
JUDETUL IALOMIT A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

URZICENI

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PE
ANUL 2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI,IALOMITA;
Avand in vedere:

Prevederile Legii nr. 481 din 08.11.2004 privind protectia civila,
capitolul IV, sectiunea 1, art. 25, litera a modificata prin Legea nr. 212/
24.05.2006

Referatul inspectorului de protectie civila;
In temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 215 /2001 privind adminis

tratia publica local a ,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba activitatea de protectie civil a pe anul 2006 desfasurata
de Inspectoratul de Protectie Civila si Comitetul pentru Situatii de Urgenta .

Art. 2 Persoana de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civi
le va urmari indeaproape realizarea si respectarea prevederilor legale (existente si cele
care urmeaza sa fie elaborate) , prin coordonarea de catre primar, in scopul cresterii
eficientei activitatii protectiei civile.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR

URZICENI februarie 2007
Nr. ----



PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
CaMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

ANALIZA

ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA IN ANUL 2006.

= BAZA LEGAI,A =
La nivelul municipiului Urziceni, activitatea de protectie civila s-a

desfasurat in baza urmatoarelor prevederi legale :
• Legii nr. 481 /2004 privind protectia civila, modificata prin Legea nr.212

din 24.05.2006,;
• a.G.u. nr. 21 /2004 privind sistemul national de management al situatiilor

de urgenta;
• a.M.A.I. nr. 638/420 din 12.052005 pentru aprobarea Regulamentu-Aui

privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidroteh.-nice si poluarii
accidentale;

• a.M.A.I. nr. 712/23.062005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

• H.G. nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a
unitatilor administrativ teritoriale, institutiilor publice si operatorilor
economici din punct de vedere al protectiei civile in functie de tipurile de
risc specifice;

• a.M.A.I. nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de perfor
manta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare
pentru situatii de urgenta;

• H.G. nr. 1.579 / 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenta voluntare;

• a.M.A.I. nr. 1.184 / 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

• a.M.A.I. nr. 1.259/ 10.04.2006 pentru aprobarea Normalor privind
organizarea si asigurarera activitatii de instiintare, avertizare, prealar-mare
si alarmare in situatii de urgenta;

• a altor norme ce reglementeaza activitatea de protectie civila aparute pe
parcursul anului 2006.

= CAP ACTT ATEA DE INTERVENTJE =
Instiintarea si alarmarea a constituit prioritatea in activitatea

inspectoratului municipal pentru situatii de urgenta in anul 2006, motiv pentru care
a impus stabilirea si urmarirea realizarii unor masuri specifice privind:



a. sistemul de instUntare:

• s-a urmarit incheierea si derularea corespunzatoare a contractelor
de service pentru aparatura de instiintare F 1.001 tip B, si statiile radio
ALINCO , acestea fiind in permanenta stare de functionare;

• s-a mentinut in stare de functionare sistemele vocale de instiintare

de 10 si 100 w cat si cel de 35w instalat pe autoturismul pentru
interventie din dotare;

• s-a mentinut in stare de functionare legaturile telefonice si fax;
• a fost intocmita schema de instiintare - alarmare la nivelul

municipiului conform reglementarilor in vigoare;

b. sistemul de alarm are:

• la nivelul municipiului, sistemul de alarmare se compune din
10 sirene electrice de 5 kw centralizate care pot fi puse in
functiune prin centrala de alarmare montata in centrul operativ
temporar - intrat in functiune la inceputullunii februarie 2006;

• mentinerea in stare de functiune a sistemului ce permite
punerea in functiune a sistemului de alarmare al municipiului
- total sau partial - din centrul operativ al lnspectoratului
judetean pentru Situatii de Urgenta;

• s-a verificat periodic stare a de functionare a sirenelor electrice,
prin punerea acestora in functiune, local si centralizat si s-au
intretinut conform instructiunilor in vigoare;

• a fost intretinuta motosirena din dotare si periodic s-a
verificat starea de functionare;

• verificarea intregului sistem de instiintare - alarmare a fost
realizata cu prilejul desfasurarii exercitiului de alarmare
publica din septembrie 2006 cand, desi a functionat
corespunzator, au fost constatate zone in care audibi1itatea a
fost sub parametri prevazuti in normele in vigoare, ceea ce va
determina, ca in viitor , sa se schimbe sistemul de alarmare al
municipiului.

Organizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul
municipiului a fost realizata si aprobata in sedinta Consiliului Local din decembrie

2005, in baza reglementari10r in vigoare. Structura organizatorica a S.V.S.U. cuprinde
trei compartimente (un atelier, formatii de interventie, compartiment de prevenire )
care totalizeaza 83 de persoane. lncheierea contractu1ui de voluntariat cu personalul
din componenta S.V.S.U. trebuie realizat in cel mai scurt timp, conform prevederi10r
H.G. 1.579 din decembrie 2005.

Asigurarea logistica

FormatUle de protectie civile organizate la nivelul municipiului dispun
de un minim de materiale, aparatura si utilaje necesare ducerii unor actiuni de



interventie, acestea fiind si in dotarea echipei de salubritate si a atelierului din
subordinea Consiliului Local.

Sistemul de cercetare ,desi se poate aprecia ca dispune de 0 dotare
corespunzatoare, este necesar verificare, intretinerea si imbunatatirea parametrilor de
functionare a statiilor de radio portabile de tip ALINCO dar si procurarea de noi
statii. In cursul anului 2006 s-au intretinut corespunzator mijloacele si aparatura din
dotarea sistemului de cercetare in limita prevederilor bugetare astfel incat intregul
sistem de instiintare alarmare s-a mentinut in permanenta stare de functionare.

In ceea ce priveste dotarea si functionarea centrului operativ al
municipiului este de remarcat faptul ca acesta functioneaza intr-o locatie
corespunzatoare ,dispune de mijloacele de instiintare - alarmare prevazute de
normele de dotare in vigoare si sunt mentinute in stare de functionare.

In ceea ce priveste mijloacele deprotectie apersonalului pregatit pentru
interventie , este de subliniat faptul ca acestea sunt asigurate conform normelor dar
starea de siguranta a protectiei este mult diminuata ,acestea avand termenele de
folosinta depasite, fiind produse in anii '70.

= ACTIUNI DE INTERVENTIE DESFASURATE =
Dnpa ce annl 2005 a constituit pentru protectia civila perioada cu cele

mai multe situatii de urgenta determinate de cresteri repetate ale nivelului apelor
raului Ialomita si poluarea acestuia, anol 2006 a constituit perioada in care s-au
desfasurat lucrari de curatare a canalelor pluvialedin incinta ( canalul moara si
canalul valea plopi) si consolidarea stavilarului de la subtraversarea canalului pluvial
de la "moara" . Au fost decolmatat circa 2,5 Ian canal pluvial iar pentru consolidarea
subtraversarii de la moara au fost escavati si transportati in jur de 250 m.c. pamant.
Executarea acestor lucrari a rezolvat cel putin trei probleme importante in ceea ce
privesc masurile de protectie in caz de inundatii:

1. marirea gradului de siguranta, la cresterea nivelului apelor raului
Ialomita, a portiunii de dig din zona "moara";
2. crearea conditiilor de evacuare natural a a apelor pluviale din
incinta in situatia producerii unor precipitatii abundenta in zona;
3. crearea unor volune importante de acumulare , in prima faza, a
apelor pluviale in incinta municipiului ,pana la intrarea in functiune a
mijloacelor de pompare, prin curatarea canalelor pluviale;
In ceea ce priveste trecerea la aplicarea masurilor din planul de pro tee tie

si interventie in eaz de inundatii, pe parcursul anului , au fost necesare masuri de
supraveghere a cotelor apelor raului Ialomita si inchiderea vanei de la subtraversarea
moara in 6 situatii ( ianuarie, martie -2, aprilie - 2, august).

Referitor la masurile de interventie in cazul bombelor neexplodate este
de remarcat faptul ca anul 2006 a fost primul an, dupa 1989, in care Inspectoratul de
protectie civila nu a fost solicitat pentru masuri de izolare, ridicare si transport al
munitiilor descoperite in diferite imprejurari.



= PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CIVILA =.

In anul 2006, pregatirea personalului incadrat in S.V.S.U. s-a desfasurat
conform Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta .

A fost acordata 0 preocupare deosebita convocarilor desfasurate cu
membrii C.M.S.U., sefii de formatii si reprezentantii agentilor economici atat in
prezentarea prevederilor legislative aparute in ultima perioada, a cunoasterii sarcinilor
si obligatiilor ce revin fiecaruia si mai ales pentru stabilirera misiunilor,modul de
desfasurare a exercitiului de alarmare publica ce s-a desfasurat in luna septembrie.

In baza planului de pregatire a exercitiului de alarmare publica au fost
planificate si s-au desfasurat antrenamente si exercitii - cu fiecare formatiune
specializata - participanta la acest exercitiu.

Conform regulamentelor in vigoare, exercitiile de alarmare publica, la
nivelullocalitatilor, se planifica, organizeaza si desfasoara 0 data la doi ani. Pentru
anul 2006, tema exercitiului a fost : Activitatea de management,monitorizare,
organizare si desfasurare a interventiei in caz de inundatii cu trecerea la aplicarea
planului de evacuare, organizarea unui punct de adunare, repartitie si imbarcare si a
unei tabere de sinistrati.

Activitatile au fost structurate pe patru etape distincte :
1. - prezentarerea conceptiei exercitiului de alarmare publica si a
planului de desfasurare;

- prezentarea propunerilor membrilor C.M.S.U. si a institutiilor
descentralizate privind organizarea si desfasurarea interventiei in scopul
elaborarii ordinului de interventie;

- elaborarea si prezentarea ordinului de interventie;
- darea misiunilor preliminare;

2. * aducerea in stare completa de actiune a sistemului de cercetare
specific inundatiilor si supravegherea permanenta a evolutiei situatiei
create;

• asigurarea fortelor si mijloacelor necesare interventiei;
• ducerea actiunilor de interventie privind completarea digului in

zona pod SARA TA;

• primirea fortelor si mijloacelor in sprijin, asigurarea conducerii
actiunilor in zona de interventie;
3. - organizarea punctului de adunare, repartitie si imbarcare;

intrarea in functiune a acestuia;
asigurarea fluxului de sinistrati, urmarirea activitatilor din

punct privind consemnarea persoanelor evacuate, asigurarea
asistentei medicale si a primului ajutor;

imbarcarea sinistratilor;
4. * intrarea in functiune a taberei de sinistrati;

• verificarea modului de asigurare a fluxului de primire;
• asigurarea serviciilor in cadrul taberei;



La exercitiul de alarmare publica au participat:
- Membrii C.M.S.U.;

S.V.S.U.;
- politia;
- j andarmeria;
- pompierii militari;
- ELECTRICA;

DISTRIGAZ;
- D.S.P.;
- Detasamentul de interventie al C.R.;
- Elevi de gimnaziu;
- Elevi de liceu ( Gr. Sc, Sf. Ecaterina , Gr. Sc. AGRICOL);
- Forte de interventie de la ECOAQUA, CERAMICA, ROFEP,

TERMA, MARRSUGAR, STATIA DE COMPRESOARE;
Pe timpul desfasurarii exercitiului de alarmare publica s-a urmarit:

• circulatia fluxului informational- decizional;

• prezentarea propunerilor in vederea elaborarii deciziei de
interventie;

• modul de intrare in functiune a sistemului de cercetare,

culegerea datelor si prelucrarea acestora;
• realizarea masurilor de protectie si interventie stabilite de

C.M.S.U.;
• intrarea in dispozitiv si ducerea actiunilor de interventie de

catre formatiunile prevazute;
• modul de realizare a cooperarii;
• functionarea sistemului de instiintare si alarmare ;

• modul de comportare a cetatenilor;
• functionarea punctului de adunare, repartitie si imbarcare;
• modul de functionare si asigurarea utilitatilor in tabara de

sinistrati;
• analiza datelor din teren, analizarea acestora si intocmirea

rapoartelor privind evolutia situatiei si modul realizarii
interventiei;

• propuneri si masuri de reabilitare;
In cadrul bilantului ce a avut loc dupa desfasurarea activitatilor au fost

scoase in evidenta ca activitati foarte bine desfasurate:

• functionarea sistemului de instiintare, modul de solutionare a
situatiilor create, pe etape;

• modul responsabil privind prezentarea propunerilor in vederea
elaborarii deciziei de interventie;

• modul coerent privind desfasurarea actiunilor de interventie,
primirea fortelor si mijloacelor in sprijin;

• realizarea cooperarii;



• modul de desfasurare a activitatilor in punctul de adunare,
repartitie si imbarcare, concomitent cu asigurarea tluxului de
persoane evacuate;

• organizarea activitatilor in tabara de sinistrati;
• coordonarea si conducerea actiunilor de interventie;

• intocmirea si distribuirea catre populatie si participantilor la
aceste actiuni a unor pliante si tluturasi privind masuri si reguli
de comportare in caz de inundatii, evacuare etc.;

Activitatile desfasurate in cadrul exercitiului de alarmare publica au fost
apreciate de catre reprezentantii Inspectoratului judetean pentru Situatii de Urgenta
cu caliticativul FOARTE BINE.

PRIORITATI PENTRU ANUL 2007=
Activitatea de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a

Inspectoratului municipal pentru situatii de urgenta (LM.S.U. ) , Comitetului
municipal pentru situatii de urgenta si a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
, in anul 2007, se va desfasura in baza planului de pregatire in domeniul situatiilor de
urgenta intocmit la nivelul judetului . In baza acestui plan de pregatire , LM.S.U. a
intocmit:

planul de pregatire al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
al municipiului pe anu12007;

planul eu prineipalele activitati al LM.S.U. pe anu12007;
In baza doeumentelor mentionate mai sus , I.M.S.U. va avea in vedere

pregatirea si desfasurarea urmatoarelor activitati prioritare:
• detinitivarea (reaetualizarea) ineadrarii eu personal a serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta al munieipiului;
• organizarea si desfasurarea pregatirii pentru situatii de urgenta prin
convoeari, instruetaje, sehimburi de experienta, antrenamente, exereitii
si aplieatii, strueturata pe eategorii de personal, eompetente si respon
sabilitati astfel : personal de eondueere eu atributii in managementul
situatiilor de urgenta,membrii C.M.S.U., personalul ineadrat in S.V.S.U.,
salariati si populatia neineadrata in munca si elevi;
• urmarirea realizarii prevederilor bugetare la eapitolul "proteetie
eivila" in seopul imbunatatirii gradului de dotare al formatiilor de
interventie .

In baza prevederilor legale, in vigoare, pentru anul2007 Comitetul
Municipal pentru Situatii de Urgenta si-a stabilit urmatoarele obiective
prioritare:

eresterea, la nivelul municipiului, a eapaeitatii de management si
interventie impotriva fenomenelor generatoare de situatii de urgenta;

asigurarea unei interventii speeializate si eompetente in situatii de
urgenta in seopul diminuarii efeetelor negative ale aeestora asupra vietii, bunurilor
materiale si mediului;



formarea si dezvoltarea in randul cetatenilor a spiritului preventiv
si de solidaritate in situatii de urgenta si a participarii acestora la actiunile de
interventie;

cunoasterea, de catre populatie, a regulilor si masurilor de
comportare in diferite situatii generatoare de situatii de urgenta;

urmarirea realizarii masurilor din planul de masuri ill. 910 din
08.02.2006 privind optimizarea S.V.S.U. organizate la nivelul unitatilor administrativ
- teritoriale ale judo Ialomita;

INSPECTOR DE PROTECTIE
CIVILA AL MUNICIPIULUI.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUNICIPIULUI

URZICENbt~ '.> ?
INTRA.f~ IIESIRE NR. .... 'r.'1">.ZIUA..;);2.LUNQ/" .A~<?'~ ,..

REFERAT

Subsemnatul AVRAM ION, inspector de protectie civila al muni
cipiului Urziceni, va rog sa supuneti spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului
Local ANALIZA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PE ANUL 2006.

Aceasta solicitare 0 intemeiez pe prevederile Legii Nr. 481 din
08.11.2005. privind protectia civila, capitolul IV , sectiunea 1 , art. 25, litera a
modificata prin LEGEA ill. 212/24.05.2006.

Domnului primar al municipiului Urziceni


