia aşa-numitului COMPLEX CASANDRA care generează, în urma lansării unei avertizări de pericol despre un atac chimic, două tipuri de reacţii:
• O reacţie de apărare din partea personalului, care
ia forma respingerii sau a bagatelizării; în situaţia în care
pericolul este minim sau pericolul nu este luat în serios,
oamenii se consolează, spunându-şi: “nu se poate să fie atât
de grav”, ori se resemnează: “oricum, nu putem face nimic”.
• O reacţie de apărare sub formă de fugă, abandonare,
şi, în caz extrem, de panică ajunsă la paroxism, în situaţia
în care personalul realizează intens pericolul.
Irak reprezintă o mare enigmă, datorită faptului
că întreg eşafodajul declanşării conflictului a fost constituit pe existenţa armelor chimice şi biologice, cu intenţia
lui Saddam Hussein de a le utiliza în conflictele regionale,

existenţă care nu a fost dovedită cu ocazia controalelor executate de către inspectorii Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Succesiunea evenimentelor, începând cu anii 1980, când
Irakul deţinea agenţi chimici de luptă (vezicanţi cum ar
fi iperita, psihochimici, cianuri, neuroparalitici cum ar fi
tabun, sarin, VX şi probabil soman), iar industria îi producea pe scară largă (aceştia au fost folosiţi pe timpul conflictului dintre Irak şi Iran), continuând cu distrugerea parţială
în primul război din Golf şi eliminarea altei părţi de către
ONU în urma înţelegerii cu Irakul, culminând în 1995 cu
admiterea, în contrast cu declaraţiile anterioare, a programelor de fabricaţie a armelor biologice. De aici se naşte
întrebarea legitimă de altfel: dacă existau programele de
fabricaţie a armei biologice, ce anume putea opri fabricarea
de arme chimice? Oricum, presupunerea avansată de către
inspectorii ONU cum că agenţii chimici depozitaţi s-au distrus prin degradare nu certifică inexistenţa acestora şi nu
elimină ameninţarea...
Au fost avansate trei scenarii, în ordinea probabilităţii:
• armele chimice au fost distruse, probabil, de către
irakieni;
• armele chimice au fost ascunse - în Irak;
• armele chimice au fost relocate într-o altă ţară,
după toate probabilităţile - în Siria.
Iranul, mai mult decât orice altă ţară, a învăţat pe
propria piele, după şapte ani de atacuri irakiene cu arme
chimice, care este impactul şi efectele lor asupra populaţiei
civile. În timpul conflictului, Iranul a declanşat propriile
programe de producere a armelor chimice, însă nu la nivelul programelor şi scopului irakian şi, la momentul actual,
deţine arme chimice (probabil cianuri, iperită, levizită, fosgen, VX şi sarin) şi vectori de trimitere la ţintă.
Terorismul chimic asigură teroriştilor avantaje sigure în concordanţă cu scopurile propuse:
• rezultate înspăimântătoare în urma utilizării
agenţilor chimici şi crearea panicii;
• imposibilitatea detecţiei agenţilor chimici prin utilizarea sistemelor uzuale de detecţie a conţinutului dispozitivelor explozive;
• dificultăţi inerente de apărare împotriva unor astfel
de arme;
• uşurinţă în desfăşurarea transportului, mascării şi
introducerii în zona de dispunere a ţintei;
• eficacitatea armelor chimice din punctul de vedere
al caracterului letal al acestora;
• existenţa unei perioade de timp între momentul
dispersiei agentului chimic şi apariţia simptomelor de
contaminare;
• posibilitatea executării atacului fără a fi identificat;
• anumite substanţe, funcţie de scopul urmărit,
cauzează incapacitate temporară, fără a cauza moartea,
acestea fiind utilizate pentru intimidare sau avertizare;
• uşurinţa achiziţionării de echipamente necesare
fabricării în cantităţi mici (de altfel, suficiente pentru astfel de acţiuni) a agenţilor chimici;
• existenţa surselor de informare accesibile publicului larg, referitoare la tehnologiile de fabricaţie a
substanţelor chimice;
• posibilităţi multiple de transmitere la ţintă, prin
utilizarea unor metode efective cum ar fi sistemul de ali-

mentare cu apă al unui oraş, bază militară etc., sau utilizarea deplasării aerului ca vector de transmitere la ţintă,
pentru contaminarea obiectivului.
Arsenalul chimic a fost condamnat de întreaga lume.
Armele chimice sunt ieftine, pot produce pierderi mari și
sunt relativ ușor de fabricat, chiar și de către țările în curs
de dezvoltare. Impactul psihologic asupra societății le face
ideale pentru teroriști, așa cum a fost și cazul atacului cu
gaz neurotrop, petrecut în 1995, în metroul din Tokyo, atac
ce i-a avut drept autori pe membrii sectei Aum Shinrikyo.
Calea de contaminare stabilește care sunt primele
semne clinice. În general, după inhalarea de vapori apar
simptomele respiratorii, diminuarea vederii și mioza.
Transpirațiile localizate și fasciculațiile grupelor musculare locale survin, uneori, dupa absorbția prin tegument a
lichidului sau a vaporilor. Se vor manifesta efecte sistemice
doar dacă a fost absorbită, indiferent pe ce cale, o cantitate
suficientă de agent chimic.

Fig. 1 Clasificarea armelor chimice în funcție de
persistență și letalitate
Agentii flictenizanti.
Iperita este un lichid uleios care, la temperatura
camerei, are culoare galbena și un miros vag de mustar sau
de usturoi. În condiții de umezeală și răcoare rămâne în stare
lichidă, dar se evaporă repede într-un mediu uscat și cald,
producând vapori ce pot pătrunde prin hainele obișnuite.
Este un agent alchilant bifuncțional, care reacționează ușor
cu majoritatea moleculelor biologice, inclusiv proteinele și
acizii nucleici. În conflictele armate a fost utilizat pentru
a scoate din luptă un număr mare de soldați. În general,
afecțiunile pe care le generează nu sunt fatale (mortalitatea
la expunerea de iperită a fost de numai 3% în timpul primului razboi mondial), dar sunt de lungă durată.
Iperita este un agent flictenizant puternic (fig 2); o
picatură de 0,1 ml de gaz pur conține o doză de 20000 de ori
mai mare decât cea necesară pentru a flicteniza tegumentul.
Simptomele nu apar decât după 12-24 de ore de la expunere. Eritemul precede apariția unor flictene mari, moi, cu
un înveliș subțire, care se rup usor. Unele arsuri tind să fie
profunde, dar sunt mai adânci în zonele calde și umede ale
corpului, cum sunt axila și regiunea inghinala.
La majoritatea persoanelor cu leziuni inhalatorii,
iritația inițială a mucoasei nazale și a căilor respiratorii este
urmată de apariția bronșitei, care se vindecă în decurs de
patru-șase săptămâni. În expunerile severe, necroza epiteliului respirator duce la formarea unei pseudomembrane,
a dopurilor bronșice și la declanșarea bronhopneumoniei.
Salvatorii Dâmbovițeni
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Absorția sistemică produce grețuri, vărsături, hipotensiune, bradicardie și, după o leucocitoză initială, leucopenie
importantă. Decesul, deși rar, se datorează, de regulă, unei
suprainfecții.
În figura 2 stânga: Fața dorsală a piciorului drept,
la circa 48 de ore după expunerea la vapori de iperită. Se
observă flictenele caracteristice ale tegumentului. Lichidul
din flictenă nu conține agent chimic activ.
În figura 2 dreapta: O victimă a razboiului dintre Iran
și Irak, care ilustrează predilecția arsurilor date de iperită
pentru zonele umede ale corpului, în acest caz a axilei. Leziunea are o vechime de cel puțin trei-patru zile și s-a rupt,
lasând o zonă centrală ulcerată.
Stânga			Dreapta

Figura 2
Fosgenul.
Fosgenul se prezintă sub formă gazoasă la temperatura camerei, este de 3,5 ori mai dens decât aerul și miroase
a fân mucegăit (efectele toxice pot apărea înainte de a-i simți
mirosul). Este absorbit prin contact ocular sau prin inhalare.
Iritația oculară apare imediat, probabil datorită eliberării de
acid clorhidric în timpul hidrolizei fosgenului. Când este inhalat, fosgenul reacționează cu o varietate de macromolecule
tisulare, determinând o creștere a permeabilității capilare,
ceea ce permite lichidelor să pătrundă în spațiile interstițial
și alveolar. Este posibil ca pacienții expuși să nu prezinte nici
un fel de simptome timp de câteva ore înainte de instalarea
edemului pulmonar sever, a cărui apariție poate fi precipitată
de efortul fizic.
Recunoasterea leziunilor produse de armele chimice
Succesul tratamentului necesită recunoașterea precoce a leziunilor produse de expunerea la agenți chimici.
În timp de război, oamenii sunt mai conștienți de pericol:
fumul suspect, ceața, picăturile de pe vegetație și clădiri sau
mirosurile neobișnuite sunt semne de avertisment. Serviciile civile de urgență nu dispun, în mod curent, de detectoare
chimice, iar pentru a diagnostica precoce o leziune chimică,
medicii trebuie să fie permanent suspicioși. Multe efecte ale
agenților chimici se suprapun peste cele ale stărilor patologice comune, cum sunt afecțiunile respiratorii și epilepsia.
Totuși, semnele clinice ale expunerii pot facilita stabilirea
diagnosticului, iar grupele de pacienți cu simptome inexplicabile, instalate recent, trebuie privite cu suspiciune. Deși
semnele clinice ale intoxicației severe cu agenți neurotropi
sunt dramatice, expunerea ușoară este mult mai greu de diagnosticat.
Primul ajutor si decontaminarea.
Când pacienții tratați se află într-un mediu unde
există o amenințare chimică, medicii ar trebui să poarte
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echipament de protecție. Prioritară este decontaminarea,
salvarea vieții subiectului necesitând anumite condiții. Pacientul trebuie mutat din mediul contaminat într-o zonă
bine ventilată, înainte de a-i fi îndepărtate hainele și de a-i
decontamina tegumentul. Apa poate fi utilizată în cantitate
mare, dar soluția diluată de hipoclorit de sodiu este mult mai
eficientă. Ochii trebuie spalați din abundență cu apă sau cu
soluție salină normală.
Tratamentul intoxicației.
Agentii neurotropi.
Intoxicația cu agenți neurotropi este întotdeauna o
mare urgență medicală, deoarece aceștia acționeaza rapid și
în profunzime. Pacienții ce au căile respiratorii compromise
și insuficiență respiratorie vor necesita intubare endotraheală
imediată și ventilație cu presiune pozitivă. Pentru eliminarea cantităților mari de secreții bronșice poate fi necesară o
aspirație agresivă. Concentrația sanguină totală a colinesterazei ne oferă o indicație importantă asupra gradului de
intoxicație, dar principiul ar trebui să fie tratarea pacientului,
și nu scăderea nivelului de acetilcolinesterază.
Tratamentul include:
• Anticolinergice pentru a antagoniza efectele muscarinice;
• Oxime pentru a reactiva aceticolinesteraza
inhibată și a antagoniza efectele nicotinice;
• Anticonvulsivante administrate profilactic, pentru a preveni convulsiile.
Tratamentul precoce cu atropina este esențial la
pacienții cu intoxicație sistemică. Doza totală depinde de
gradul de intoxicare. Atropina trebuie administrată intravenos, câte 2 mg la fiecare trei-cinci minute, până când pacientul este atropinizat. Semnele atropinizării includ gura
uscată, corectarea miozei, diminuarea transpirației și corectarea bradicardiei. Este posibil să fie nevoie de continuarea administrării de atropină în concentrație de aproximativ 2 mg/oră, timp de minimum 24 de ore. Complicațiile
atropinizării includ euforia, aritmiile, delirul și hipertermia.
Deși atropina antagonizeaza efectele muscarinice ale
agenților neurotropi, oximele sunt folosite pentru a reactiva acetilcolinesteraza la situsurile nicotinice. În prezent, în
Marea Britanie este autorizată utilizarea de pralidoxim mesilat. Oximele trebuie administrate precoce, deoarece eficiența
lor scade în timp; dezalchilarea spontană (sau îmbătrânirea)
a acetilcolinesterazei inhibate o face rezistentă la reactivare.
De aceea, va fi administrat, cât mai curând posibil, prin injectare intravenoasă lentă, la interval de 15 minute, pralidoxim mesilat 30 mg/kg până la o doza maximă de 2-4 g.
Controlul convulsiilor crește supraviețuirea și reduce
morbiditatea, așa cum a fost demonstrat în studiile pe animale. Este recomandat ca, înainte de apariția convulsiilor,
pacienților să li se administreze, pe orice cale, 5 mg de diazepam.
Tratatele internationale, cum sunt Chemical Weapons
Convention (Convenția asupra armelor chimice), ar trebui
să contribuie la controlul proliferării armelor chimice și la
verificarea dezarmării, dar ar fi o naivitate să presupunem
ca amenințarea va dispărea. Armata și serviciile de urgență
trebuie să-și mențină abilitatea de a rezolva pe scară largă
atacurile cu arme chimice, ceea ce impune educație continuă,
antrenament și planificare.

RISCURILE TEHNOLOGICE
ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA
MEDIULUI ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
Riscurile tehnologice cu probabilitate relativ mare de producere
a accidentelor sunt nucleare/radiologice, chimice şi poluări industriale, accidente majore la instalaţii/utilaje tehnologice periculoase, explozii, accidentele/avariile la construcţiile hidrotehnice, accidentelor majore pe căile de
comunicaţie, accidente/avarii la conductele magistrale-reţelele de instalaţii
(gaze, petrol, electrice), telecomunicaţii sunt preocupări ale organismelor
internaţionale specializate. Existenţa operatorilor economici poluatori, prelucrarea metalului, producerea energiei electrice în termocentrală, extracţia
şi transportul petrolului, extracţia cărbunelui, transportul combustibilului
nuclear pe căile de comunicaţii, transportul rutier şi feroviar al substanţelor/
deşeurilor periculoase, existenţa lacurilor de acumulare pe râuri, reprezintă
domenii în care măsurile de prevenire a producerii dezastrelor ce pot afecta
sănătatea oamenilor şi factorii de mediu reprezintă prioritatea activităţii
de evitare a apariţiei conflictului de mediu. Efectele locale, regionale sau
transfrontaliere ale dezastrelor tehnologice sunt legate de transportul
substanţelor/deşeurilor periculoase, un rol important în transmiterea
activităţilor preventive şi de intervenţie avându-l fluxul informaţional, care
depinde de tipul poluării şi de locul producerii evenimentului.
1. Generalităţi
Hazardele antropice, fenomene potenţial dăunătoare
societăţii, sunt declanşate de activităţile umane, fiind în
strânsă legătură cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, de
amenajarea spaţiului şi de transporturi, cuprind accidentele
din industrie, agricultură, transporturi, la construcţiile hidrotehnice şi după conflictele armate.
Preocupările globale pentru definirea, sintetizarea şi
clasificarea hazardelor antopice au fost şi sunt priorităţi ale
organismelor specializate precum ONU-Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA/ONU), Organizaţia
Internaţională a Protecţiei Civile (OIPC), Centrul Euroatlantic
de Coordonare a Răspunsului în Caz de Dezastre (EADRCC/
NATO), Uniunea Euroatlantică de Răspuns în caz de Dezastre (EADRU), Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
de la Viena, Agenţia pentru Energie Nucleară a OECD, organisme ale Uniunii Europene şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă(IGSU) care, pentru o coordonare a
managementului hazardelor şi riscurilor, au stabilit criterii
de clasificare a dezastrelor tehnologice după geneză (industriale, radiologice, nucleare, chimice, biologice, explozii şi incendii de mari proporţii, accidente la construcţiile hidrotehnice, prăbuşiri de mine, galerii, accidente majore pe căile de
comunicaţii (rutiere, feroviare, fluviale, maritime, aeriene),
transportul substanţelor/deşeurilor periculoase, accidente
majore la conductele magistrale, prăbuşiri/căderi de obiecte
cosmice (sateliţi, navete spaţiale), după amploarea efectelor
(catastrofice, pierderi mari de vieţi omeneşti -pierderea totală
a instalaţiei de producţie sau daune provocate proprietăţilor
mai mari de 1 milion de euro, întreruperea producţiei pentru

mai mult de 30 de zile, impact pe termen lung sau permanent
asupra mediului, grave, după viteza de propagare: rapide (explozii şi incendii de mari proporţii, accidente nucleare, chimice
sau biologice, căderi de obiecte cosmice, accidente/avarii la
construcţiile hidrotehnice) şi lente (accidente agricole, silvice,
poluări accidentale), după arealul afectat: globale sistemice,
globale regionale (poluarea Mării Negre, a Dunării), regionale
(poluări accidentale pe râurile interioare, accidente industriale cu efecte transfrontieră), locale şi punctuale (accidente industriale cu efecte zonale, accidente de circulaţie, accidente
agricole, silvice cu efecte zonale, căderi de obiecte cosmice),
după frecvenţa producerii: mare (evenimentul se poate produce de mai multe ori în timpul funcţionării instalaţiei-20-30
de ani, mediu-evenimentul se poate produce o dată în timpul
de funcţionare al operatorului economic), redus (evenimentul nu este aşteptat să se producă în timpul de funcţionare al
unităţii, dar se poate produce o dată în timpul de viaţă al tuturor unităţilor de acest tip), extrem de rar (este improbabil ca
evenimentul să se producă în unităţile similare în timpul de
funcţionare de 100 de ani, la nivelul actual), după scara riscului tehnologic (excepţional de mare, foarte mare, mare, tolerabil, acceptabil, scăzut, neglijabil şi intolerabil).
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2. Riscurile tehnologice pe glob
Accidentele tehnologice sunt mai frecvente în cadrul
industriei chimice şi afectează de multe ori aşezările şi
populaţia aflate în împrejurimi prin emisiile de substanţe în
procesul de producţie şi prin cantităţile mari de deşeuri care
afectează solul, apa şi aerul (Bălteanu, D., Alexe Rădiţa, 2000).
Accidentul care s-a produs în anul 1976 la uzina
chimică de pesticide ICMESA din vecinătatea localităţii Meda,
la aproximativ 20 kilometri nord de Milano în Italia, Seveso,
cauzat de creşterea lentă a presiunii într-un reactor utilizat
la producerea triclorfenolului, a produs ruperea unei supape
de siguranţă şi a determinat scurgerea în atmosferă a unei
cantităţi de 6 tone de substanţe chimice, dintre care se presupune de la 100 grame la 20 kg de dioxină.
Comunitatea Europeană a adoptat cadrul legislaţiv
şi măsurile specifice pentru a nu se mai repeta astfel de accidente, prin adoptarea în anul 1982 a Directivei 82/501/CEE
(Seveso I), care impunea măsurile pentru prevenirea producerii unor situaţii similare, informarea populaţiei despre pericolul din zonele unde se desfăşoară astfel de activităţi periculoase, cooperarea în plan regional şi a nominalizat 180 de
substanţe chimice considerate toxice.
În decembrie 1984, în India, la Bhopal, într-o uzină
de pesticide s-a produs un grav accident tehnologic, urmat
de eliberarea în atmosferă a unui gaz toxic, cca. 41 tone de
izocianat de metil depozitat în rezervoare subterane cauzat
de avarierea unei valve de siguranţă, rezultând 6 500 de victime (din care 3.598 morţi), 100.000 de persoane intoxicate,
200.000 de persoane evacuate, concernul fiind obligat să
plătească despăgubiri de 15 miliarde de dolari celor afectaţi.
Încendiul produs în anul 1986 la depozitul unei uzine
chimice din Balle, Elveţia, a fost stins cu apă şi substanţe care
s-au scurs şi au poluat Rinul, s-au infiltrat în sol poluând pânza
freatică pe zeci de kilometri, fiind distrusă fauna piscicolă şi
flora din zona afectată, iar apele subterane au fost contaminate neputând fi folosite la irigaţii şi pentru consumul casnic.
În oraşul Toulouse, din sud-vestul Franţei, în septembrie 2001, s-a produs o explozie puternică la un depozit al
fabricii de îngrăşăminte Azote de France în care era azotat de
amoniu granular (între 200 şi 300 de tone). Explozia (s-a estimat că puterea acesteia a fost echivalentă cu magnitudinea
unui cutremur de 3,4 grade pe scala Richter) a creat un crater
cu un diametru de 50 metri şi o adâncime de peste 10 metri, au
fost sparte geamurile de la ferestrele clădirilor situate în centrul oraşului (la 3 km depărtare), legăturile telefonice au fost
scoase din funcţiune peste 500 de case au fost avariate, două
şcoli au fost distruse, 85 de şcoli şi colegii au fost afectate, un
spital a fost grav avariat, 22 de persoane au murit pe amplasament, 6 persoane au murit în vecinătatea amplasamentului şi
o personă a murit în spital, s-au înregistrat 2 442 de răniţi.
Riscurile privind accidentele nucleare şi urgenţele radiologice sunt active prin funcţionarea pe glob a peste 430
de reactoare nucleare utilizate în centralele atomoelectrice,
unele dintre acestea, amplasate în special în Europa centrală
şi de est (3 în Ucraina, 1 în Bulgaria, 11 în Rusia şi 2 în Lituania),
având la bază tehnologii învechite.
Accidentul nuclear din 1979 produs la centrala nucleară
Three Mile Island (SUA) a determinat autorităţile să decidă
evacuarea a peste 200 000 persoane.
Cel mai grav accident nuclear din istorie s-a produs
în fosta URSS (Ucraina) în anul 1986, la Centrala nucleară de
la Cernobâl, având drept cauză eroarea umană, produsă în
timpul unui test de siguranţă care a determinat producerea
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a două explozii la reactorul numărul 4 de tip RBMK (uraniu, grafit, apă), scutul superior al clădirii, o construcţie care
cântărea 1.000 de tone, a fost pulverizat, învelişul de grafit al
reactorului a luat foc, iar produsele fisiunii radioactive au fost
aruncate la mai mulţi kilometri în atmosferă. Incendiul care a
urmat a durat zece zile şi a determinat eliberarea în atmosferă
a unei mari cantităţi de substanţe radioactive care conţinea
iod 131 şi cesiu 137 (de 400 de ori mai mari decât cele înregistrate în urma bombardamentului atomic de la Hiroshima).
In 1985, într-un institut privat de radioterapie din Goiania, Brazilia, o sursă de Cs 137 (19,3g) pentru teleterapie
este uitată în vechea clădire, nu este notificată autoritatea
nucleară şi clădirea este parţial demolată. În septembrie 1987
două persoane dezasamblează capul de iradiere al instalaţiei,
îl fură şi deteriorează capsula sursei, distribuie fragmente din
sursă unor persoane şi restul ansamblului sursei este vândut
ca fier vechi. In 5 zile, persoanele contaminate au prezentat
simptome gastrointestinale, este anunţat departamentul de
sănătate publică din oraş şi notificată organizaţia de răspuns
la urgenţă, care începe derularea activităţilor (monitorizarea unui număr mare de persoane, decontaminare, trierea
medicală şi aplicarea tratamentului adecvat, supravegherea
unei zone extinse, izolarea zonelor contaminate şi decontaminarea lor.
Riscurile biologice presupun folosirea agenţilor patogeni răspândiţi prin diferite procedee tehnice pentru a
produce îmbolnăviri în masă a populaţiei, faunei şi florei. Este
considerată o armă de distrugere în masă, care poate fi utilizată
fără folosirea altor factori de distrugere, fiind imperceptibilă
până la apariţia primelor cazuri de boală, motiv pentru care
este numită arma „mută”. Ca urmare a diverselor forme de
întrebuinţare, efectul se poate manifesta prin declanşarea de
epidemii, epizootii, epifitii. Declanşarea efectelor armei biologice se bazează pe activitatea specifică provocată de agenţi
patogeni - bacterii, virusuri, ricketsii, ciuperci, paraziţi şi toxine
microbiene asupra oamenilor, animalelor sau culturilor vegetale.
Pe plan mondial, conform statisticilor Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, sunt înregistrate epidemii de malarie
(10 milioane de cazuri, în special în zonele tropicale), holeră
(50.000 de îmbolnăviri), poliomielită, meningită şi febra
galbenă. Foarte alarmante sunt statisticile referitoare la SIDA,
pandemie produsă de virusul HIV, cu transmitere sexuală sau
prin transfuzii de sânge. De asemenea se înregistrează, în medie, 6 îmbolnăviri pe minut, cea mai afectată fiind Africa.
Poluarea este urmare a proceselor industriale din întreaga lume ce emit în atmosferă 6,5 miliarde de tone de dioxid
de carbon pe an, mai mult decât oricând în istoria Pământului.
Surplusul de gaze cu efect de seră captează radiaţia solară
suplimentară, ceea ce înseamna că aduce un plus de energie în sistemul climatic, ceea ce se traduce printr-o presiune
puternică asupra atmosferei. Astfel se explică dezechilibrarea
circulaţiei maselor de aer şi a curenţilor oceanici, distribuirea
haotică a precipitaţiilor şi, în consecinţă, creşterea violenţei şi
a numărului fenomenelor extreme de pe glob. Toate aceste
fenomene sunt amplificate şi de despăduririle neraţionale şi
neştiinţifice, de modificările aduse de acesta cursurilor de apă
sau formelor de relief. Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială prin procesele de producţie
industrială, emisiile sunt substanţe eliberate în atmosferă de
către uzine sau alte centre.
În epoca industrială, concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu 30%, iar a gazului metan cu

100%, fapt ce a determinat ca acest „surplus“ să se suprapună
peste compoziţia naturală a atmosferei şi să conducă la amplificarea efectului de seră, cel care menţine căldură şi viaţa
pe pământ. Efectul de seră suplimentar, cauzat de activităţile
umane, nu se rezumă la creşterea mediei temperaturii globale
cu 0,6 grade Celsius în perioada 1900-1990, cifră care ar putea
părea nesemnificativă, aceasta fiind estimată în ultimul raport I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on Climate Change) al
Naţiunilor Unite, să crească până în anul 2100 cu 5,8 grade
Celsius, în funcţie de cât dioxid de carbon va fi prezent în
atmosferă, încălzirea globală determinând amplificarea tuturor fenomenelor meteo periculoase, precum uragane, tornade, precipitaţii, grindină, descărcări electrice, furtuni violente.
Prin Protocolul de la Kyoto, despre care se speră că va
încetini procesul de încălzire globală, intrat în vigoare din 16
februarie 2005, majoritatea ţărilor industrializate au acceptat
să-şi reducă emisiile poluante, mai puţin Statele Unite şi Australia, acţionându-se ca până în anul 2012 să se diminueze cu
5,2% nivelul actual al emisiilor de gaze, în baza unor cote stabilite individual. Ţările semnatare sunt obligate la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 5% sub nivelul
emisiilor din 1990, în perioada 2008-2012, iar U.E. s-a angajat
să reducă un procent de 8%, reducerile referindu-se la trei dintre cele mai importante gaze: dioxid de carbon, metan şi oxizi
de azot, acestea se vor măsura comparativ cu anul de bază
1990 (cu excepţia unor ţări cu economie în tranziţie, între care
şi România, care are an de bază 1989).
O nouă directivă elaborată la Bruxelles prevede reduceri importante ale limitelor admise pentru pulberile în suspensie şi înglobează toate restricţiile anterioare privind limitele
admise de ozon, dioxid de azot, dioxid de sulf, plumb, benzen şi monoxid de carbon. Directiva introduce norme severe
pentru reducerea pulberilor în suspensie cu diametrul mai
mic de 2,5 micrometri (PM 2.5), dar instaurează o flexibilitate
mai mare în ceea ce priveşte concentraţia de pulberi în suspensie cu diametru mai mare, situat între 2,5 şi 10 micrometri
(PM 10). Un studiu al OMS, anterior acestei decizii, a reliefat că
pulberile foarte fine în suspensie, odată pătrunse în plămâni,
afectează iremediabil căile respiratorii şi sistemul cardiovascular al oamenilor.
Directiva privind calitatea aerului a fuzionat patru directive anterioare şi o decizie a Consiliului privind calitatea
aerului. Legea, care va trebui să fie adoptată de fiecare ţară
membră UE, păstrează reglementările în vigoare privind
concentraţia ozonului, dioxidului de azot, dioxidului de sulf,
plumbului, benzenului şi monoxidului de carbon, dar introduce noi dispoziţii privind pulberile în suspensie. În ceea ce
priveşte particulele fine, cu diametre inferioare sau egale cu
10 micrometri, se menţin normele deja existente, introducând
doar posibilitatea obţinerii unei derogari în zonele geografice
cu probleme. Concentraţiile de PM 10 pe durata unei zile nu
trebuie să depăşească 50 µg/mc şi nu mai mult de 35 de zile
pe an, concentraţia maximă admisă a fost fixată la 40 µg/mc.
Noutatea Directivei constă în stabilirea norme privind particulele atmosferice inferioare sau egale cu 2,5 micrometri, care
sunt cele mai periculoase pentru sănătate.
Conform Directivei, statele membre nu trebuie să
depăşească, pe teritoriul lor, plafonul de 25 µg/mc pentru
aceste pulberi fine, totuşi, limita concentraţiilor de pulberi în
suspensie impusă prin aceasta rămâne superioară nivelului
de 10 µg/mc, cerut iniţial de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Statele membre trebuie să reducă praful din zonele urbane cu
20 %, până în 2020, faţă de nivelul anului 2010. Directiva a fost

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în luna mai
2008, iar statele membre au la dispoziţie doi ani pentru a o
transpune în dreptul naţional.
Transporturile sunt o importantă sursă de poluare, astfel încât, în S.U.A., statisticile arătă că, 60% din totalul emisiilor
poluante provin de la autovehicule, iar în unele localităţi ajung
chiar şi până la 90% (smogul produs de gazele de eşapament
ale maşinilor sau de alte surse este o problemă continuă a
poluării).
Terorismul are drept scop producerea de victime aleatorii în rândul populaţiei, respectiv, persoane care nu au nici
o legătură cu motivaţia sau natura atacului. Prin terorism,
grupări secrete cu diverse ideologii (Al-Qaeda, ETA), în principal din lipsă de resurse, evită confruntarea directă de tip armat
sau negocierea politică, manifestându-se în diverse forme: luare de ostatici, atac cu bombe capcană (Madrid, Londra), folosire gazelor periculoase în spaţii închise şi foarte aglomerate,
dispozitive explozive improvizate, deturnare de avioane (New
York), acţiuni sinucigaşe (Israel, Irak, India), folosirea de arme
biologice (Tokio, Londra), etc.
3. Riscurile tehnologice în România
Riscurile tehnologice pot fi produse de erorile de
proiectare ale instalaţiilor industriale, de gradul ridicat de
uzură al acestora şi/sau de managementul defectuos practicat
de proprietarii acestora. Transportul substanţelor periculoase
este o altă cauză care poate să producă accidente cu victime
umane, precum şi poluarea mediului.
Aderarea României la Uniunea Europeană implică respectarea Directivei 96/82 CE Seveso II privind gestiunea accidentelor majore implicând substanţe periculoase. Pe teritoriul
României, există 333 de obiective care se află sub incidenţa
Directivei menţionate-245 în categoria celor cu risc major şi
88 cu risc minor, cele mai multe fiind din industria chimică şi
petrochimică -144 unităţi cu risc major şi 55 cu risc minor.
Evenimentele sau accidentele în care apar scurgeri de
substanţe radioactive sunt, dintre cele mai periculoase, cele
nucleare, la CEN Cernavodă, care însă, prezintă risc redus de
accident nuclear, deoarece aceasta utilizează o tehnologie
avansată de tip Kandu.
Surse de risc nuclear sunt reactoarele situate la
Bucureşti-Măgurele, Piteşti-Mioveni sau Drobeta Turnu-Severin. Un risc major pentru România îl constituie centrala atomoelectrică de la Koslodui, de pe teritoriul Bulgariei, deoarece
funcţionează cu o tehnologie învechită.
Până în prezent, România a fost afectată numai de accidentul nuclear de la Cernobâl din noaptea 25/26 aprilie 1986
(în special partea de nord-est a ţării, unde a fost înregistrată o
creştere a ratei persoanelor cu cancer de tiroidă şi a copiilor
născuţi cu malformaţii).
Industria chimică pe teritoriul României este
reprezentată de un număr mare de întreprinderi care utilizează
diferite tipuri de substanţe şi deşeuri periculoase, de la cele
foarte toxice sau cu proprietăţi toxice specifice-alergice, cancerigene, mutagene, până la cele inflamabile, explozive sau
oxidante, toate având impact dăunător asupra mediului.
Prin adoptarea legislaţiei specifice, s-au luat măsuri
de utilizare a substanţelor şi deşeurilor periculoase conform cerinţelor şi standardelor europene privind autorizarea integrată a instalaţiilor industriale, dar şi a normelor
privind gestionarea accidentelor ce implică substanţe periculoase (conform Directivei Seveso II), reuşindu-se ca în perioada 2000-2004, prin respectarea programelor de conformare
Salvatorii Dâmbovițeni

17

cu legislaţia europeană şi intensificarea controalelor de prevenire a producerii evenimentelor cu urmări grave asupra
populaţiei şi factorilor de mediu să se reducă numărul accidentelor tehnologice.
Gradul ridicat de uzură sau proiectarea
necorespunzătoare a instalaţiilor din industria energetică şi
din reţeaua de distribuţie şi transport a hidrocarburilor şi altor
substanţe periculoase, pot genera accidente. Conductele pot
fi afectate de diverse cauze (inundaţii, fisurări în timpul cutremurelor sau furturi din conducte) incidente ce se pot solda cu
scurgerea unor cantităţi mari de combustibili lichizi şi producerea unei poluări pe arii extinse.
În industria minieră pot apărea prăbuşiri ale galeriilor
de mină, alunecări şi lichefieri ale haldelor de steril insuficient consolidate şi ruperi ale iazurilor de decantare. Exemplul elocvent este accidentul de la Certej-Săcărâmb din anul
1971, care s-a soldat cu distrugerea completă a două blocuri
cu apartamente şi peste 100 de victime omeneşti, iar urmele poluării cu metale grele din timpul acestui accident sunt
vizibile şi în prezent, după 30 de ani. În acest sector, au mai
avut loc două accidente majore cu efecte transfrontaliere,
în ianuarie şi martie 2000, respectiv ruperea iazurilor de decantare Bozânta-Aurul şi Novăţ-Roşu din judeţul Maramureş.
Aceste evenimente au produs poluarea cu cianură a Dunării
şi a unor afluenţi ai Tisei, nu numai pe teritoriul României, ci
şi în aval. Cele mai contaminate au fost râurile Băiuţ, Cavnic,
Săsar şi bazinul superior al Lăpuşului. Accidentele au fost
posibile datorită utilizării unui proiect inadecvat şi managementului impropriu al facilităţilor de prelucrare a reziduurilor,
monitorizării inadecvate a construcţiilor şi operării iazului,
precum şi condiţiilor meteorologice severe (precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi dezgheţ).
Cedarea parţială sau distrugerea digurilor şi a barajelor poate fi produsă de viituri puternice şi este urmată de
inundaţii cu efecte devastatoare. România dispune de diguri care constau în 1 600 lucrări a căror lungime desfăşurată
măsoară 9 920 km, şi de 1 353 baraje pentru acumulări de apă
cu un volum total de 13,8 mld mc. Din totalul digurilor, o mare
parte este realizată cu tehnologii depăşite şi prezintă un risc
ridicat deoarece pot ceda uşor în cazul producerii de viituri.
Cedarea digurilor poate avea efecte transfrontaliere, o
asemenea situaţie s-a înregistrat în perioada 3-7 aprilie 2000
când deversarea şi distrugerea unui dig situat pe Crişul Alb,
în apropierea graniţei cu Ungaria, a produs inundaţii de amploare în sectorul Ineu-Chişineu Criş.
Accidentul rutier produs pe timpul transportului
substanţelor periculoase în data de 24.05.2004 pe DN 2 (E85), la intrarea dinspre Urziceni în dreptul localităţii Mihăileşti,
urmat de explozia încărcăturii (20 tone de azotat de amoniu)
a avut ca urmări 13 răniţi, 18 decedaţi, 100 m.l. porţiune de
drum distrusă, reţeaua electrică avariată pe o porţiune de 150
m.l., aproximativ 300 locuinţe avariate, 5 autoturisme avariate,
2 autospeciale de stins incendii avariate, camionul transportator distrus. Pe DN 2 s-a produs un crater cu diametrul de 50 m şi
o adâncime de 10 m, în timp ce la staţia seismică de pe dealul
Istriţa s-a înregistrat explozia, estimându-se echivalenţa unui
cutremur din regiunea Vrancea cu magnitudinea de 3 grade
pe scala Richter.
D. Riscurile tehnologice
specifice judeţului Dâmboviţa
În judeţul Dâmboviţa principalele riscuri tehnologice
cu impact asupra mediului sunt produse de deficienţe şi erori de proiectare la construcţie ale instalaţiilor industriale,

18

Salvatorii Dâmbovițeni

de gradul ridicat de uzură fizică şi morală, de exploatarea
necorespunzătoare, de eroarea umană, de managementul defectuos al operatorilor economici, de transportul substanţelor/
deşeurilor periculoase, de ruperi ale barajelor sau explozii ale
unor instalaţii, având atât cauze naturale cât şi antropice, şi
determinând o succesiune de evenimente extrem de complexe sub forma unor reacţii în lanţ, cu efecte locale sau transfrontaliere.
Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa au crescut riscul nuclear şi radiologic, în special după dezvoltarea şi intensificarea
transporturilor combustibilului nuclear şi a deşeurilor radioactive (combustibil nuclear uzat) pe căile de comunicaţii rutiere,
în special pe autostrada Bucureşti-Piteşti, reglementate prin
norme republicane de radioprotecţie şi alte reglementări ale
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare din
România (CNCAN).
Pentru asigurarea unei varietăţi de procedee de diagnosticare, investigaţii, terapie externă şi internă, în domeniul medical se folosesc surse radioactive punctiforme, în care
intră instalaţiile de radiaţii X, diferiţi radionuclizi şi radiaţiile
gamma, la Spitalul Judeţean Târgovişte, spitalele municipale,
orăşeneşti, precum şi la clinicile şi cabinetele particulare. Prin
specificul muncii, un mare număr de persoane sunt expuse
la radiaţii (personalul medical, pacienţi). Riscul declanşării accidentelor radiologice derivă din existenţa unor posibile defecte ascunse ale subansamblelor, instalaţiilor şi materialelor
folosite, dar şi din posibile erori umane.
În judeţul Dâmboviţa sunt operatori economici care folosesc pentru determinarea defectelor de fabricaţie aparatură
din cadrul laboratoarelor de gamodefectoscopie: SC Mechel
SA, SC Oţelinox SA, SC Erdemir SA, SC UPET SA din Târgovişte
care prezintă risc radiologic pentru salariaţi şi factorii de mediu.
Dezvoltarea industriei chimice a determinat apariţia
unor substanţe toxice industriale, care în cadrul proceselor
de producţie, de utilizare, depozitare sau transport a acestora
prezintă un factor de risc chimic, existând posibilitatea ca la
orice dereglare a procesului, prin avarierea sau deteriorarea
unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport, acestea să
fie eliberate în mediul înconjurător, cu implicaţii asupra ecosistemelor şi sănătăţii oamenilor (sursă de risc major este SC
Nubiola România SRL Doiceşti).
În judeţul Dâmboviţa sunt operatori economici care
produc şi folosesc în activităţile specifice produse chimice
care prezintă pericol, cum ar fi substanţe cu acţiune iritantă,
caustică şi sufocant-asfixiantă (amoniac, clor), care se găsesc
în instalaţiile sursă toxică sub formă de gaze, gaze lichefiate, gaze comprimate, vapori, aerosoli, sau lichide. Surse de
risc sunt staţiile de tratare a apei, ce aparţin societăţilor de
gospodărie comunală de la municipii şi oraşe care folosesc
clorul (Compania de Apă Târgovişte, etc.), fabricanţii de vopseluri (SC SwarcoVicas SA, SC Turnir SRL Târgovişte), deţinătorii
de materiale explozive (SC Carpatcement Holding SA Sucursala Fieni).
Poluarea industrială reprezintă eliberarea în mediul
înconjurător a unor cantităţi de substanţe periculoase, în
concentraţii care afectează echilibrul ecologic pe termen lung
sau mediu. În judeţul Dâmboviţa, operatori economici poluatori sunt SC Mechel SA (fost COST), SC Oţelinox SA, SC Erdemir
SA, SC Romlux SA, SC Electrocentrale Doiceşti, SC Nubiola
România SRL Doiceşti, SC Carpatcement Holding SA Sucursala
Fieni, SC Elsid SA Titu, SC Petrom SA.
Monitorizarea activităţii SC Electrocentrale SA Doiceşti

şi analiza datelor culese, au stabilit că operatorul economic
este poluatorul principal al mediului şi atmosferei, emisiile
eliberate fiind în concordanţă cu tipul de combustibil folosit.
Depăşirile limitelor de rezistenţă ale fenomenelor afectate
de poluare s-au înregistrat la concentaţia de bioxid de sulf, în
zona unde este amplasată. O problemă pentru protecţia mediului, sunt haldele (steril depozitat la Şotânga), acesta are
în compoziţie substanţe nocive şi fiind depozitat în apropierea zonelor de exploatare, este preluat de precipitaţii şi
poluează solul, apele subterane şi apa râului Ialomiţa.
Hazardele privind industria extractivă reprezintă
ameninţări pentru echilibrul mediului, prin exploatările în
funcţiune care afectează componentele fizice ale spaţiului
geografic, impunând o monitorizare continuă şi atentă, dar şi
o gestionare eficientă a haldelor, iazurilor de decantare sau a
carierelor (SC Carpatcement Holding SA Sucursala Fieni, E.M.
Şotânga), sau prin exploatările închise care necesită măsuri
speciale de conservare pentru a se evita constituirea lor în
zone vulnerabile la dezastre naturale şi tehnologice şi transformarea în surse de accidente ecologice (E.M. Şotânga).
Monitorizarea hazardelor privind poluarea mediului în
urma exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de filtrare
a aerului la SC Mechel SA, au stabilit că poluarea atmosferei
prin eliminarea peste limitele admise a gazelor arse, vapori
toxici, funingine, pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie, conduce la crearea unor zone stagnante de aer poluat, cu
afectarea a 93,3% din populaţia municipiului Târgovişte. La SC
Electrocentrale SA Doiceşti, se elimină în atmosferă dioxid de
azot, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat (Tabelele nr. 1, 2, 3).
ANUL
2005
2006
2007
Valoare medie/an(mg/mc)
0,048
0,095
0,072
Valoare maxima/24ore(mg/mc)
0,154
0,198
0,146
Frecvenţa de depăşire/24ore(%)
22,61
36,81
9,63
Tabelul nr. 1. Evoluţia anuală a poluării cu pulberi în municipiul Târgovişte
Zona
Târgovişte
Doiceşti - Colonie
Comuna Doiceşti
Fieni - Centru
Oraşul Fieni

Concentraţia medie anuală
(t/km2 an)
97,8
88,32
73,32
73,20
95,16

CMA/an
(t/km2 an)
204
204
204
204
204

Tabelul nr. 2. Pulberi sedimentabile-Concentraţii medii anuale 2002
Zona
Târgovişte
Doiceşti
Fieni

2000
7,03
15,19
17,13

2001
7,05
13,18
16,44

2002
7,04
13,19
16,40

2003
6,31
6,67
9,10

2004
7,04
4,78
16,94

2005
6,88
4,47
3,21

2006
8,15
6,11
3,58

2007
8,15
6,11
7,93

Tabelul nr. 3. Valori medii anuale-pulberi sedimentare
Cercetările şi analizele efectuate au scos în evidenţă că,
pulberile în suspensie determină apariţia pâclei şi conturarea
centrilor activi de condensare a vaporilor de apă, ceea ce
are ca rezultat creşterea frecvenţei zilelor cu ceaţă de la 47
la 80, în ultimii 20 de ani, influenţând scăderea absorbţiei
radiaţiilor solare şi creşterea zilelor cu nebulozitate mare.
Accidentele majore pe căile de comunicaţie sunt ur-

mare a dinamicii evoluţiei economiei care implică o creştere
exponenţială a transporturilor de substanţe sau deşeuri periculoase pe căile rutiere şi feroviare, în cisterne, containere sau
alte ambalaje (Gura Ocniţei, decembrie 2002, pericolul producerii exploziei a 8 tone de oxigen lichid dintr-o autocisternă,
autostrada Bucureşti-Piteşti, km 65,5, iunie 2003, poluarea
mediului pe o suprafaţă de 700 mp şi pericolul producerii
exploziei a 29000 l de petrol de aviaţie dintr-o autocisternă,
autostrada Bucureşti-Piteşti, km 73, octombrie 2003, poluarea
unei suprafeţe de 150 mp teren agricol şi pericolul producerii
exploziei benzinei dintr-o autocisternă).
Accidente majore la reţele de instalaţii, conductele
magistrale şi de telecomunicaţii (distribuţie şi transport a hidrocarburilor, electrice, gaze, deşeurilor şi de telecomunicaţii),
apar odată cu producerea unor inundaţii, alunecări de teren,
furtuni, sau datorită activităţii umane (neglijenţă, furturi), fiind legate de gradul ridicat de uzură, proiectarea defectuoasă
sau exploatării necorespunzătoare (octombrie 2002, avarie
la conducta magistrală nr. 4 de transport cenuşă lichidă de
la SC Electrocentrale Doiceşti la halda de steril Şotânga ). În
cazul petrolului şi hidrocarburilor, accidentele ce se produc
în zonele de exploatare şi transport, determină poluarea
solului (Brezoaiele, aprilie 2002, Bucşani, septembrie 2002,
Dărmăneşti, mai 2003, Ghimpaţi, decembrie 2003, Gura
Ocniţei aprilie 2004), a apelor de suprafaţă şi pânzei freatice,
prin scurgerea unor cantităţi mari de combustibili lichizi, sau
se pot produce expolzii şi incendii devastatoare.
Accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice
periculoase se pot produce datorită neglijenţei umane sau
cedării materialului. În judeţul Dâmboviţa s-au produs accidente la la operatorii economici care prelucrează metalul
(la SC Mechel SA Târgovişte în martie 2003 s-au deversări accidentale a apelor uzate din staţia de neutralizare, rezultând
poluarea cu oxizi metalici a apelor râului Ialomiţa, cu afectarea
florei şi faunei acvatice, în februarie 2002 la Fabrica de fluide
tehnologice a SC Mechel SA Târgovişte s-a produs o emanaţie
de gaze toxice-argon, în atmosferă) şi există riscul producerii
accidentelor la fabricile de fluide tehnologice (Târgovişte,
Fieni), putând provoca pierderi de vieţi omeneşti, distrugerea
parţială sau totala instalaţiilor, afectarea factorilor de mediu.
Risc de producere a exploziilor există la operatorii economici care produc, stochează, prelucrează gaze sau lichide
inflamabile, precum şi cei care folosesc în procesul tehnologic
materiale explozive: SC Carpatcement Holding SA - Sucursala
Fieni (cariera de exploatare de la Lespezi-explozie produsă în
1972, soldată cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale, cariera de la Pucioasa), SC Mechel SA, SC Oţelinox SA şi SC
Erdemir SA Târgovişte, care în timpul proceselor tehnologice
de producere şi prelucrare a metalelor, datorită apariţiei unor
reacţii chimice şi fizice necontrolate, scurgerilor accidentale
sau al acţiunilor umane premeditate pot fi afectate de explozii puternice care ar avea ca urmări victime, distrugeri de
construcţii şi instalaţii.
Impactul asupra factorilor de mediu al incendiilor
şi exploziilor, îl reprezintă poluarea solului şi a apelor de
suprafaţă cu substanţe şi produşi de spumare folosiţi la stingerea incendiilor, distrugerea unor mari suprafeţe de pădure,
greu regenerabilă, distrugerea culturilor agricole, distrugerea
florei şi faunei, poluarea atmosferei şi apelor cu produşi de
ardere, dispersarea norului de fum şi a produşilor de ardere pe
distanţe mari, datorită vântului.

Colonel dr. Valeriu-Mihail FRĂŢILĂ
Salvatorii Dâmbovițeni
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ASANAREA

TERITORIULUI DE MUNIŢIA
RĂMASĂ NEEXPLODATĂ

UNA DIN ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE PROTECŢIEI CIVILE
DIN ROMÂNIA
P.C. Doru BOLOVAN
În fiecare an, sute de mii de persoane, de-a lungul
globului mor sau r`mân cu infirmit`]i datorit` exploziei muni]
iilor r`mase neexplodate dup` terminarea r`zboaielor.
Peste 110 milioane mine antipersonal sunt înc` în
func]iune constituind un risc major pentru popula]ia civil` [i
mai ales pentru copii.
România a fost angrenat` în numeroase conflicte
militare, din care trebuie men]ionate mai ales cele dou`
r`zboaie mondiale. Dac` dup` primul r`boi mondial au
r`mas pe teren câteva zeci sau sute de muni]ii neexplodate,
în urma celui de-al doilea r`zboi mondial au r`mas pe teren
neexplodate zeci [i zeci de mii de muni]ii.
Pentru a face fa]` acestei amenin]`ri s- au constituit în cadrul Comandamentului Ap`r`rii Pasive, înc` din
17.08.1943, 6 echipe de demontare a bombelor neexplodate. Acest moment marcheaz` practic apari]ia specialit`]
ii de pirotehnician la noi în
]ar`.
La 1 iulie 1944 ca o
recunoa[tere a importan]ei
acestei misiuni se mai organizeaz` 5 echipe de demontare a bombelor neexplodate (Bucure[ti, Ploie[ti,
Bra[ov, Gala]i, Lugoj).
Pentru a statuta definitiv importan]a acestei
activit`]i, legea 106/1996
[i apoi legea 481/2004
privind protec]ia civil` din
România stabile[te c` una
din atribu]iile protec]iei civile este “asanarea tritoriului
de muni]ia r`mas` neexplodat`”.
La noi în ]ar` nu exist` jude] în care s` nu se g`seasc`,
chiar [i dup` mai bine de 65 de ani muni]ie r`mas` neexplodat`. Acest fapt a f`cut ca importan]a serviciului pirotehnic
s` se men]in` la un nivel ridicat.
Cel mai bine îns` despre volumul de munc` [i riscurile
pe care le înfrunt` pirotehnicienii vorbesc faptele. Astfel numai în perioada 2006-2012 speciali[tii pirotehnicieni din
cadrul Det[amentului de Pompieri Târgovi[te al I.S.U. “Basarab I” Dâmbovi]a au executat un num`r de 296 misiuni în
care au fost descoperite, neutralizate, [i distruse un num`r
de:
• 294 de proiectile de artilerie;
• 36 de bombe explozive de arunc`tor;
• 171 de grenade de mân` ofensive [i defensive;
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6 mine;
3942 de
elemente
de muni]ii
[i cartu[e
de infanterie.
Aceste muni]ii au fost descoperite la suprafa]a
p`mântului (pe terenuri agricole, în p`duri [i desi[uri), îngropate în p`mânt cu ocazia s`p`turilor [i ar`turilor agricole, excava]iilor pentru funda]iile contruc]iilor, defri[`rilor,
lucr`rilor de iriga]ii, în zid`riile construc]iilor vechi neobservate în timpul r`zboiului, sub ap` ,în lacuri, râuri, sau b`l]i,
în materialele feroase sau neferoase colectate de cet`]eni în
vederea valorific`rii prin firme specializate ele reprezentând
un pericol deosebit pentru oameni, în condi]iile contactului cu
acestea.
Localit`]ile care au
solicitat un num`r mai mare
de interven]ii a speciali[tilor
pirotehnicieni au fost:
Târgovi[te, Moreni, Titu,
Fieni, V`c`re[ti, Comi[ani,
Dobra, I.L.Caragiale, Ione[ti.
O caracteristic` a
muncii pirotehnicienilor este
faptul c` au ac]ionat [i ac]ioneaz` cu un profesionalism
care a f`cut ca toate interven]iile de asanare [i distrugeri s` se încheie cu succes.
|n încheiere, nu putem
decât s` concluzion`m c`
speciali[tii
pirotehnicieni
datorit` importan]ei sociale deosebite a misiunii pe care o
execut`, a pericolului extrem la care se expun [i a rezultatelor foarte bune ob]inute nu fac decât s` confirme citatul lui
Protagoras: “Omul este m`sura tuturor lucrurilor”.
•
•

P.S.
Nume
predestinat
pentru oameni
curajo[i,
cinsti]i,
[i
neconformi[ti,
PIRTEHNICIANUL trebuie s` aib`

ceva din curiozitatea copilului care încearc` s` descopere
de ce se învîrte roata, ceva din mintea savantului care descoper` c` fulgerul poate produce lumin`, ceva din puterea
de concentrare a iluzionistului sau ceva din curajul……….
nebunului.
Dac` ve]i g`si un asemenea om, l`sa]i-l s` se joace cu
focul [i spune]i simplu PIROTEHNICIAN.
Meseria asta nu se pierde în negura vremurilor ca majoritatea meseriilor practicate pe aceste meleaguri.
EA este nou`, tân`r` [i frumoas` dar [i-a c`p`tat
deja titlul de noble]e.
EA este meseria nu numai a celor curajo[i dar [i a
celor foarte bine preg`ti]i teoretic [i practic.
ESTE meseria în care ucenicul înva]` pân` devine
me[ter, iar me[terul pleac` s` se odihneasc` la pensie sau în
lumea drep]ilor f`r` a avea preten]ia c` [tie totul.
PIROTEHNIA este prin]esa, iar PIROTEHNICIANUL
este cavalerul protec]iei civile.
EA nu iart` niciodat` pe cel r`u, egoist, înfumurat [i
nu se las` niciodat` p`c`lit`.
EL renun]` la tot, chiar [i la via]` uneori, pentru a-i
afla tainele [i a o face mai bun`, mai miloas`.

ESTE LEG~TURA LOR PE VIA}~.
Este leg`tura lor dincolo de moarte.Cine s-a îndr`gostit
de EA nu mai poate iubi niciodat` pe alta.
Jur`mântul “Numai moartea ne va desp`r]ii” este atât
de real încât cel ce încerc` s` “divor]eze” va fi chinut de dor
[i pân` dincolo de mormânt.

Monumentele istorice
din judeţul Dâmboviţa

O ilustrare a starii de fapt?
Monumentele istorice, atâtea câte ne-au
mai rămas, reprezintă fără îndoială unele din
cele mai vii mărturii ale trecutului istoric fiind răspândite pe o arie largă ce corespunde
spaţiului geografic ocupat de popoarele ce au
trăit, au dăinuit şi şi-au dezvoltat aici civilizaţii
proprii.
Ţinând seama de importanţa patrimoniului
cultural naţional, în vederea ocrotirii bunurilor
culturale mobile sau imobile ca parte a avuţiei
naţionale, suntem obligaţi să-i acordăm atenţia
cuvenită căci aceste mărturii istorice, fie ele
vestigii ale civilizaţiilor preistorice, ruine ale
unor monumente roase de trecerea vremii sau
distruse cu bună ştiinţă de răutatea, lăcomia
sau ignoranţa generaţiilor ce s-au perindat
în decursul secolelor, fie ele monumente care
au înfruntat veacurile în forma lor iniţială, în
formă restaurată sau transformată şi pe care le
putem vedea astăzi, sunt o nepreţuită comoară
artistică şi documentară necesară .
Este o realitate că România a adoptat documente internaţionale în domeniul
conservării patrimoniului cultural, dar o realitate este şi faptul că acest gest s-a rezumat
în mare parte la actul formal şi declarativ,

nefiind urmat de adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare pentru ca aceste carte şi
convenţii să devină instrumente cu adevărat
active de conservare a patrimoniului cultural.
Pe scurt, în România adoptarea documentelor
internaţionale nu a produs efecte reale.
Din cauza incoerenţei legislaţiei în vigoare,
a carenţelor exprimate prin slaba şi ineficienta corelare dintre legislaţia principală şi
legislaţia secundară, a absenţei unei politici
clar şi coerent definită în acest domeniu, a
inconsecvenţelor şi lipsei de reacţie din partea
administraţiei locale, a insuficienţei numerice a corpului de specialişti, dar şi din cauza
ignoranţei şi a lipsei de educaţie a cetăţenilor
faţă de moştenirea materială şi imaterială
a trecutului, patrimoniul cultural naţional a
devenit un teren al abuzurilor care afectează
identitatea naţională
Factorul agravant pentru pericolul în care
se află patrimoniul construit şi natural din
România îl constituie însă, o dată cu creşterea
economică, presiunea investiţiilor imobiliare şi
a dezvoltărilor necontrolate, care antrenează
distrugerea a ceea ce a mai rămas intact după
demolările din perioada comunismului: cen-

trele istorice ale oraşelor, zonele de arhitectură
protejată, siturile arheologice, arhitectura
rurală tradiţională, siturile şi rezervaţiile naturale, peisajele şi căile de acces la acestea. Aceste
distrugeri sunt favorizate de menţinerea unei
legislaţii lacunare în domeniile urbanismului,
amenajării teritoriului, protejării mediului şi a
patrimoniului istoric sub pretextul încurajării
dezvoltării
În prezentul material mi-am propus să vă
prezint câteva monumente istorice din judeţul
Dâmboviţa, câteva cazuri speciale, care, de-a
lungul timpului şi în special în ultimii ani,
au avut de suferit, unele dintre ele fiind şi la
momentul de faţă în stare iminentă de distrugere sau de dispariţie prin autoruinare. Altele,
dimpotrivă, au fost restaurate şi consolidate
cel puţin parţial. Monumentele istorice asupra
cărora ne-am îndreptat atenţia sunt extrem
de importante, fiind vorba despre monumente
...continuare în pagina 24
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3. Riscuri chimice [i scenarii accidentale
Pe terenul de aproximativ 28.820 m.p. se desf\
[oar\ activit\]i industriale de producere a pigmen]ilor
anorganici (albastru ultramarin [i oxid verde de crom),
instala]iile existente permit realizarea unei produc]ii
maxime anuale de 3.610 tone de albastru ultramarin si
de 600 de tone de oxid verde de crom brut.
Canalizarea existent\ este de tipul mixt, fiind comun\ pentru apele pluviale [i apele rezultate din proces, apele rezultate din proces sunt tratate într-o sta]
ie de preepurare existent\ în hala Procese Umede [i nu
mai necesit\ tratamente suplimentare. Pentru situa]iile
de urgen]\ este prev\zut\ o fos\ de tratare a apelor
cu un volum util de 6 mc. Canalizarea existent\ nu are
prev\zute dispozitive de închidere sau de blocare a accesului apei pluviale în rigole. Apele menajere sunt preluate separat de restul apelor [i sunt trecute printr-o sta]
ie biologic\ de tratare a apelor menajere. La ie[irea din
incint\ apele evacuate sunt unificate [i deversate printro conduct\ lung\ de aproximativ 3 km în râul Ialomi]a.
4. Scenariile de producere a unui eveniment în
incint\, în func]ie de gravitate, se pot clasifica în urgen]
e de clasa B, îns\ trebuie s\ se ]in\ cont c\ în majoritatea cazurilor evenimentele evolueaz\ mai întâi în clasa
A de urgen]\, iar dac\ r\spunsul echipei de interven]ie
nu este prompt [i eficient, urgen]ele pot evolua în clasa
B sau chiar clasa C (în caz de intemperii, dezastre naturale, etc.).
Urgen]a Clasa A (urgen]\ local\), este determinat\ de un accident minor c\ruia i se poate face fa]\
cu resurse [i mijloace limitate [i care nu are consecin]
e periculoase în exteriorul instala]iei (ex.: un incendiu
limitat, pierderi minore de substan]e din instala]ie, etc.)
[i poate fi rezolvat cu resursele interne specializate, nu
implic\ întregul amplasament, nu are efect în afara perimetrului obiectivului, nu se întrerupe procesul de produc]ie, anumite p\r]i din instala]ie pot fi oprite, nu este
necesar\ evacuarea, dar în zona de interven]ie accesul
poate s\ fie limitat [i nu necesit\ implicarea autorit\]ilor
din exteriorul amplasamentului.
• Urgen]a Clasa B (urgen]\ pe amplasament) este
aceea în care persist\ sau se agraveaz\ condi]iile de la
urgen]a local\ [i în consecin]\ afecteaz\/pot fi afectate
[i alte instala]ii, fiind urmarea unui accident tehnologic
care implic\ interven]ia for]elor de pe întregul amplasament, rezolvarea situa]iei poate solicita interven]ia unor
for]e externe, se presupune c\ nu are efecte în afara
perimetrului obiectivului, sau posibil efecte limitate în exterior, oprirea par]ial\ sau general\ a activit\]ii pe amplasament poate fi necesar\, iar delega]ii [i personalul
neimplicat în interven]ie trebuie s\ p\r\seasc\ zonele cu
risc [i s\ se regrupeze în locurile sigure.
• Urgen]a Clasa C (urgen]\ în afara amplasamentului) este un accident sever care implic\ sau poate
implica o mare parte a amplasamentului [i afecteaz\/
poate afecta popula]ia [i factorii de mediu din exteri-
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orul amplasamentului. Personalul de interven]ie este implicat în managementul urgen]ei, fiind necesar\ oprirea
activit\]ii pe întregul amplasament, are efecte sigure în
exteriorul amplasamentului pe suprafe]e extinse [i incidentul necesit\ interven]ia unor for]e [i mijloace externe,
personalul neimplicat în managementul urgen]ei trebuie
evacuat, iar în caz de dezvoltare necontrolat\ a accidentului este necesar\ evacuarea general\, iar autorit\]ile
locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate
pentru a lua m\suri de protec]ie/evacuare a popula]iei
[i mediului.
Avându-se în vedere c\ urgen]a din clasa C, implic\ doar o substan]\, bicromat de sodiu con]inut de
oxidul verde de crom, cu frazele de risc T+, R 26, urm\
rile probabile cele mai nefaste, ar putea surveni în urma
inger\rii de c\tre salaria]i sau popula]ie a substan]ei active, ajuns\ accidental sau ca urmare a unei calamit\]i
naturale, în apele de suprafa]\ sau subterane.
5. Managementul accidentelor tehnologice produse pe amplasament
Notific\rile privind producerea accidentelor tehnologice la S.C. Nubiola România S.R.L. se transmit conform
fluxului informa]ional c\tre Centrul Opera]ional Jude]
ean, prin notificarea verbal\ a conducerii de c\tre responsabilul de schimb despre evenimentul produs, iar în
cazul în care acesta nu este prezent, notificarea trebuie
realizat\ de personalul de serviciu care are obliga]ia s\
o transmit\ prin folosirea num\rului unic de apelare 112,
precizând date referitoare la identificarea evenimentului (incendiu, explozie, scurgeri de substan]e, etc.), locul
producerii (zona, instala]ia, etc.) [i amploarea evenimentului sau dac\ sunt victime umane. Notific\ri scrise,
se vor transmite potrivit Procedurii din 2003, anexa nr.
2, prefectului jude]ului, Secretariatului de risc din cadrul
A.P.M Dâmbovi]a, G\rzii Na]ionale de Mediu-Comisariatul Dâmbovi]a [i concomitent, se pune în aplicare planul
de alarmare al Grupului de sprijin [i transmiterea c\tre
Centrul Opera]ional Na]ional a informa]iilor preliminare
referitoare la accident, respectându-se puncte cuprinse
în notificare.
Grupul de sprijin [i secretariatul de risc din cadrul
A.P.M. Dâmbovi]a decid, pe baza datelor din notificare,
clasa de urgen]\ a evenimentului si propun pre[edintelui
C.J.S.U. gradul de în[tiin]are [i alarmarea în teritoriul
afectat. Alarmarea se efectueaz\ în dou\ etape prin
introducerea în prima etap\ a semnalului ,,Alarm\ la
dezastre’’ pe amplasament, prin ac]ionarea sirenei electrice existent\, iar în baza hot\rârii prefectului jude]ului
Dâmbovi]a, în etapa a doua, poate fi alarmat\ popula]
ia comunei Doice[ti cu sistemul de alarmare al prim\riei.
În baza hot\rârii pre[edintelui C.J.S.U. Dâmbovi]
a, conform notific\rilor, precum [i a informa]iilor culese
la locul producerii evenimentului de c\tre speciali[ti [i
analizate de c\tre membrii Secretariatului de risc din
cadrul A.P.M Dâmbovi]a [i Grupul de suport tehnic, se
declar\ [i se introduce starea de urgen]\. Pentru urgen]

ele clasa A, declararea st\rii de urgen]\ pe amplasament, se poate face [i de c\tre alte persoane (responsabil de schimb) cu aprobarea managerului operatorului
economic, cu obliga]ia de a notifica I.S.U. Dâmbovi]a.
Starea de urgen]\ se declar\ ori de câte ori este
necesar\ întreruperea neprogramat\ a func]ion\rii instala]iilor sau ale unor p\r]i din acestea datorat\ unor
evenimente ce se pot clasifica în clasele de urgen]\
specificate, este adus\ la cuno[tin]a tuturor persoanelor
responsabile cu managementul urgen]ei generat\ de
accidentul chimic [i nu poate fi ridicat\ decât dup\înl\
turarea efectelor evenimentului petrecut. Încetarea st\rii
de urgen]\ se va realiza dup\ ce urm\rile st\rii de urgen]\, inclusiv decontaminarea factorilor de mediu sub
limita legal\ [i se declar\ de c\tre prefectul jude]ului, la
propunerea managerului.
Monitoringul calit\]ii factorilor de mediu const\
în ac]iuni de analiz\ a calit\]ii aerului din zon\ [i urm\rirea calit\]ii apei râului Ialomi]a, la solicitarea A.P.M. sau
S.G.A. Dâmbovi]a, nefiind cerut\ monitorizarea explicit
prin autoriza]ii.
Conform Directivelor europene privind poluarea
aerului, trei criterii stau la baza necesit\]ii proiect\rii
densit\]ii re]elei de monitoring: criteriul expunerii unor
persoane (timpul petrecut într-un loc), criteriul polu\rii
maxime (m\sur\torile sunt executate în locurile unde
poluarea este maxim\ [i oamenii sunt expu[i) [i criteriul
reprezentativit\]ii (unde oamenii sunt expu[i, câmpul de
concentrare este reprezentativ). Monitorizarea aeruluiimisii a fost solicitat\ de autoritatea local\ de mediu,

A.P.M. Dâmbovi]a, fiind prelevate lunar probe ai indicatorilor dioxid de sulf, hidrogen sulfurat (aer), dioxid
de azot, monoxid de carbon, crom hexavalent, sulfura
de carbon, pulberi în suspensie, sulfa]i în suspensie [i
pulberi sedimentabile, valorile rezultate fiind în limitele
legisla]iei de mediu. Monitoringul tehnologic asigur\
reducerea riscului de accidente datorate urm\toarelor
cauze: incendii, explozii [i polu\ri acidentale.
Aspectele tehnologice ale conflictului de mediu
sunt, deseori, în rela]ie cu folosirea tehnologiei pentru
rezolvarea sau prevenirea devenirii unei probleme de
mediu. Un aspect al rela]iei, este interpretat ca tehnologie variabil\ aceea care a fost pus\ în practic\ la scar\
comercial\, în timp ce alt aspect poate fi luat ca o condi]
ie obligatorie a st\rii mediului ca atare (este determinat de exper]i [i se bazeaz\ pe constat\ri [tiin]ifice sau
profesionale autorizate). Cooperarea între operatorul
economic [i institu]iile cu atribu]ii pe linia managementului substan]elor periculoase [i pe linie de mediu, poate
preveni apari]ia conflictului, determinând afectarea mediulu, a s\n\t\]ii popula]iei [i salaria]ilor.
Pentru reducerea efectelor accidentelor produse
cu substan]e periculoase, comunicarea cu mass-media
[i informarea popula]iei, se urm\resc câteva obiective:
con[tientizarea salaria]ilor [i popula]iei despre situa]
ia probabil\ s\ se produc\, evenimentul produs, consecin]ele [i ac]iunile care au fost planificate, prevenirea r\spândirii zvonurilor [i informa]iilor conflictuale, în
absen]a informa]iilor autoritare coerente, zvonurile vor
acoperii lipsa [i vor avea efecte considerabil mai mari
decât comunicarea efectiv\ din prima faz\, men]inerea
credibilit\]ii autorit\]ilor [i a altor organiza]ii [i a structurilor profesioniste implicate în managementul urgen]
ei, reducerea impactului psihologic. Ca parte a preg\
tirii urgen]ei responsabilul cu transmiterea informa]iilor
trebuie s\ fie de]in\torul informa]iilor generale, acestea
trebuie s\ acopere termenii generali [i unit\]ile utilizate,
aranjamentele la urgen]\ [i perspectiva riscurilor.
În caz de accident la S.C. Nubiola S.R.L. aceste
deziderate se realizeaz\ prin desemnarea uneia dintre
cele 3 linii directe de telefonie rela]iilor cu mass-media
[i popula]ia din zon\, întâlniri cu grupuri interesate la
solicitarea acestora, publicarea ulterior pe Internet [i în
pagina web a I.S.U. „Basarab I” Dâmbovi]a, a materialelor informative specifice evenimentului.
Comunicarea cu mass-media [i cu popula]ia se
realizeaz\ prin purt\torii de cuvânt autoriza]i de c\tre
organiza]iile implicate (I.S.U. „Basarab I” [i Institu]ia Prefectului) fiind esen]ial ca aceasta s\ fie coerent\, real\,
consistent\ [i s\ nu se trimit\ informa]ii sau fapte contradictorii.
S.C. Nubiola România S.R.L. Doice[ti este obligat\ [i se conformeaz\ reglement\rilor privind protec]ia
popula]iei, salaria]ilor [i factorilor de mediu, raportând
institutiilor jude]ene [i locale datele [i informa]iile privind monitorizarea factorilor de mediu, investi]iile realizate sau estimate privind protec]ia mediului, precum [i
alte informa]ii, la cererea acestor institu]ii.
Salvatorii Dâmbovițeni
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incluse în grupa A, adică reprezentative pentru
cultura naţională/universală, altele decât cele
mai reprezentative munumente istorice din
judeţul Dâmboviţa.
Din punct de vedere statistic, conform
Listei monumentelor istorice, în judeţul
Dâmboviţa sunt identificate 456 de aşezări şi
situri arheologice, 698 monumente istorice
de arhitectură, 11 monumente istorice de for
public şi 74 de monumente funerare, în total
însumând 1239 de poziţii ceea ce situează
judeţul pe locul al IV-lea în ţară, ca număr de
monumente istorice.
Din păcate, numărul mare de monumente
istorice, cu care ne mândrim, generează un
număr aproape la fel de mare de probleme care
trebuie gestionate cu celeritate, în mod operativ şi legal.
În continuare vom enumera câteva dintre
principalele probleme identificate în ceea ce
priveşte degradarea şi distrugerea monumentelor istorice, astfel:
- Abandonul. Este o situaţie ce dovedeşte
un caracter endemic pe întreg teritoriul
României. Administraţiile locale, cu precădere
cele din mediul rural, nu au capacitatea
financiară pentru a derula lucrări de restaurare
şi de protecţie ample, dar nici nu au iniţiative
corespunzătoare pentru realizarea unor
proiecte în vederea obţinerii de fonduri. Totuși,
situaţia financiară, deseori precară, nu justifică
ineficienţa unor consilii locale în utilizarea,
în scopuri de conservare, a fondurilor proprii
destinate prin lege protejării patrimoniului;
totodată, nu justifică frecventele încălcări ale
prevederilor legii, care sunt orientate spre conservarea patrimoniului, nu spre distrugerea lui.

deschis, de formă pătrată, delimitat de patru
stâlpi masivi de zidărie. Iconostasul era din
lemn, icoanele fiind pictate de Gheorghe
Tattărăscu.
După colectivizare, întregul domeniu
al familiei Văcărescu a devenit sediul C.A.P.
Văcăreşti, ceea ce i-a grăbit distrugerea. În
prezent, din întregul domeniu mai există parcul, din care au fost tăiaţi o parte din arborii
seculari, ruinele Capelei şi beciurile fostului
Conac, azi veritabile gropi de gunoi. Capela
se află în prezent într-o stare extrem de
degradată, zidurile năruindu-se pe zi ce trece.
Un alt pericol este acela de distrugere a
pisaniei ca urmare a unei posibile prăbuşiri,
motiv pentru care, proprietarul, adică Academia Română, a fost somat să întreprindă toate
demersurile necesare pentru salvarea pisaniei,
potrivit obligaţiilor ce îi revin ca proprietar de
monument istoric.
Biserica de lemn din Vişina
Cod LMI DB-II-m-A-17764

Biserica de lemn din Vişina, comuna
Vişina, judeţul Dâmboviţa, poartă hramul
“Naşterea Maicii Domnului”. Monumentul istoric datează din 1621, conform înscrisului de
pe catapeteasmă şi a fost adusă de o parte a locuitorilor din satul Cătunu, judeţul Teleorman,
care s-au aşezat în comuna Vişina. A fost adus
doar scheletul bisericii, apoi s-au adus laţii şi
Capela Văcăreştilor
s-a pus pământul între ei. În această biserică
Cod LMI DB-II-m-A-17738.05
s-au păstrat 4 icoane din anul 1889.
Bolţile peste altar şi naos au structura
alcătuită din nuiele trecute printre leţuri,
acestea din urmă fiind prinse în căpriorii
acoperişului. Structura curbă este tencuită cu
var şi zugrăvită. Structurile de bolţi de acest tip
sunt sensibile la intemperii. Starea proastă de
conservare a bolţilor se datorează unui acoperiş
anterior degradat.
Odată cu construirea lăcaşului de cult din
imediata vecinătate, biserica a fost scoasă
Capela, de plan octogonal, a fost construită din cult, la momentul de faţa fiind într-o
în anul 1868 peste ruinele bisericii din 1698, stare extrem de degradată şi în pericol de
suprapunând absida altarului şi parţial nao- autoprăbuşire.
sul vechii biserici. Capela are un mic pridvor
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Biserica de lemn din Gemenea-Onceşti
Cod LMI DB-II-m-A-17508

Biserica de lemn din Onceşti, comuna
Voineşti, poartă hramul „Duminica Tuturor
Sfinţilor” şi „Sfântul Ioan”. Datează din anul
1814.
Momente importante din trecutul bisericii
sunt redate de pisania pictată de peste intrare.
Textul ei, în limba română cu litere chirilice
reţine următoarele: „Aceast[ă] sfănt[ă] şi
Dumnezeiască biserică ce să prăznueşte hramu
Duminica Tutuloror Sfinţilor şi S[fântul] Nicolae, S[fântul] Ioan B[o]t[ezătorul] sau făcut
din temelie de lemn la anul 1814, de robi lui
Dumnezeu Bodia Cojoacă, Stan Parniia, Ianco
Vărzaru şi cu ajutorul de la mai mulţi, iar acum
la liat 1857 ajungăndu în prostă stare sau îndemnat d[omnul] Niţă sin Ene Ciocodercă de
au prefă[cu]t cu toate podoabele dupre cum să
vede, ajutor priotul Sandu, Marin Parniia, Dumitru Parniia, Nicolae Rudianu, Grigore Rănja,
făcăndusă în zilele d[umnealui] d[omnul]
Nifon mitropolit, caimacan Alexandru Ghica”.
După cum reiese din pisanie, biserica a fost
ridicată în anul 1814. Urme de pictură sub actuala pictură murală indică o pictare interioară
din prima etapă.
Această biserică prezintă un plan mai rar
întâlnit în Muntenia, cu pronaos mai îngust
decât naosul. Altarul este şi el mai îngust şi
terminat în cinci feţe. În elevaţie se remarcă
pereţii din bărne făţuite şi încheiate în cheotori
netede, bisericeşti. Vechiul naos este luminat
de două ferestre înalte şi înguste spre apus şi
două spre miazăzi. În vechiul pronaos există
câte o fereastră spre sud şi nord. Altarul este
perforat de trei ferestre mici. Ferestrele sunt
tăiate dintr-un lemn aşezat vertical între bârne
şi păstrează urme de grilaj de lemn sculptat
decorativ. În prezent monumentul istoric se
află într-o stare de degradare progresivă.
- Incendiul. Cea mai devastatoare dintre agresiunile care pun în pericol patrimoniul cultural este incendiul care, asemeni
demolărilor, se produce adesea intenţionat.

Prejudiciile aduse patrimoniului sunt ireversibile. Neglijenţa şi utilizarea focului deschis fără
respectarea normelor de apărare contra incendiilor, cu alte cuvinte acţiunea umană, sunt
principalii factori determinanţi în proliferarea
acestui tip letal de distrugere, având în vedere
că peste 50% dintre incendiile înregistrate s-au
datorat unor cauze de natură tehnică şi peste
30% unor deficienţe de tip organizatoric.
Casa Nicolae Brătescu
Cod LMI DB-II-m-A-17249

Clădirea, aflată pe lista monumentelor
de patrimoniu, a aparţinut familiei Câmpeanu (Radu Câmpeanu / moştenitor). După
naţionalizarea din 1947, a fost rând pe rând
sediu al Comitetului de partid, locuinţe şi apoi
restaurant, sub titulatura „Casa Dâmboviţeană”.
După 1995, localul a intrat în declin. Pe
întregul complex, alcătuit din grădină de vară,
cramă, restaurant şi birouri, s-a pus lacăt. Nimeni nu s-a mai interesat de mobilier, de lampadare şi alte obiecte rare care puteau fi valorificate şi eventual donate unui muzeu.
Deşi debranşat de la reţeau de gaze, şi de la
cea electrică, în anul 2008, din senin, s-a pornit
un incendiu devastator care a distrus aproape
tot ce se mai găsea în interior. În prezent imobilul se află în stare progresivă de autoruinare
iar viitorul este probabil cel ilustrat de banner/
ul publicitar montat de proprietar pe faţada
princială a monumentului istoric.
- Vandalismul. Consecinţă a unui sistem instituţional fragil, vandalismul îşi află
rădăcinile în carenţele ce privesc patrimoniul construit în general, fiind în acelaşi timp
o oglindă a conştiinţei publice. Proliferarea
vandalismului,îmbrăcând forme dintre cele
mai diverse, cum ar fi expansiunea graffitiurilor.
În cadrul numeroaselor acte de vandalism
care desfigurează suprafeţele decorative sau
iconografice ale monumentelor istorice, trebuie despărţite intervenţiile iresponsabile de
degradare de cele care au căpătat statutul de
fapt de memorie.

particulare faţă de care autorităţile locale nu
Biserica Sfinţii Voievozi, Târgovişte
manifestă niciun interes, este aceea a patriCod DB-II-m-A-17297
moniului construit din localităţile afectate de
un transfer masiv de populaţie. Noii localnici
tratează casele tradiţionale, părăsite de foştii
proprietari, ca subiecte ale unui uz agresiv, iar
monumentele istorice ca surse de materiale de
construcţie.
- Falsificarea unui monument prin restaurare înregistrează la noi două variante
„extreme”. Prima este generată de un principiu
revolut, conform căruia un monument dispărut
sau demolat poate fi înlocuit cu o copie; a doua
variantă suprapune expresiei autentice a unui
monument istoric particularităţi caracteristice
Biserica este menţionată în documente altor tipuri de exprimări artistice, înstrăinând
în 1615. A fost refăcută în 1767 de Bădica astfel monumentul de arhiva propriei sale
Logofătul, pictura a fost realizată în 1849 de substanţe artistice şi istorice (pictarea interiAvram, Sache şi Pârvu, zugravi din Târgovişte. orului bisericii).
De remarcat sunt arhitectura monumentului, pietrele de mormânt, realizate cu chenar
Am lăsat la sfârşit acest caz de intervenţie
şi decor floral, icoanele din 1820 realizate de neautorizată asupra unui monument istoric.
“Nicolae şi Bănică zugravi ot Săteni.
Până în anul 2004, monumentul istoric a
Biserica „Sfântul Nicolae” Româneşti
fost părăsit fiind scos din cult. Starea de conCod LMI DB-II-m-B-1768
servare era extrem de degradată, prezentând
Biserica, cu hramul „Sfântul Nicolae” este
numeroase fisuri ceea ce făcea din acesta un situată în satul Româneşti, comuna Potlogi şi
adevărat pericol pentru siguranţa enoriaşilor. este datată 1878-1880.
La momentul de faţă consolidarea este
finalizată urmând să demareze lucrările la interior, în special refacerea picturii. Asupra acestui aspect vom stărui, în sensul că în interiorul
lăcaşului de cult, pictura murală are porţiuni
lipsă indicând o posibilă extragere a acestora,
ceea ce ne face să concluzionăm că, în cazul în
care ipoteza este reală, nu putea fi realizată de
necunoscători.
Alt aspect important, referitor la acest
lăcaş de cult este legat de construirea în
anul 2005 a unei case parohiale, în imediata
vecinătate a monumentului istoric, construcţie
care la momentul de faţă, prin arhitectura sa,
parazitează monumentul istoric.
- Regimul de proprietate incert. În
numeroase cazuri (de la clădiri din zone protejate până la castele sau conace), regimul
În anul 2008, preotul paroh a început
de proprietate incert sau litigiile prelungite construirea unui nou lăcaş de cult peste acprivind drepturile de proprietate – ca în cazul tualul monument istoric, fără nici un fel de
retrocedărilor – produc abandonul pe termen documentaţie sau autorizare.
lung al monumentelor istorice.
Ca o concluzie a prezentului maAbandonul îndelungat cauzat de aceste terial dorim să tragem un semnal de
situaţii incerte, nu poate justifica vandalizarea alarmă privind starea deplorabilă a
monumentelor de către comunităţile locale şi multor monumente istorice de pe cuprnici lipsa de reacţie şi responsabilitatea aces- insul judeţului, chiar dacă există şi mici
tora şi a autorităţilor locale.
Schimbarea
componenţei excepţii … pozitive.
comunităţilor locale. Una din problemele
Maior Bogdan PUȘCOI
Salvatorii Dâmbovițeni
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