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LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND PREGATIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA SI 
MANAGEMENTUL DE RISC 

I. GHID METODOLOGIC DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR EDUCATIONALE 
 

1. TRAINING DEZVOLTAT PENTRU UNITATILE DE VOLUNTARI: 

1.1 Curs de prim ajutor; 

1.2 Curs integrat de interventie in caz de dezastru; 

  

2. TRAINING DEZVOLTAT PENTRU AUTORITATILE LOCALE: 

2.1 Managementul riscului; 

  

3. TRAINING DEZVOLTAT PENTRU SPECIALISTI IN SERVICII SOCIALE: 

3.1 Primul ajutor; 

  

4. TRAINING DEZVOLTAT PENTRU PSIHOLOGI: 

4.1 Suport psihologic pentru persoanele afectate de dezastru; 



I.ORGANIZAREA SISTEMULUI NATIONAL DIN ROMANIA 

 

Principalele doua documente cadru care organizeaza sistemul national sunt ordonanta de 
urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, 
aprobata cu modificări si completari prin Legea nr.15/2005 si hotararea Guvernului 
Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorica, atributiile functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 
situatii de urgenta; 

Sistemul Naţional este un cadru integrat la care participa organele centrale, ministerele si 
organizatiile neguvernamentale in toate actiunile de sprijinire a procesului de prevenire si 
de management al urgentelor.   Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta 
stabileste, organizeaza si urmareste procesul de management al situatiilor de urgenta, de 
asigurare si coordonare a resurselor  umane, materiale si financiare. 
 
Sistemul National are in compunere:  

1. comitete pentru situatii de urgenta;  
2. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;  
3. servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;  
4. centre operative pentru situatii de urgenta;  
5. comandantul actiunii.  

 
Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al 
managementului si se întrunesc semestrial si ori de cate ori situatia impune, avand 
urmatoarea componenta: 

 comitetul National pentru Situatii de Urgenta;  

 comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de 
urgenta;  

 comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;  

 comitetele judetene pentru situatii de urgenta;  

 comitetele locale pentru situatii de urgenta.  
 
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, se constituie si functioneaza sub conducerea 
nemijlocita a Ministrului Administratiei si Internelor si sub coordonarea primului-ministru.  
Comitetul National este un organism interministerial format din persoane cu putere de 
decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii complexe în gestionarea 
situatiilor de urgenta.  
 
Organizarea si functionarea Comitetului National a fost stabilita prin Hotarârea de Guvern 
nr. 1489/09.09.2004.  
 
Comitetul national se compune din:  

- presedinte: ministrul administratiei si internelor;  
- vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;  
- membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conducatorului 

fiecarei institutii publice centrale prevazute în anexa nr.1 a HGR nr. 1489/09.09.2004;  
- consultanti: câte 1 – 2 experti si /sau specialisti din fiecare minister si institutie 

publica centrala prevazute în aceeasi anexa.  
 
Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National functioneaza ca un compartiment 
specializat in cadrul Centrului Operational National din Inspectoratul General pentru Situatii 
de Urgenta, asa cum este prevazut in HGR. nr. 1490/09.09.2004.  
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Comitetul National asigura indeplinirea atributiilor specifice pe linia realizarii in Romania a 
obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.  
La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de 
urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, respectiv a conducatorilor 
institutiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situatii de urgenta, denumite in 
continuare comitete ministeriale. 
Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului institutiei 
publice centrale, dupa caz, si are in componenta persoane cu putere de decizie, experti si 
specialisti din aparatul propriu al ministerului si din unele institutii si unitati aflate in 
subordinea acestuia, cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.  
In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati si 
reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii In domeniu.  
 
La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene pentru 
situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene.  Din comitetul judetean fac 
parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de 
gospodarie comunala si alti manageri ai unor institutii si societati comerciale de interes 
judetean care îndeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si 
manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc 
potential generatori de situatii de urgenta.  
 
Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin ordine ale 
prefectilor.  La nivelul municipiilor, oraselor precum si al comunelor se constituie, sub 
conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale pentru situatii de urgenta, 
denumite în continuare comitete locale.  
 
Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau municipiului, 
dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti 
economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau 
conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, 
care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de 
urgenta.  
 
Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie a 
primarului, cu avizul prefectului.  
 
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit în continuare Inspectoratul 
General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, 
asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatilor de prevenire si gestionare a 
situatiilor de urgenta.  
 
In cadrul Inspectoratului General se organizeaza inspectia de prevenire, centrul operational 
national si alte structuri adecvate pentru managementul situatiilor de urgenta, incadrate 
cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, informatica si relatii publice.  
 
Centrul operational indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, înstiintare, 
avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la nivel national a 
situatiilor de urgenta.  
 
Inspectoratul General prin centrul operational national, asigura secretariatul tehnic 
permanent al Comitetului National, preluand in acest sens, la data desfiintarii Comisiei 



Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al 
acesteia.  
 
Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor publice 
comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigura si potrivit 
competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in domeniile protectiei 
civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.  
 
Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, denumite în 
continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care 
functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, asigura in zonele de 
competenta coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de prevenire si gestionare a 
situatiilor de urgenta.  
 
In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire, centre 
operationale si alte structuri adecvate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, incadrate 
cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicatii, informatica si relatii publice.  
Centrele operationale  indeplinesc  permanent functiile prevazute pentru centrul 
operational national, la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.  Serviciile de 
urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura secretariatele tehnice 
permanente ale comitetelor judetene si al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii 
de Urgenta. 
Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale în unitatile 
administrativ-teritoriale în care functioneaza, cooperarea în domeniile protectiei civile, 
apararii împotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.  
La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii în gestionarea 
situatiilor de urgenta, al municipiilor - cu exceptia municipiului Bucuresti, al oraselor si 
comunelor se constituie centre operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare 
centre operative.  La ministerele si institutiile publice centrale cu atributii si functii de 
sprijin complexe în prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute în anexa nr. 
1, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 21, centrele operative se constituie ca structuri 
cu activitate permanenta.  
Centrele operative îndeplinesc permanent functiile prevazute pentru centrele operationale, 
în domeniile de competenta, ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.  

În situatii de urgenta, coordonarea unitara la locul producerii evenimentului exceptional a 
actiunii tuturor fortelor stabilite pentru interventie se realizeaza de catre o persoana 
împuternicita, dupa caz, de catre Comitetul National, ministerial, judetean sau al 
municipiului Bucuresti, în functie de natura si gravitatea evenimentului si de marimea 
categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul actiunii. Comandantul actiunii 
poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ 
avansat, constituite potrivit reglementarilor în vigoare.  

Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor 
operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta se stabilesc pe baza 
regulamentului-cadru aprobat prin hotarâre a Guvernului 

 
 

II. GHID METODOLOGIC DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR EDUCATIONALE 
 

 
 

TRAINING DEZVOLTAT PENTRU UNITATILE DE VOLUNTARI: 
CURS DE PRIMUL AJUTOR 
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destinat unitatilor de voluntari – 20 ore 
 
PROGRAM ORIENTATIV 

ZIUA 1 

TIMP ACTIVITATE SUBIECT 

9.00 – 10.30 Sesiunea 1 - Organizarea si legislatia nationala privind pregatirea in domeniul 
situatiilor de urgenta 

10.30 – 11.00 PAUZA DE CAFEA 

11.00 – 12.30 Sesiunea 2 – Principii de baza 

 “Facem doar ce stim”; 

 Numarul de urgenta  112 si informatiile necesare pentru a fi  transmise 
dispecerului; 

 Asigurarea locului accidentului; 

12.30 – 14.00 PAUZA DE MASA 

14.00 – 15.30 Sesiunea 3 - Suportul vital de baza(BLS) 

 Evaluarea starii de constienta; 

 Eliberarea cailor respiratorii; 

 Evaluarea respiratiei si a circulatiei; 

 Starea de inconstienta; 

 Manevrele de resuscitare cardio-pulmonara la adult; 

 Defibrilarea automata externa; 

15.30 – 16.00 PAUZA DE CAFEA 

16.00 – 17.30 Sesiunea 4 – Suportul vital de baza (BLS) - continuare 

 Complicatii ce pot aparea in timpul manevrelor de resuscitare; 

 Particularitatile resuscitarii cardio-pulmonare la copii si bebelusi; 

 Particularitatile resuscitarii cardio-pulmonare la femeia gravida; 

 Sufocarea (ostructia de cale aeriana) la adulti, copii si bebelusi. 

 

ZIUA 2 

TIMP ACTIVITATE SUBIECT 

9.00 – 10.30 Sesiunea 5 -  Plagi si hemoragii 

 Plagi : definitie, complicatii; 

 Hemoragii – tipuri de hemoragii si identificarea acestora; 

 Tipuri de bandaje; 

 Socul; 

 Tipuri particulare de plagi;  

10.30 – 11.00  PAUZA DE CAFEA 

11.00 – 12.30 Sesiunea 6 - Leziuni ale articulatiilor si oaselor 

 Entorse 

 Luxatii 

 Fracturi 

12.30 – 14.00 PAUZA DE MASA 

14.00 – 15.30 Sesiunea 7 - Leziuni aparute prin expunerea la temperaturi extreme: 

 Degeraturi  

 Arsuri 

 Electrocutia 

 Intoxicatiile:  

 Intoxicatia cu monoxide de carbon 



 Intoxicatia medicamentoasa 

 Intoxicatia cu ciuperci otravitoare 

15.30 – 16.00 PAUZA DE CAFEA 

16.00 – 17.00 Sesiunea 8  

 Reactiile alergice  

 Accidentul vascular cerebral 

 Convulsiile 

 Durerea toracica 

 Studii de caz. Aplicatii practice 

 Slide-uri power point, videoproiector, manechin resuscitare; 

17.00 – 17.30 TESTARE 

 
 
CURS PRIM AJUTOR  
PRINCIPII GENERALE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR PREMEDICAL 
 
Intr-o situatie de urgenta, fiti calm/a 
Chiar daca sunteti instruit in ceea ce priveste acordarea primului ajutor, este normal sa fiti 
stresat/a atunci cand trebuie sa acordati prim ajutor. Incercati sa va stapaniti emotiile 
inainte de a trece la actiune. Acordati-va un moment in care sa evaluati situatia si sa va 
calmati. Nu va grabiti sa actionati si in niciun caz nu va puneti in situatii riscante.  
 
Ce informatii sa transmiteti? 
Deoarece fiecare secunda conteaza intr-o situatie in care sunt puse in pericol vieti omenesti, 
este important sa dati informatii clare si corecte in momentul in care telefonati. 

- Prezentati-va si spuneti ce cunostinte aveti in legatura cu acordarea primului 
ajutor; 

- Explicati ce s-a intamplat, natura accidentului; 
- Comunicati serviciilor de urgent unde anume trebuie sa se deplaseze echipajele 

lor: localitate, judet/sector, strada, numar, punct de reper in zona respectiva; 
- Oferiti informatii in legatura cu victimele si descrieti starea in care se afla 

acestea: numarul victimelor, daca exista bebelusi, copii, sau victime care 
necesita ingrijiri speciale ( personae cu handicap, femei insarcinate, persoane cu 
diabet zaharat); 

- Raspundeti la intrebarile dispecerului care se va ocupa de apelul dvs; 
- Rugati pe cineva sa astepte echipajele serviciilor de urgenta pentru a le indruma 

spre locul accidentului. 
 
Capitolul II. Suportul vital de baza  
 
Verificarea starii de constienta 
Scuturati victima usor apucand-o de umeri : 
Intreabati victima: “Sunteti în regula?”, “Ce s-a întâmplat?” 
 
Victima reactioneaza (de exemplu deschide ochii sau raspunde) 

- Lasati victima in pozitia in care ati gasit-o, verificand sa nu existe niciun fel de 
pericol. Nu o deplasati decat daca este in pericol; 

- Incearcati sa aflati ce i s-a intamplat victimei; 
- Solicitati ajutor daca este necesar sau daca aveti anumite dubii; 
- Verificati daca victima este constienta si respira regulat; 
- Observati si reevaluati semnele vitale regulat; 
- Acordati primul ajutor daca este cazul. 

Victima nu reactioneaza : 
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- strigati dupa ajutor; 
- asezati victima pe spate si eliberati caile respiratorii; 
- verificati daca respira; 

PRIVESTE (uitati-va)  ASCULTA (ascultati)  SIMTE (atingeti) RESPIRATIA 
Priviti, Ascultati si Simtiti daca respira, timp de 10 secunde 
Priviti sa observati daca toracele se ridica; 
Ascultati sunetul respiratiei; 
Simtiti respiratia victimei pe obrazul dumneavoastra. 
Daca respira normal: 

- întoarceti-o în pozitie laterala stabile; 
- verificati starea victimei si mergeti dupa ajutor daca este necesar; 
- trimiteti pe cineva dupa ajutor sau sa cheme ambulanta daca exista alte 

persoane în preajma; 
- observati si reevaluati semnele vitale regulat. 

 
CAILE AERIENE 
Eliberarea cailor aeriene este esentiala pentru ca victima sa respire normal. 
Verificati daca acestea sunt ‘deschise si libere’. 

- plasati-va mâna pe fruntea victimei si trageti cu blândete capul pe spate; 
- ridicati barbia victimei pentru a deschide caile aeriene; 
- trageti cu blândete de maxilarul victimei pentru a deschide gura. 

Încercati sa evitati lasarea prea mult pe spate a capului victimei!                            
 Corpi straini în caile aeriene: 

- îndepartati corpii straini vizibili din gura victimei; 
- îndepartati dintii rupti sau desprinsi. 

 
CIRCULATIA SÂNGELUI 
Verificarea pulsului este o manevra foarte dificila, de aceea se recomanda sa se urmareasca 
alte semne ale circulatiei sângelui ca, de exemplu, culoarea pielii sau caldura 
extremitatilor. 
Daca circulatia sângelui este prezenta: observati si reevaluati semnele vitale regulat. 
 
Victima inconstienta: 
În caz de inconstienta, persoana nu reactioneaza la atingere sau la adresare. Este important 
sa retinem ca exista multe cauze de pierdere a cunostintei, de exemplu lezarea craniului, 
otravire, consum excesiv de alcool, etc. 
Lesinul este considerat ca o pierdere a cunostintei pentru scurt timp. O persoana lesinata 
se trezeste de obicei rapid daca este întinsa cu capul în acelasi plan ca si corpul. 
 
Când gasiti o persoana care pare lipsita de viata este important sa cercetati ce s-a 
întâmplat, pentru a putea acorda ajutor în modul cel mai eficient. Un prim pas important 
înainte de a acorda ajutor este sa va asigurati ca nu va supuneti pe dumneavoastra unui 
pericol vital. Priviti în jur si controlati daca locul este sigur. 
 
Daca este posibil, lasati persoana în pozitia în care o gasiti.  
 
Daca victima reactioneaza la atingere sau adresare, nu si-a pierdut cunostinta. Ramâneti cu 
el/ea. Starea se poate înrautati. 

- Asezati persoana în pozitia "laterala stabila". 
- Îndepartati-i ochelarii, daca are. 



- Descheiati hainele prea strâmte si aveti grija ca nici un obiect sa nu-i provoace 
vatamari prin apasare. 
 
DACA PERSOANA FARA CUNOSTINTA ESTE ÎNTINSA PE BURTA: 
Atunci când o persoana fara cunostinta este întinsa pe burta, riscul de sufocare este mic. 
Cu mici ajustari, prin a-i trage capul pe spate, puteti sa-i eliberati caile respiratorii. 
 
 
Victima nu respira 

 Deschideti caile de acces ale aerului. Aplecati capul spre spate, ridicati gâtul. 

 Îndepartati din gura corpii straini vizibili. Daca victima continua sa nu respire, 
începeti respiratia artificiala (metoda gura la gura). Continuati cu aceasta manevra 
pâna când victima respira normal, singura sau pâna când cineva calificat îsi asuma 
responsabilitatea tratamentului. 
 

Supravegherea 

 Victima nu trebuie sa stea nesupravegheata. Daca este posibil, fiecare victima 
trebuie sa beneficieze de supraveghere. Este important sa existe un comportament 
calm si prietenos din partea persoanei care acorda prim ajutor. 

 Victimele inconstiente, trebuie sa fie asezate într-o pozitie laterala stabila. 
 

DATI ALARMA – 112 - CHEMATI AMBULANTA ! 
ALARMA DATA RAPID ÎNSEAMNA AJUTOR RAPID 
 
Primele minute dupa un accident sunt de multe ori hotarâtoare pentru supravietuirea 
victimei si pentru limitarea urmarilor accidentului. Daca, direct la locul accidentului, se 
acorda corect primul ajutor, se previne agravarea situatiei si cresc sansele ca tratamentul 
medical care va urma, sa reuseasca. 
 
PRIMELE MINUTE SUNT CRITICE 
Poate sa dureze cinci minute sau o ora pâna când soseste ambulanta. În asteptarea 
ambulantei, actiunile tale de prim ajutor sunt importante. 
 
NU VA RISCATI NICIODATA PROPRIA VIATA! PROTEJATI-VA! 
CONTROLATI STAREA DE CONSTIENTA. PRIVITI, ASCULTATI, SIMTITI 
 
Resuscitarea cardiopulmonara 
Resuscitarea cardiopulmonara la adult 
 
ALARMA DATA RAPID ÎNSEAMNA AJUTOR RAPID 
RESUSCITAREA ASIGURATA RAPID CRESTE SANSELE DE SUPRAVIETUIRE 
A STI ÎNAINTE DE A SE ÎNTÂMPLA PENTRU A ÎNDRAZNI ATUNCI CÂND SE ÎNTÂMPLA 
 
Resuscitarea cardiopulmonara asigurata atât de un singur salvator sau de doi salvatori este 
o suita de 2 insuflatii ( respiratii artificiale) si 30 de compresii toracice ( masaje cardiace) 
efectuate cu un ritm de 100-120 / min; 
 
Nota 1: Compresiile toracice pot fi facute si fara respiratia gura la gura, pentru ca acestea 
asigura un flux sangvin critic pentru creier si inima prin cresterea presiunii intratoracice si 
prin compresie directa asupra inimii. 
 
Nota 2: Când se opresc manevrele de resuscitare cardiopulmonara: 

- daca victima respira si are puls; 
- daca este preluata de serviciul de ambulanta; 
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- dupa 30 minute. 
 
Nota 3: Manevrele de resuscitare cardiopulmonara se efectueaza 3-4 ore pentru victimele 
care au stat mult timp la temperaturi scazute. 
 
RESPIRATIA: Corpul are nevoie de o aprovizionare continua cu oxigen. O parte din oxigenul 
continut în aer trece în sânge prin plamâni. Apoi este transportat de sânge la diferitele 
organe din corp. Sângele circula în corp fiind pompat de inima. 
 
CAI RESPIRATORII LIBERE : La persoana fara cunostinta toti muschii se relaxeaza, inclusiv 
limba. Partea posterioara a limbii poate atunci sa cada usor înapoi blocând astfel caile 
respiratorii. Mandibula si limba astupa caile respiratorii. Asta se întâmpla atunci când o 
persoana fara cunostinta este întinsa pe spate. De aceea o victima trebuie întotdeauna sa 
fie ajutata prin eliberarea cailor respiratorii pentru a putea respira independent. 
 
Atunci când tragem capul pe spate, mandibula se ridica si caile respiratorii se elibereaza. 
 
VERIFICAREA RESPIRATIEI: Asezati o mâna pe frunte. Plasati apoi doua degete ale celeilalte 
mâini pe partea osoasa a barbiei. Ridicati barbia în sus. 
Trageti cu atentie capul pe spate. Aplecati-va catre accidentat, cu obrazul aproape de gura 
lui si cu privirea îndreptata catre torace. 
PRIVESTE - Priviti daca toracele se ridica. 
ASCULTA - Ascultati daca se aude respiratia. 
SIMTE - Încercati sa simtiti respiratia pe obrazul dumneavoastra. 

 
Primul ajutor în caz de stop respirator 
 
Pasul 1: Curatati cavitatea bucala de eventuali corpi straini vizibili. Protejati-va pentru a 
nu intra în contact cu sângele victimei prin folosirea „batiste salvatorului” (de ex. o batista, 
un material textil, o compresa sterila) 
 
Pasul 2: Mentineti caile respiratorii libere prin aplecarea capului pe spate. Cu degetul mare 
si aratatorul de la mâna pe care o tineti pe fruntea victimei, pensati narile. 
 
Pasul 3: Inspirati, asezati-va gura pe gura victimei dupa ce v-ati protejat si insuflati-i aer. 
Insuflati încet, timp de circa 2 secunde. Controlati daca toracele se ridica (atunci a ajuns 
aerul în plamâni). Daca toracele nu se ridica, trageti capul victimei mai spre spate, pensati 
narile mai bine si încercati din nou. 
 
Pasul 4: Îndepartati-va gura dupa ce ati insuflat aer. Ridicati-va capul. În timp ce victima 
expira si toracele i se lasa în jos, pregatiti-va pentru o noua insuflare: trageti aer în piept. 
 
Pasul 5: Continuati insuflarile în ritmul în care respiri normal pâna când: 

- persoana fara cunostinta începe din nou sa respire; 
- sunteti înlocuit de cineva; 

Nota: Daca gura este ranita si este imposibil sa suflati prin ea, acoperiti gura si suflati prin 
nas. 
 
Pasul 6: Daca victima începe sa respire, asezati-o în pozitia laterala stabila. 
 



CIRCULATIA SANGVINA: Sângele circula în corp datorita efectului de pompa al inimii. Prin 
circulatia sanguina celulele sunt continuu alimentate cu oxigen. 
 
Sângele este pompat cu mare presiune din jumatatea stânga a inimii catre toate partile 
corpului, cu aproximatie de 60-100 de  ori pe minut. Daca inima se opreste, toate organele 
vor fi rapid lezate de lipsa de oxigen. Organul cel mai sensibil este creierul: deja dupa 10-
15 secunde dispar cunostinta, respiratia si contractia musculara. 
 
Victima nu reactioneaza si nu respira. Nu este disponibil un defibrilator automat exter 
(DAE) sau nu a fost adus: 
 
Rugati pe cineva sa alerteze serviciile de urgenta. Cereti persoanei respective sa aduca un 
DAE daca este disponibil unul in imediata vecinatate a locului in care va aflati. Daca sunteti 
singur alertati serviciile de urgenta folosind telefonul mobil, si daca este posibil procurati 
DAE din imediata vecinatate a locului in care va aflati. 
 
Aveti grija ca victima sa se afle cu fata în sus si pe o suprafata tare, înainte de a începe 
resuscitarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAINING DEZVOLTAT PENTRU UNITATILE DE VOLUNTARI: 

Curs integrat de interventie in caz de dezastru 
 

 

PROGRAM  
PENTRU CURS INTEGRAL DE SALVARE IN SITUATII DE DEZASTRU 
 

 ZIUA 1 

TIMP 
ACTIVITATE 

SUBIECT 

 
 
 
9:00 – 10:30  

Tema 1: Legislația privind protecția în caz de dezastru. 
Concentrându-se pe o parte-cheie din Legea cu privire la protecția în caz de 
dezastre și Legea pentru Mol,  sistemul United Rescue (URS), coordonarea și 
gestionarea lucrărilor de restaurare de salvare și de urgență RERW; Cadrul juridic 
pentru protecție în caz de dezastre. 

10:30 – 11:00 PAUZĂ DE CAFEA 

11:00 – 12:30 Tema 2: Dezastre tipice în cadrul acțiunii formațiunilor voluntare  
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 ZIUA 1 

Analiza caracteristicilor deservite de teritoriu formațiunile voluntare și 
identificarea celor mai frecvente accidente. Conducerea și gestionarea forțelor și 
mijloacelor. Interacțiune și coordonare. 
Tema 3: Acțiunile forțelor și mijloacelor în stingerea incendiilor forestiere  
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și sarcinile forțelor și 
mijloacelor, comandarea acțiunilor de informare a forțelor și mijloacelor de 
eradicare a accidentului și reducerea consecințelor acestuia. 

12:30 – 14:00 PRÂNZ 

14:00 – 15:30 Tema 4: Acțiunile forțelor și mijloacelor în timpul inundațiilor. 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și sarcinile forțelor și 
mijloacelor, comandarea acțiunilor de informare a forțelor și mijloacelor de 
eradicare a accidentului și reducerea consecințelor acestuia. 

15:30 – 16:00 PAUZĂ DE CAFEA 

16:00 – 17:30 Tema 5: Acțiunile forțelor și mijloacelor în timpul cutremurelor. 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și sarcinile forțelor și 
mijloacelor, comandarea acțiunilor de informare a forțelor și mijloacelor de 
eradicare a accidentului și reducerea consecințelor acestuia. 

  

 ZIUA 2  

TIMP 
ACTIVITATE 

SUBIECT MATERIALE 
NECESARE 

9:00 – 10:30 Tema 6: Acțiunile forțelor și mijloacelor în timpul accidentelor rutiere 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și sarcinile forțelor și 
mijloacelor, comandarea acțiunilor de informare a forțelor și mijloacelor de 
eradicare a accidentului și reducerea consecințelor acestuia. 
Tema 7: "Factori umani periculoși în stingerea incendiului și acțiuni de salvare 
" 

10:30 – 11:00 PAUZĂ DE CAFEA 

11:00 – 12:30 Tema 8: Reguli de siguranță și sănătate la muncă pentru echipele de FSPP 
Reguli principale. Asigurarea condițiilor sigure de muncă. Echipamentul de protecție 
al personalului. Protecție respiratorie.  
Tema 9: Reguli și cerințe pentru siguranța la muncă 
Reguli și cerințe pentru lucrul cu echipamente de stingere a incendiilor, scări de 
incendiu, echipamentul individual de protecție, corzi de salvare și echipament de 
salvare cu corzi, unelte și echipamente pentru extragerea și tăierea structurilor, 
copacilor și eliminarea obiectelor periculoase, scule electrice portabile, lămpi 
electrice portabile, agregate și mașini, extinctoare și sticle de gaze sub presiune, 
elevatoare de pompieri, mașini de pompieri, repararea mașinilor de pompieri, 
manipularea furtunurilor, a țevilor de absorbție și a duzelor 

12:30–14:00 PRÂNZ 

14:00 – 15:30 Tema 10: Cerințe generale pentru operarea în condiții de siguranță în 
efectuarea operațiunilor de stingere a incendiilor și de salvare. 
Alarme și punerea în aplicare a activităților operaționale pe loc, recunoașterea și 
desfășurarea iluminatului în medii cu fum și în prezența substanțelor otrăvitoare și 
asfixiante, acțiuni la prezența riscului de șoc electric. 
 



 ZIUA 1 

15:30 – 16:00 PAUZĂ DE CAFEA 

16:00– 17:30 Tema 11: Cerințe și reguli de siguranță pentru diferite tipuri de accidente. 
Accidentele care implică vehicule care transportă substanțe și mărfuri periculoase, 
și de stingere a incendiilor care efectuează operațiuni de salvare de urgență pe 
timp de vizibilitate redusă, vânturi puternice și la temperaturi sub zero grade. 
Stingerea incendiilor și lichidarea accidentelor pe locuri cu surse de radiații 
ionizante, combaterea incendiilor forestiere și a scurgerilor de vapori explozivi și 
toxici și gaze. 

17:30 – 18:00 Examinare 

 
 
PROGRAM 1, TEMA 1 
LEGISLATIA PRIVIND PROTECTIA IN CAZ DE DEZASTRU. 
 
Dezastrul  este o perturbare semnificativă a funcționării normale a societății cauzate de 
fenomene naturale și / sau de activitatea umană și care conduc la consecințe negative 
pentru viață sau sănătate, proprietate, economie și mediu, prevenirea, combaterea și 
depășirea acestora care depășind capacitatea sistemului de servicii să exercite activitățile 
normale de protecție a societății. 
 
Autoritățile organizează protecția în caz de dezastre în executarea atribuțiilor care le revin 
în temeiul prezentei legi și altor acte normative care reglementează activitățile acestora. 
 
Acțiunile autorităților executive, a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 
sunt coordonate într-un sistem unificat de salvare pentru protecție în caz de dezastre. 
Principiile de bază ale protecției în caz de dezastre sunt: 
 
1. Dreptul la protecție a fiecărei persoane; 
2. Prioritatea de a salva vieți în fața altor activități în domeniul apărării; 
3. Publicitatea informațiilor privind riscurile de dezastru și activitățile autorităților 
executive în materie de protecție în caz de dezastre; 
4. Prioritatea măsurilor preventive în asigurarea protecției; 
5. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție; 
6. Etapele forțelor și resursele de protecție. 
 
Protecția în caz de dezastre se face la nivel național, regional și local și se realizează prin: 
 
1. Desfășurarea activităților preventive; 
2. Activități de pregătire și răspuns în caz de dezastre; 
3. Relief și  reconstrucție; 
4. Găsirea resurselor; 
5. Asigurarea și acceptarea ajutorului. 
 
Activitățile preventive sunt realizate în scopul reducerii riscului de dezastre și includ: 
 
1. Analiza și evaluarea riscurilor de dezastre; 
2. Cartografierea riscurilor de dezastre; 
3. Planificarea reducerii riscului de dezastre; 
4. Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor și proiectelor pentru reducerea riscului 
de dezastre; 
5. Clasificarea localităților în funcție de numărul de populații potențial afectate; 
6. Stabilirea infrastructurilor critice și locațiile acestora, precum și evaluarea riscurilor 
pentru acestea; 
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7. Măsuri pentru protecția infrastructurilor critice; 
8. Planificarea protecției în caz de dezastre; 
9. Stabilirea de standarde pentru planificarea teritoriului, proiectarea, implementarea și 
întreținerea clădirilor în ceea ce privește reducerea riscului de dezastre; 
10. Construcția și întreținerea sistemelor de monitorizare, avertizare timpurie și de alertă; 
11. Asigurarea locurilor și condițiilor pentru cazare temporară a răniților în dezastru; 
12. Asigurarea de remedii colective și individuale; 
13. Educația și formarea organelor centrale și locale executive, a forțelor de acțiune, 
formațiunilor voluntare și populație. 
 
Monitorizarea, avertizarea timpurie și informarea se bazează pe: 
1. Informațiile și datele furnizate de către persoane fizice, organizații și instituții; 
2. Informațiile și datele provenite de la sistemele de monitorizare meteorologice, 
hidrologice, seismologice, chimice, biologice, radiologice, nucleare, de mediu și a alte 
obiecte și fenomene; 
3. Informațiile și datele primite de la centrele Sistemului Național de Apel de Urgență 
utilizând numărul pan-european 112; 
4. Informații de previzionare hidro-meteorologică despre fenomene periculoase de la 
Institutul National de Meteorologie și Hidrologie, Agenția de Explorare și Menținerea 
Nivelului Dunării și altele; 
5. Schimbul internațional de informații și de date; 
 
Informațiile furnizate de persoane fizice, organizații și instituții se acordă de către 
Ministerul de Interne, în competența lor, precum și guvernatorii și primari în funcție de 
situație. 
 
În scopul luării măsurilor prompte și adecvate pentru a reduce riscurile de dezastre și de 
formare în privința remediilor de către autoritățile competente pentru a efectua avertizarea 
timpurie printr-un set de activități de avertizare urgentă a publicului cu privire la dezastru 
iminent într-un anumit teritoriu. 
 
Avertizarea timpurie necesită: 
 
1. Implementarea monitorizării semnelor de dezastru iminent; 
2. Analiza datelor de monitorizare de la punctul 1; 
3. Decizia autorităților competente; 
4. Difuzarea informațiilor de avertizare a unui dezastru iminent; 
5. Luarea de măsuri corespunzătoare. 
 
Mijloacele de protecție colectivă sunt facilitățile tehnice - adăposturi și adăposturi de 
protecție împotriva radiațiilor, al căror scop principal este de a ascunde populația într-un 
raid aerian de otrăvuri militare și industriale, substanțe radioactive și agenți biologici. 
 
Tunelurile de metrou și etajele subterane ale clădirilor industriale și ale clădirilor pentru 
servicii publice în zonele urbane, de o importanță deosebită sunt proiectate și construite ca 
protecție colectivă. 
 
Mijloacele de protecție colectivă sunt proprietăți - de stat publice, municipale sau publice 
deținute și întreținute în mod privat și gestionate de departamente, care sunt furnizate de 
către primari sau de proprietari. 
 



Mijloacele de protecție colectivă sau părți ale acestora pot avea și alte utilizări care nu ar 
împiedica utilizarea lor pentru adăpostirea populației. 
 
Mijloacele de protecție colectivă sau părți ale acestora pot fi închiriate numai în 
conformitate cu destinația lor, ceea ce nu împiedică utilizarea lor pentru adăpostirea 
populației. 
Remediile individuale sunt concepute pentru a proteja organele respiratorii, ochii și pielea 
de substanțe toxice și radioactive, vapori și aerosoli de la temperaturi ridicate și arsuri de 
la explozii și alte influențe mecanice. 
Autoritățile executive, alte autorități d 
e stat și populația trebuie să fie instruite pentru o protecție în caz de dezastre. Acestea 
organizează cursuri de formare pentru angajații unităților subordonate acestora, birourilor 
și a altor structuri operaționale pentru punerea în aplicare a activităților de protecție. 
În sistemul preșcolar și învățământul școlar și în învățământul superior se efectuează 
formare pentru protecție în caz de dezastre și pentru acordarea primului ajutor. 
 
Formarea pentru protecție în caz de dezastre în sistemul preșcolar și învățământul școlar se 
realizează în conformitate cu standardele educaționale de stat și prin extinderea și 
completarea conținutului integrat în discipline. 
 
Pregătirea populației privind comportamentul și acțiunile, precum și măsurile necesare de 
protecție în caz de catastrofe este organizată de către primarii comunelor, prin furnizarea 
de informații în mod corespunzător. 
 
Autoritățile executive în competența lor asistă formarea prin menținerea informațiilor de 
pe site privind reducerea riscului de dezastre și modalitățile de comportament și măsurile 
de protecție. 
 
Activitățile de protecție a populației în caz de urgență sau în caz de orice dezastru sunt: 
1. Avertizarea; 
2. Punerea în aplicare a măsurilor urgente de reducere a impactului; 
3. Informarea; 
4. Operațiunile de salvare; 
5. Acordarea de asistență medicală în situații de urgență; 
6. Acordarea primului ajutor psihologic victimelor și echipelor de salvare; 
7. Controlul și eradicarea incidentelor de mediu; 
8. Protecția împotriva explozivilor și a muniției; 
9. Operațiuni, căutare și salvare; 
10. Protecția de radiații, chimice și biologice în caz de incidente și accidente care implică 
substanțe și materiale periculoase și împotriva armelor nucleare, chimice și biologice; 
11. Atenuarea și stingerea incendiilor; 
12. Îndepărtarea temporară, evacuarea, adăpostirea și furnizarea de echipament individual 
de protecție; 
13. Efectuarea lucrărilor de reparații de urgență; 
14. Limitarea răspândirii și eradicarea focarelor, plăgilor și epidemiilor de boli infecțioase 
și parazitare; 
15. Alte operațiuni legate de protecție. 
 
Activitățile de protecție a populației în caz de urgență sau în caz de orice dezastru sunt 
efectuate de URS, care include structurile: 
 
1. Ministerele și departamentele; 
2. Municipalitățile; 
3. Companiile și comercianții individuali; 
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4. Centrele de asistență medicală de urgență, alte instituții de sănătate; 
5. Organizațiile non-profit juridice, inclusiv formațiunile voluntare; 
6. Forțele armate. 
 
Unitățile, birourile și alte structuri operaționale sunt componente ale URS păstrând afilierea 
instituțională sau organizațională și funcțiile și activitatea ce le sunt atribuite. 
Structura principalelor componente ale URS este construită pe întreg teritoriul țării, în 
conformitate cu împărțirea administrativ-teritorială. 
 
 Celelalte componente ale URS furnizează asistență, la cerere, în conformitate cu planurile 
de protecție în caz de dezastre. 
Forțele armate oferă asistență în efectuarea de acțiunilor de salvare și restaurare de 
urgență cu permisiunea ministrului apărării, pe baza unei cereri din partea autorității 
guvernamentale relevante și a planurilor de protecție în caz de dezastre 
 
Formațiunile voluntare 
Un voluntar este o persoană care participă voluntar la formarea pentru prevenirea sau 
gestionarea dezastrelor, incendiilor și situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor. 
Voluntarul în prevenirea sau gestionarea catastrofelor, incendiilor și situațiilor de urgență 
și eliminarea consecințelor acestora are autoritatea în conformitate cu articolul 124, 
alineatul 1, p. 1, 2 și 5-7 din Ministerul de Interne, după cum urmează: 
 
1. de a intra în spații rezidențiale, industriale și de altă natură ale persoanelor fizice și 
juridice; 
2. de a distruge clădiri sau părți ale acestora, dezasambla structuri, elimina, distruge sau 
deteriora materiale sau culturi, atunci când nu există nici o altă cale de a desfășura 
activitatea; 
3. de a modifica ordinea de circulație și de a limita accesul din afară, în zona în care se 
desfășoară activitățile până la sosirea autorităților competente; 
4. de a utiliza surse de apă și rețelele de alimentare cu apă pentru a furniza cantitățile 
necesare de apă în caz de dezastre, situații de stingere a incendiului și de urgență; 
5. de a efectua evacuarea persoanelor și a bunurilor mobile în zona în care au loc 
activitățile. 
 
Declararea unei situații de urgență 
Situația de dezastru este un regim care a fost introdus în zona de dezastru de către 
autoritățile desemnate în legea cu privire la aplicarea măsurilor pentru o perioadă de timp 
pentru a valorifica dezastru și efectuarea de salvare și restaurare de urgență locul de 
muncă. Odată cu anunțarea de urgență sunt introduse un plan de protecție în caz de 
dezastre. 
 
Urgență este declarată, cu condiția să se întâmple, s-a întâmplat sau este posibil să se 
întâmple un dezastru asociat cu: 
1. Pierderea de viați și / sau 
2. Dăunarea sănătății umane și / sau 
3. Daune semnificative bunurilor și / sau economie, și / sau 
4. Impact semnificativ asupra mediului asociat cu contaminarea solului, a apei sau a aerului 
cu substanțe și materiale chimice, biologice sau radioactive sau distrugerea speciei. 
 



Primarul municipiului face declarația prin ordonanța de urgență în tot sau o parte a 
teritoriului municipiului. O copie a ordonanței se transmite imediat guvernatorului județului 
și Ministrul de Interne. 
 
Guvernatorul județului face declarația prin ordonanță de urgență, în tot sau o parte a 
județului. O copie a ordonanței se transmite imediat  Ministrului de Interne. 
Consiliul de Miniștri, la propunerea Ministrului de Interne anunță o decizie de urgență în mai 
mult de o zonă sau în întreaga țară. 
 
Ordonanța primarului și a guvernatorul județului, precum și decizia Consiliului de Miniștri 
precizează: 
 
1. Circumstanțele care au condus la declararea unei situații de urgență; 
2. Justificarea pentru declararea unei situații de urgență; 
3. Limitele teritoriului unde a fost declarată situația de urgență; 
4. Măsurile pentru limitarea dezastrului, inclusiv orice restricții temporare privind 
drepturile cetățenilor; 
5. Organismele sau funcționarii responsabili de punerea în aplicare a măsurilor luate 
6. Introducerea timpurie a situației de urgență și perioada de funcționare, dar nu mai mult 
de șapte zile.  
 
Dacă este necesar, durata situației de urgență poate fi prelungită până la 30 de zile: 
 
1. de către primar, după consultarea cu guvernatorul; 
2. de către guvernatorul județului, după consultarea cu Ministrul de Interne; 
3. Consiliul de Miniștri. 
 
Situația de urgență este anulată mai devreme în cazul în care circumstanțele care au condus 
la declanșarea acesteia au luat sfârșit  prin anunțarea de către autoritatea care le-a 
declarat. 
 
Actele de anunțare și anulare a situației de urgență intră în vigoare imediat și sunt anunțate 
în mass-media. 
 
Atunci când o situație de urgență este anunțată domeniul de aplicare și durata necesară 
poate fi limita: 
 
1. Dreptul la viață privată a persoanelor și a locuințelor pentru scoaterea temporară din 
locurile în care viața sau sănătatea persoanelor sunt amenințate în mod direct; 
2. Dreptul de a utiliza proprietatea din cauza necesității de a proteja viața, sănătatea și 
proprietatea persoanelor sau a mediului; 
3. Libertatea de circulație și de ședere într-o anumită parte a teritoriului amenințată sau 
afectată de dezastru; 
4. Dreptul de a desfășura activități care ar împiedica sau limita punerea în aplicare a 
activității de salvare. 
 
Ca urmare a declarării unei stări de urgență pot fi luate măsurile necesare: 
 
1. Eliminarea temporară a persoanelor, a animalelor și îndepărtarea bunurilor de pe 
teritoriul specificat; 
2. Interdicția de intrare, de ședere și de circulație în anumite locuri sau zone; 
3. Efectuarea imediată a lucrărilor de constucție, renovări de teren sau de eliminare a 
clădirilor, pentru a reduce sau preveni amenințările cauzate de dezastru; 
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4. Îngrijirea copiilor și a dezavantajaților, în cazul în care o astfel de îngrijire nu poate fi 
pusă în aplicare într-o situație cumplită a persoanelor care fac de obicei acest lucru; 
5. Prioritatea de acordării îngrijirii copiilor, a instituțiilor sociale, de sănătate și echipelor 
de salvare; 
6. Evacuarea și / sau deconcentrarea; 
7. Cazarea temporară a persoanelor rănite (afectate) de dezastru în clădiri pentru alte 
scopuri, pentru o perioadă de șase luni. 
 
Modalitățile de efectuare de evacuare și deconcentrare sunt determinate prin ordonanță a 
Consiliului de Miniștri. 
 
În cazurile în care este nevoie de o acțiune urgentă, pe baza unei cereri a funcționarilor 
legali ai statului sau municipiului sunt asigurate în mod gratuit pentru utilizare temporară – 
proprietăți private ale statului, prin ordin al ministrului de resort, în calitate de șef al 
ministerului, un șef al unui alt departament sau guvernator și pe baza unui contract de 
închiriere pentru utilizare.  
 
 
Inundații 
Râurile adânci și rezervoare de preaplin sunt cele mai frecvente cauze ale tensiunilor 
suplimentare pe baraje și diguri de protecție. Acest lucru se întâmplă, de obicei, între lunile 
aprilie – mai, aproape în fiecare an, ducând la situații de urgență provocate de debitele 
mari de apă care  apar în aceste structuri hidraulice. Există creșterea riscului de accidente. 
Deosebit de periculoase sunt obiectele situate în zone cu un procent mai mare din populație 
care se încadrează în zonele inundate ale structurilor hidraulice. 
 
Recent, mai frecvente inundații locale din cauza apar din cauza ploilor abundente și intense 
imprevizibile. Inundații periculoase s-au dovedit mai ales așa-numitele rigole "uscate". 
Estimarea unei  situații probabile se poate face pe baza informațiilor meteorologice 
disponibile și a datelor privind starea instalațiilor hidrotehnice construite pentru eliberare 
în bazinele deasupra lor în zonele inundate de sub ele. 
 
Estimarea sigură a mișcării apei include colectarea informațiilor de la formarea lor în cursul 
superior al râurilor care trec prin cartierele Vidin și Montana spre Dunăre. Mișcarea apei 
este mare când viteza medie este de la 4 până la 5 m / sec. Prin urmare, timp de o oră apa 
se mișcă pe o distanță de 14 până la 18 kilometri. 
 
Există un pericol de accidente produse odată cu distrugerea barajelor care au suferit o 
deformare verticală semnificativă. În aceste condiții, s-ar crea condiții pentru formarea de 
valuri mari în spatele lor. Apa se va muta compact spre înainte mai larg față de lățimea 
albiei. Stratul de suprafață al al unui nou flux de apă adâncă, după ieșirea din albie și 
revărsarea malurilor lui se va deplasa cu o viteză mai mare decât viteza în condiții normale. 
Viteza apei poate ajunge la o valoare de 8-10 km / h Râul Augusta, dar imediat după lacul 
de baraj "AUGUSTA" - până la 20-22 km / oră. 
 
În funcție de lungimile de trecere ale râurilor  prin cartierele Vidin și Montana, putem trage 
concluzii adecvate pentru planificarea măsurilor eficiente de salvare și de urgență - lucrări 
de restaurare. Cu cât râul este mai lung , cu atât mai mare vor fi pagubele provocate de 
apă. Acest lucru necesită organizarea și efectuarea unei serii de măsuri de reducere a 
efectelor negative care au avut loc. 
 



Fluxurile mari de apă de pe Dunăre apar de obicei la sfârșitul iernii / însoțite de formarea 
de gheață / și precipitații abundente în primăvara / aprilie și mai /. Acestea din urmă s-au 
repetat, uneori, în alte perioade ale anului, uneori, fluxurile mari de apă sunt mai lungi și 
aproape în fiecare an, reprezintă unul dintre pericolele recurente de situații de urgență și 
a accidentelor în digurile de protecție. Din cauza prăbușirii a secțiuni de terasamente de 
pământ ar putea avea loc inundații în zonele de coastă ale Dunării. 
 
Previzionarea pe termen scurt a pericolului de flux ridicat de apă de-a lungul fluviului 
Dunăre în zona Vidin și Montana este decisă în mare măsură la nivel republican. Furnizate 
de către Agenția de Explorare și Întreținere a Dunării, informațiile despre nivelul apelor 
fluviului Dunărea prognozează fluctuația acestuia în termen de câteva zile. Astfel, oferind 
suficient timp pentru organizarea de evenimente specifice. Complicațiile vin în principal de 
la fluxurile de apă situate la vest de zonele noastre ale complexului hidraulic "Poarta de 
Fier 1 și 2". În conformitate cu acordurile și înțelegerile internaționale existente de schimb 
de informații între țările prin care trece Dunărea, se încearcă luarea măsurilor adecvate în 
timp util pentru trecere fără probleme a fluxurilor mari de apă. 
 
Congestia cu gheață pe fluviul Dunărea și formarea de gheață nu este un fenomen atât de 
des repetat. Anticiparea formării ghețarilor și mișcarea lor este mai dificilă. Cele mai 
favorabile condiții pentru reținerea și transportul blocurile de gheață acumulate pe râu sunt 
locurile albiei cu cea mai adâncime scăzută, locuri cu o mai mare împădurire a albiei râului, 
bancuri și altele. 
 
Toate situațiile de urgență posibile legate de pericolul de inundație sunt îngreunate de 
conductivitate redusă a rigolelor uscate din amonte și așezările, neglijate, fără suport și 
canalele de scurgere parțial umplute cu materialele reziduale și în zonele de râu cu depozite 
aluvionare și colmatare, în special în zonele urbane. 
 
Inundațiile pot  să apară ca urmare a unor fluxuri mari de apă în pereți terasamentelor de 
pământ a barajelor mici / micro. 
 
Viscole, troiene și înghețurile 
Apărute în perioada noiembrie - aprilie, creează situații de urgență cu îngroparea 
vehiculelor și a oamenilor, oprirea traficului și izolarea așezărilor, ruperea liniilor, precum 
și deteriorarea sistemelor comunale de energie. Distorsionează condițiile normale de viață 
și activitatea în așezări, pune în pericol viața oamenilor, a animalelor și provoacă pagube 
mari. 
 
Troienele creează nămeți care pot cădea pe vehicule și oameni  și duc la închiderea 
temporară a drumurilor. Golirea acestor zone și efectuarea lucrărilor de salvare este extrem 
de dificilă, mai ales atunci când sunt efectuate în condiții de troiene intensive continue. 
 
La temperaturi mai scăzute, în special pe timp de ploaie sau lapoviță, gheața apare pe 
trotuar și rețelele energetice comunale îngheață. De multe ori înghețul este omniprezent și 
acoperă zone mari, mai ales după ploaie sau lapoviță. 
 
Efectele cele mai grave ale înghețului și ale troienelor de zăpadă apar pe secțiuni sensibile 
ale rețelei rutiere / pante peste 4%, locuri înguste și reci și umede, curbe înguste, etc /: 
Cele mai expuse riscului de îngheț și de rupere sunt liniile de tensiune de 20 kilovolți. Pe 
timp de ninsoare uscată și vânt puternic zăpada poate penetra în transformatoare și 
întrerupe tensiunea. în cartiere separate și așezări întregi. 
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Cele mai multe facilități vulnerabile din sistemele de alimentare cu apă în situație 
complicată de iarnă sunt stațiile de pompare. Întreruperea tensiunii întrerupe și suspendă 
alimentarea cu apă a localităților. 
 
 
Programul 1, tema 3 
Acțiunile forțelor și mijloacelor în stingerea incendiilor forestiere. 
ANALIZA ȘI EVALUAREA POSIBILITATEA DE INCENDII FORESTIERE 
 
Incendiile pot avea loc în domeniile silviculturii și agriculturii. Dacă au loc pe o scară mică 
au caracter local. Incendii locale necontrolate la timp se pot dezvolta și dobândi caracter 
de masă. 
 
Incendiile forestiere pot produce daune materiale substanțiale mediului și pierderea 
pădurilor. Dacă au loc pe terenuri, necontrolarea și stingerea acestora în timp util, 
incendiile forestiere pot crește în masă. Prin el însuși, un astfel de incendiu poate fi văzut 
ca un fel de "dezastru", dar dacă are loc pe zone de deal sau de munte inaccesibile sau 
izolate și însoțite de condiții meteorologice nefavorabile - vânturi puternice și secetă 
prelungită, poate acoperi zone mari și poate ajunge a fi clasificat ca un "dezastru natural". 
Incendiile forestiere pot fi clasificate în trei grupe – de teren sau un șir de incendii sau de 
coronament și a pânzei freatice sau a solului. Orice incendiu din primele două grupuri poate 
fi definit prin două forme - durabile și sumare. Incendiile de teren sunt cel mai adesea 
cauzate de arderea necontrolată a miriștii și pășunilor uscate, precum și neglijenței din 
partea turiștilor. Seceta prelungită în absența precipitațiilor timp de mai multe luni 
consecutive ale anului crește riscul de incendii forestiere masive și pe teren. 
 
Ca urmare a secetei prelungite în timpul lunilor de vară și toamnă sunt posibile incendii în 
comunitățile în care există teritorii semnificative cu păduri. Practica de-a lungul anilor arată 
că, de obicei, pe teritoriile adiacente mai mici și mai îndepărtate ale orașelor apar și se 
dezvoltă cele mai mari și complexe incendii forestiere,  stingerea necesitând eforturi și 
resurse substanțiale, care, la rândul lor, reflectă negativ parametrii incendiului precum și 
efectele dezvoltării sale. Caracteristice ale acestor incendii este creșterea lor rapidă și 
răspândirea pe zone întinse, cu formarea de noi focare, deci există un pericol pentru viața 
și sănătatea populației, a florei și faunei din zonele înconjurătoare. Și, de asemenea, pot fi 
cauzate pagube materiale substanțiale însoțite de o posibilă contaminare a mediului 
înconjurător. 
 
Pericolul de incendii forestiere este deosebit de mare în mlaștinile necurățate!!! 
Dezvoltarea incendiilor forestiere depinde de mai multe condiții: mărimea pădurilor, natura 
vegetației forestiere și de teren. 
 
Natura suprafeței terenului influențează răspândirea și intensitatea incendiilor forestiere. 
De la munte la incendiile provocate în vârf se răspândesc mult mai mult - mai rapid decât 
în direcția opusă !!! 
 
Răspândirea incendiului  de teren se produce mai repede, deoarece focul rapid pe teren 
dificil!!! Pe pante și la munte incendiile se răspândesc mai lent !!! 
 
In timpul zilei, între ora 11 și 16  incendiile se dezvoltă mult mai rapid decât dimineața și 
seara. În timpul nopții incendiile nu cresc de obicei. 
 



ACȚIUNI SPECIFICE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR FORESTIERE 
În timpul colectării informațiilor este necesar să se stabilească: 
 
- Tipul, viteza de propagare și forma zonei incendiului; 
- Cele mai periculoase zone de distribuție și flancurile incendiului; 
- Relieful zonei; 
- Riscul localităților și a clădirilor individuale; 
- Prezența unor bariere naturale în fața focului; 
- Disponibilitatea liniilor de transmisie,  a poienilor și tipul culturilor în zona de avansare și 
pe flancurile focului; 
- Disponibilitatea surselor de apă naturale, drumul acestora și posibilitatea utilizării 
acestora; 
- Condițiile de creare a benzilor de susținere pentru introducerea măsurilor împotriva 
incendiilor: 
- Cantitatea și tipul forțelor care pot fi utilizate pentru media 
- Locuri sigure până la concentrarea inițială a tehnologiei; 
- Disponibilitatea zonelor care pot accelera viteza de propagare a focului. 
Pentru introducerea forțelor și mijloacelor pot fi folosite următoarele moduri principale: 
 - Introducerea simultană a forțelor și mijloacelor în jurul perimetrului incendiului – folosite 
pentru a stinge incendiile slabe și mijlocii de la sol atunci când forțele și mijloacele sunt 
insuficiente; 
 - Introducerea de forțe și mijloace în fața în fața incendiului, cu mișcare în mod constantă 
spre flancuri și apoi în spatele focului -  forțele și resurse suficiente, atunci când este 
necesar pentru a opri rapid mișcarea focului; 
 - Introducerea de forțe și mijloace în partea din spate a focului cu mișcare consecventă pe 
flancuri - incendiu la sol puternic, folosite atunci când incendiul avansează spre o barieră 
de siguranță. 
În cazul în care focul trebuie localizat, se creează luminișuri cu ajutorul echipamentelor 
mecanizate și tăietoare de lemne. Lățimea luminișului nu trebuie să fie - mai mică decât de 
două ori înălțimea arborilor învecinați. Atunci când tăiați copacii nu trageți în jos 
perpendicular pe luminiș, astfel încât să nu treacă peste aceștia incendiul care sosește din 
spate.  
 
Una dintre cele mai eficiente metode de combatere a incendiilor forestiere puternice este 
folosirea contrafocului! 
 
În curs de pregătire pentru e este necesară: 
  - Cercetarea zonei; 
  - Selectarea unei rute pentru banda de susținere; 
  - Selectarea unei rute pentru circulația contrafocului; 
  - Pregătirea benzii de susținere; 
  - Pregătirea personalului care va efectua stingerea focului; 
 
Banda de susținere poate utiliza partiții naturale (râuri) și artificiale (drumuri). Este necesar 
ca contrafocul să fie utilizat noaptea târziu sau dimineața devreme. 
Pentru a opri răspândirea incendiilor mari  sunt utilizate echipamente aviatice - elicoptere 
și avioane. Cu ajutorul lor, în fața focului se creează o bandă suficient de mare de apă cu 
vegetație, astfel încât viteza de propagare a focului să fie mult mai redusă sau chiar oprită. 
Apoi, dacă este cazul, în fața focului vor acționa unitățile pentru stingerea completă. 
 
Substanțele de stingere a incendiilor din elicopter sunt pulverizate de la o distanță de 50 - 
70 de metri paralel cu partea din față a focului. Nu este permis accesul aeronavelor 
deasupra marginii incendiilor forestiere, deoarece există pericolul de a cădea în turbioane 
de aer cald cu densitate scăzută. 
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La stingerea incendiilor forestierelor nu este permise: 
 
- avansarea în spatele frontului de foc; 
- staționarea  între partea din față a incendiului și contrafoc; 
- părăsirea zonei și a poziției fără permisiunea șefului grupului, cu excepția cazurilor de 
arsuri, leziuni sau un pericol iminent pentru viață și sănătate; 
- lăsarea nesupravegheată înaintea focului a mașinilor de incendiu și a altor echipamente. 
 
Pentru a detecta în timp util incendiile, precum și pentru a determina mărimea și localizarea 
lor, se folosesc turnuri de observație amplasate în locuri înalte în zonele forestiere. În Vidin 
se află momentan numai un singur turn de pază de incendiu situat în municipiul Gramada, 
acesta fiind  proiectat și pentru prevenirea incendiilor. În prezent, se află în construcție 
două turnuri de observație pentru municipalitățile Chuprene și Rujinți, care vor fi echipate 
cu camere de luat vederi termice și vor transmite informații despre incendii în centrele 
municipale în timp real. 
 
Pentru a limita amploarea incendiilor forestiere și de teren sunt construite următoarele 
facilități: 

 benzi mineralizate / lățime de 3-5 m. /; 

 pereții etanși / drumuri cu o lățime de 5-10 m. /; 

 Echipament de depozite de deșeuri de incendiu pentru stingerea incendiilor 
forestiere. 
 

Prin elaborarea unui plan de acțiune privind incendiile forestiere se urmărește crearea 
organizației necesare pentru luarea măsurilor pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor, 
a mediului și pentru a identifica acțiunile necesare controalelor și a forțelor pentru a 
răspunde crizelor provocate de incendii. 
 
 
Programul 1, Tema 4 
Acțiunile forțelor și mijloacelor în timpul inundațiilor 
 
І. Analiza și evaluarea riscului de inundații 
Inundațiile sunt un dezastru natural, care nu poate fi prevenit. O inundare temporară a unei 
porțiuni semnificative de teren poate provoca daune grave și distrugerea caselor, clădirilor 
agricole, drumurilor și podurilor, și nu de puține ori asociate cu victime umane. 
Anumite activități umane, cum ar fi creșterea așezărilor umane și a bunurilor economice în 
zone inundabile, precum și reducerea capacității naturale a solului de a absorbi apa cauzată 
de utilizarea terenurilor și schimbările climatice reprezintă un factor major în creșterea 
riscului de inundații și a consecințelor negative. 
 
1. În funcție de motivele care le determină, inundațiile pot fi clasificate în: 
1.1 Inundațiile cauzate de căderea de precipitații abundente - mai mult de 30 l / mp sau 
topirea intensive a zăpezii, acest tip de inundații sunt cele mai mari ca scară, accidente și 
consecințele eșuate. Din cauza ieșirii temporare a râurilor din albie din diverse motive. Cel 
mai adesea, acest lucru se datorează formării rapide a unui flux mare în zona de captare 
situată în amonte, în urma ploilor intense, rareori combinate cu topirea rapidă a zăpezilor. 
Există și alte motive care contribuie la apariția lor și la comportamentul advers prin 
formarea gheții, a blocajelor de congestie temporară a materialelor aduse de apă  și altele. 
După ploaie prelungită, masa de apă căzută nu poate fi suportată de canalele de drenaj 



existente și securitatea în diferite zone ale municipiului este pusă în pericol și rigolele 
uscate disponibile sunt destinate să absoarbă cantități mai moderate de apă de suprafață și 
să le ingereze în cazul în care acestea sunt concentrate în albii. Foarte des, debite mari de 
apa din ploi intense sunt canalizate pe străzi, canalele de scurgere a apei de suprafață 
debordează, iar apa trece peste borduri. În astfel de cazuri, se produce inundarea anumitor 
zone ale regiunii. În astfel de circumstanțe, subsolurile sunt inundate, apa ajunge repede 
în pivnițe, subsoluri și multe alte încăperi aflate sub nivelul străzii.  
 
Adesea, fluxurile de apă turbulente distrug străzile și trotuarele, ridică și transportă asfalt 
și pavaj împreună cu pământ și noroi, nămol, agregate, construcții și deșeuri menajere care 
mai departe înfundă canalizările apelor de suprafață. Apa trece greu prin rigole și canalele 
de scurgere, astfel împiedicând scurgerea apei și trece dincolo de jgheaburi și inundă zonele 
joase ale orașului. Inundațiile de acest tip se pot întâmpla primăvara și toamna, atunci când 
căminele de drenaj și canalizare sunt înfundate și apa de ploaie nu poate fi absorbită de 
sistemul de canalizare. În astfel de cazuri, se produce inundarea unora dintre galerii rutiere 
și pietonale, ceea ce duce la blocarea transportului, blocarea traficului rutier. Fluxurile de 
apă transportă deșeuri și alte agregate de pe drum, ceea ce face dificil sau obstrucționează 
complet traficul rutier. Inundațiile provocate de râuri ajung în zonele urbane și dăunează  
celor mai apropiate terenuri, clădiri și infrastructuri, iar și zona rurală  distruge producția 
agricolă,  transportul utilităților de transport și alte locuri. 
 
1.2 Inundațiile din motive tehnogene - distrugerea de baraje, diguri sau alte structuri 
hidraulice, paturi de râu cu conductivitate îngustată și redusă, rigole și canale sau preaplin 
de rețea de canalizare pentru apele de suprafață. Acestea sunt inundații, care, după cum 
s-a menționat mai sus, sunt cauzate de proasta gestionare a rezervoarelor de apă / baraje 
/ accidente grave în structuri mari hidrotehnice (baraje, conducte mari, centrale de apă 
sau stație de pompare, egalizatoare zilnice sau săptămânale, etc.), din cauza întreținerii 
neglijente, a sabotajului sau a acțiunilor militare. Într-o situație normală, aceste inundații 
sunt complet prevenite, și, prin urmare, nu pot fi atribuite pericolelor naturale. Inundațiile 
cauzate de apă naturală ridicată care curge prin baraje nu ar trebui să fie tratate ca 
inundația artificială, așa cum de multe ori se informează complet greșit publicul. Motivele 
pentru aceasta sunt: 
• fluxul mare de apă naturală trece aval, indiferent dacă există baraj sau nu pe calea râului; 
• cele mai multe baraje au supapă de preaplin și nu se poate regla procesul de transfer. În 
deversor cantitatea de apă de preaplin este mai mică decât fluxul mare de apă de intrare 
în baraj. 
• peretele de preaplin în cantitate de apă este întotdeauna mai mic decât ar fi în cazul în 
care nu ar exista nici un baraj; 
• capacitatea hidraulică a orificiului de evacuare principal din perete pentru cantitatea de 
apă este mai mică decât se revarsă prin deversor. 
 
În secțiunea privind inundațiile din motive artificiale, este un fenomen complet diferit, care 
este discutat pe scurt mai jos. Inundațiile din cauza gestionării defectuoase sunt de fapt 
posibile. Controlul lor incorect sau rău intenționat ar putea duce la inundații artificiale în 
cantitate neacceptată, chiar și în cele mai uscate perioade ale anului. O manevră 
necorespunzătoare în  aceste facilități / care sunt în general excluse din normele de 
gestionare a acestora / poate provoca inundații bruște pe întinderi mari. 
Un motiv mult mai probabil este apariția unui accident atunci când se lucrează al acestea, 
ceea ce poate duce la același rezultat. 
 
Inundații din motive artificiale pot fi obținute și albiile prost susținute sau nesusținute ale 
barajului, care se transformă în mod natural într-o pădure din cauza trecerii evacuărilor de 
apă în râu. După ce barajului îi lipsește viitura de primăvară, care curăță în mod natural 
speciile de plante. 
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Motivul pentru inundarea artificială ar putea fi un accident care implică o cădere / 
alunecare de teren sau întrerupere parțială / a barajului. Forma cea mai severă a unei astfel 
de inundații, care aduce caracter teoretic aproape oricăror ipoteze este distrugerea bruscă 
a întregului baraj. In lumea practică sunt cunoscute mai multe accidente în care sunt 
implicate baraje, dar cazuri de distrugere bruscă a întregului perete sunt neglijabile. Fără 
a comenta șansa mică a unui astfel de dezastru, acesta ar trebui să aibă un loc în planurile 
de protecție împotriva inundațiilor în zone ale municipiului, împreună cu alte opțiuni mai 
realiste, cu distrugerea parțială a peretelui. 
 
Posibila inundație din cauza unei rupturi mari a conductelor trebuie să fie studiate în 
legătură cu disponibilitatea locurilor situate în apropiere de sub ele. Acestea sunt inundații 
cu caracter local, deoarece cantitățile maxime de apă sunt limitate de caracteristicile de 
conductelor și furnizarea cu apă, de obicei, cu o capacitate mică. 
 
2. Cauzele majore ale inundațiilor 
Condiții prealabile pentru formarea de inundații sunt: 
- Precipitații abundente 
- Tranzitarea dimensională insuficientă a albiilor râurilor / canalelor și altele. 
- Standarde de neconformitate și fără caracter obligatoriu pentru proiectarea infrastructurii 
în vederea protecției împotriva inundațiilor 
- Lipsa de a menține paturi fluviale în afara localităților și în zonele cele mai mari 
necorectate 
- Construirea unei părți din terasele inundabile ale râurilor - acumularea de deșeuri în cadrul 
așezărilor 
- Poduri, pasarele și alte structuri peste râuri cu conductivitate insuficientă. 
 
1. II. Măsuri de prevenire sau reducere a riscului și a consecințelor inundațiilor 
2. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații 
• Construirea și menținerea digurilor și a altor structuri hidraulice de protecție 
• Asigurarea conductivității albiei râurilor 
• Curățarea depunerilor acumulate pe berme 
• Protecția bancurilor împotriva eroziunii cauzate de impactul valurilor 
• Crearea grupurilor pentru a monitoriza nivelurile râurilor 
• Deschiderea sau închiderea digurilor și a altor structuri hidraulice 
• Construirea de canale de scurgere 
În scopul prevenirii apariției inundațiilor este interzisă: 
• Încălcarea stării naturale a albiilor, malurilor și câmpiilor inundabile. 
• Reducerea conductivității albiei râurilor, inclusiv deschiderea  largă a podurilor prin diguri  
• Eliminarea rocilor, deșeurilor municipale și industriale din albiile râurilor și benzilor de 
inundații 
• Efectuarea lucrărilor pe secțiuni de râu 
• Depozitarea sau depozitarea materialelor care poate crește în mod substanțial puterea 
distructivă a valurilor înalte 
• Mișcarea vehiculelor și a animalelor în digurile 
 • Efectuarea oricărei intervenții prin diguri sau în apropierea acestora, ceea ce duce la 
perturbarea integrității și bunei funcționări 
  • Punerea în aplicare a incintelor sau eliminare a deșeurilor, limitarea accesului la diguri 
de protecție sau alte structuri hidraulice 
• Introducerea stâlpilor și a semnelor pe diguri 
• Plantarea de copaci și arbuști sau în imediata vecinătate 



 
3. Principalele sarcini care trebuie efectuate imediat înainte de inundație 
• Monitorizarea nivelului apei și evaluarea stării structurilor hidraulice 
• Deschiderea sau închiderea punctelor de vânzare, ecluze și altele. 
• îndepărtarea de presurizare a cursurilor de apă 
• Scufundarea canalelor de apă-drenaj 
• Coordonarea și participarea la modernizarea digurilor existente 
• Modernizarea digurilor și / sau construirea temporară cu elemente modulare existente - 
un "dig" din saci cu materiale inerte, etc. 
• Evacuarea substanțelor toxice industriale, surse de radiații ionizante, surse potențiale de 
contaminare biologică găsite în zone inundabile, care ar provoca rănirea persoanelor și / 
sau a poluarea mediului 
• Dacă este necesar, se stabilește o tabără pentru cazare temporară a populației în pericol. 
 
Acțiuni în timpul inundațiilor 
 
• Crearea unei organizații pentru prezentarea în timp util a populației, care controlează 
zonele aflate în pericol, forțele și mijloacele de efectuare UERRW 
• Zona de informații a zonelor inundate și site-uri în cazul în care vă sunt susceptibile de a 
găsi oameni în probleme 
• Crearea de organizare a îndepărtării imediate, furnizarea de îngrijire medicală și hrana 
pentru populația afectată 
• Instalarea unui tabere pentru cazarea temporară a populației în pericol 
• Reflectarea abordărilor privind zonele inundate 
• Găsirea căilor de acces la așezări cu infrastructura deteriorată sau inundate 
• Evacuarea animalelor și transferul bunurilor culturale mobile din zonele afectate 
• Efectuarea inspecției instalațiilor de depozitare pentru substanțele periculoase rămase în 
apă limitând / prevenind daune mai mari sau contaminarea; 
• Menținerea ordinii și securității populației și protecția proprietății publice și personale a 
cetățenilor 
• Pregătirea clădirilor pentru găzduirea temporară a populației evacuate din locuințe 
• Efectuarea altor activități în funcție de situație 
 
Acțiuni după inundație 
• Căutarea și evacuarea oamenilor situați în locuri inaccesibile a căror evacuare a fost 
puternic restricționată în timpul inundațiilor 
• Căutarea persoanelor dispărute 
• transportarea persoanelor și animalelor decedate 
• Drenarea clădirilor și altele. 
• Sprijinirea eliberării drumurilor afectate cu echipamente specializate 
• Efectuarea controlului împotriva pestei în zone rezidențiale și spații verzi 
 
Programul 1, Tema 5 
Acțiunile forțelor și mijloacelor în cutremure. 
 
I. Analiza riscului seismic 
Riscul seismic este estimat prin metodele de zonare seismice proiectate. Evaluarea riscului 
seismic se realizează pentru a stabili: 
• pierderile estimate  cauzate de gradul de impact seismic; 
• dacă au fost luate măsurile de prevenire adecvate pentru a reduce efectul  impactul 
seismic. Aceste efecte depind de magnitudinea cutremurului, distanța față de obiectele din 
epicentru și disponibilitatea construcției seismice. 
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În analiza disponibilității țării noastre de a face față unui cutremur puternic, trebuie 
remarcat următoarele probleme grave: 
• un procent mare de clădiri disponibile au fost concepute și construite înainte de noile 
standarde seismice din 1987, adică la niveluri mult mai mici de asigurare împotriva  
cutremurului 
• majoritatea clădirilor prevăzute în planurile regionale de protecție în caz de dezastre la 
locuințele populației după un impact seismic, au fost construite în 1961-1990 și sunt în mare 
parte monolitice cu schelet din beton armat; 
• lipsa măsurilor de consolidare a structurilor arheologice descoperite, conservate și 
restaurate, a clădirilor și ansamblurilor de importanță națională, bolți și depozite pentru 
depozitarea bunurilor culturale mobile din efectele factorilor de risc; 
• echipe de experți care nu sunt pre-formate pentru a evalua pagubele clădirilor; 
• lipsa asigurării de adăposturi temporare pentru populația afectată; 
• starea clădirilor întreprinderilor cu industrii periculoase; 
• existența relelor practici în planificarea terenurilor, planificarea investițiilor și 
implementarea și exploatarea clădirilor existente, ceea ce duce la creșterea riscului de 
perturbare a impactului seismic, cum ar fi: 
- Rutele inconsecvente și scheme de dezvoltare a infrastructurii de inginerie rutieră; 
- Lipsa planificării, proiectării și punerii în aplicare a măsurilor integrate în proiecte de 
investiții, care sunt, de asemenea, măsuri de protecție în caz de dezastre; 
- Etanșeitatea inconsistentă și intensitatea dezvoltării; 
- Distanța redusă (în comparație cu cele deja mici) admisă dintre clădiri; 
- Continuarea, deși într-o măsură mai mică, a reconstrucțiilor clădirilor deja existente care 
duc la creșterea în mod serios a vulnerabilității structurilor; 
• lipsa de viziune a responsabililor pentru stabilirea și respectarea cerințelor minime pentru 
gradul de flexibilitate a infrastructurilor critice în țară în ceea ce privește impactul seismic; 
• nu sunt definite nivelurile de cutremur și ca urmare în cazul clădirilor și facilităților deja 
distruse, ne așteptăm la daune grave la instalațiile de energie electrică; 
• multe instituții nu dispun de date cu privire la gradul de rezistență a clădirilor și 
instalațiilor în domeniul lor de reglementare și gestionare; 
• Nu se lucrează la limitarea degradării clădirilor existente. 
 
II. Măsuri de prevenire sau reducere a efectelor negative ale cutremurului 
Pentru a preveni sau a reduce efectele negative ale impactului seismic se iau următoarele 
măsuri preventive: 
 
• cercetare, analiză și evaluarea riscului seismic pe teritoriul țării; 
• actualizarea zonării seismice și punerea în aplicare a zonării microseismice, acolo unde 
este cazul; 
• clasificarea la nivel național în ceea ce privește riscul seismic; 
• completarea pașaportului tehnic al clădirilor, concentrându-se asupra nivelului de 
siguranță seismică; 
• evenimente de alunecări de teren; 
• control strict asupra respectării stricte a legislației relevante în vigoare în amenajarea 
teritoriului, planificarea investițiilor și implementarea și operarea clădirilor; 
• Conformitatea cu standardele de proiectare și de construcție în zonele seismice 
• Deprecierea clădirilor și instalațiilor asigurate și neasigurat împotriva cutremurului; 
• Dezvoltarea de scenarii pentru consecințele unor cutremure puternice în zone urbane 
mari, în scopul de a identifica zonele cele mai vulnerabile și măsurile suplimentare, dacă 
este necesar; 



• Formarea și instruirea pentru un comportament adecvat înainte, în timpul și după 
cutremure puternice la toate nivelurile de educație; 
• Educarea și formarea organelor executive centrale și locale, a forțelor de reacție și a 
populației; 
• Dezvoltarea și implementarea unor sisteme eficiente de avertizare timpurie; 
• Schimbul internațional de informații, date și cooperarea științifică și practică cu țările 
învecinate și centrele europene; 
• Crearea unui fond (cumulat) pentru a acoperi consecințele cutremurelor. 
 
III. Măsuri de protecție a populației 
Autoritățile executive planifică și efectuează măsuri de protecție a populației în timpul 
organizării și coordonării cutremurelor: 
• analiza, evaluarea și predicția consecințelor cutremurelor; 
• elaborarea și actualizarea planurilor regionale și municipale pentru protecția în caz de 
catastrofe "protecție în caz de cutremur"; 
• organizarea activităților pentru planurile de utilizare; 
• menținerea unui serviciu continuu 24/7; 
• formarea și întreținerea forțelor și mijloacelor de realizare a lucrărilor de salvare și 
restaurare de urgență a pagubelor ca urmare a cutremurului din țară; 
• înființarea unei organizații de acțiune și interacțiune între guverne și forțe pentru 
activități în apărarea populației și realizarea unor lucrări de salvare și restaurare de 
urgență; 
• menținerea disponibilității de a oferi puncte suplimentare de alimentare cu apă și pornirea 
sistemului de alimentare cu apă de la surse suplimentare, dacă este necesar; 
• asigurarea din partea ministerelor, departamentelor și structurilor lor de resurse 
financiare și materiale pentru încadrarea cu personal, formarea și menținerea în pregătire 
constantă a controalelor și a forțelor pentru a răspunde la dezastre; 
• activități pentru producția și furnizarea de materiale de construcție de bază pentru situații 
de urgență și necesitatea urgentă de lucrări de restaurare; 
• participarea activităților companiilor de construcții și de drumuri în reconstrucție; 
• organizarea de echipe de experți și de proiect pentru participarea la planificarea apărării 
și a suportului tehnic al operațiunilor de salvare și de urgență; 
• informarea populației cu privire la posibile cutremure în țară, precum și regulile de 
acțiune și de comportament atunci când apar. 
 
 
LUCRUL CU INSTRUMENTE SI ECHIPAMENTE PENTRU RUPEREA ȘI TĂIEREA STRUCTURILOR, A 
ARBORILOR ȘI ELIMINARES ARTICOLELOR PERICULOASE 
 
La utilizarea unităților cu motor pentru ruperea și de tăierea structurilor, arborilor și 
eliminarea obiectelor periculoase, angajații trebuie să folosească următoarele echipamente 
individuale de protecție: 
 
- Mănuși rezistente la tăiere; 
- Ochelari de protecție; 
- Încălțăminte rezistentă la tăiere și protejată; 
- Îmbrăcăminte rezistentă la tăiere. 
La utilizarea unităților cu motor de rupere, tăiere, realizare de găuri în pardoseli, pereți, 
pereți despărțitori și uși, se respecte următoarele reguli: 
- Acest lucru este permis numai angajaților calificați pentru lucrul cu unealta respectivă; 
- Respectarea cerințelor de funcționare ale producătorului; 
- Nu se permiteți staționarea sau deplasarea angajaților și a cetățenilor sub zona de tăiere 
și îndepărtare a copacilor și a obiectelor periculoase 
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LUCRUL CU UNELTE DE MANA, APARATE ELECTRICE ȘI MAȘINI PORTABILE 
 
Lucrul cu unelte electrice, lămpi, transformatoare, motoare și mașini sub presiune este 
permis numai angajaților instruiți în mod corespunzător. 
Nu permiteți utilizarea transformatoarelor electrice, unităților și altor echipamente 
electrice non-standard, staționare, defecte. 
 
Exploatarea, întreținerea și inspectarea uneltelor electrice, lămpilor, transformatoarelor, 
motoarelor și mașinilor sunt efectuate în conformitate cu instrucțiunile din pașaportul 
tehnic și instrucțiunile producătorului. 
 
Condiția uneltelor electrice, lămpilor, transformatoarelor, motoarelor și mașinilor  este 
verificată periodic conform cerințelor din fabrică și după fiecare utilizare. 
Nu este permisă utilizarea  uneltelor electrice, lămpilor, transformatoarelor, motoarelor și 
mașinilor atunci când: 
 
- au izolație deteriorată sau piese fixe nesigure; 
- au deformare, fisuri, uzură și altele. 
 
Alimentarea sculelor electrice și lămpilor portabile este  permisă la următoarele tensiuni: 
Pentru a alimenta sistemul de iluminat și alte dispozitive de iluminat cu tensiune joasă de 
36 V, un cablu cu trei fire, un cablu care servește pentru a asigura protecție prin legare la 
pământ. 
 
Nu permiteți utilizarea unităților electrice și mașinilor care nu sunt legate la pământ și nu 
le lăsați în funcțiune fără supraveghere. 
 
După terminarea operațiunii sau executarea liniilor electrice suplimentare și în cazul unui 
scurt-circuit sau altor defecțiuni tensiunea este oprită; lucrarea trebuie să fie oprită imediat 
pentru a remedia defecțiunea. 
 
Cablurile de alimentare sunt atașate în siguranță la carenele sculelor electrice de mână, 
lămpilor portabile și lămpilor luând măsuri împotriva supraîncărcării acestora. 
 
Angajații care lucrează cu scule electrice portabile, lămpi portabile și spoturi luminoase: 
- Efectuează lucrări numai cu scule electrice intacte; 
- Lucrează cu ștecher și previne extinderea cablurilor de alimentare cu extensii de bază 
non-standard; 
- Evită contactul cu cablurile de alimentare cu suprafețe fierbinți sau grase; 
- Lucrează cu scule electrice portabile numai cu numărul de siguranțe instalate din fabrică 
de producător; 
- Nu atinge cu mâinile instrumentul de tăiere atunci când acesta este în mișcare; 
- Trebuie să aibă o poziție stabilă; 
- Atunci când se lucrează la o înălțime mai mare de doi metri, angajatul este prevăzut cu 
un colac de salvare. 
 
UTILIZAREA STINGATOARELOR SI A BUTELIILOR DE GAZ SUB PRESIUNE 
 
Stingătoarele de incendiu utilizate sunt conforme cu orientările specificate în instrucțiuni 
și clasa de incendiu. 



Atunci când efectuează operațiuni de stingere a incendiilor, angajații trebuie să utilizeze 
echipamentul individual de protecție și să stea la o distanță sigură de obiectul de ardere. 
Nu este permisă utilizarea de stingătoare de incendiu cu dioxid de carbon și butelii de gaze 
lichefiate și comprimate, care nu au fost supuse testelor hidrostatice. 
 
CERINȚE GENERALE PENTRU REALIZAREA  LUCRULUI ÎN SIGURANȚĂ ÎN OPERATIILE DE 
STINGERE A FOCULUI  ȘI DE URGENȚĂ  
 
Alarme și punerea în aplicare a activităților operaționale la fața locului 
După trimiterea alarmei , fiecare angajat este obligat să se deplaseze cel mai rapid mod la 
autospeciale, cum ar fi: 
- Nu creați obstacole în calea circulației altor angajați; 
- Contactul cu pârghii de coborâre se face cu mâinile și alte părți ale corpului protejate; 
- Când coborâți o pârghie, astfel încât să respectați  ordinea astfel încât fiecare angajat 
așteaptă îndepărtarea celui care coboară anterior; 
- Nu treceți de ieșire înainte de vehicule; 
- Atunci când vehiculele ies, angajatul nu sta aproape de perete sau ușa garajului. 
Îmbarcarea și debarcarea autospecialelor de incendiu se realizează când vehiculul este 
oprit. 
Plecarea vehiculelor se efectuează la comanda căpitanului de comandant în tură sau a unei 
echipe, după ce toți angajații au luat loc și ușile vehiculului sunt închise. 
Circulația autospecialelor de incendiu se realizează la viteze rezonabile bazate pe trafic și 
include semnale luminoase și sonore, în conformitate cu Legea privind traficul rutier. 
 
ACȚIUNI ÎN TIMPUL INFORMARII 
 
Informarea este efectuată de cel puțin doi angajați, care: 
- Intră în camera de ardere cu furtun cu apă sub presiune construit; 
- Se mișcă în coloană unică; 
- Ei poartă cu ei înșiși informațiile, și, dacă este necesar, colac de salvare, unelte pentru 
scoaterea și demontarea structurilor, dispozitive de iluminat și post de radio; 
- Intrarea în camere pline de fum și aglomerate, folosind coarda, dintre care un capăt este 
atașat angajatului care a cercetaș, iar celălalt la intrarea în camera unde ofițerul desemnat 
să monitorizeze poziția de siguranță; 
- Deschideți cu atenție ușile care duc la camera de ardere, folosindu-le pentru protecție 
împotriva flăcărilor și a produselor de ardere fierbinți; 
- Nu intrați într-un foc deschis, fără nici o protecție de explozie și echipamente de iluminat 
și alte dispozitive tehnice în camere deoarece ar putea să existe vapori explozivi, gaze, 
pulberi, lichide inflamabile sau combustibile; 
- Mișcați-vă  de-a lungul pereților camerelor și verifică podeaua, în scopul de a preveni 
alunecările de teren și surpările; 
- Coborâți scări în jos, în subsol; 
- Furnizați informații și păstrați legătura. 
Grup de informare țin în permanență legătura cu șeful operației / HO /. 
 
În efectuarea operațiunilor de salvare în condiții de a temperaturi ridicate, informatorii, 
echipele de salvare a victimelor și persoanele expuse trebuie să fie protejate cu un jet de 
apă. 
 
La latitudinea HO la salvarea oamenilor din camere pline de fum, grupul poate utiliza aparat 
de respirat / BA / cu posibilitatea de montare a unei a doua măști de față sau măști de unică 
folosință de salvare. 
La informarea HO și armele tehnice sunt poziționate astfel încât: 
- Nu blocați executarea unei eventuale evacuări; 
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- Nu blocați desfășurarea de forțe și resurse suplimentare; 
- Oferiți oportunitatea focalizarea rapidă și regruparea forțelor și mijloacelor secțiunilor 
necesare; 
- Nu împiedicați traficul din jurul locului accidentului. 
Unelte elevatoare de stingere a incendiului sunt poziționate astfel: 
- Nu se încadrează în zona de răspândire a incendiilor; 
- Nu se află în fața ferestrelor și a ușilor, inclusiv cu flacără afară și să nu fie plasate în fața 
intrărilor în clădiri, etc;. 
- Este posibil să le mutați în poziții noi, după notificarea angajaților care le folosesc. 
 
CERINȚE PENTRU ILUMINAREA LOCULUI 
 
Pentru a ilumina locul incendiului sau a accidentului se folosesc lumina reflectoarelor de 
mașini, iluminatul mobil, lanternele electrice, etc, cu următoarele cerințe: 

 Spoturile sunt amplasate astfel încât să se asigure iluminatul în toate zonele de lucru 
fără a orbi angajații; 

 Cu prioritate sunt iluminate locurile  în care se efectuează salvarea oamenilor; 
 Nu permiteți montarea de cabluri în locuri în care acestea pot fi afectate de incendiu 

sau de structuri demontate sau să împiedicați evacuarea oamenilor și desfășurarea 
acțiunii; 

Incintele cu atmosferă potențial explozivă sunt iluminate din exterior prin ferestre și 
introducerea de reflectoare în astfel de incinte este permisă numai atunci când arde sau 
are proiectoare cu protecție la explozie. 
 
ACȚIUNE ÎNTR-UN MEDIU CU FUM ȘI DISPONIBILITATEA SUBSTANȚELOR TOXICE  SI ASFIXIANTE 
 
Atunci când acționează într-un mediu de fum angajații lucrează cu un aparat de respirație, 
precum și în prezența unor substanțe otrăvitoare asfixiante cu îmbrăcăminte anti-chimice. 
In mediul nociv chimic lucrează  cel puțin două persoane, oferind o echipă suplimentară de 
cât mai mulți angajați pentru a face față atunci când este necesar. Nu permiteți scoaterea  
echipamentului individual de protecție înainte de ca angajații să părăsească zona de pericol 
și înainte de a fi efectuat decontaminarea echipamentului individual de protecție. Apele 
reziduale după decontaminare trebuie să fie transportate la locurile desemnate. După lucrul 
în mediul irespirabil, în prezența contaminării radioactive, biologice sau chimice, șeful 
operațiunii organizează curățarea (decontaminarea) aparatelor respiratorii (BA). 
Responsabilul desemnat să efectueze curățarea (decontaminarea) BA, lucrează obligatoriu 
cu BA și îmbrăcăminte de protecție și alte echipamente de protecție, în funcție de gradul 
de risc pentru sănătatea lor. 
 
La temperaturi negative ale aerului pentru a se asigura o operațiune fără probleme este 
nevoie de: sticle de rezervă pentru a fi depozitate în cabinele încălzite ale autospecialelor 
de incendiu sau în recipiente izolate; A se evita udarea BA în timpul utilizării acestuia; sticle 
de înlocuire sunt menținute în încăperi cu temperaturi pozitive sau în cabinele 
autospecialelor de incendiu. 
 
Personalul implicat în mod direct în activități de stingere a incendiilor și de salvare și 
activități de prim ajutor pentru victime (primul ajutor preventiv) este responsabil pentru 
starea tehnică a echipamentului său atribuit și trebuie să cunoască performanțele 
dispozitivului alocat și regulile pentru funcționarea în condiții de siguranță. Trebuie să știți 
și să îndepliniți sarcinile în cadrul grupului care este implicat în activitatea în mediul 
nerespirat pentru a efectua verificări operaționale și verificarea primului BA alocat și să vă 



asigurați de schimbări constante în cazul aparatelor improprii de respirație și de protecție 
și să raportați șefului grupului schimbările observate în situație. 
 
6. Acțiunea în pericol de electrocutare. 
Stingerea incendiilor în instalații electrice, instalații și se face după deconectarea tensiunii 
de alimentare. Tensiunile sunt excluse din capacitatea juridică a site-ului, astfel încât să 
nu existe posibilitatea includerii sale în lichidarea accidentului, puneți mese și înconjurați 
locul excluderii. Persoana care face excluderea verifică lipsa tensiunii în instalație, apoi 
legarea la pământ. 
 
În absența unei persoane calificate pentru excluderea instalațiilor electrice cu tensiuni pana 
la 380 V, excluderea se face de către șeful locului sau de un funcționar desemnat. La 
deconectarea centrală a puterii de către o persoană calificată pentru această activitate 
într-un obiect sau o zonă în care se află locul, șef al locului trebuie să prezinte o confirmare 
scrisă privind deconectarea energiei și să păstreze legătura cu persoana aflată la lichidarea 
accidentului. 
 
Voluntarii care participă la activități de luptă împotriva incendiilor sau de salvare în pericol 
de electrocutare utilizează: unelte electrice intacte cu mânere izolatoare și mănuși, cizme 
și covoare dielectrice. Ochii sunt protejați de ochelari de protecție cu arc electric sau casca. 
Echipamentul de protecție respectă documentele de standardizare relevante și  sunt testate 
în conformitate cu cerințele de reglementare. 
 
Nu se permite utilizarea mijloacelor alocate pentru a preveni șocul electric atunci când se 
lucrează în aer liber, ploaie, ceață, zăpadă și îngheț. Covoarele dielectrice sunt folosite 
numai ca un mijloc suplimentar de protecție numai în cazul în care covoarele sunt uscate. 
Legarea la pământ portabilă cu conductoare flexibile de cupru îndeplinește cerințele pentru 
"scurt" circuitul la rezistența la căldură în instalațiile electrice respective cu secțiune nu 
mai puțin de 25 de mm. La desfășurarea activității de combatere a incendiilor la stațiile 
electrice, tunele de cabluri și jumătăți de pardoseli, trebuie să se lucreze cu aparate de 
respirație și duze legate la pământ. 
 
În cazul închiderii tensiunii prin utilizarea disjunctoarelor sau îndepărtarea siguranțelor la 
tensiune de până la 380V, are loc întreruperea firelor sau s cablurilor prin tăiere cu clește 
dielectric. Tăierea firelor sau a cablurilor se realizează în mod individual. Tăierea fire de 
alimentare externe se desfășoară în apropierea izolatoarelor de instalații electrice sau stâlpi 
de linii electrice spre partea laterală a obiectului sau a instalației la care este alimentată 
tensiunea de alimentare. 
 
Stingerea incendiilor în instalații și echipamente electrice sub tensiune se face cu nici un 
material conductiv de stingere a incendiilor și instrumente în conformitate cu instrucțiunile 
lor de utilizare. Stingerea focului în transformatoare electrice, stații, substații și altele se 
realizează fără tensiune, deoarece transformatorul și  liniile de  înaltă tensiune și duzele 
avans și mașinile sunt legate la pământ. 
 
Este permisă apropierea de părțile sub tensiune la o distanță de cel puțin: 2,5 metri - la o 
tensiune de până la 20 kV; 5,0 m - pentru tensiuni până la 110 kV; 7,0 m - pentru tensiuni 
de până la 220 kV; 13,0 m - la o tensiune de 400 kV. 
 
Pentru elementele sub tensiune adoptați orice piese conductoare pentru care nu există nici 
o garanție că sunt excluse și sigure. 
 
Circulația autospecialelor de incendiu în sistemele de distribuție se realizează cu o viteză 
nu mai mare de 5 km / h, mașina și echipamentele sale sunt au acces doar la o distanță mai 
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mică de: 1,5 metri - la o tensiune de 1 kV; 2,0 m - la o tensiune de 20 kV; 4,0 m - la o 
tensiune de 110 kV; 5,0 m - la o tensiune de 220 kV; 8,0 m – la o tensiune de 400 kV. 
 
În cazul încărcării cu energie între părțile aflate sub tensiune și autospecialele de incendiu 
nu este permis contactul între personalul și mașini până la excluderea tensiunii. 
 
În caz de nevoie de coborâre din autospeciale pentru a exclude tensiunile, angajații sar din 
vehicul simultan cu ambele picioare, fără a o atinge - stați în loc sau îndepărtați-vă cel puțin 
opt metri țopăind pe un picior sau simultan cu ambele picioare. 
 
Autospecialele trebuie să fie legate la pământ prin simpla utilizare a legării la pământ 
portabile, cu următoarele cerințe: nu trebuie să fie utilizate pentru cabluri de legare la 
pământ, care nu sunt destinate acestui scop și realizați îmbinarea lor prin răsucire; Legarea 
la pământ se face pentru a realiza bucla de legare la pământ și caroseria mașinii, locurile 
de  îmbinare a cablurilor de legare la pământ sunt curățate până la un luciu metalic. 
 
Uneltele și echipamentele dielectrice trebuie să fie fără fisuri, fracturi și leziuni,  mânerele 
izolante se potrivesc bine la componentele metalice ale uneltelor și sunt complet izolate. 
Echipamentele dielectrice sunt supuse testărilor periodice de către laboratoare acreditate 
pentru acest tip de activitate. 
Programul 1, tema 14 
 
CERINȚE ȘI NORME DE SIGURANȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ACCIDENTELOR 
ACCIDENTE CU VEHICULE  CARE TRANSPORTA SUBSTANȚE ȘI MARFA PERICULOASE 
 
Într-o stație de expediere și vehiculele de pompieri și de salvare implicate în lichidarea 
accidentelor care implică substanțe periculoase și "Ghidul pentru substanțe și marfă 
periculoase" / DSC / care servește la identificarea pericolelor prezentate de accidente cu 
DSC și pentru luarea deciziilor și acțiunilor corecte în timp util. 
 
În cazul accidentelor cu DSC trebuie să se efectueze următoarele acțiuni: 
- Cu ajutorul autorităților cu competențe de poliție este divizat locul accidentului; 
- Adoptarea de măsuri pentru a proteja angajații implicați în lichidarea accidentului; 
- Se colectează informații pentru DSC în incident, împreună cu alte autorități competente; 
- Pentru a obține informații cu privire la transportul de mărfuri periculoase at putea fi 
utilizate documentele de transport; 
- Se întreprind măsuri pentru prevenirea eliberării DSC, pentru a limita sau a pune capăt 
eliberării sau expirării în cazul în care acest lucru a avut loc deja; 
- Forțele suplimentare și rezervele de angajați și echipamente sunt situate la o distanță 
sigură, ținând seama de natura terenului, tipul de construcție, direcția vântului, condițiile 
meteorologice și de alte caracteristici specifice; 
- În timpul operațiilor de salvare pot fi folosite echipamentele de urgență de pe vehiculul 
care transportă mărfuri periculoase; 
- În cazul în care s-au primit informații cu privire la scurgerile de gaz și pericolul emanării 
în atmosferă, șeful ia măsuri de exploatare pentru a proteja angajații și echipamentele, 
inclusiv de evacuare, dacă este necesar; 
- După lichidarea accidentului, se începe decontaminarea echipamentului și a personalului; 
- Servicii de depoluare se efectuează în perimetrul regiunii separatiste prin evaluarea locului 
pentru a elimina echipamentul individual de protecție; 
- Când nu se poate determina tipul de substanțe periculoase sunt chemați profesioniști 
competenți să-l identifice, în vederea luării unor măsuri adecvate de protecție; 



- După un accident cu DSC toți angajații implicați în eradicare, sunt supuși obligatoriu 
examenului medical. 
 
STINGEREA INCENDIILOR ȘI OPEATII DE SALVARE DE URGENȚĂ PE VREME SEVERĂ SI CONDIȚII 
EXTREME VIZIBILITATE REDUSĂ 
 
În zonele cu fum angajații lucrează cu un aparat de respirație și căile de circulație rutieră 
și de evacuare sunt iluminate. Se iau  măsuri imediate pentru eliminarea fumului din casa 
scărilor, coridoare și rute de evacuare prin guri de aerisire, ventilatoare și alte 
echipamente. 
 
În locurile unde există pericolul de colaps și tasări, sunt posturi de pază și avertizarea 
acestora este etichetată în mod corespunzător. 
 
Lupta împotriva incendiilor și efectuarea de operațiuni de salvare de urgență în secțiunile 
de fum ale rețelei de drumuri naționale și vizibilitate redusă, plasați jaloane  de siguranță 
asigurând oprirea traficul în zonă până la sosirea organelor de poliție . 
 
VÂNT PUTERNIC 
La lupta împotriva incendiilor și efectuarea de operațiuni de salvare de urgență în vânt 
puternic, procedați în felul următor: 
- Respectați regulile de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor elevatoare; 
- Uși, ferestre și alte deschideri sunt deschise numai în cazul în care este necesar; 
- Atunci când se lucrează pe acoperișurile clădirilor și a altor înălțimi, angajații trebuie să 
fie asigurați  cu o coardă. 
 
TEMPERATURI SUB ZERO GRADE 
Colectarea liniilor de furtun pornește de la gura de scurgere când alimentarea cu apă nu 
este terminată, dar presiunea este redusă. Lucrătorii trebuie să fie echipați cu cabluri sau 
scări atașate la autospecială. La deplasarea pe acoperișuri înghețate sau acoperișuri cu 
pantă abruptă, se folosesc scări și muncitorii sunt echipați cu corzi. 
Nu permiteți întreruperea alimentării cu apă decât persoanelor care fac treaba. 
Dezghețarea echipamentelor de stingere a incendiilor se realizează cu apă caldă, abur sau 
gaze fierbinți. Furtunurile congelate sunt pliate în formă de rulouri simple prin scaune 
rabatabile, se dezghețe cu apă caldă. Posibilele trepte  nu sunt stropite cu apă. 
 
STINGEREA INCENDIULUI ȘI ATENUAREA CONSECINȚELOR ACCIDENTULUI IN LOCURI CU SURSE 
DE RADIAȚIE IONIZANTĂ 
 
La participarea la lichidarea consecințelor unui accident sau stingere a incendiilor de pe un 
loc unde sunt folosite surse de radiații ionizante, angajații au acces în zonă după autorizarea 
autorităților competente. Incintele și zonele  teritoriului sunt marcate și împrejmuite prin 
instituirea unui sistem de control strict de către autorități. După ieșirea din limitele de 
radiații ionizante se efectuează decontaminarea. 
Angajații care efectuează acțiuni de salvare și stingere a focului în ceea ce privește radiații, 
primesc o notificare în avans din partea  șeful operațiunii cu privire la complexitatea 
situației ionizante. 
 
Asigurarea protecției angajaților, în funcție de amploarea accidentului, gradul de radiații și 
complexitatea situației este realizată prin: 
 
- Controlul dozelor individuale de iradiere cu dozimetru individual cu citire directă a dozei; 
- Controlul situației radiațiilor și a timpului de lucru, în conformitate cu estimările dozelor 
de radiații a angajaților la întoarcerea lor; 
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- Notarea  datelor privind dozele de radiații pentru fiecare angajat în registrul de control 
dozimetric. Dozele de radiații agregate sunt aplicate în înregistrările individuale de către 
autoritățile competente. 
 
În zona de radioactivitate ridicată se permite un număr minim de angajați pentru executarea 
sarcinilor. Cu condiția ca  o rezervă de angajați și echipament să fie amplasate într-un loc 
sigur. Pentru utilizarea agenților de stingere a incendiilor, are prioritate utilizarea 
echipamentului tehnic cu control de la distanță. 
După ce s-a lucrat într-o zonă contaminată cu substanțe radioactive, angajații, 
echipamentele de incendiu și armament tehnic de incendiu sunt supuși decontaminării. 
Angajații care lucrează într-o zonă contaminată cu substanțe radioactive, sunt supuși unui 
examen medical amănunțit. Elementele care nu pot fi decontaminate sunt tratate ca 
deșeuri radioactive. 
 
COMBATEREA INCENDIILOR FORESTIERE 
 
Lupta împotriva incendiilor forestiere creează un punct separat privind siguranța, ceea ce 
conduce la un control strict al statului și timpul de staționare al fiecărui angajat, în zona 
incendiului. Pentru a stingere nu permiteți lucrul individual, iar forțele și resursele sunt 
împărțite în grupuri de cel puțin două persoane, fiecare grup are un singur lider. Principalele 
forțe sunt concentrate și puse în acțiune în funcție de situație ( centrul populat, luminiș, 
pădure). În cazul pierderii conexiunii cu grupurile sau cu participanții individuali în 
activitățile de combatere a incendiilor organizați imediat căutarea și salvarea. Victimei 
accidentului  îi este asigurată asistență medicală și se organizează transportul la spital. 
Lucrul cu instrumente și unitățile motorii se efectuează numai de către persoane autorizate. 
Atunci când se desfășoară activități operaționale pe timp de noapte, se oferă posturi pentru 
monitorizarea zonelor de risc. 
 
Personalul de stingere a incendiilor trebuie să apere nu numai din mediul de respirație 
inadecvate, dar, de asemenea, de efectele termice. În acest scop, voluntarii trebuie să 
poarte îmbrăcăminte și echipamente de protecție termică individuală. 
 
În general, echipamentul de protecție termică constă din: glugă, haină, pantaloni, cizme, 
mănuși. Pentru realizarea acestor haine, este folosit "aluminiul de oglindă", deoarece 
elimină influența radiațiilor termice. Acesta reflectă până la 90 la sută din emisiile cu 
lungimi de undă la 200.10-9 m. În practică, acestea sunt toate radiații termice. 
 
CERINȚE DE SIGURANȚĂ PENTRU CREȘTEREA FOCULUI SAU ACCIDENTE CU EXPIRAREA DE FUM 
ȘI GAZE EXPLOZIVE ȘI TOXICE UȘOR INFLAMABILE / PUTERNIC INFLAMABILE  
 
La lichidarea scurgerilor accidentale  de substanțe periculoase, substanțe vapori și gaze 
toxice se realizează după cum urmează: 
 
- Stabilirea tipului și a cantității; 
- Colectarea de date și informații privind substanțele periculoase și neutralizarea acestora; 
- Adoptarea unor măsuri de protejare a angajaților, persoanelor aflate în pericol și răniți în 
pericol de fierbere, peste. 
 
La lichidarea unui incendiu sau a unui accident, angajații lucrează cu un aparat de 
respirație, îmbrăcăminte anti-chimică, cizme de cauciuc și mănuși. 



În funcție de condițiile de teren și de vreme, zona accidentului a fost scindată cu sprijinul 
organelor de poliție și se stabilește direcția de bază și moduri în operațiunile de reducere a 
accidentelor. 
 
În accidente în recipientele care conțin gaze foarte inflamabile și inflamabile sau explozive, 
se organizează eliberarea substanței în vecinătăți sau locuri speciale și în prezența 
combustiei, lăsați  o torță aprinsă, în scopul de a reduce presiunea în recipient  și nu 
permiteți emanarea în zonă prin răcirea rezervorului adiacent. 
 
Din cauza pericolului de formare a concentrațiilor explozive, produsele petroliere cu un 
punct de aprindere mai mare de 28 de grade nu sunt drenat din rezervor încălzit. 
 
Continuați stingerea focului numai după reducerea presiunii în instalație. 
În caz de scurgere de gaze cu risc ridicat de evacuare a gazelor divizați  suprafața și folosiți 
orice ocazie pentru a acoperi. 
 
După operație, aparatul de respirație și îmbrăcămintea anti-chimică trebuie să fie purtate 
în afara zonei de pericol și să se efectueze decontaminarea echipamentului și a 
îmbrăcămintei. 
 
La părăsirea scenei incidentului toți angajații care participă sunt supuși unor teste pentru a 
determina amploarea efectelor toxice ale substanțelor nocive pentru organism. 
 
CERINȚE ȘI NORME DE ACȚIUNE ÎN DEZASTRE NATURALE 
 
In timpul cutremurului șeful de tură trebuie să asigure scoaterea  vehiculelor din garaje, 
parcarea la o distanță sigură față de clădiri și securitatea acestora. 
Pentru a participa la operațiunile de salvare în timpul inundațiilor, viscolului, ninsorilor 
abundente, cutremurelor și a altor catastrofe  este permis numai personalul bine echipat și 
utilat pentru acțiuni operative. 
 
În inundații sunt folosite numai echipamente și unelte reglementate tehnic. La acțiunile de 
salvare au acces numai angajații care sunt instruiți să se ocupe de aparate și echipamente. 
Atunci când acțiunile de salvare se desfășoară pe timp de viscol și căderi masive de zăpadă 
sunt permise numai autospecialele de incendiu și de salvare off-road sau vehicule pe șenile 
cu sisteme de încălzire care pot fi acționate echipate cu instalații de remorcaj. 
 
Pentru a salva oamenii și animalele blocate și de descărcarea vehiculelor inundate sunt 
folosite numai echipamente și unelte reglementate tehnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAINING DEZVOLTAT PENTRU AUTORITATILE LOCALE: 

Managementul riscului  

 
PROGRAMĂ 
Pentru pregătirea autorităților locale în managementul riscurilor 
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ZIUA 1 

TIMP 
ACTIVITATE 

SUBIECT 

9.00– 10.30  Tema 1: Baza legală pentru protecția împotriva dezastrelor. 
Punerea accentului pe o parte-cheie din Legea referitoare la protecția în caz 
de dezastre și Legea pentru MoI, sistemul de salvare unită (URS-United Rescue 
System), coordonarea și gestionarea activităților de salvare și restaurare în caz 
de urgență RERW (Rescue and Emergency Restoration Works); semnalizarea 
unei situații de urgență; ajutoare și recuperare; securitatea resurselor; funcții 
ale autorității executive. 

10.30–11.00 PAUZĂ DE CAFEA 

11.00-12.30 Tema 2: Dezastre tipice în cadrul acțiunii formațiunii de voluntari 
Analiza caracteristicilor serviciilor din partea formațiunilor de voluntari în 
teritoriu și identificarea celor mai frecvente accidente. Conducerea și 
managementul forțelor și al mijloacelor. Interacţiune și coordonare. 

12.30 – 
14.00 

Masa de prânz 

14.00 – 
15.30 

Tema 3: Gestionarea, coordonarea și controlul în stingerea incendiilor 
silvicole. 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 

15.30 – 
16.00 

PAUZĂ DE CAFEA 

16.00 – 
17.30  

Tema 4: Gestionarea, coordonarea și controlul inundațiilor. 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 
 

 Ziua 2 

9.00  –10.30  Tema 5: Gestionarea, coordonarea și controlul cutremurelor. 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 
Slide-uri power point, videoproiector; 

10.30  – 
11.00  

PAUZĂ DE CAFEA 

11.00  – 
12.30 

Tema 6: Gestionarea, coordonarea și controlul accidentelor care implică 
substanțe periculoase 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 
Slide-uri power point, videoproiector; 

12.30  -
14.00  

MASA DE PRÂNZ 

14.00  - 
15.30  

Tema 7: Gestionarea, coordonarea și controlul accidentelor auto 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 
Slide-uri power point, videoproiector; 



ZIUA 1 

15.30  – 
16.00  

PAUZĂ DE CAFEA 

16.00 .- 
17.30 

Tema 8: Gestionarea, coordonarea și controlul troienelor, viscolelor și 
poleiului 
Prognoza generală pentru apariție și concluziile, scopurile și atribuțiile forțelor 
și divulgarea ordinelor de plată, guvernanța și gestionarea forțelor și 
mijloacele de eradicare a accidentelor și de reducere a consecințelor acestora. 
Slide-uri power point, videoproiector; 

17.30– 
18.00  

TEST 

 

 

 
Coordonarea și managementul activității de salvare și recuperare în caz de urgență în 
zona de dezastru 
Coordonarea componentelor URS este pusă în aplicare prin centre operaționale ale Direcției 
Generale „Siguranța la incendii și protecția populației”. Acestea efectuează următoarele: 
1. adoptă și evaluează informații despre calamități; 
2. informează componentele competente ale URS și coordonează acțiuni suplimentare în 
baza procedurilor de operare standard; 
3. efectuează operațiunile de avertizare și alertare din timp a autorităților executive, 
părților constitutive ale URS și populației în timpul dezastrelor; 
4. la cererea șefului operațiunilor organizate, includerea planurilor avute în vedere pentru 
componentele de protecție în caz de dezastre ale URS, precum și forțele și resursele 
suplimentare. 
Informațiile vocale primite și transmise și centrele operaționale de comunicare și informare 
sunt înregistrate și arhivate cu posibilitatea de a fi ascultate. 
Proceduri de operare standard dezvoltate de Secretarul Ministerului de Interne în colaborare 
cu șefii structurilor teritoriale. 
Întreprinderile care furnizează comunicații electronice au obligația de a asista Ministerul de 
Interne pentru a comunica în timpul dezastrului și Sistemul Național pentru Apeluri de 
Urgență folosind numărul pan-european 112. 
Interacțiunea și coordonarea între părți ale URS implicate în punerea în aplicare a 
activităților în zona de dezastru se desfășoară de către șeful de operațiuni. Acesta ar trebui 
să aibă și expertiza și experiența necesare pentru natura dezastrului. 
Șeful de operațiuni la efectuarea activităților de salvare și recuperare în caz de urgență are 
dreptul să: 
1. interzică sau să restricționeze intrarea persoanelor în zona de dezastru; 
2. dispună evacuarea temporară a persoanelor din zona de dezastru; 
3. dispună imediat efectuarea sau oprirea lucrărilor, renovările din teren sau demolarea 
clădirilor sau a unor părți ale acestora, pentru a preveni sau reduce consecințele negative 
ale dezastrului; 
4. solicite entităților sau persoanelor care acordă asistență în conformitate cu abilitățile 
lor; 
5. stabilească un sediu al șefului de operațiuni cu reprezentanții echipelor participante ale 
URS; 
6. împărțirea zonei de dezastru în sectoare sau zone pentru a-și stabili șefii în activitățile 
alocate și alocarea forțelor și a mijloacelor pentru acestea.  

Formațiuni de voluntariat 
Un voluntar este o persoană care participă în mod voluntar în formațiune pentru a preveni 
și manipula dezastre, incendii și situații de urgență și eliminarea consecințelor. 
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Voluntarul în prevenirea sau gestionarea dezastrelor, incendiilor și a situațiilor de urgență 
și eliminarea consecințelor acestora are  autoritate în baza Art. 124, paragraful 1, p. 1, 2 și 
5-7 din Legea Ministerului de Interne, după cum urmează: 
1. să acceseze unitățile rezidențiale, industriale și de altă natură ale persoanelor fizice și 
juridice; 
2. să distrugă clădirile sau părți ale acestora, să dezasambleze structuri, să elimine, distrugă 
și să producă pagube materiale asupra proprietăților sau recoltelor, când nu există nicio 
altă cale de a efectua activitatea;  
3. să modifice ordinea de circulație și să restricționeze accesul persoanelor din afară în zona 
în care se desfășoară activitățile, până la sosirea autorităților competente; 
4. Să folosească surse de apă și rețele de alimentare cu apă pentru a asigura cantitățile 
necesare de apă necesare pentru stingerea incendiilor și în situațiile de urgență; 
5. să evacueze oamenii și bunurile mobile în zona în care au loc activitățile. 
Voluntarul poate fi orice persoană de peste 18 ani, care este sănătoasă din punct de vedere 
clinic, nu suferă de boli psihice și nu a fost condamnată pentru o infracțiune de natură 
generală, cu excepția cazului în care este reabilitată. Este posibil ca persoana să devină 
voluntar indiferent de angajare sau serviciul acesteia. Drepturile și obligațiile voluntarilor 
sunt stabilite prin legea privind protecția împotriva dezastrelor și prin încheierea fiecărui 
contract de a participa în formația voluntară. 
Un voluntar este o persoană care participă în mod voluntar în formațiune pentru a preveni 
și manipula dezastre, incendii și situații de urgență și eliminarea consecințelor. 
Formațiunile de voluntari sunt create de către primar, prin decizia consiliului municipal. În 
municipiile cu o populație de 20.000 de persoane, este necesară crearea formațiunilor de 
voluntari. 
Pentru punerea în aplicare a acțiunilor de prevenire și gestionare a dezastrelor, incendiilor 
și situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor primarilor, resurse gratuite de spectru 
de frecvență sunt puse la dispoziție în scopuri civile pentru utilizare de către formațiunile 
de voluntari care au fost create. 
Persoanele juridice pot crea formațiuni de voluntari pe propria cheltuială.  
Primarul are obligaţia de a: 
1. Încheia contract cu voluntarul; 
2. Asigura pregătire și echipamente voluntarului; 
3. Voluntarul se asigură împotriva accidentelor care au loc în legătură cu activitățile sale, 
4. Trimite directorului Direcției Generale „Siguranța la incendii și protecția populației” 
cererea de înregistrare în formațiunea de voluntari; 
Cheltuielile sunt de la bugetul de stat, așa cum le-a delegat statul. 
În timpul pregătirii sau efectuării activităților pentru prevenirea sau gestionarea 
dezastrelor, incendiilor și a situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor, voluntarul 
este eliberat de angajator sau autoritatea de numire pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor civile, sociale și de altă natură. Cam în același timp, persoana primește o 
remunerație în detrimentul condițiilor bugetului de stat, comanda și sumele stabilite de 
către Consiliul de Miniștri, de această dată recunoscute ca oficiale sau servicii. 
Conform Art. 4, alin. 3, pct. 5 și 6 din Codul de Securitate Socială, voluntarii sunt plătiți 
integral din bugetul de stat, ca și contribuții pentru asigurarea socială și de sănătate. 
Primarul are obligaţia de a: 
1. notifica angajatorul sau autoritatea de numire a voluntarului pentru participarea în 
evenimente de prevenire sau manipulare a dezastrelor, incendiilor și situațiilor de urgență 
și eliminarea consecințelor acestora. 
2. emite un document care să ateste participarea voluntarului în termen de maxim trei zile 
de la eveniment; 



3. asigura formațiunilor de voluntari utilizarea gratuită a facilităților, mașinilor și 
echipamentelor specializate. 
Procedura pentru constituirea și organizarea activităților formațiunilor de voluntari va fi 
stabilită printr-o ordonanță a Consiliului de Miniștri. 
Voluntarul nu este obligat să își exercite atribuțiile când acesta sau membri ai familiei sale 
au fost direct afectați de dezastru, incendiu sau situație de urgență, notificând prompt 
primarul.  
Voluntarul care nu este într-o relație de muncă sau afaceri în momentul chemării sau 
formării sale sau de efectuare a activităților pentru prevenirea sau gestionarea dezastrelor, 
a incendiilor, a situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor, remunerat din bugetul de 
stat, ordin de plată și cu sumele stabilite de către Consiliul de Miniștri. 
DECLARAREA UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ 
Situația de urgență este un regim care a fost introdus în zona de dezastru de către 
autoritățile desemnate în legea referitoare la aplicarea măsurilor pentru o perioadă de timp 
pentru a exploata dezastrul și efectua activitatea de salvare și de recuperare în situații de 
urgență. Odată cu anunțarea situației de urgență s-a introdus planul corespunzător pentru 
protecție împotriva dezastrelor. 
Situația de urgență este declarată, cu condiția ca aceasta să se întâmple sau să se fi 
întâmplat sau probabil să se întâmple, asociată cu: 
1. pierderea vieții și/sau 
2. pericol pentru sănătatea umană și/ sau 
3. daune materiale și/ sau economice semnificative și/ sau 
4. impacturi semnificative asupra mediului, asociate cu contaminarea solului, apei sau 
aerului, cu substanțe și materiale chimice, biologice sau radioactive sau distrugerea speciei. 
Primarul municipiului a declarat prin ordin situația de urgență pe întreg teritoriul 
municipiului sau într-o parte a acestuia. O copie a ordinului va fi trimisă imediat 
Guvernatorului Districtului și Ministrului de Interne. 
Guvernatorul Districtului a declarat prin ordin situația de urgență pe întreg terenul sau pe 
o parte a acestuia.  O copie a ordinului va fi trimisă imediat Ministrului de Interne. 
La propunerea Ministrului de Interne, Consiliul de Miniștri a anunțat o decizie pentru situația 
de urgență în mai multe zone sau în întreaga țară. 
Ordinul primarului și al guvernatorului regional, precum și decizia Consiliului de Miniștri va 
specifica: 
1. situațiile care au dus la declararea unei situații de urgență; 
2. justificarea pentru declararea unei situații de urgență; 
3. Granițele teritoriului, care au declarat situația; 
4. Măsurile care să includă dezastrul, inclusiv toate restricțiile temporare privind drepturile 
cetățenilor; 
5. organele sau oficialii responsabili cu implementarea măsurilor luate; 
6. introducerea din timp a situației de urgență și perioada de funcționare a acesteia, dar nu 
mai mult de șapte zile. Dacă este nevoie, durata acestei situații de urgență se poate prelungi 
la 30 de zile: 
1. De către primar, după consultarea guvernatorului; 
2. De către guvernator, după consultarea Ministrului de Interne; 
3. De către Consiliul de Miniștri. 
O situație de urgență este anulată mai devreme în cazul schimbării circumstanțelor care 
stau la baza acestui anunț al autorității care a anulat-o. 
Acțiunile de anunțare și anulare a unei situații de urgență intră în vigoare imediat și trebuie 
declarate în mass-media. 
Când s-a anunțat o situație de urgență, domeniul de aplicare și durata necesare pot limita, 
în mod inevitabil: 
1. Dreptul la intimitate al persoanelor și locuințelor pentru eliminarea temporară din 
locurile în care viața și sănătatea persoanelor sunt direct amenințate; 
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2. Dreptul de a folosi proprietatea din cauza necesității de a proteja viața, sănătatea și 
proprietatea persoanelor sau a mediului; 
3. Libertatea de mișcare și reședința într-o anumită parte a teritoriului amenințat sau 
afectat de catastrofă; 
4. Dreptul de a desfășura activități care ar împiedica sau obstrucționa implementarea 
activității de salvare. 
Pentru starea de urgență declarată, se pot lua măsurile necesare: 
1. Evacuarea temporară a persoanelor, animalelor și îndepărtarea bunurilor mobile din 
teritoriul menționat; 
2. Interzicerea la intrare, reședința și circulația în anumite locuri sau zone; 
3. Efectuarea imediată a lucrărilor de construcții, renovările de teren sau eliminarea 
clădirilor pentru a reduce sau preveni pericolele care rezultă din dezastru; 
4. Îngrijirea copiilor și a persoanelor vulnerabile, dacă o astfel de îngrijire nu poate fi 
implementată într-o situație cumplită a persoanelor care le fac de obicei; 
5. Punerea prioritară la dispoziție a instituțiilor de îngrijire a copiilor, sociale și de sănătate 
și a echipelor de salvare; 
6. evacuarea și/ sau deconcentrarea; 
7. cazarea temporară a persoanelor rănite (afectate) în catastrofa din clădiri, pentru alte 
scopuri, pentru o perioadă de șase luni. 
Modalitățile de efectuare a evacuării și deconcentrării sunt stabilite prin ordonanța 
Consiliului de Miniștri. 
 
STRUCTURA FORȚELOR DISPONIBILE ȘI MIJLOACELE COMPONENTELOR PRINCIPALE ALE 
URS (SISTEMUL DE SALVARE UNITĂ), CARE VOR FI INCLUSE IMEDIAT ÎN LUCRAREA DE 
REPARAȚII ÎN CAZ DE URGENȚĂ DUPĂ PRIMIREA UNEI NOTIFICĂRI REFERITOARE LA 
CALAMITĂȚI, CE REZULTĂ DINTR-UN INCENDIU SILVICOL DE AMPLOARE 

- Directoratul Regional „Siguranța la incendii și protecția populației”; 
- Directoratul Regional al Ministerului de Interne; 
- Centre pentru îngrijirea medicală de urgență. 

Prin decizia sediului pentru implementarea planului regional pentru protecția împotriva 
dezastrelor în regiunea Vidin de a efectua lucrări de reparații în caz de urgență, se pot 
atrage active și alte ministere, companii și instituții. 
La cererea șefului de șantier sau prin decizia sediului în acțiunile de stingere a 
incendiilor se pot include unități ale Ministerului de Apărare pentru a efectua astfel de 
acțiuni sub stricta supraveghere a oficialilor GD FSPP și pentru a crea luminișuri și benzi 
mineralizate cu echipamente specializate. 
REPARTIZAREA ATRIBUȚIILOR ȘI A AUTORITĂȚILOR ȘI A PERSOANELOR RESPONSABILE CU 
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR PUSE LA DISPOZIȚIE 
 

În îndeplinirea măsurilor de protecție a vieții și sănătății oamenilor și mediului în cazul unor 
incendii masive în sălbăticie, repartizarea sarcinilor și a responsabilităților organizațiilor de 
stat, municipale, publice și neguvernamentale în regiune se face astfel: 
1. GUVERNATORUL DISTRICTUAL: 
1.1. Va convoca o ședință cu personalul pentru a pune în aplicare planul pentru protecție 
împotriva dezastrelor și cu grupul de lucru pentru a susține activitățile sediului districtual, 
care se compune din șefii competenți cu natura structurilor teritoriale pentru dezastre ale 
departamentelor executive și instituțiilor care au responsabilități în implementarea planului 
regional pentru protecție împotriva dezastrelor – Partea: „protecție împotriva incendiilor 
silvicole”. 
1.2. Va gestiona activitățile personalului, evaluând astfel situația, numărul de persoane 
expuse riscului și daunele și, dacă este nevoie, va identifica măsurile reale de a executa 



lucrări de restaurare în caz de urgență în zonele afectate de incendiu în două sau mai multe 
municipii; 
1.3. Va contracta comenzi în legătură cu situația, inclusiv introducerea în implementarea 
planului regional pentru protecție împotriva dezastrelor sau a unei părți a acestuia. 

 
2. GRUP DE LUCRU PENTRU INFORMARE, COORDONARE ȘI LOGISTICĂ LA SEDIILE 
REGIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
DEZASTRELOR: 
2.1. Va organiza asistență (asistență în caz de urgență) pentru populațiile afectate și pentru 
aprobarea Guvernatorului în cazarea temporară a populației dintr-un municipiu în alt 
municipiu, în funcție de numărul populației de bază și starea disponibilă și clădirile 
municipale. 
2.2. Împreună cu primarii, va stabili locurile pentru desfășurarea URS din alte zone, în 
funcție de dimensiunea incendiului în municipiile respective. 
2.3. Prin decizia sediilor pentru implementarea planului regional pentru protecție împotriva 
dezastrelor, va aranja asistență logistică în mai mult de o comunitate săracă, după 
specificarea nevoilor de aprovizionare cu alimente, apă și alte materiale esențiale și la 
cererea primarilor municipiilor respective, deoarece în etapa inițială a populației afectate 
de dezastru acestea vor fi oferite din rezervele municipiilor și ale structurilor regionale și, 
în cazul în care este necesar, va elabora cereri pentru a oferi asistență în caz de urgență 
miniștrilor și Comisiei Interdepartamentale pentru Reconstrucție și asistență la Consiliul de 
Miniștri. 
2.4. Va organiza gestionarea, organizarea și asigurarea de resurse pentru îngrijirea medicală 
a populației, conform planului medical regional care asigură în caz de dezastre, accidente 
și catastrofe în regiunea Vidin și asigură livrarea de dispozitive medicale și medicamente 
pentru populația afectată în mai multe comunități sărace în decizia comisiei medicale care 
asigură la dezastre, accidente și catastrofe, la directorul de Inspecție Regionale pentru 
Sănătate. 
2.5. Dacă este nevoie, va asigura mijloace suplimentare de transport pentru mutarea 
populației în mai multe comunități sărace. 
3. DIRECTORATUL REGIONAL SIGURANȚA LA INCENDII ȘI PROTECȚIA POPULAȚIEI: 
3.1. Imediat după primirea notificării cu privire la o situație de urgență apărută ca 
urmare a unui incendiu mare în sălbăticie trimisă forțelor disponibile în spațiul respectiv 
și a mijloacelor principalelor componente ale Sistemului de Salvare Unită (URS), care va 
lua parte la lucrarea de reparații în caz de urgență; 
3.2. Interacțiunea și coordonarea cu structurile regionale și districtuale ale 
ministerelor, organelor executive, departamentelor, ONG-urilor, persoanelor juridice și 
fizice și forțelor de a răspunde în caz de incendii și situații de urgență; 
3.3. Va informa organele executive și își vor îndeplini funcțiile în comunicarea și 
coordonarea forțelor și a mijloacelor în efectuarea lucrării de reparații în caz de urgență. 
3.4. Va asigura legătura operațională între guverne în zona dezastrului; 
3.5. Va numi un șef, care: 

- va efectua interacțiunea și coordonarea între piese ale URS implicate în stingerea 
incendiilor și activitatea de restaurare în caz de urgență în zona (zonele) 
vătămată(e); 
- Va stabili deciziile tactice, precum și modurile și mijloacele de stingere;  
- Va stabili zonele pentru acțiune și va aloca forțele și mijloacele disponibile; 
- Dacă este necesar, va organiza evacuarea temporară a persoanelor din zonele cu 
risc ridicat. 

3.6. La cererea șefului de șantier, va pune la dispoziție echipamente tehnice grele din 
Sector în RDFSPP; 
3.7. Prin intermediul Centrului Național de Operațiuni (NOC) al GDFSPP-MoI, dacă este 
nevoie, va elabora o cerere pentru a atrage echipamente aeriene specializate și alte 
ajutoare suplimentare pentru necesarul de stingere a incendiilor. 
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4. DEPARTAMENTUL DISTRICTUAL DE POLIȚIE AL MoI: 
4.1. Retragerea din zonele vulnerabile și asigurarea conformității cu legislația și ordinea 
publică în mai multe comunități sărace; 
4.2. Acordarea primului ajutor victimelor și organizarea unor locuri de siguranță pentru 
amplasarea oamenilor și a animalelor din zonele în pericol; 

4.3. Asigurarea aparatelor de zbor la mutarea echipamentelor grele și a celor care 
transportă oameni; 

4.4. Efectuarea activităților de identificare și prindere a autorilor incendiului; 
4.5. Asistarea organelor specializate în efectuarea activitățile de salvare și lichidare în 
consecințele dezastrului; 
4.6. Asigurarea protecției locurilor cu importanță deosebită; 
4.7. Luarea măsurilor legale împotriva jefuitorilor și a celor care încalcă legea ordinii 
publice. 
5. DIVIZIILE POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: 
Organizarea acțiunii de monitorizare continuă cu echipamentele disponibile de incendiu și 
dezvoltarea acestora pentru a se asigura că nu se apropie de graniță; 
5.1. Desfășurarea altor activități care se încadrează în competența lor; 
5.2. Asigurarea unui control amplificat al graniței, unde este cazul; 
5.3 Dacă este nevoie, va asigura trecerea rapidă a oamenilor și echipamentelor de la forțele 
și mijloacele de salvare pentru incendiul din zona respectivă. 
 
6. "CEZ BULGARIA" AD ȘI "OPERATORUL SISTEMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ" EAD 
ASIGURĂ ÎMPREUNĂ: 
6.1. Furnizarea normală a energiei în localitățile din teritoriul Vidin și, dacă este posibil, în 
zona dezastrului; 
6.2. Punerea la dispoziție și menținerea disponibilității echipelor pentru situații de urgență 
pentru eliminarea în timp util a avariilor în rețeaua de alimentare cu energie electrică; 
6.3. Asigurarea suplimentară a energiei și electricității în zone în care 
6.4. Au avut loc activități de stingere a incendiilor și de salvare; 
6.5. Menținerea acțiunilor secundare în zonele fără energie. 
 
7. „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE”/ „VIK”/: 
7.1. Repararea sistemelor de canalizare distruse și deteriorate în zona incendiului; 
7.2. Dacă este nevoie, va pune la dispoziție echipamente tehnice și va repara unitățile de 
apă și canalizare deteriorate. 
8. CONSILIUL REGIONAL AL CRUCII ROȘII BULGARIA/ BRC/: 
8.1. Menținerea unui stoc de alimente, haine, accesorii de pat și distribuirea acestora către 
populațiile afectate; 
8.2. Elaborarea cererilor și a apelurilor pentru acceptarea primului ajutor din partea 
persoanelor din afara zonei de dezastru și trimiterea acestora către populația afectată. 
9. GESTIONAREA TRAFICULUI REGIONAL: 
9.1. Asigurarea rețelei de drumuri și străzi naționale în regiunea Vidin și în zona incendiului; 
9.2. Dacă este nevoie, împreună cu Direcția Regională a Ministerului de Interne, va închide 
secțiunile impracticabile din rețeaua de drumuri naționale și va asigura rute ocolitoare; 
10. PRIMARII ȘI VICEPRIMARII: 
10.1. Vor informa populația locală cu privire la incendiul din teritorii; 
10.2. Va organiza transportul unităților de voluntari către locul incendiului; 
10.3. Va asigura cazare și unități disponibile șefului responsabil cu acțiunile de stingere a 
incendiilor; 



10.4. Va asigura alimente, apă potabilă și îngrijire medicală participanților la stingerea 
incendiilor; 
10.5. Va menține informații actualizate cu privire la terenul și clădirile din proprietatea 
municipală și de stat pentru a caza temporar populațiile mutate dintr-un municipiul în altul; 

 
11. SILVICULTURA DE STAT RESPECTIVĂ: 
11.1. Organizarea și implementarea activităților legate de punerea în aplicare a măsurilor 
și activităților pentru protecție împotriva incendiilor în zonele forestiere – proprietate de 
stat, precum și asigurarea managementului de către Silvicultura de Stat; 
11.2. Organizarea și dezvoltarea unui plan anual pentru a proteja zonele forestiere 
împotriva incendiilor și a unui Plan de Acțiune pentru stingerea incendiilor în zonele 
forestiere; 
11.3. Controlează și organizează colectarea și agregarea de informații referitoare la 
protecția zonelor forestiere împotriva incendiilor și elaborează rapoarte ale căror formă și 
conținut vor fi aprobate de către Directorul Executiv al Silviculturii de Stat; 
11.4. Organizează un grup specializat de angajați ai Silviculturii de Stat și participă la 
acțiunile de stingere a incendiilor în zonele forestiere; 
11.5. Asigură angajaților și muncitorilor echipamente de protecție personală și 
îmbrăcăminte de protecție; 
11.6. Organizează și controlează desfășurarea unui curs de formare pentru acțiunea de 
stingere a incendiilor în zonele forestiere și informarea de siguranță; 
11.7. Va încheia contracte cu persoane fizice și juridice pentru desfășurarea de evenimente 
și activități pe tema stingerii incendiilor în zonele forestiere; 
11.8. Va stabili locurile care prezintă periculozitate deosebită în zonele forestiere din 
imediata apropiere și instrucțiunile privind aceste măsuri, în consultanță cu birourile 
regionale respective ale FSPP și cu primarii localităților. 

 
12. PROPRIETARII ȘI UTILIZATORII ZONELOR FORESTIERE ȘI PROIECTELE DE ACOLO SAU 
DIN APROPIERE: 
12.1. Participarea obligatorie la stingerea incendiilor în zonele forestiere în funcție de 
capacitățile lor în timpul stingerii incendiilor; 
12.2. Planificarea și efectuarea măsurilor necesare pentru a proteja zonele forestiere, 
precum și a lucrătorilor și/ sau angajații acestora, în cazul unui incendiu în sălbăticie; 
12.3. În cazul unui incendiu în sălbăticie, apelarea la numărul 112 sau încercarea de a oferi 
asistență când nu pot să o facă personal; 
12.4. Asigurarea accesului la proprietatea privată/ gestionată pe teritoriul căreia s-a 
declanșat incendiul, pentru echipa și echipamentele de stingere a incendiilor; 
12.1. Asigurarea, la cererea autorităților FSPP, a propriilor mijloace de salvare, de stingere 
a incendiilor, de comunicare, de transport și fonduri necesare pentru stingerea incendiilor; 
12.2. Efectuarea unor cursuri de formare și/ sau instruire a lucrătorilor, angajaților, 
vizitatorilor etc. pentru măsuri de siguranță și cerințe de protejare a zonelor forestiere 
împotriva incendiilor; 

 
13. ASPECTE SPECIALE PENTRU ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE STINGERE A INCENDIILOR 
CÂND EXISTĂ IMPLICARE DIN PARTEA GDFSPP: 
 
13.1. Informarea și îndrumarea grupurilor care sting incendiul la fața locului; 
13.2. Analizarea informațiilor primite de către Comisie și, unde este cazul, înștiințarea 
despre incendiu; 
13.3. Conform datelor din prognoza de înștiințare, dezvoltarea incendiului stabilește tactica 
de stingere a acestuia și o estimare a forțelor și mijloacelor necesare de stingere; 
13.4. Acțiunile grupurilor individuale; 
13.5. Dacă este nevoie, vor lua măsuri pentru a atrage forțe suplimentare sau va semnala 
includerea organelor GDFSPP. 
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Programul 2, tema 4 
Gestionarea, coordonarea și controlul în cazul inundațiilor.  
 
I. Analiza și evaluarea riscului de inundații 
Inundația este un dezastru natural, care nu poate fi prevenit. O inundație temporară pe o 
secțiune semnificativă de teren care va provoca daune severe și distrugerea caselor, a 
clădirilor de fermă, drumurilor și podurilor și nu este asociată destul de des cu victime 
umane. 
Anumite activități umane, cum ar fi creșterea numărului de așezări umane și al activelor 
economice în zonele inundabile și reducerea capacității naturale a solului de a absorbi apa, 
provocată de utilizarea terenului și schimbările climatice sunt un factor major în creșterea 
probabilității de inundații și consecințe negative. 
Condițiile prealabile pentru formarea inundațiilor sunt: 
- Precipitații intense 
- Capacitate dimensională insuficientă a albiilor de râu/ canalelor etc. 
- Nerespectarea și neconformarea cu standardele pentru proiectarea infrastructurii ținând 
cont de protecția împotriva inundațiilor 
- Eșecul de a menține albiile de râu în afara localităților și în zonele necorectate în cea mai 
mare parte. 
- Construirea unei părți din terasele inundabile ale râurilor - acumularea deșeurilor în 
localități 
- Poduri, pasarele și alte structuri peste râuri cu conductivitate insuficientă. 
1. II. Măsuri pentru prevenirea sau reducerea riscului și consecințelor inundațiilor 
2. Măsuri pentru a reduce riscurile inundațiilor 
• Construirea și menținerea digurilor și a altor structuri hidraulice de protecție 
• Asigurarea conductivității albiilor de râu 
• Curățarea depunerilor încetinite pe berme  
• Protejarea malurilor împotriva eroziunii provocată de impactul valurilor 
• Crearea grupurilor de monitorizare a nivelurilor râurilor 
• Deschiderea sau închiderea stăvilarelor și a altor structuri hidraulice 
• Construirea unor canale de scurgere 
Pentru a preveni apariția inundațiilor, se va interzice:  
• Încălcarea stării naturale a albiilor de râu, malurilor și câmpiilor inundabile. 
• Reducerea conductivității albiilor de râu, inclusiv deschiderile luminoase a podurilor prin 
stăvilare și repezișuri; 
• Eliminarea rocilor, a deșeurilor municipale și industriale în albiile de râu și benzile 
inundabile; 
• Efectuarea de lucrări acoperite pe secțiuni de râu; 
• Depozitarea ;materialelor care pot spori în mod substanțial puterea distructivă a valurilor 
înalte 

 Mutarea vehiculelor și a animalelor în diguri; 

 Efectuarea oricăror operațiuni de intervenție la diguri sau în apropierea acestora, ceea 
ce duce la perturbarea integrității și a bunei funcționări; 

  • Implementarea unor acoperitoare sau eliminarea stricăciunilor și a deșeurilor, 
restricționând accesul la digurile de protecție și alte structuri hidraulice; 
• Introducerea polurilor și a indicatoarelor pe grinduri; 
• Plantarea copacilor și a arbuștilor pe baraje sau în imediata apropiere; 
3. Activități principale care vor fi efectuate imediat înainte de inundație 
• Monitorizarea nivelurilor de apă și evaluarea stării structurilor hidraulice 
• Deschiderea sau închiderea gurilor de vărsare, stăvilarelor etc.. 



• Eliminarea presurizării cursurilor de apă 
• Scufundarea canalelor de scurgere a apei 
• Coordonarea și participarea la modernizarea digurilor existente 
• Modernizarea digurilor existente și/ sau construirea temporară a unor elemente modulare 
– un „dig” din saci cu materiale inerte etc. 
• Evacuarea substanțelor industriale toxice, ionizarea surselor de radiații, surse potențiale 
de contaminare biologică găsite în zonele inundabile, care ar putea provoca rănirea 
persoanelor și/ sau poluarea mediului 
• Dacă este nevoie, formarea unor tabere pentru cazarea temporară a populației expusă 
riscului 
 
Acțiuni în timpul inundației 
• Crearea unei organizații pentru informarea în timp util a populației, controlarea zonelor 
aflate în pericol, a forțelor și mijloacelor de efectuare UERRW 
• Zona de informare din regiunile și locurile inundate unde există probabilitatea să fie găsiți 
oameni cu probleme 
• Crearea organizației pentru evacuarea imediată, asigurând îngrijire medicală și alimente 
populației afectate 
• Instalarea unor tabere pentru cazarea temporară a populației expusă riscului 
• reflectarea apropierilor de zonele inundate 
• Găsirea unor moduri de a accesa localitățile cu infrastructură deteriorată sau inundată 
• Amplasarea animalelor și mutarea proprietăților culturale mobile din zonele afectate 
• Efectuarea unei inspecții a unităților de depozitare pentru substanțele periculoase rămase 
sub limita de apă/ prevenție/ daune mai mari sau contaminare;  
• Menținerea ordinii și a securității populației și protecția proprietății publice și personale 
a cetățenilor 
• Pregătirea clădirilor pentru cazarea temporară a populației evacuate 
• Desfășurarea altor activități, în funcție de situație 

 
Acțiuni după inundație  
• Căutarea și preluarea oamenilor amplasați în locuri inaccesibile în care evacuarea a fost 
puternic restricționată în timpul inundației 
• Căutarea persoanelor dispărute 
• Îndepărtarea persoanelor și a animalelor decedate 
• Drenarea clădirilor etc. 
• Desfășurarea acțiunilor de eliberare a drumurilor afectate, folosind echipamente 
specializate 
• Desfășurarea activității de control al dăunătorilor în zonele rezidențiale și spațiile verzi 
ІІІ. Măsură pentru protejarea populației 
Ne vom concentra asupra măsurilor de protecție a vieții și sănătății oamenilor și mediului 
în caz de inundații de la Fluviul Dunărea în secțiunea acestuia de-a lungul Vidinului. Se 
efectuează în baza unui plan operațional prestabilit pentru efectuarea apelor înalte ale 
Fluviului Dunărea, care este elaborat de „Sisteme de irigare" EAD – filiala Vidin și după 
consultarea Guvernatorului, se va trimite pentru informare și executare de către primarii 
municipiilor Bregovo, Novo Selo, Dimovo și Vidin, amplasate de-a lungul Dunării. Un astfel 
de plan este în Montana, unde numai numerele sunt diferite. 
Măsurile de protejare a populației de la Dunăre sunt stabilite de nivelul râului la plasa Vidin, 
care este zero la altitudinea de 24.811 m și sunt repartizate în trei etape: 
Etapa I – „Atenție” – la nivelul râului de 750 cm - 850 cm. în plasa Vidin 
În această etapă, activitățile sunt îndrumate și pe deplin implementate de către personalul 
intern al „Sisteme de irigare” EAD – filiala Vidin și se încheie cu: 
- Monitorizarea zilnică a stării digurilor și a ajustărilor care se varsă în râurile Dunării; 
- Prin intermediul stațiilor de pompare existente, se execută drenarea zonelor situate în 
apropierea digurilor de protecție; 
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- Introducerea activității pe ceas la stațiile de pompare; 
Etapa II – „activitate 24/7” – la nivelul râului de 850 cm - 930 cm. în plasa Vidin 
În această etapă, activitățile sunt gestionate și efectuate de „Sisteme de irigare” EAD – 
filiala Vidin și alocate unor persoane din municipiile aflate în pericol, care efectuează 
activități de supraveghere a digurilor de protecție și eventual implementarea activităților 
suplimentare care rezultă. 
Crearea unor grupuri pentru monitorizare și a unor grupuri pentru situații de urgență în 
toate satele din jurul Dunării și canalelor care sunt asociate cu aceasta. 
Desfășurarea următoarelor evenimente suplimentare: 
1. Se obțin zilnic de la Directorul Complexul Hidrotehnic „Porțile de Fier” informații și 
prognoze emise în următoare 24 de ore despre cantitățile de apăși acestea sunt aduse la 
cunoștința primarilor de municipii din Vidin, Bregovo, Novo Selo și Bregovo și managerului 
„Sistemelor de irigare” – Vidin. 
2. Amplasarea unor plase suplimentare care să contorizeze nivelul râului la stațiile de 
pompare și cantoanele "Sistemelor de irigare" - Vidin. 
3. La nivelul Fluviului Dunărea, la plasa Vidin de 840 cm, Directorul Direcției Regionale de 
Administrare a Drumurilor, împreună cu Directorul Direcției Regionale de Interne – Vidin au 
închis traficul pe drumul Sofia – Vidin în orașul Dunavtsi - Archar, traficul fiind direcționat 
pe o altă rută prin orașul Dimovo 
Etapa III – „Situație de urgență” – la nivelul râului de 930 cm în plasa Vidin 
În această etapă, evenimentele sunt conduse de către președintele comitetelor provinciale 
și municipale pentru a proteja populația în timpul dezastrelor, accidentelor și catastrofelor 
în municipiile Vidin, Bregovo, Novo Selo și Dimovo și s-a declarat stare de urgență în acestea, 
prin ordinul Guvernatorului Vidinului. Evenimentele constau în: 
1. Continuarea monitorizării digurilor de către observatori și personalul "Sistemelor de 
irigare" JSC - Vidin. 
2. Managerul "Sistemelor de irigare" - Vidin pune la dispoziție echipamente suplimentare, 
care, după hotărârea sa, sunt alocate stațiilor de pompare și cantoanelor. 
3. RD FSPP - Vidin pune la dispoziția "Sisteme de irigare" – Vidin saci pentru a construi 
taluzuri temporare și consolida digurile. 
4. Sub conducerea președintelor Comisiei Municipale Permanente pentru protecția 
populației în timpul dezastrelor, accidentelor și catastrofelor – Vidin, se va construi un dig 
temporar în fața "Telegraph pepper" cu o lungime de 40 de metri și o înălțime de 1,2 metri. 
5. În pericolul inundării prin decizia președintelui comitetelor provinciale și municipale 
pentru a proteja populația în timpul dezastrelor, accidentelor și catastrofelor în municipiile 
Vidin, Novo Selo și Dimovo se face prin evacuarea populației din zonele expuse pericolului 
de inundații pe anumite rute și localități, prin planificarea altor rute. 
Majoritatea clădirilor din localitatea Vidin sunt suficient de stabile și construcția lor nu va 
fi afectată la inundații, astfel că cei care locuiesc în locuri mai sus de etajul trei nu vor avea 
de suferit. Dar acest aspect va impune amplasarea lor în bărci. 
Măsurile de protejare a vieților și sănătății oamenilor și a mediului în caz de inundație de la 
diguri potențial periculoase sunt executate în baza planului operațional prestabilit pentru 
desfășurarea în condiții de siguranță a activităților la diguri și râuri la topirea zăpezilor și a 
ploilor abundente. 
Separat pentru fiecare dig potențial periculos se dezvoltă un plan de urgență de către 
proprietar sau chiriaș. 
În localitățile situate în zona inundată a digurilor potențial periculoase, se vor dezvolta 
planuri de urgență pentru a proteja populația. 
Evenimentele de protejare a oamenilor din zona inundată a digurilor sunt împărțite în trei 
etape, astfel: 



Etapa I - "Atenție" – specialiști ai „Sisteme de irigare” și proprietarii digurilor vor desfășura 
următoarele activități: 
- Zece observații vizuale zilnice ale piezometrelor și prezența filtrării; 
- La digurile mari, cota restrictivă susținută a nivelului de apă, 
La alte diguri potențial periculoase se vor defini nivelurile maxime de îndiguire. 
Etapa II – „activitate 24/7” – se introduce de către proprietarul digului în timpul ploilor 
abundente și ridicării rapide a nivelului de apă. La această etapă, se execută următoarele 
evenimente: 
- Monitorizarea zilnică a piezometrelor și monitorizarea prezenței filtrării; 
- Trecerea nivelurilor de prag la îndiguire a început drenarea controlată a digului, de către 
proprietarul digului și efectuarea activității de supraveghere a albiei de râu care se varsă în 
lac, precum și a localităților de-a lungul acestuia; 
- Prenotificarea primarilor localităților și municipiilor pentru viitoarea drenare și cantitățile 
de apă descărcată. 
Etapa III – „Situație de urgență” – se introduce în timpul ploilor intense și creșterii rapide a 
cotei peste cota nivelului de apă depășit. Apoi s-a început eliberarea controlată a apei din 
bazin, prin gura de vărsare principală și eliberarea necontrolabilă prin deversor. La această 
etapă, se execută următoarele evenimente: 

- Proprietarul digului informează primarii și primarii localităților cu privire la această 
situație; 

- Aducerea unor grupuri de pregătire pentru situații de urgență și a planului preconizat 
pentru tehnica de soluționare a acestei situații; 

- Primarii și primarii localităților din zona inundată desfășoară activități pentru 
informarea publicului și dezafectarea zonelor expuse pericolului stabilite în planurile 
lor; 

- Primarii și direcția regională pentru administrarea drumurilor au efectuat activități 
de monitorizare continuă a podurilor în rețeaua de drumuri municipale și naționale, 
expuse riscului de deteriorare sau distrugere; 

- S-au efectuat activități, punând la dispoziția populației din zona inundată adăpost, 
apă, alimente și asistență medicală. 

Măsurile de protejare a vieților și sănătății oamenilor și a mediului în caz de inundații în 
timpul ploilor abundente și a topirilor masive de zăpadă și înfundarea albiilor de râuri 
constau în: 
- Izolarea populației și posibil a animalelor domestice de zonele expuse pericolului, conform 
planurilor din municipii; 
- Adoptarea de măsuri pentru a elimina congestia pe albiile râurilor și deschizăturile de 
poduri; 
- Primarii de municipii și direcția regională pentru administrarea drumurilor – Vidin 
efectuează activități de monitorizare continuă a podurilor în rețeaua de drumuri municipale 
și naționale, expuse riscului de deteriorare sau distrugere; 
- S-au efectuat activități, punând la dispoziția populației din zona inundată adăpost, apă, 
alimente și asistență medicală. 
ІV. Împărțirea obligațiilor și responsabilităților pentru punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute pentru protejarea vieții și sănătății oamenilor și a mediului în caz de 
inundație 
Pentru îndeplinirea măsurilor de protecție a vieții și a sănătății oamenilor și a mediului în 
caz de inundație, împărțirea sarcinilor și responsabilităților statului, organizațiilor 
municipale, publice și non-guvernamentale din regiune este următoarea: 
1. RD FSPP: 

- Sprijină actualizarea planului pentru efectuarea operațiunilorr de salvare și 
restaurare urgentă în caz de inundații; 
- Ca organ de funcționare al Comisiei Regionale Permanente pentru Protecția 
populației în caz de dezastre, accidente și catastrofe, organizează prezentarea 
membrilor comitetului. 
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- Furnizarea de actualizări și prognaza pe 5 zile a cantității de apă care iese prin 
Podul "Porțile de Fier"; 
- Prin organele Institutului hidrometeorologic de colectare a datelor privind 
precipitațiile din regiune; 
- Rezumă datele transmise de către municipalități privind natura și parametrii 
inundației; 
- Împreună cu „Telecomunicații" construiește canale directe pentru așezările și 
localitățile afectate de inundații; 
- Pregătește cereri către sediul Comisiei Permanente pentru Protecția populației în 
caz de dezastre, accidente și catastrofe, Consiliul de Miniștri pentru a redirecționa 
echipamente și materiale specializate suplimentare pentru zonele inundate. 

2.  Direcția Regională a Ministerului de Interne/ Departamentul de Poliție/: 
- Secesiunea zonei în pericol; 
- Expunerea organizată într-un loc sigur a oamenilor și animalelor amenințate 

de zonele inundate; 
- Acordarea primul ajutor victimelor; 
- Sprijinirea autorităților specializate în efectuarea operațiunilor de salvare 

și oprirea consecințelor catastrofelor naturale și de altă natură. 
- Protejarea clădirilor administrative importante și a locurilor de importanță 

deosebită; 
- Organizarea traseelor de servicii de ajustare pentru introducerea forțelor și 

deplasarea populației; 
- Luarea de măsuri legale împotriva distribuitorilor de zvonuri malițioase, 

jefuitorilor și celor care încalcă ordinea publică; 
- Sprijinirea completă a evenimentelor desfășurate de organismele 

specializate. 
3. Sectorul de Graniță Regională /RBS/: 
Organizează monitorizarea continuă a nivelului apei în creștere de pe Dunăre, dacă nivelul 
crește cu mai mult de 1 metru timp de o jumătate de oră, informează imediat Președintele 
Comisiei Regionale Permanente pentru Protecția populației în caz de dezastre, accidente și 
catastrofe; 
Îndeplinește alte atribuții în competența RBS efectuate în timpul inundațiilor. 
4. Administrarea Drumului Regional: 
- Oferă drumurile rețelei de drumuri republicane în regiune și în jurul zonei inundate; 
- Acordă prioritate curățirii drumurilor din zona de dezastru; 
- Dacă este necesar, împreună cu Departamentul de Poliție, închide secțiile inundate ale 
rețelei de drumuri naționale și oferă rute ocolitoare; 
- Monitorizează starea podurilor și a secțiunilor de drum din zonele inundate 
 
5. „Autobuz"- oferă 8 autobuze pentru evacuarea orfelinatelor și instituțiilor medicale din 
zonele amenințate la solicitarea comisiilor regionale sau municipale permanente. 
6. Electricitate - Pleven EAD și High Voltage Network- furnizează în comun: 
- Alimentarea normală cu energie a așezărilor din zona de dezastru; 
- Asigură și menține echipe auxiliare de urgență pentru eliminarea la timp a defecțiunilor 

în alimentarea cu energie electrică și a rețelei; 
- Furnizează energie suplimentară și de iluminat în zonele în care sunt conduse operațiunile; 
- Acordă cu prioritate energie electrică instituțiilor sociale și medicale; 
- Menține acțiunii auxiliare în zonele fără energie electrică. 
7. „Aprovizionarea cu Apă și Sistemul de Canalizare” /„Vik”/: 
- Repară sistemele de canalizare distruse și deteriorate în zona incendiului; 



- Dacă este necesar, furnizează echipamente de inginerie și repară instalațiile de apă și 
canalizare deteriorate. 
8. „Sisteme de irigare" EAD: 

- Responsabil pentru starea barajelor din proprietatea lor, râurilor și lacurilor de acumulare 
din regiunea Vidin; 

- Responsabil pentru starea structurilor de protecție hidraulice - diguri, baraje, zăgazuri, 
canale de scurgere; 

- Menține permeabilitatea albiilor râurilor din afara așezărilor; 
- Menține pregătite echipamente și depozite de bunuri de urgență în apropierea 

terasamentelor de protecție ale Dunării și baraje potențial periculoase. 
- Cere primarilor municipiilor și localităților care sunt în stare de urgență să dreneze barajele 

deținute; 
- Oferă echipamentul necesar stabilit în planurile pentru fiecare baraj. 

 
1. Inspecția Sanitară Regională:  
- Analizează apa potabilă din localități; 
- Unități de sprijin pentru a efectua prelevarea de probe în regiune și, în lipsa cercetării, 
trimite probele către alte laboratoare ale Ministerului Sănătății.            
2. Servicii Veterinare Regionale /RVS/: 
- Efectuează teste chimice, toxice, bacteriologice, virusologice, parazitologice, serologice 

de laborator și indică analiza produselor alimentare și a hranei pentru animalele de 
companie; 

- Pune diagnostic bolilor infecțioase prin probele prelevate din sectorul public și privat; 
- Sprijină echipele pentru a localiza și distruge focarelor de boli la animale. 
 
 

3. Centrul de Sănătate Regional /RHC/: 
- Coordonează activitățile spitalelor în caz de inundație; 
- Ține evidența medicilor și specialiștilor medicali în domeniu; 
- Ține evidența paturilor din spitale; 
- Prepară estimări și efectuează distribuția medicamentelor și a examinărilor pentru 

populațiile nevoiașe din zonele afectate; 
- Furnizează servicii medicale necesare pentru populația din zonele inundate; 
- Întocmește cereri către Ministerul Sănătății pentru livrări suplimentare de 

echipamente medicale si medicamente. 
 

4. Direcția „Administrația Maritimă"– de către proprietarii navelor, furnizează 
informații despre starea structurilor hidraulice și a nivelului apei în Râul Superior și 
Mijlociu. 

 
5. Consiliul Regional al Crucii Roșii din Bulgaria /BRC/: 

- Mentine un stoc de produse alimentare, haine, accesorii pentru lenjeria de pat și 
le distribuie către populațiile afectate; 

- Întocmește cereri și solicitări de a accepta ajutor din partea persoanelor din afara 
zonei de dezastru și le prezintă populației afectate. 

 
6. Uniunea de Cooperare Regională /RCO/ : 

- Menține o rezervă minimă de produse alimentare în propria rețea de vânzări din 
orașele mici; 

- Folosește propriile cuptoare și face estimări pentru distribuirea de pâine în caz de 
dezastru în localitățile mai mici. 

 
7. Municipalități: 
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Municipalitățile au fondat Comitete Municipale Permanente pentru a proteja populația în 
caz de dezastre, accidente și catastrofe care, în timpul inundațiilor, efectuează 
următoarele sarcini: 

- Elaborează planuri pentru a proteja populația în caz de inundații; 
- Acționează în conformitate cu cerințele barajelor potențial periculoase 

deținute; 
- Asigură echipamente și plan de operare al personalului pentru desfășurarea 

în siguranță în caz de apă mare în baraje și râuri din cauza topirii zăpezii și 
ploilor abundente; 

- Curăță albiile de pe teritoriul localităților; 
- Întrețin drumurile municipale, acordând o atenție deosebită podurilor și 

structurilor hidraulice deținute de acestea; 
- Informează publicul și evacuează zonele predispuse la inundații; 
- Pune la dispoziție cazare pentru populația din zonele afectate; 
- După retragerea apei, evaluează pagubele și face propuneri Comitetului 

Permanent pentru a proteja populația în caz de dezastre, accidente și 
catastrofe, Consiliului de Miniștri pentru finanțarea specifică a măsurilor 
celor necesare pentru înlăturarea consecințelor inundațiilor și pentru a 
restabili viața normală și activitatea de muncă. 

 
V. Forțe externe și mijloace pentru desfășurarea activităților de salvare și de urgență 
Asigurarea de forțe și mijloace pentru realizarea operațiunilor de salvare și de restaurare 
urgentă în fiecare departament de inundații, este stabilită de capacitatea respectivului 
departament/ organizație/ și de sarcinile pe care le efectuează. 
Acțiunea de inundații anuale identifică gruparea de forțe și mijloace, care constituie o parte 
integrantă a planului operațional pentru desfășurarea în siguranță în caz de nivel ridicat al 
apei în timpul primăvarii din cauza topirii zăpezii și a ploilor abundente și prevenirea 
eventualelor inundații cauzate de Dunăre, râuri și lacuri și sunt următoarele: 
1. Forțe speciale și echipamente pentru departamentele și organizațiile din regiunea Vidin- 
Departamentul Regional de Poliție, RDFSPP, instalatii sanitare, Secțiunea de Graniță 
Regională, companiile „Întreținerea drumurilor", Centrele medicale de urgență, Sisteme de 
irigare, Inspectoratul Regional de Sănătate și Energie. 
2. Forțe speciale și echipamente din "Operațiuni de Salvare de Urgență" - Montana. 
3. Grupuri de observare provenind din municipalități. 

 
VІ. Interacțiunea dintre autoritățile executive 
 
Interacțiunea dintre puterea executivă este exercitată pe deplin de către Comisia Regională 
Permanentă pentru Protecția populației în caz de dezastre, accidente și catastrofe, 
personalul ei și, dacă este necesar, grupuri operative externe aproape de locul de 
desfășurare al operațiunilor de salvare. Interacțiunea cu ministerele relevante se realizează 
prin: 
1. Sediul central al Comitetului Permanent pentru protejarea populației în caz de dezastre, 
accidente și catastrofe, parte a Consiliului de Miniștri. 
2. Desemnarea diferitelor agenții și organizații regionale - în mod direct de către grupurile 
de operare ale ministerelor respective. 
Interacțiunea dintre forțele și mijloacele de efectuare a operațiunilor de salvare și de 
urgență a fost organizat de Grupul Operativ al Comisiei Provinciale sau Municipale 
Permanente, în funcție de mărimea și natura inundațiilor. împreună cu comitetele 
permanente, coordonează activitățile agențiilor, forțele și resursele. 

 



Programul 2, tema 5 
Gestionarea, coordonarea și controlul în timpul cutremurelor. 
Efectul distructiv al cutremurelor din cauza proceselor suprafeței pământului aproape de 
epicentru. Cutremurul este o catastrofă complexă. Pe lângă daune directe - daune și 
modificări ale peisajului, nu sunt puține efectele negative secundare care însoțesc 
cutremurul și sunt o urmare a acestuia. Acestea sunt incendii și explozii care provoacă daune 
sistemelor de alimentare cu energie electrică și gaze; inundații din cauza distrugerii 
barajelor și a altor construcții hidraulice; epidemii cauzate de modificări ale apei și 
canalizării; distrugerea pericolului de radiații în centralele electrice nucleare și altele. 
În regiunile active seismic de pe planetă, inclusiv Bulgaria, cutremurele apar ca cele mai 
catastrofale dezastre naturale. Există o tendință de creștere a daunelor cauzate de 
cutremure din cauza a trei factori principali:  

• creștere ridicată a resurselor umane și materialelor în zone cu risc seismic ridicat;    
• subestimarea pericolului seismic real, ceea ce duce la denigrări și chiar la 

eliminarea măsurilor seismice, în special în domeniul construcțiilor;  
• capacitatea insuficientă a științei de a oferi soluții extrem de eficiente pentru a 

atenuat efectele prezicând cutremurele și caracteristicile Impacturilor cutremurului 
puternic așteptat și de a oferi metode absolut sigure pentru securizarea construcțiilor.  
Cutremurele de pe Pământ nu este distribuite în mod egal, ci aleatoriu pe suprafață sa. Ele 
sunt concentrate în zone seismice, care coincid cu zonele de contact și mișcări relative între 
plăcile litosferice principale. Bulgaria este situată în partea de est a Peninsulei Balcanice, 
care este cea mai activă din legătura Europei cu centura Alpin Himalaya. Situația 
cutremurelor din Balcani are specificul său. Partea principală a cutremurelor este 
superficială cu adâncime de 60 km (crusta), care crește foarte mult efectele asupra 
pământului. La o densitate ridicată a populației și a clădirilor, acest fapt are consecințe 
importante chiar dacă sunt cutremure relativ slabe. 
Teritoriul Bulgariei este caracterizat printr-o activitate seismică ridicată, și se numără 
printre cele clasificate ca „zone de categoria a doua privind pericolul de cutremur" de pe 
Pământ. Acest teritoriu intră sub influența regiunilor seismice ale țării atât interne, cât și 
externe cu magnitudinea estimată de 8 grade pe scara Richter și intensitatea nouă sau și 
mai mare pe scara Medvedev-Shponhoer - Karnik.  
Un cutremur cu o distrugere semnificativă preconizată a infrastructurii țării ar împiedica 
funcționarea normală a statului. Posibile explozii, incendii și diferite grade de distrugere a 
30-35% dintre clădirile rezidențiale, unitățile industriale și structurile hidraulice din zonele 
afectate.  
I. Analiza riscului seismic 
Riscul seismic este estimat prin metodele de zonare seismice proiectate. Scopul evaluării 
riscului seismic este de a stabili: 

• pierderile preconizate în funcție de gradul de impact seismic; 
• dacă au fost luate măsuri de prevenire adecvate pentru a reduce efectele 

impactului seismic. Aceste efecte depind de magnitudinea cutremurului, distanța obiectelor 
față de epicentru și disponibilitatea construcției seismice. 
În urma analizării pregătirii țării noastre de a se confrunta cu un cutremur puternic, trebuie 
luate în considerare următoarele probleme grave: 

• un procent mare de clădiri disponibile au fost concepute și implementate înainte 
de noile standarde seismice din 1987, adică la niveluri mult mai mici de asigurare contra 
cutremurelor; 

• majoritatea clădirilor prevăzute în planurile regionale pentru protecție în caz de 
dezastre, pentru găzduirea populației după un impact seismic, au fost construite în perioada 
1961-1990 și sunt în mare parte monolitice cu schelet din beton armat; 

• lipsa măsurilor de consolidare pentru a conserva structurile arheologice 
descoperite, conservate și restaurate, clădirile și ansamblurile de importanță națională, 
seife și depozite pentru depozitarea bunurilor culturale mobile în fața efectelor factorilor 
de risc; 
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• echipe de experți nepregătiți pentru a evalua pagubele aduse clădirilor; 
• lipsa proviziilor pentru populația afectată din adăposturile temporare; 
• starea clădirilor întreprinderilor cu industrii periculoase; 
• rele practici în planificarea terenurilor, investițiilor și implementarea și 

funcționarea clădirilor existente, ceea ce duce la creșterea riscului de perturbare a 
impactului seismic, precum: 

- Rute incoerente și scheme de dezvoltare a infrastructurii de inginerie rutieră; 
- Lipsa asigurării unei plan, proiect și implementare a măsurilor integrate în proiecte 

de investiții care sunt, de asemenea, măsuri de protecție în caz de dezastru; 
- Etanșeitate și intensitate incompatibilă a dezvoltării; 
- Distanța de intrare redusă (în comparație cu cele deja mici) dintre clădiri; 
- Continuarea, deși într-o măsură mai mică, reconstruirii clădirilor deja existente 

care duce la o creștere serioasă a vulnerabilității structurilor; 
• lipsa de viziune privind responsabilitățile pentru stabilirea și respectarea cerințelor 

minime pentru gradul de rezistență al infrastructurilor critice din țară în ceea ce privește 
impactul seismic; 

• nivele nedefinite de cutremur prin care, ca urmare a clădirilor și facilităților deja 
distruse, ne așteptăm la daune grave ale instalațiilor de energie electrică; 

• multe instituții nu dispun de informații privind gradul de rezistență al clădirilor și 
instalațiilor din domeniul lor reglementat și gestionat; 

• Nu iau măsuri pentru limitarea degradării clădirilor existente. 
II. Măsuri de prevenire sau reducere a efectelor negative ale cutremurului 

Pentru a preveni sau reduce efectele negative ale impactului seismic, luați următoarele 
măsuri preventive: 

• cercetați, analizați și evaluați riscul seismic de pe teritoriul țării; 
• actualizați zonarea seismică și puneți în aplicare zonarea microseismică, acolo 

unde este cazul; 
• clasificați țara în funcție de riscul seismic; 
• completați cartea tehnică a clădirilor, concentrându-vă asupra nivelului de 

siguranță seismică; 
• evenimente geografice-alunecări de teren; 
• control strict asupra respectării stricte a legislației relevante în vigoare privind 

amenajarea spațiului, planificarea investițiilor, implementarea și funcționarea clădirilor; 
• respectarea standardelor de proiectare și construcție în zonele seismice; 
• Baze depreciate asigurate și neasigurate ale clădirilor și instalațiilor seismice; 
• Crearea de scenarii pentru consecințele unor cutremure puternice în zone urbane 

mari, cu scopul de a identifica zonele cele mai vulnerabile și măsuri suplimentare, dacă este 
necesar; 

• Formarea și instruirea pentru un comportament adecvat înainte, în timpul și după 
cutremure puternice la toate nivelurile de educație; 

• Educarea și formarea organelor executive centrale și locale, a forțelor de reacție 
și a populației; 

• Dezvoltarea și implementarea unor sisteme eficiente de avertizare timpurie; 
• Schimbul internațional de informații, date și cooperarea științifică și practică cu 

țările învecinate și centrele europene; 
• Crearea unui fond (acumulat) pentru a acoperi consecințele cutremurelor. 
 

III. Măsuri pentru protejarea populației 
Autoritățile executive planifică și efectuează măsuri de protecție a populației în timpul 
cutremurelor, organizând și coordonând: 

• analizarea, evaluarea și preconizarea consecințelor cutremurelor; 



• elaborarea și actualizarea planurilor regionale și municipale pentru protecția în 
caz de dezastre „Protecție în caz de cutremur"; 

• organizarea de activități pentru planurile de utilizare; 
• menținerea unui serviciu continuu 24/7; 
• formarea și întreținerea forțelor și mijloacelor de realizare a operațiunilor de 

salvare și restaurare urgentă privind daunele cauzate de cutremur în țară; 
• înființarea unei organizații de acțiune și interacțiune între guverne și forțele pentru 

activitățile în apărarea populației și realizarea unor operațiuni de salvare și restaurare 
urgentă;  

• menținerea disponibilității de a oferi puncte suplimentare de alimentare cu apă și 
pornirea sistemul de alimentare cu apă de la surse suplimentare, dacă este necesar; 

• asigurarea ministerelor, departamentelor și structurilor lor de resurse financiare și 
materiale pentru echiparea, formarea și menținerea în pregătire constantă a controalelor 
și forțelor pentru a face față dezastrelor; 

• activități pentru producția și furnizarea de materiale de construcție de bază pentru 
situații de urgență și care au nevoie urgentă de restaurare; 

• participarea la activitățile de reconstruire a companiilor care se ocupă cu 
construcția și construcția de drumuri; 

• organizarea echipelor de experți și de proiect pentru a participa la planificarea  
apărării și sprijinului de inginerie al operațiunilor de salvare și de urgență; 

• informarea populației cu privire la posibile cutremure în țară, precum și regulile 
de acționare și de comportament atunci când acestea au loc. 
IV. Împărțirea obligațiilor autorităților și persoanelor responsabile pentru impementarea 
măsurilor de protecție a populației 
1. Guvernatorul Districtului: 

• organizează și gestionează protecția în timpul unui cutremur în zona respectivă; 
• organizează și este responsabil de formarea administrației districtuale cu privire la 

modalitățile de comportament și acționare în timpul unui cutremur și implementează 
măsurile de protecție necesare; 

• coordonează și supraveghează pregătirea pentru acțiune în timpul unui cutremur 
efectuată de administrația regională, birourile regionale ale ministerelor și 
departamentelor, companiile și persoanele fizice din domeniu; 

• organizează și supraveghează punerea în aplicare a măsurilor preventive de 
reducere a efectelor unui cutremur; 

• organizează elaborarea și aprobă planul regional de protecție în caz de dezastru 
care conține partea obligatorie „Protecția în caz de cutremur"; 

• deține un personal de comandă pentru implementarea planului regional de 
protecție în caz de dezastre și pentru interacțiunea cu centrul național; 

• în cazul unui cutremur devastator, comandă punerea în aplicare a planului regional 
de protecție în caz de dezastre - partea „Protecție împotriva cutremurelor";  

• promovează informații despre cutremur;  
• coordonează operațiuni de salvare și de restaurare urgentă care au apărut în 

regiune când acestea depășesc teritoriul unei municipalități, precum și afirmarea acestui 
lucru din partea primarului; 

• în conformitate cu Legea privind Transportul Rutier solicită transportatorilor să 
furnizeze vehicule pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și restaurare urgentă și 
evacuarea oamenilor, animalelor și a obiectelor de valoare în caz de cutremur. 
2. Primarul municipalității:  

• organizează și protejează municipalitatea în caz de cutremur; 
• organizează, coordonează și pune în aplicare măsurile preventive pentru a reduce 

efectele devastatoare ale cutremurului; 
• organizează elaborarea și prezintă pentru aprobare de către Consiliul Local planul 

municipal pentru protecție în caz de dezastre o secțiune a "Protecție în caz de cutremur" și 
furnizează date pentru elaborarea planului regional de protecție în caz de dezastre; 
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• înființează un personal de comandă pentru a pune în aplicare Planul Municipal de 
Protecție în caz de Dezastru și pentru interacțiunea cu alte birouri prevăzute de Legea 
pentru Protecția în caz de Dezastru; 

• planifică în proiect fonduri bugetare municipale pentru a oferi activități în cadrul 
Planului Municipal de Protecție în caz de Dezastru și rezerva pentru costuri urgente și 
neprevăzute legate de protecția populației; 

• schimbă informații cu Centrul de Operațiuni Naționale de la Direcția Generală 
"Siguranța împotriva Incendiilor și Protecția Populației" - Ministerul de Interne din domeniu 
privind un cutremur raportat; 

• în conformitate cu Legea privind Transportul Rutier, solicită transportatorilor să 
furnizeze vehicule pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și restaurare urgentă și 
evacuarea oamenilor, animalelor și a obiectelor de valoare în caz de cutremur; 

• planifică și organizează aprovizionarea cu apă în zonele calamitate în care 
utilitățile de apă sunt de interes municipal; 

• organizează și coordonează furnizarea asistenței de recuperare a populației într-
un cutremur; 

• organizează și controlează executarea lucrărilor de restaurare urgentă după 
cutremur. 
 
3. Președintele Crucii Roșii din Bulgaria:  

• stabilește și menține o rezervă de bunuri esențiale pentru asistența inițială a 
victimelor; 

• sprijină și depozitează intra-central pentru a rezerva bunurile de primejdie; 
• menține rețeaua de comunicare radio HF și frecvențele VHF; 
• interacționează și coordonează cu structurile guvernamentale și non-

guvernamentale implicate în efectuarea operațiunilor de salvare în caz de cutremur; 
• contactează și coordonează cu IFRC/ RC FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A CRUCII 

ROȘII/ RED CRESCENT și altele companii autohtone pentru a atrage, produce și distribui în 
ordinea stabilită asistență internațională, după caz; 

• strânge și oferă asistență internă și internațională populației din zonele afectate; 
• creează unități de asistență voluntară pentru populația afectată de cutremur; 
• actualizează informațiile privind forțele și mijloacele Crucii Roșii, sarcinile 

acestora și posibilitățile de salvare și de urgență, activități de recreere în baza de date 
electronică a componentelor URS. 
4. Persoane fizice:   

• respectă restricțiile în ceea ce privește starea declarată de urgență derivând din 
măsurile aplicate de către autoritățile competente în desfășurarea activităților de apărare; 

• ajută orice persoană fizică a cărei viață sau sănătate este pusă în pericol din cauza 
dezastrului, cu condiția ca acestea să nu-și riște propria viață sau sănătate; 

• oferă informații la apelul de urgență 112 sau caută alte posibilități pentru a oferi 
sprijin atunci când nu pot să ofere personal sprijinul necesar; 

• acordă asistență, în conformitate cu abilitățile lor sau asistență materială, la 
solicitarea primarului municipiului sau a managerul de la fața locului; 

• în funcție de necesitate, desfășoară operațiuni de salvare și de restaurare urgentă 
prin intermediul echipelor de salvare și echipamentelor, efectuând reamenajarea 
terenurilor, construirea instalațiilor de protecție împotriva factorilor de risc, curățarea 
terenurilor sau îndepărtarea clădirilor sau a părților acestora, echipamente și instalațiile în 
cazul în care proprietarul, utilizatorul sau administratorul proprietății permite; 

• informează șefului echipei de salvare cu privire la pericolele care ar putea pune în 
pericol viața și sănătatea salvatorilor sau a populației; 



• permite utilizarea echipamentelor pentru avertizare timpurie și alertă în clădiri, 
care le aparțin și oferă acces la ele pentru operarea lor. 

 
V. Modalitatea de interacțiune între componentele URS 
Guvernatorul districtului este introdus de partea de comandă „Protecție în caz de cutremur” 
a planului regional de protecție în caz de dezastre. Decizia de introducere a guvernatorului 
creează sedii regionale pentru adunarea șefului și a membrilor. Sediul central district 
desfășoară următoarele activități principale: 

1. analizează și evaluează situația după cutremur; 
2. decide cu privire la sarcina și resursele necesare ale operațiunilor de salvare și de 

restaurare urgentă pentru prevenirea, limitarea și diminuarea consecințelor cutremurului și 
acordarea de asistență populațiilor afectate; 

3. organizează și coordonează acțiunile ministerelor, șefilor de departamente, 
guvernatorilor, primarilor, persoanelor juridice și comercianților cărora le sunt atribuite 
sarcini de securitate în caz de cutremure; 

4. supraveghează punerea în aplicare a sarcinilor și măsurilor de control ale 
dezastrului; 

5. informează publicul prin intermediul presei cu privire la amploarea dezastrului, 
acțiunile destinate pentru restricționarea și controlul acestuia, precum și măsurile de 
precauție și acțiuni necesare; 

6. raportează guvernatorului cu privire la progresul măsurilor de protecție în curs de 
desfășurare. 

     Activitatea sediului regional servește logistica, comunicații și este administrat de 
către Direcția Regională „Siguranță împotriva Incendiilor și Protecția Populației", precum 
este în competența sa și natura dezastrului, agenții și instituții. Pentru a sprijini activitățile 
sediului districtului, guvernatorul înființează grupuri de experți operaționale, a căror 
compoziție nominală este predeterminată și aceste grupuri sunt responsabile de dezvăluirea 
Sistemului de Avertizare Timpurie Național și dezvăluirea autorităților executive și a 
populației în caz de dezastre. Dacă este necesar, șeful sediului regional prin ordin poate 
solicita ajutorul altor experți. 
La sediul districtului, prin ordinul șefului, creează un grup între agenții pentru a desfășura 
activități de informare cu componența nominală propusă de membrii personalului. 

 
Program 2, tema 6 

Gestionarea, coordonarea și controlul în caz de accidente cu substanțe periculoase. 
I. Analizarea și evaluarea riscului în caz de accidente cu substanțe periculoase 

Substanțele periculoase pot provoca daune grave. Unele dintre ele conduc la cancer, alte 
afectează fertilitatea sau provoacă malformații congenitale. Altele afectează creierul, 
sistemul nervos, ducând la probleme de astm si piele. Leziunile pot apărea atât printr-o 
singură expunere pentru puțin timp și după acumularea pe termen lung a  efectelor 
substanțelor asupra oamenilor.  
Urgența nucleară sau radiologică este o situație de urgență într-un caz extraordinar care 
necesită luarea de măsuri operaționale pentru a limita riscul sau efectele adverse asupra 
sănătății și siguranței umane, calității vieții și a bunurilor și mediului, risc care creează un 
lanț de fisiune nucleară sau dezintegrare radioactivă a produselor de fisiune și expunere la 
radiații. Acest lucru include situații care necesită luarea de măsuri operaționale pentru a 
limita impactul riscului detectat. Evaluarea riscurilor este o cerință a legislației europene, 
care este pusă în aplicare de către toate statele membre.  
Evaluarea riscurilor înseamnă găsirea lucrurilor care ar putea cauza o daună, astfel încât să 
poată fi luate măsurile de precauție necesare. Evaluarea corectă a riscurilor este baza 
pentru gestionarea riscului cu succes. Pregătirea practică a angajaților pe baza factori de 
risc evaluați în mod corespunzător este un punct deosebit de important pentru gestionarea 
riscurilor. Muncitorului calificat nu doar aplică regulile, ci și lucrează mult mai eficient și 
ajută la asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur.  
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Riscul determinat de o substanță periculoasă depinde de doi factori: caracteristicile 
substanței și gradul de expunere. Important în evaluarea riscului este includerea acidentelor 
previzibile și acționarea în mod corespunzător în acest sens și planificarea măsurilor 
adecvate în astfel de circumstanțe, inclusiv primul ajutor. 
1. Protecția chimică 
Protecția chimică a populației are loc în cazul: 

- accidentelor industriale, însoțite de explozii, incendii, eliberarea de substanțe 
chimice periculoase și distribuția acestora în aerul ambiental; 

 - accidentelor industriale care implică eliberarea de substanțe chimice periculoase, 
ca urmare a scurgerilor; 

 - accidentelor legate de distrugerea conductelor pentru produsele chimice lichide 
sau gazoase; 

 - accidentelor și incidentelor care implică vehicule de transport feroviar pentru 
transportul produselor chimice periculoase. Substantele toxice sunt substanțe lichide sau 
solide organice sau anorganice toxice, pesticide, substanțe pentru producerea de produse 
farmaceutice. Substanțele toxice în cantități relativ mici, prin expunerea scurtă sau 
prelungită, pot afecta sănătatea umană, provocând moartea prin inhalare, absorbția prin 
piele sau ingerare. 
Semne de otrăvire: dureri de cap, tulburări vizuale, agitație, amețeli, dureri musculare, 
vărsături, oboseală, pierderea conștienței.  
1. Contaminarea biologică 
Prezența condițiilor economice și de producție, structura agriculturii, localizarea geografică 
a țării a deteriorat climatul de epizootie și de epifitie internațional, comerțul, importul și 
exportul de animale vii, produsele de origine vegetală și animală reprezintă condiții pentru 
focare de contaminare biologică. 
„Zona de contaminare biologică" este un teritoriu sau mare teritorială, în care sunt 
distribuite sau au fost introduse agenți biologici periculoși ca urmare a unui accident sau 
incident, care reprezintă o amenințare pentru viața și sănătatea oamenilor, animalelor, 
horticulturii și mediului.  
„Agenți biologici periculoși" sunt microorganisme patogene, toxine și organisme parazitare 
care cauzează boli și/sau deces la oameni, animale și plante. 
„Substanță biologică periculoasă" este un material organic de origine naturală sau artificială 
care provoacă efecte adverse la oameni, animale și plante în contact cu ea. Focarele de 
infecție pot apărea prin: 

 - inhalarea aerului contaminat; 
 - utilizarea alimentelor și apei contaminate; 
 - prin mușcătura de insecte, căpușe sau rozătoare infectate; 
 - prin contact cu persoane bolnave, animale sau obiecte contaminate; 
 - prin acțiuni bioteroriste;  
- prin contaminarea surselor de apă, depozite, hrană, zonelor agricole, produselor 

alimentare și altele. 
În cazul contaminării biologice, activitățile antiepidemice sunt efectuate de către 
structurile specializate ale Ministerului Sănătății și Ministerul Agriculturii și Pădurilor. În 
cazul unei infecții deosebit de periculoase, se începe sistemul de carantină. 
„Carantina" este o măsură administrativă, medicală și sanitară, veterinară și altele menite 
să prevină răspândirea bolilor infecțioase și impune o planificare specială a activităților 
economice sau de altă natură, restricționarea circulației persoanelor, a vehiculelor și a 
animalelor. 
„Observarea" este un sistem de măsuri de ținere sub supraveghere medicală a persoanelor 
sănătoase izolate care au intrat în contact cu pacienții din carantină. 

 



II. Măsuri de prevenire și reducere a riscului de accidente care implică substanțe periculoase 
1. Examinarea stării obiectelor și a instalațiilor critice și potențial periculoase care au 
impact asupra mai multor municipalități. Determinarea locurilor critice și potențial 
periculoase din zonă care au nevoie de rapoarte de specialitate: 
Oficialii responsabili pentru pregătirea expertizei: 
Guvernatorul; 
Directorul RD FSPP 
3. Sisteme de monitorizare, avertizare timpurie și divulgare controale, forțe de reacție și 
populație 
3.1. Stabilirea necesității de construcție / modernizarea sistemelor existente pentru 
monitorizare, avertizare și alertă timpurie, resurse disponibile și mijloace de comunicare 
(conexiuni telefonice directe, conexiuni telefonice redirecționate, conexiuni de telefonie 
mobilă, radio și conexiune la internet pentru a comunica pe teren cu: Centrul de Operare, 
Centrul Naţional de Operare comun al zonelor și localităților adiacente. În cele mai multe 
locuri unde se lucrează cu substanțe și materiale periculoase, sunt construite sisteme locale 
de semnal. 
3.2. Identificarea sistemelor specifice de construcție sau modernizare: 
In toate clădirile de categoria I, II și III 137 din Legea privind Planificarea Spațială care 
reprezintă un risc pentru apariția unui dezastru pentru a construi sisteme locale de 
dezvăluire. Sistemele locale de semnal ale locurilor pentru a integra în Sirena Națională un 
sistem de avertizare. Reasigurarea monitorizării prin satelit în regiune, în timp real. 
3.3. Oficialii din structurile regionale ale ministerelor și departamentelor responsabili cu 
punerea în aplicare: 

- Guvernatorul districtului; 
- Directorul RD FSPP; 
- Șefii companiilor. 

III. Măsuri de protecție a populației 
1. Dezvăluirea 
1.1. Alinierea forțelor și mijloacelor URS 
1.2. Dezvăluirea nivelului regional și municipal 
2. Măsuri urgente pentru a reduce impactul 
2.1. Secesiunea la fața locului, identificarea zonelor de siguranță și evacuarea sau 
îndepărtarea temporară a populațiilor puse în pericol 
2.2. Monitorizarea concentrației de substanțe periculoase în aer și analizarea probelor (sol, 
apă) 
2.3. Folosirea datelor pentru condițiile meteorologice pentru a determina direcția de 
difuziune a gazelor și vaporilor din substanțele periculoase 
2.4. Oprirea traficului pe drumurile și căile ferate amenințate  
2.5. Stabilirea unor modalități de scanare și/sau evacuare 
2.6. Expunerea prin îndiguire a deversărilor cu materiale inerte ale zonelor de frontieră și 
limitarea intrării substanțelor periculoase în rezerverele de apă 
2.7. Protejare prin colectare, mutare în recipiente adecvate a materialelor periculoase 
3. Salvare 
3.1. Îndepărtarea persoanelor rănite din zona de contaminare 
3.2. Stingerea incendiilor 
3.3. Acordarea primului ajutor la fața locului persoanelor rănite și transportarea lor la spital 
3.4. Asigurarea ordinii publice și controlul traficului 
3.5. Realizarea decontaminării persoanelor, mașinilor și echipamentelor 
4. Evacuarea și cazarea populației afectate 
4.1. Ieșire sau evacuare temporară a oamenilor și a animalelor 
4.2. Dacă este necesar, cazarea temporară pentru persoanele evacuate în clădiri libere și 
alte clădiri corespunzătoare 
5. Efectuarea lucrărilor de reparații de urgență 
5.1. Neutralizarea și curățarea zonei incidentului 
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5.2. Furnizarea unei rezerve de apă de consum sau furnizarea cu apă potabilă cu ajutorul 
autocisternele 
5.3 Repunerea în circulație a vehiculelor și a materialului rulant. 
6. Alte operațiuni legate de protecție 
6.1. Recunoașterea, documentarea și organizarea ceremoniilor de înmormântare pentru cei 
morți 
6.2. Distribuirea ajutoarelor pentru populația afectată 
7. Caracteristicile accidentelor și incidentelor care implică substanțe și materiale biologice 
periculoase sau cele cu origine necunoscută 
În cazul unui accident sau incident de infecție cu substanțe și materiale biologice 
periculoase sau de origine necunoscută, acționați conform procedurii standard de operare 
prin efectuarea activităților: 
• detectați prezența agenților de contaminare biologică; 
• precizați tipul de agent; 
• determinați sursa și zona de contaminare biologică; 
• determinați ruter sigure pentru deplasare; 
• stabiliți locații pentru puncte de control, puncte de igienizare, puncte de prim ajutor și 
spitale de teren; 
• clarificați instituțiile sociale care pot funcționa și întreprinde măsuri anti-epidemice; 
• evaluarea stării obiectelor care pot provoca deteriorarea situației epidemiologice; 
• identificarea locurilor adecvate pentru îngroparea cadavrelor de animale. 
În cazul unei infecții deosebit de periculoase, introduceți un sistem de carantină. În cadrul 
carantinei de așteptare, activitățile sunt efectuate prin: 
• stabilirea unui regim strict anti-epidemic pentru populație și animale prin stabilirea 
punctelor de control; 
• ieșirea sau evacuarea populației; 
• urmărirea victimelor cu alte echipe ale URS; 
• colectarea de informații despre victime și răniți; 
• igienizarea oamenilor, vehiculelor, etc.; 
• cazarea victimelor în locuri temporare și acordarea primului ajutor; 
• furnizarea populației cu provizii de apă, hrană și necesitățile de bază; 
• efectuarea de activități pentru reducerea consecințelor contaminării biologice - 
igienizarea terenului și a obiectelor, tehnologie, sateliți și altele. 
  În cazul apariției unui focar de infecție a structurilor URS deosebit de periculos, sub 
conducerea Inspecției Sanitare Regionale și Direcția Regională pentru Siguranța Alimentară, 
luați următoarele măsuri:  
• specificați locurile afectate de infecție deosebit de periculoasă și preconizați pierderea 
medicală;  
• determinați numărului suplimentar necesar de echipe medicale, voluntari și salvatori;  
• furnizați informații cu privire la schimbările survenite în situația epidemiologică;  
• atrageți, dacă este necesar, mai mulți experți și oficiali din instituțiile de sănătate din 
zonele învecinate pentru a asigura activitățile anti-epidemice și de igienă;  
• utilizați proviziile existente de echipamente de protecție pentru tratamentul, prevenirea 
și informarea populației privind  infecțiile deosebit de periculoase și măsurile de protecție;  
• efectuați igienizarea finală a populației după încetarea observației și carantinei.  
IV. Împărțirea obligațiilor autorităților și persoanelor responsabile care să pună în aplicare 
măsurile prevăzute pentru protecția populației  
1. Evacuarea (îndepărtarea temporară) a populației dintr-o municipalitate într-o altă 
municipalitate din districtul afectat  
Funcționarul care conduce și coordonează îndepărtarea temporară - Guvernatorul 
Districtului.  



Locuri de cazare temporară a populației dintr-o municipalitate într-o altă municipalitate 
din districtul afectat. Identificarea de locuri potrivite pentru plasarea temporară - utilizarea 
clădirilor, pre-selectate în acest scop, construirea de tabere de corturi.  
Funcționarul din zonă responsabil de asigurarea echipamentelor lipsă - Șeful „Bunuri ale 
Statului și planificarea spațială”. Surse pentru furnizarea de echipamente lipsă, în caz de 
necesitate – GDFSPP, Mol, Ministerul Apărării, BRC, companii și instituții care dețin astfel 
de echipamente. Oficialii care gestionează locurile de cazare temporară - Șeful „Bunuri ale 
Statului și planificarea spațială”.  
1.1. Evaluarea necesităților de aprovizionare cu alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și alte produse de bază și ulteriore, pentru mai mult de o comunitate săracă.  
Oficialii responsabili pentru coordonarea necesarului de hrană, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și altele- Guvernatorul și Directorul RD FSPP. Oficialii care efectuează o 
evaluare a necesităților de hrană, apă, dispozitive medicale, medicamente și altele - 
Directorul Inspecției Sănitare Regionale și Partenerul Principal „Activități Sociale", specialist 
„Logistica" în RD FSPP. Produse alimentare - prin intermediul structurilor municipale ale 
companiilor specializate de asistență socială, BRC. Bunuri pentru adăpost temporar - 
magazine ale GDFSPP, BRC, companiile și Agenția de Stat de Rezervă pentru ajutor extern. 
Haine - magazine ale GDFSPP, companii BRC. Centrul pentru Ajutorul Medical de Urgență 
are un depozit central cu toate medicamentele necesare în conformitate cu Anexa nr. 1 din 
art. 10 al Ordonanței Nr. 25 privind activitatea Centrului pentru o lună înainte. Toate 
ramurile Centrului pentru Ajutorul Medical de Urgență au stocuri de medicamente necesare 
pentru 30 de zile de funcționare normală. A fost stabilită o rezervă de medicamente și 
provizii disponibile în depozitul central, iar în contractul cu furnizorul de medicament există 
o rezervă suplimentară și posibilitatea de livrare de urgență, dacă este necesar.  
1.3. Transport - deplasarea persoanelor rănite și evacuare, precum și transportul de obiecte 
de valoare este organizat conform planurilor municipale.  
1.4. Curățarea drumurilor și prevederea de drum între două sau mai multe municipalități 
sărace. Oficialii de la Managementul Regional de Drumuri  responsabili pentru organizarea 
și coordonarea activităților de curățare- Directorul Managementul Regional de Drumuri.   
1.5. Planificarea pentru comunicare, înlocuire și contact suplimentar cu exteriorul. Pentru 
a realiza o mai bună coordonare, gestionare și necesități operaționale identificate pentru 
manageri pentru a plasa angajații în conformitate cu Legea privind Protecția în caz de 
Dezastre (de la RDFSPP) au telefoane mobile oficiale. Funcționarul care coordonează 
comunicațiile în timpul unui dezastru este Șeful Centrului Operațional.  
1.6. Lege si ordine.  
Funcționarul responsabil de lege și ordine în zonă - Directorul Direcției Regionale a Mol. 
Coordonarea activității organelor executive specializate cu funcționarul responsabil de lege 
și ordine din zonă: 
- secesiunea regiunii amenințate de gazare, explozie, incendiu; 
- sprijină îndepărtarea persoanelor din zonele amenințate; 
- acordă prim ajutor victimelor; 
- asistă unitățile specializate ale RD FSPP în efectuarea operațiunilor de salvare și 

reducerea consecințelor. 
V. Modul de interacțiune între componentele URS 
Guvernatorul regional introduce prin ordin unele măsuri de „ protecție în caz de accident 
cu substanțe periculoase" în planul regional de protecție în caz de dezastre. Decizia de 
introducere a guvernatorului creează un sediu central regional din care fac parte șeful și 
membrii. Sediul central districtual desfășoară următoarele activități principale: 
1. analizează și evaluează situația după accidentul cu substanțe periculoase; 
2. decide cu privire la scopul necesar și sursele de salvare și operațiunile de restaurare 
urgente pentru prevenirea, limitarea și diminuarea consecințelor accidentului cu substanțe 
periculoase și oferă asistență populațiilor afectate periculoase; 
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3. organizează și coordonează acțiunile miniștrilor, șefilor de departamente, guvernatorilor, 
primarilor, persoanelor juridice și comercianților cărora le-au fost atribuite sarcini de 
securitate în caz de accident cu substanțe periculoase; 
4. supraveghează punerea în aplicare a sarcinilor și a măsurilor de control în caz de dezastru; 
5. informează publicul prin intermediul presei cu privire la amploarea dezastrului, măsurile 
luate pentru restricționarea și controlul acestuia, precum și măsurile de precauție și 
acțiunile necesare; 
6. raportează guvernatorului cu privire la progresul măsurilor de protecție în curs de 
desfășurare. 
Activitatea sediului regional este deservită de logistică, comunicații și administrat de către 
Direcția Regională „Siguranță împotriva Incendiilor și Protecția Populației", precum și 
agențiile și instituțiile competente privind natura dezastrului. Pentru a sprijini activitățile 
sediului districtului, guvernatorul înființează grupuri operaționale de experți, a căror 
compoziție nominală este predeterminată și pusă în grupuri de dezvăluire a Sistemului de 
Avertizare Timpurie Național și dezvăluirea autorităților executive și a populației în caz de 
dezastre. Dacă este necesar, șeful sediului regional prin ordin poate numi alți experți.  
La sediul districtului prin ordinul șefului de informații este creat un grup între agenții pentru 
a desfășura activități de informare privind componența nominală propusă de membrii 
personalului.  
Coordonarea forțelor și mijloacelor URS:  
În zona afectată de dezastru, coordonarea forțelor și mijloacelor URS este organizată de 
Centrul Operațional al RD FSPP care:  
1. menține contactul cu șeful operațiunii;  
2. primește de la șeful informațiilor operaționale în funcție de amploarea activităților  
activități desfășurate de forțele de securitate și mijloacele necesare, analizează 
informațiile și le furnizează funcționarilor responsabili pentru punerea în aplicare a 
planurilor regionale și municipale pentru protecția în caz de dezastre și Centrul Național 
Operațional al GD FSPP;  
3. organizează introducerea unor forțe suplimentare și mijloace la cererea șefului 
operațiunii, primarului sau guvernatorului;  
4. în cooperare cu autoritățile locale, coordonează logistica părților URS. 
Program 2, tema 7 
Gestionarea, coordonarea și controlul în caz de accidente cu vehicule grele de transport. 
I. Analiza și evaluarea riscurilor de accidente rutiere 
Din numărul total al accidentelor provocate de vehicule în țară, cele cu transportul aerian 
și acvatic au reprezentat doar 2-3%. Pe de o parte motivul pentru care acest lucru este 
intensitatea relativ scăzută a deplasării unor astfel de vehicule, iar celălalt - oportunitățile 
oferite de bazinele hidrografice și a spațiului aerian pentru libera circulație a acestora. 
Aceste accidente sunt caracterizate printr-un număr mare de victime și grave probleme de 
mediu. Căutarea și asistența victimelor împiedică și încetinește în timp, din motive 
obiective, care dau naștere situației. 
Cea mai mare pondere în numărul total al accidentelor de circulație este transportul la sol. 
Pentru că implică mai multe motive: creșterea intensității de mișcare, abilități scăzute și 
cultură scăzută a unora dintre participanții la acest proces, defecțiuni tehnice ale 
vehiculelor și instalațiile de deservire a traficului și altele. Ca rezultat, victimele acestora 
sunt cele mai numeroase și provoacă cele mai mari pagube. Reprezentanții transporturilor 
de suprafață sunt diferite tipuri de trenuri, tramvaie și camioane militare, autobuze, 
autoturisme, autoutilitare, etc.). Vehicule.  
Tipice pentru toate modurile de utilizare a transportului de suprafață pentru circulația 
persoanelor, a animalelor și o varietate de produse (inclusiv periculoase pentru viață și 
sănătate) construite pe drumuri specifice. La apariția accidentelor cu transportul terestru, 



în ciuda caracteristicilor specifice în desfășurarea operațiunilor de salvare, se observă, în 
general, că acțiunile echipelor de salvare sunt grupate în patru etape. Este vorba despre 
accidente care duc la deteriorarea severă a vehiculelor, încarcerarea și / sau rănirea gravă 
a oamenilor, deversări sau împrăștieri de substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea 
și viața oamenilor și de materiale care necesită servicii specializate de intervenție și 
asistență tehnică. 
În țara noastră, astfel de birouri sunt Serviciul Național de Pompieri și Siguranță de Urgență, 
poliția rutieră, de urgență și de asistență medicală de urgență și de protecție civilă. Până 
la sosirea acestor servicii la locul accidentului intervenția altor persoane ar trebui să fie 
foarte atentă și bine gândită. În caz contrar, există riscul unui mediu mai complex, daune 
permanente sau prejudicii ale persoanelor care de fapt îi ajută pe alții. Prin urmare, în cele 
mai multe astfel de cazuri, singura decizie corectă este informarea urgentă a serviciilor 
specializate, fără a lua măsuri pripite și neconsiderate. 
Prin acceptarea mesajului accidentului a început prima etapă a lucrării de salvare. A primit 
informația de mesaj și este în permanență la curent cu și mai mult pe parcursul deplasării 
echipelor de salvare la locul accidentului. Chiar acum este important ca amenajarea 
corespunzătoare a vehiculelor echipelor de salvare. Ele trebuie să se oprească, astfel încât 
să nu împiedice circulația ambulanțe și să fie o distanță sigură de locul accidentului.  
Pe parcursul acestei etape, alături de informații introduce ordinea necesară în locul 
accidentului. Se pun garduri și semne de avertizare, în conformitate cu Legea cu privire la 
traficul rutier. Oamenii ar trebui să rămână departe de vehicule accident și dacă este zona 
corespunzătoare a accidentului este evidențiată. Mai mult, a efectuat lucrări pregătitoare 
pentru a asigura siguranța victimelor și a echipelor de salvare în timpul operațiunilor de 
salvare. vehiculele avariate sunt consolidate în status quo-ul, excluzând efectul tuturor 
elementelor elastice, arcuri, amortizoare, anvelope și mai mult. În pantă vehiculele de 
teren ar trebui să fie fixate la punctele de încredere de referință pentru a exclude orice 
posibilitate de a-le să alunece în timpul operațiunii de salvare. Toate sursele potențiale de 
aprindere sunt eliminate - combustibilul scurs și uleiul sunt rambleiate cu nisip sau spumă 
de aer mecanic acumulare bornele bateriei sunt excluse. 
Prin acceptarea mesajului accidentului începe prima etapă a acțiunii de salvare. După 
primirea mesajului,  informația este în permanență actualizată pe parcursul deplasării 
echipelor de salvare la locul accidentului.  
În acest moment este importantă desfășurarea corespunzătoare a vehiculelor echipelor de 
salvare. Ele trebuie să se oprească, astfel încât să nu împiedice circulația ambulanțelor și 
să rămână la o distanță sigură de locul accidentului. Pe parcursul acestei etape, alături de 
informații , se face ordinea necesară în locul accidentului. Se pun garduri și semne de 
avertizare, în conformitate cu Legea cu privire la traficul rutier.  
Oamenii ar trebui să rămână departe de vehiculele implicate în accident și zona 
corespunzătoare a accidentului este evidențiată. Mai mult, se efectuează lucrări 
pregătitoare pentru a asigura siguranța victimelor și a echipelor de salvare în timpul 
operațiunilor de salvare.  
Vehiculele avariate sunt consolidate în status quo, excluzând efectul tuturor elementelor 
elastice, arcuri, amortizoare, anvelope și altele. În pantă vehiculele de teren ar trebui să 
fie fixate la punctele de referință pentru a exclude orice posibilitate de  alunecare în timpul 
operațiunii de salvare. Toate sursele potențiale de aprindere sunt eliminate - combustibilul 
scurs și uleiul sunt rambleiate cu nisip sau spumă de aer mecanic, bornele bateriei sunt 
eliminate. 
În a doua etapă a operațiunii de salvare se face primul contact cu victimele, când se 
stabilește condiția acestora. În acest scop, se folosesc deschiderile naturale ale vehiculului 
- uși, ferestre deschise sau sparte și altele. În absența unei astfel de deschideri, este  
necesară elaborarea așa-numitei găuri de securitate prin care se ajunge la victime. 
Revizuirea este efectuată de către personalul medical. Odată cu sosirea unor astfel de 
echipe de acțiuni toate celelalte echipe implicate în salvare, ar trebui să fie coordonate cu 
aceasta. 
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În a treia etapă se efectuează intervenția tehnică asupra vehiculelor avariate de accident. 
În timpul acestei etape se efectuează acțiuni care au ca scop scoaterea pasagerilor din 
structura deformată a vehiculelor. Acest lucru se face atunci când nu există nici o altă cale 
mai rapidă și sigură de a crea condițiile necesare pentru înlăturarea victimelor.  
Punerea sa în aplicare se realizează prin utilizarea diferitelor instrumente manuale și 
mecanizate, după acordarea primului ajutor persoanelor vătămate și stabilizarea stării 
acestora. Punerea în aplicare cu succes a acestei etape necesită o bună cunoaștere a 
particularităților structurale ale vehiculelor. Importantă în această etapă este luarea 
măsurilor pentru siguranța personalului din echipa de salvare implicat în efectuarea 
lucrărilor tehnice și victimele înseși. 
În etapa a patra a salvării, răniții sunt transportați într-un loc sigur în afara vehiculului, 
dacă este necesar, li se oferă un ajutor medical suplimentar și apoi transportați  la cel mai 
apropiat spital. 
Fiecare etapă a operațiunii de salvare are o durată diferită. Aceasta depinde de tipul de 
dezastru, numărul și starea victimelor, cantitatea și tipul de daune suferite ca urmare a 
accidentului și altele. 
II. Măsuri de prevenire sau reducere a efectelor negative ale accidentelor grele de transport 
Pe teritoriul țării trec căile ferate, drumurile și autostrăzi europene, pe care sunt 
transportate în cantități diferite și tipuri de produs chimic, produse inflamabile și explozive. 
În situații de urgență sau a accidente în  care sunt implicate  vagoane-cisternă, este posibil 
să se producă scurgeri de substanțe chimice periculoase sau produse toxice legate de 
evacuarea gazelor din zone diferite cu contaminarea solului din cauza scurgerilor și a 
iazurilor din cauza infiltrării produselor. 
În urma accidentelor de avion, este posibil să se producă un număr mare de victime în rândul 
pasagerilor, iar în cazul în care accidentul se produce deasupra unei localități sunt posibile 
distrugeri și victime suplimentare în rândul populației situată în zona catastrofei aviatice. 
În legătură cu cele de mai sus, în scopul de a preveni riscul și de a reduce efectele 
accidentelor cu vehicule grele de transport, ar trebui să se furnizeze următoarele măsuri: 
1. Verificarea stării vehiculelor critice și potențial periculoase, care in timpul accidentului 
ar afecta mai mult de o municipalitate. Determinarea locurilor critice și potențial 
periculoase din zonă care au nevoie de rapoarte de specialitate. 

- Oficialii responsabili pentru rapoartele de expertiză: 
- Guvernatorul districtului; 
- Directorul RD FSPP; 
- Șefii companiilor; 

 
III. Măsuri de protecție a populației în caz de accidente de vehicule grele de transport  
1. Informarea 
1.1. Alinierea forțelor și mijloacelor URS 
1.2. Prezentarea informațiilor  la nivel regional și municipal 
2. Măsuri urgente în vederea reducerii impactului 
2.1. Secesiunea la fața locului, identificarea zonelor de siguranță și evacuarea sau 
îndepărtarea temporară a populațiilor în pericol sau în dificultate 
2.2. Monitorizarea concentrației de substanțe periculoase în analiza aerului și prelevarea de 
probe (sol, apă) 
2.3. Folosirea datelor pentru condițiile meteorologice pentru a determina direcția de difuzie 
a gazelor și a vaporilor de substanțe periculoase 
2.4. Oprirea traficului pe drumurile amenințate și diviziuni feroviare 
2.5. Stabilirea modalităților de căutare și / sau evacuare 
2.6. Expunerea prin îndiguire a deversării materialelor inerte în zonele de frontieră și 
limitarea intrării substanțelor periculoase în apă 



2.7. Securizarea prin colectare, mutarea în recipiente adecvate ale materialelor periculoase 
3. Operațiunea de salvare 
3.1. Identificarea răniților din zona de contaminare 
3.2. Stingerea incendiilor 
3.3. Acordarea primului ajutor persoanelor vătămate la fața locului și transportarea 
acestora la spitale 
3.4. Asigurarea ordinii publice și controlul traficului 
3.5. Executarea decontaminării persoanelor, mașinilor și echipamentelor 
4. Evacuarea și cazarea populației afectate 
4.1. Ieșirea temporară sau evacuarea oamenilor și a animalelor 
4.2. Dacă este necesar, cazarea temporară pentru persoanele evacuate în clădiri de rezervă 
și alte clădiri corespunzătoare 
5. Efectuarea lucrărilor de reparații de urgență 
5.1. Neutralizarea și curățarea zonei incidentului 
5.2. Furnizarea alimentării cu apă de rezervă sau alimentarea cu apă potabilă din cisterne 
5.3. Restabilirea circulației vehiculelor și a materialului rulant. 
6. Alte operațiuni legate de protecție 
6.1. Recunoașterea, documentarea și organizarea înmormântării decedaților 
6.2. Distribuirea ajutoarelor pentru populația afectată 
7. Caracteristici ale accidentelor și incidentelor care implică substanțe biologice și 
materiale periculoase sau cele cu origine necunoscută 
În caz de accident și incident ce are ca urmare infecția cu substanțe biologice și materiale 
periculoase sau cele cu origine necunoscută care se acționează printr-o procedură standard 
de operare prin efectuarea următoarelor activităților: 
• detectarea prezenței agenților de contaminare biologică; 
• precizarea tipului de agent; 
• determinarea sursei și a zonei de contaminare biologică; 
• determinarea rutelor sigure pentru circulație; 
• determinarea locațiilor punctelor de control, a punctelor sanitare, de prim ajutor și a 
spitalelor din zonă; 
• identificarea instituțiilor sociale, care pot funcționa și întreprinde măsuri anti-epidemice; 
• evaluarea stării obiectelor care pot provoca deteriorarea situației epidemiologice; 
• identificarea locurilor adecvate pentru îngroparea cadavrelor de animale. 
În cazul unei infecții deosebit de periculoase se introduce un sistem de carantină. În cadrul 
carantinei sunt efectuate următoarele activități: 
• stabilirea unui regim strict anti-epidemic pentru populație și animale prin stabilirea 
punctelor de control; 
• ieșirea sau evacuarea populației; 
• urmărirea victimelor cu alte echipe de URS; 
• colectarea de informații despre victime și răniți; 
• igienizarea populației, vehiculelor, etc.; 
• cazarea victimelor în posturi temporare și prim ajutor; 
• asigurarea populației cu apă, hrană și necesitățile de bază; 
• desfășurarea de activități privind lichidarea consecințelor contaminării biologice - 
igienizarea terenului și a obiectelor, tehnologia, sateliți și mai mult. 
În cazul apariției unui focar de infecție deosebit de periculoasă a structurilor URS, sub 
conducerea Inspectoratului Regional de Sănătate și a Direcției  Regională de Siguranță a 
Alimentelor se acționează pentru: 
• specificarea locurilor și zonelor afectate de infecție deosebit de periculoasă, iar estimarea 
pierderilor medicale de așteptat; 
• determinarea numărului suplimentar necesar de echipe medicale, voluntari și salvatori; 
• furnizarea de informații cu privire la schimbările survenite în situația epidemiologică; 
• atragerea, dacă este necesar, a mai mulți experți și oficiali din instituțiile de sănătate din 
zonele învecinate pentru a asigura continuitatea activităților anti-epidemice și de igienă; 
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• utilizarea echipamentelor de protecție existente pentru tratamentul și prevenire și 
informarea populației cu privire la infecțiile și măsuri deosebit de periculoase în vederea 
protejării acesteia; 
• efectuarea igienizării finale a populației după abrogarea carantinei. 
 
IV. Distribuția obligațiilor autorităților responsabile și a persoanelor care să pună în aplicare 
măsurile avute în vedere pentru a proteja populația 
1. Evacuarea (îndepărtarea temporară) a populației dintr-o comună într-o altă comună a 
aceluiași district în care a avut loc dezastrul 
Un funcționar care conduce și coordonează îndepărtarea temporară - guvernatorul 
districtului. 
Locuri de cazare temporară a populației dintr-o comună  într-o altă comună a aceluiași 
district în care a avut loc dezastrul. Identificarea locurilor potrivite pentru plasarea 
temporară - utilizarea clădirilor, pre-selectate în acest scop, construirea de tabere de 
corturi. 
Un funcționar din zona responsabilă de asigurarea echipamentelor deficitare - Șeful 
”Proprietății de stat și amenajarea teritoriului”. Surse pentru furnizarea deficitului de 
echipamente, în caz de necesitate  - GDFSPP Mol, Ministerul Apărării, BRC, companii și 
instituții care dețin astfel de echipamente. Oficialii care gestionează locurile de cazare 
temporară - Șeful ”Proprietății de stat și amenajarea teritoriului” 
1.1. Evaluarea necesităților de aprovizionare cu alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și alte produse de bază și altele într-o comunitate săracă. 
Oficialii responsabili coordonează necesarul de alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și alte - guvernatorul și directorul RD FSPP. Oficialii care efectuează o 
evaluare a nevoilor de alimente, apă, dispozitive medicale, medicamente și altele – 
Directorul  Inspectoratul Regional de Sănătate și Senior Fellow "Activități Sociale", specialist 
"Logistica" în RD FSPP. Produse alimentare - prin intermediul structurilor municipale ale 
companiilor specializate de asistență socială, BRC. Proprietate de adăpost temporar – 
magazinele GDFSPP, BRC, companiile și Agenția de Stat pentru ajutor extern de rezervă. 
Haine – magazinele GDFSPP, companiile BRC.  
Centrul pentru ajutorul medical de urgență are un depozit central cu toate medicamentele 
care sunt necesare, pentru o lună, în conformitate cu anexa № 1 la art. 10 din Ordonanța 
№ 25 privind activitatea Centrului. Toate ramurile Centrului pentru ajutorul medical de 
urgență au stocuri de medicamente necesare pentru 30 de zile de funcționare normală. S-a 
stabilit o rezervă de medicamente și provizii care au fost disponibile în depozitul central, 
iar în contractul cu furnizorul de medicamente există o rezervă suplimentară și posibilitatea 
de livrare de urgență, dacă este necesar. 
1.3. Transporturi - identificarea și evacuarea răniților, precum și transportul de obiecte de 
valoare sunt organizate conform planurilor municipale. 
1.4. Eliberarea drumurilor și asigurarea drumului între două sau mai multe municipalități 
sunt responsabili oficialii de la Direcția Regională de Drumuri prin organizarea și 
coordonarea activităților de eliberare - Directorul Direcției Regionale de Drumuri. 
 
1.5. Planificarea pentru comunicare suplimentară și de înlocuire și contact cu exteriorul. 
Pentru a realiza o mai bună coordonare, gestionare și operațiune, trebuie  identificați 
pentru manageri care în conformitate cu Legea cu privire la protecția în caz de catastrofe 
(de la RDFSPP) trebuie să asigure angajaților telefoane mobile oficiale. Un funcționar care 
coordonează comunicațiile în timpul unui dezastru este Șeful Centrului Operațional. 
1.6. Lege si ordine. 
Un funcționar responsabil de lege și ordine în zonă – Directorul Direcției Regionale a MAI. 



Coordonarea activității organelor executive specializate împreună cu funcționarul 
responsabil de lege și ordine în zonă: 
 secesiunea regiunii amenințate de gazare, explozie, incendiu; 
 sprijinirea eliminării persoanelor din zonele amenințate; 
 asistență pentru primul ajutor victimelor; 
 asistența unităților specializate ale BR FSPP în efectuarea acțiunilor de salvare și 

lichidarea consecințelor. 
1.7. Logistica în mai mult de o comunitate săracă este realizată de oficiali de logistică ai 
guvernatorului adjunct responsabil de "protecție în caz de catastrofe" și secretarul 
administrației districtului prin elaborarea și încheierea acordurilor contractuale în ceea ce 
privește materialele necesare de aprovizionare și a materiilor prime pentru activități și 
sprijinirea coordonării reale. Coordonarea și activitățile logistice sunt desfășurate de 
guvernatorul adjunct responsabil de "protecție în caz de catastrofe". 
1.8. Transportul în mai mult de o comunitate săracă este realizat de oficiali de logistică ai 
guvernatorului adjunct responsabil de "protecție în caz de catastrofe" și secretarul 
administrației districtului 
1.9. Protecția sănătății 
Un funcționar de coordonare a acțiunilor de prim ajutor - Directorul Inspectoratului Regional 
de Sănătate. 
1.10. Crearea unei organizații de distribuire a mijloacelor individuale de protecție a 
populației în nevoie: 
Persoanele responsabile sunt primarii de municipii și șefii de companii și site-uri. 
Distribuirea echipamentului individual de protecție este în conformitate cu estimările 
făcute anterior. 
2. Restaurarea serviciilor și a infrastructurii este realizată de oficialii administrației 
districtuale, prin coordonarea activităților de recuperare și cheltuirea legală a fondurilor – 
Secretarul Administrației Regionale, director al "Direcției Administrative a Serviciilor 
Juridice, Finanțe și Proprietăți”, Șeful Departamentului de "Dezvoltare Regională”. 
Funcționarii responsabili pentru determinarea locurilor  și recuperarea instalațiilor 
(infrastructură); prioritizarea locurilor;  renovare -Director RD FSPP, Șeful Departamentului. 
". 

 
3. Sprijinul (asistența de urgență) populației afectate 
Un funcționar al administrației districtuale se ocupă de coordonarea sprijinului extern și 
intern, acceptarea și agregarea cererilor, identificarea locurilor în zona de primire a 
cererilor, distribuție și de raportare a sprijinului - Directorul " Direcției Administrative a 
Serviciilor Juridice, Finanțe și Proprietăți " și Directorul "Controlului administrativ, 
dezvoltare regională și proprietate de stat". 
V. Modul de interacțiune între componentele URS 
Guvernatorul regional a introdus prin ordin " protecția într-un accident cu substanțe 
periculoase" în cadrul planului regional de protecție în caz de dezastre. Decizia 
guvernatorului de introducerea acesteia presupune crearea de sedii regionale cu șef și 
membri. Sediul central districtual desfășoară următoarele activități principale: 
1. analizează și evaluează situația după incidentul cu substanțe periculoase; 
2. decide cu privire la domeniul de aplicare și lucrările de salvare și restaurare de urgență 
pentru prevenirea, limitarea și diminuarea consecințelor accidentului cu substanțe 
periculoase și asistența populațiilor afectate; 
3. organizează și coordonează acțiunile miniștrilor, șefilor de departamente, guvernatorilor, 
primarilor, persoanelor juridice și comercianților individuali cărora le sunt atribuite 
caracteristici de securitate într-un accident cu substanțe periculoase; 
4. supraveghează punerea în aplicare a sarcinilor și a măsurilor de control al dezastrului; 
5. informează publicul prin intermediul mass-media cu privire la dezvoltarea dezastrului, 
acțiunea destinată restricției și controlul acesteia, precum și măsurile de precauție și 
acțiunile necesare; 
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6. raportul guvernatorului cu privire la progresul măsurilor de protecție în curs de 
desfășurare. 
Activitatea sediului regional este deservită de logistică, comunicații și administrată de către 
Direcția Regională pentru "Siguranță împotriva incendiilor și protecție a populației", precum 
și agenții și instituții competente cu natura dezastrului. Pentru a sprijini activitățile sediului 
districtului, guvernatorul a înființat grupuri de lucru de experți, a căror compoziție nominală 
este predeterminată și organizată în grupuri de informare a Sistemului Național de 
Avertizare Timpurie și a autorităților executive și a populației în caz de dezastre. Dacă este 
necesar, șeful sediului regional, prin ordin, poate implica alți experți. 
La sediul districtului prin ordinul șefului se creează un grup inter-agenție pentru a desfășura 
activități de informare cu componența nominală propusă de membrii personalului.  
Programul 2, 8 subiect 
Gestionarea, coordonarea și controlul în caz de troiene, viscolele și îngheț. 
I. Analiza și evaluarea riscului de troiene, viscol și îngheț 
Iarna este anotimpul în timpul căruia invazia maselor de aer rece în regiune este comună. 
Temperaturile medii în ianuarie variază între -2°C și -3°C temperatura dar minimele de 
multe ori se ridică la -15°C și -20°C. Severitatea iernii se exprimă prin zilele geroase / 
temperaturile minime frecvente sub 00°C / dar, uneori, se întâmplă perioade de zile de 
îngheț / temperaturi maxime sub 00°C /. Cantitățile de precipitații de iarnă sunt cuprinse 
într-un interval între 100 și 140 l / mp și sunt mai puține în comparație cu alte anotimpuri.  
Curenții pe tot parcursul anului sunt de vest și nord, dar din cauza deschiderii din nord, 
există, de asemenea, vânturi cu o componentă estică. Media anuală a precipitațiilor este 
între 500 și 600 l / m 2. Numărul mediu de zile cu strat de zăpadă este de 40-50 de zile. 
Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 7-10 cm. Cea mai înaltă zăpadă este de 100 
cm. În timpul lunilor de iarnă, în regiune ar putea cădea zăpadă grea, însoțită de vânt 
moderat până la puternic.  
Este posibil să se împiedice mișcarea, aprovizionarea populației cu alimente și produse de 
bază esențiale, și să fie perturbată funcționarea normală a economiei naționale în domeniu. 
Unele locuri ar putea fi dificil de accesat, să rămână fără energie electrică și alimentare cu 
apă, cu comunicații de transport defecte, cu toate consecințele care decurg din aceasta. 
Din cauza temperaturilor scăzute în timpul iernii se formează gheața neagră pe drumuri, 
linii electrice, echipamente de comunicații deschise, cabluri aeriene pentru transportul 
electrificat și altele. Ca urmare a acestora, pot apărea  troiene și înghețul în regiune: 

- Troiene care duc la formarea unei secțiuni de netrecut a rețelei rutiere, în special 
în comune; 

- Dificultatea în aprovizionarea populației cu alimente și alte bunuri; 
- Înghețul poate duce la ruperea liniilor - înaltă și joasă tensiune; 
- Suspendarea traficului pe anumite secțiuni ale rețelei de drumuri; 

ІI. Măsuri de prevenire sau de a reduce riscul de troiene: 
1. Curățarea și menținerea exploatării normale a rețelei de drumuri republicane și 
municipale. 
2.Indentificarea tronsoanelor de drum critice ale rețelei de drumuri republicane și 
municipale unde pot apărea troiene și îngheț. 
3. Determinarea traseelor alternative și a ieșirilor pentru eliminarea echipamentelor 
defecte și asigurarea liberei circulații înainte de începerea sezonului de iarnă. 
4. Încheierea de contracte cu firme pentru menținerea, întreținerea și curățarea drumurilor 
comunale. 
5. Curățarea rețelei municipale de drumuri cu propriile sale echipamente și  cu ajutorul 
companiilor de întreținere stradală  
6. Efectuarea operațiunilor de salvare pentru evacuarea oamenilor și a mașinilor blocate și 
eșuate. 



7. Avertizare timpurie și informarea forțelor de reacție și a populației cu privire la 
schimbările iminente ale vremii (zăpadă grea, troiene și îngheț) - efectuate de persoane 
fizice prin mijloace convenționale. 
Sisteme de monitorizare, avertizare timpurie și informare a forțelor URS și a populației. 
Informațiile regionale despre vreme, apariția unor fenomene de furtună, cantitatea de 
precipitații și dezvoltarea viitoare a situației meteorologice se obține de la Institutul de 
Cercetare Hidrometeorologie parte a Academiei de Științe din Bulgaria, Centrul pentru 
Supraveghere Aerocosmică, parte a GD FSPP-Mol și mass-media. 
ІІІ. Măsuri de protecție a populației: 
1. Dezvoltarea și actualizarea planurilor regionale și municipale pentru protecția în caz de 
dezastre, în particular în caz de troiene și îngheț. 
2. Desfășurarea evenimentelor de aplicare a planurilor regionale și municipale pentru 
protecția în caz de dezastre în particular în caz de troiene și îngheț 
3. Informarea populației cu privire la apariția troienelor și înghețului în regiune. 
4. Curățarea rețelei municipale și republicane de drumuri pentru a asigura circulația 
normală a mașinilor și a oamenilor. 
5. Organizarea furnizării normale de alimente, apă potabilă, medicamente și altele; 
6. Organizarea furnizării de îngrijiri medicale pentru pacienții cu condiții severe și dializă - 
asigurarea transportului spre spitale (centre de dializă). 
Activitățile pentru a proteja populația în caz de troiene și îngheț sunt puse în aplicare de 
către departamente, birouri, competențe și resurse ale structurilor regionale ale 
ministerelor și departamentelor componente ale URS, în conformitate cu art. 20 din Legea 
cu privire la protecția în caz de dezastru. Activitățile de protecție încep cu informarea în 
timp util a populației cu privire la schimbările viitoare în condițiile meteorologice și 
probabilitatea de troiene și îngheț în regiune. 
Curățarea rețelei de drumuri naționale se realizează sub îndrumarea Directorului 
Administrației Regionale de Drumuri (RRA), de către companiile stradale care au obligații în 
temeiul contractelor de curățenie de iarnă. 
Curățarea drumurilor comunale se desfășoară sub conducerea primarilor și prin tehnologia 
companiilor de întreținere a drumurilor, comercianții individuali și a fermierilor privați în 
cadrul unor contracte de întreținere a drumurilor comunale, înainte de debutul iernii. 
Sediul central pune în aplicare planul regional de protecție în caz de dezastre și de efectuare 
a măsurilor de protecție a populației în caz de troiene și îngheț prin organizarea și 
coordonarea: 
1. Actualizarea planurilor regionale și municipale pentru protecția în caz de dezastre, în 
mod constant la apariția unei modificări a legislației, schimbările în administrațiile regionale 
și municipale din unitățile teritoriale ale componentelor URS și altele. Guvernatorul 
districtului și primarii municipiilor organizează și gestionează actualizarea planurilor 
regionale și municipale pentru protecția în caz de dezastre în particular troiene și îngheț. 

 2. Învățarea și simularea planurilor regionale și municipale pentru protecția în caz 
de dezastre. 

Pregătirea organelor de conducere executive și a forțelor componente ale URS se 
face prin efectuarea de antrenamente și exerciții. Formarea și exercițiile sunt destinate 
îmbunătățirii coordonării, interacțiunii și a abilităților practice ale echipelor constitutive 
ale statutului URS și eficacitatea sistemului de comunicare și informare pentru răspuns în 
caz de troiene și îngheț din regiune. Formarea și exercițiile sunt efectuate de către: 
• Ministrul de Interne; 
• Guvernatorul districtului; 
• Primar. 
Efectuarea formării și a exercițiilor include populația care trebuie să dobândească un 
comportament adecvat pentru acțiuni în caz de troiene și de îngheț. 
2.1. Guvernatorul districtului organizează și este responsabil de formarea administrației 
districtuale pentru comportamentul și acțiunea în caz de troiene și îngheț și punere în 
aplicare a măsurilor de protecție necesare. 
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2.2. Organismele executive și alte autorități de stat organizează instruirea angajaților 
unităților din subordine, birouri și alte structuri operaționale pentru punerea în aplicare a 
activităților de protecție în caz de troiene și îngheț. 
2.3. Direcția Regională de Educație organizează și supraveghează formarea în școli și 
grădinițe pentru un comportament adecvat și de acțiune în caz de dezastre, accidente și 
incendii. Direcția Regională de Educație: 
• ghidează planurile de dezvoltare în școli și grădinițe privind protecția în caz de troiene și 
îngheț; 
• organizează instruirea directorilor de școli și grădinițe pentru elaborarea și adoptarea 
planurilor de protecție a rezidenților în caz de troiene și îngheț; 
• monitorizează desfășurarea formării și a exercițiilor, în scopul de a aplica planurile de 
către personal și elevi; 
• organizează instruirea directorilor și a personalului școlilor și grădinițelor să pună în 
aplicare măsuri de protecție a elevilor și a copiilor în caz de troiene și îngheț. 
• Participă la organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - concursuri școlare 
"Protejarea în caz de dezastre, incendii și situații de urgență", concursul de desen "Cu ochii 
mei am văzut probleme" și altele. 
2.4. Pregătirea populației pentru comportamentul și acțiunea și punerea în aplicare a 
măsurilor de protecție necesare și gestionarea dezastrelor organizată de primari ca formare 
opțională 
2.5. Surse de finanțare: 

- buget regional; 
- buget comunal; 
- bugetul structurilor regionale ale ministerelor și departamentelor; 
- bugetul de stat (pentru formațiunile voluntare); 
- altele 

3. Informarea și avertizarea populației în caz de troiene și îngheț în regiune: 
Informarea și avertizarea populației în caz de troiene și îngheț în regiune este realizată de 
sirenele instalate de operatorii de informații opționale de voce, de radio și prin cablu. 
Informarea și avertizarea populației în caz de troiene și îngheț, de asemenea, este realizată 
prin stații radio locale și operatorii de cablu. Importanță crucială pentru aplicarea cu succes 
a activităților de salvare și de protecție este inițial informarea populației cu privire la: 
- Un comportament adecvat și acțiuni ale populației în caz de troiene și îngheț; 
- Informarea privind schimbarea condițiilor meteorologice în zonă și impunerea restricțiilor 
privind organizarea traficului  - să nu se deplaseze pe drumul republican și rețeaua de 
drumuri comunale în caz de troiene și îngheț; 
- trasee ocolitoare pentru drumurile impracticabile; 
- posturi de reglare și deviere a traficului. 
4. Activitățile pentru a reduce riscul: 
- Introducerea membrilor sediului pentru punerea în aplicare a planului regional de 
protecție în caz de dezastru cu funcții ale componentelor URS de întreținere și curățare a 
drumurilor republicane și a rețelei de drumuri comunale din regiune, în caz de troiene și 
îngheț; 
 - Instruirea populației să participe la activitățile de protecție în caz de troiene și îngheț 
(emisiuni la posturile de radio și de televiziune locale). 

ІV. Distribuția obligațiilor autorităților responsabile și a persoanelor care să pună în 
aplicare măsurile avute în vedere pentru a proteja populația în caz de troiene și îngheț: 
1. În caz de troiene și îngheț în regiune, guvernatorul: 
- Promovează protecția vieții și sănătății umane, a mediului și acțiunile organelor de 
conducere și forțele părților constitutive ale URS în caz de urgență în condiții severe de 
iarnă; 



- Coordonează acțiunile de salvare și restaurare de urgență când acestea depășesc teritoriul 
unei municipalități; 
- Introduce un ordin de punere în aplicare a planului regional de protecție în caz de dezastre 
- Partea troiene și îngheț; 
- Poate declara o stare de urgență în regiune sau orice parte a acesteia din cauza zăpezii 
grele, a troienelor, înghețului și drumurilor impracticabile din zonă; 
- Organizează, coordonează și controlează procesul de ajutorare și de reconstrucție; 
- Definește îndatoririle și responsabilitățile organelor de conducere și a forțelor părți 
constitutive ale URS în efectuarea acțiunilor de salvare și lichidarea consecințelor troienelor 
și înghețului și restabilirea ritmului normal al vieții în zonă. 
3. Activitățile Administrației Regionale a Drumurilor (RRA) 
3.1. Menținerea turelor de funcționare continuă; 
3.2. Înființarea unei organizații pentru a curăța rețeaua de drumuri republicane de către 
companii stradale, în condiții aspre de iarnă; 
3.3. Dezvoltarea de opțiuni pentru organizarea traficului temporar în domeniu, în condiții 
aspre de iarnă ; 
3.4. Atunci când este viscol (troiene) deszăpezirea est suspendată menținând în același timp 
disponibilitatea de a începe imediat lucrul după oprirea vântului (troiene). La începutul 
lucrărilor au loc reuniuni ale RRA învecinate în vederea eliminării  nămeților de zăpadă de 
pe drum, indiferent de granițele dintre RRA vecine, în scopul de a restabili simultan traficul 
pe drum. Îndepărtarea completă a zăpezii și a gheții pe drumuri oriunde și în orice moment, 
este practic imposibilă și nejustificată din punct de vedere economic. Drumurile sunt 
curățate pentru a asigura stabilirea traficului și a conducerii în condiții de siguranță la viteze 
rezonabile, în condiții de iarnă. Apoi sunt îndepărtați arborii formați în banchete, ca nu 
cumva din cauza troienelor noi să cadă pe drumuri.  
Pe timp de viscol și troiene și închiderea drumurilor sunt utilizate în primul rând buldozerele 
pe lățimea drumului sau suflante de zăpadă cu un decalaj tot mai mare la fiecare 100 de 
metri pentru a asigura circulația autobuzelor, a mașinilor și camioanelor. Combaterea 
înghețului se face mecanic cu substanțe chimice și printr-o combinație de materiale 
minerale cu substanțe chimice.  
Ca anti-îngheț este utilizată în principal, o combinație de nisip și sare, iar pentru a depăși 
rapid consecințele înghețului drumurilor pe secțiuni abrupte ale rețelei de drumuri primare 
și secundare este răspândită doar sare. Agenții chimici (săruri de magneziu și leșie) sunt 
utilizați împotriva formării poleiului pe drumurile primare și secundare prin pulverizare în 
conformitate cu normele stabilite în "Normele și cerințele tehnice pentru întreținerea 
drumurilor" - 2009.  
Sablarea este realizată după oprirea ninsorii și pe secțiunile cu curbe bruște, pante 
longitudinale mari, poduri și locuri cu gheață permanentă. 
4. Logistica: 
Sarcina principală a logisticii organizează livrarea de bunuri sau materiale necesare în locul 
și la timpul potrivit, având în vedere cantitatea și calitatea cu un efort și cheltuieli minime. 
În desfășurarea activităților de salvare, forțele și fondurile sunt furnizate de structura 
cărora acestea îi sunt subordonate, deoarece costurile suportate sunt rambursate în 
conformitate cu ordinea stabilită de Comisia Interdepartamentală pentru Reconstrucție și 
Asistență a Consiliului de Miniștri. 
Ordinea în interacțiune și coordonare între funcționarii responsabili implicați în logistică 
este specificată de guvernatorul regional, asistat de către persoana responsabilă a locului. 
În logistică sunt implicați și primarii localităților, care furnizează date pentru acordurile 
preliminare pentru furnizarea de necesități de bază. 
4.1. Asigurarea funcționării normale a instalațiilor de alimentare cu apă: 
În caz de uragane, troiene și înghețuri toate obiectele sunt susceptibile de a provoca 
vătămări și suferi daune. În timpul  troienelor  se va rupe conexiunea la instalațiile de 
alimentare cu apă (stații de pompare, alimentări cu apă, rezervoare, etc.), situate în afara 
localităților. Atunci când au loc precipitații la temperaturi scăzute se va produce gheața 
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care va duce la înghețarea unor părți ale structurii locurilor deservite, întreruperea 
alimentării cu energie. Activitatea principală a "Water Supply ", Ltd. este mineritul, tratarea 
apei și alimentarea cu apă potabilă menajeră în satele din regiune.  
Compania creează condiții pentru a asigura alimentarea normală cu apă, asigură protecția 
surselor de apă și a sistemului de alimentare cu apă aflate în proprietatea de stat sau a 
celor cu participarea statului, planifică și organizează alimentarea cu apă potabilă a 
populației și desfășoară activități de salubrizare în zonele inundate. 
4.2. Asigurarea funcționării normale a instalațiilor de distribuție în caz de dezastre este 
asigurată de "CEZ BULGARIA" Plc: 
4.3. Evaluarea nevoilor de aprovizionare cu alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și alte lucruri esențiale: 
4.3.1. Oficialii responsabili de coordonarea nevoilor de alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și altele: 
- Director ul Inspectoratului Regional de Sănătate (RHI) 
- Președintele Uniunii Cooperative. 
4.3.2. Oficialii responsabili de evaluarea nevoilor de alimente, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și altele; 
- Președintele Uniunii Cooperative și responsabilul medical  din comună. 
4.3.3. Estimarea pentru trei zile a nevoilor de hrană, apă, dispozitive medicale, 
medicamente și altele pentru întreaga zonă. 
4.4. Protecția sănătății: 
Oficialul care coordonează acțiunile de prim ajutor este directorul Inspectoratului Regional 
de Sănătate. Directorul administrativ de stat al Inspectoratului Regional de Sănătate este 
subordonat direct Ministerului Sănătății și, ca atare, are funcții de conducere și de logistică 
peste sănătate și spitale și de îngrijire ambulatoriu. 
Directorul RHI și directorii de spitale în timpul dezastrului organizează: 
- Funcții logistice în legătură cu crearea condițiilor necesare pentru sortarea medicală, 
prelucrarea primară, tratamentul, reabilitarea și examinarea medicală a victimelor; 
- Funcții logistice în legătură cu protecția pacienților internați și a personalului medical de 
factori externi; 
Funcții logistice în legătură cu formarea de rezerve pentru furnizarea de resurse de servicii 
medicale; 
Funcții logistice în ceea ce privește formarea profesioniștilor din domeniul medical și a 
publicului în acordarea asistenței medicale în caz de dezastre. 
5. Restaurarea serviciilor și infrastructurii din zonă: 
5.1. Restaurarea serviciilor, a infrastructura publice și coordonarea municipalităților este 
realizată de către guvernatorul districtului. 
5.2. Funcționarul administrației districtuale,  care coordonează activitățile de restaurare și 
cheltuirea legală a fondurilor este guvernatorul și directorul Agenției de Servicii juridice, 
Finanțe și Proprietate de Stat. 
5.3. Funcționarul responsabil pentru stabilirea priorității privind restaurarea  facilităților 
(infrastructură) localităților și lucrările de reparații este directorul de Agenției de Control 
administrativ, Dezvoltare Regională și Proprietate de Stat". 
6. Sprijinul (asistență de urgență) populației afectate: 
6.1. Un funcționar al administrației districtuale care se ocupă de coordonarea sprijinului 
extern și intern pentru populația afectată este guvernatorul districtului. 
6.2. suport intern pentru domeniul: funcționar al administrației districtului responsabil 
pentru susținerea internă a populației afectate este responsabil guvernatorul adjunct. 
6.2.1. Un funcționar al administrației districtuale se ocupă de coordonarea sprijinului extern 
și intern, acceptarea și agregarea cererilor, identificarea locurilor în zona de primire a 
cererilor, distribuție și de raportare a sprijinului - Directorul Administrativ al Agenției de 



Servicii Juridice, Finanțe și Proprietatea de Stat și Directorul Direcției  de Control 
Administrativ, Dezvoltare Regională și Proprietate de stat". 
6.3. Asistență externă pentru zona: 
6.3.1. Un funcționar al administrației districtului responsabil pentru pregătirea cererilor / 
solicitărilor în funcție de tipul de formular cerere - Anexa №27 este Direcției Administrative 
a Serviciilor Juridice, Finanțe și Proprietăți ". 
6.3.2. Procedura de preparare a cererilor / cererilor: 
- Evaluarea necesităților suplimentare pentru produsele alimentare, apă, consumabile 
medicale și medicamente; oferirea transportului pentru livrarea unor cantități suplimentare 
de produse; Analiza de oportunități pentru securitatea financiară a furnizării resurselor 
suplimentare ale bugetului districtual;  
- Evaluarea deteriorării clădirilor rezidențiale și publice, infrastructura, pregătirea 
documentelor necesare, conform cerințelor Regulamentului de organizare și procedură de 
retaurare și de sprijin al Comisiei Interdepartamentale;  
 - cerere pentru acordarea (recuperarea) fondurilor consumate/ lipsă de la  Comisia 
Interdepartamentală de Restaurare și Sprijin. 
6.3.3. Determinarea instituțiilor și organizațiilor din țară pentru trimiterea  solicitărilor - 
stabilite în funcție de nevoile specifice. 
6.3.4. Oficialii implicați în alocarea, distribuirea și raportarea sprijinului sunt: 
- Directorul Administrativ al Agenției de Servicii Juridice, Finanțe și Proprietatea de Stat în 
administrația districtului; 
- Asistentul tehnic în Direcția de Control Administrativ, Dezvoltare Regională și Proprietate 
de Stat. 
V. Modul de interacțiune între componentele URS: 
1. Organizarea acțiunilor autorităților de protecție în caz de troiene și îngheț: 
1.1. Acțiuni manuale pentru autoritățile de protecție în caz de căderi masive de zăpadă și 
troiene și îngheț: 
Gestionarea acțiunilor componentelor URS este realizată de către guvernatorul districtului. 
1.2. Sediul central pentru punerea în aplicare a planului regional de protecție în caz de 
dezastre 
Activitatea sediului central constă în următoarele: 
- Luarea de măsuri pentru colectarea în timp util, analizarea și sintetizarea informațiilor cu 
privire la situația în cazul troienelor și înghețului; 
- Analiza situației calamității din cauza ninsorilor abundente și a troienelor; 
- Efectuarea calculelor, rapoartelor necesare și luarea deciziilor; 
- Ordinul guvernatorului de a efectua lucrările de salvare și de restaurare de urgență. 
De conducerea și coordonarea lucrărilor de salvare și de restaurare de urgență în condiții 
de iarnă severă din municipalități se ocupă primarii prin ordinele date pe baza articolului 
65, alineatul 1, punctul 7 construind sediul central pentru punerea în aplicare a planului 
regional de protecție în caz de dezastre. 
1.2.1. Activitățile de management pentru desfășurarea lucrărilor de salvare și de restaurare 
de urgență în condiții severe de iarnă în domeniu se realizează de către guvernator care 
creează sediul central pentru punerea în aplicare a planului regional de protecție în caz de 
dezastre de la locurile de muncă permanente (stații de control). În cazul în care situația de 
iarnă se complică, sediul central construiește grupuri de expertiză și de reprezentanți 
tehnici ai structurilor regionale ale ministerelor și agențiilor implicate în protecția 
populației. De o importanță deosebită pentru desfășurarea lucrărilor de salvare și de 
restaurare de urgență în condiții severe de iarnă este ca acțiunile tuturor structurilor 
(regionale și departamentale) să fie coordonate între ele. 
1.2.2. Gestionarea generală a activităților în domeniul protecției se efectuează de către 
guvernatorul districtului, care, imediat ce poate creează  și trimite un grup de operare (OG) 
la fața locului. Pentru coordonarea și interacțiunea OG cu guvernatorul sau primarul, acesta 
va include reprezentanți ai structurilor regionale ale ministerelor și departamentelor. 
Interacțiunea dintre părțile URS implicate în lucrările de salvare și de restaurare de urgență 
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blocate în zonele afectate este efectuată de către șeful locului. Șeful locului este directorul 
RD FSPP sau o persoană autorizată responsabilă. 
1.2.3. Acțiunile speciale de protecție (ale rețelei de canalizare, drumuri, etc.) sunt ghidate 
de către șefii de unități departamentale în municipalități. 
2. Organizarea comunicațiilor în domeniu: 
2.1. Instrumente și capacități de comunicare disponibile: 

- utilizarea rețelelor fixe și mobile 
- telefoane fixe și mobile; 
- construirea de conexiuni telefonice pe rute ocolitoare; 
- Internet; 
- Fax. 

2.2. Coordonarea comunicațiilor în condiții de iarnă severă. 
3. Identificarea zonelor în fiecare municipiu pentru desfășurarea URS din alte zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAINING DEZVOLTAT PENTRU PSIHOLOGI; 

Suport psihologic pentru persoanele afectate de dezastru 

 
 
 
SUPORT PSIHOLOGIC PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE DEZASTRU 

 

ZIUA 1 

TIMP ACTIVITATE SUBIECT 

9.00 – 10.30 Sesiunea 1 - Organizarea si legislatia nationala privind pregatirea in 
domeniul situatiilor de urgenta 

10.30 – 11.00 PAUZA DE CAFEA 

11.00 – 12.30 Sesiunea 2   



- Introducere în problematica intervenţiei în criză şi a primului ajutor 
psihologic  

Capitolul 1. Definiţii ale principalilor termeni utilizaţi 

12.30 – 14.00 PAUZA DE MASA 

14.0 – 15.30 Sesiunea 3 - Capitolul 2. Intervenţia în criza psihologică: 
- Principii care stau la baza intervenţiei în criză 
- Evaluarea şi intervenţia în criza psihologică 
- Ce se urmăreşte în timpul evaluării unei persoane aflată în criză 

psihologică? 
- Identificarea precoce a persoanei în criză 
- Stabilirea rapidă a contactului cu persoana aflată în criză psihologică 

15.30 – 16.00 PAUZA DE CAFEA 

16.00 – 17.00 Sesiunea 4 - Capitolul 2. Intervenţia în criza psihologică continuare 
- Identificarea factorilor declanşatori şi a problemelor majore  
- Managementul emoţiilor negative disfuncţionale ale persoanei aflate 

în criză 
- Generarea şi explorarea alternativelor de coping 
- Implementarea unui plan de acţiune 
- Continuitatea suportului  

 
 

ZIUA 2 

TIMP ACTIVITATE SUBIECT 

9.00 – 10.30 Sesiunea 5 - Capitolul 3. GENERALITĂŢI DESPRE PRIMUL AJUTOR PSIHOLOGIC 
- Obiectivele de bază ale primului ajutor psihologic 
- Linii directoare în furnizarea primului ajutor psihologic 
- Lucrul cu copiii şi adolescenţii 
- Lucrul cu persoane cu dizabilităţi 

GENERALITĂŢI DESPRE DEFUSING 

10.30 – 11.00  PAUZA DE CAFEA 

11.00 – 12.30 Sesiunea 6 - Capitolul 4.  ETAPE ESENŢIALE ÎN INTERVENŢIA ÎN CRIZĂ ŞI ÎN 
ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR PSIHOLOGIC 

A. CONTACT ŞI IMPLICARE 
B. SIGURANŢĂ ŞI CONFORT 

- Asiguraţi protecţia fizică imediată 
- Furnizaţi informaţii simple despre activităţile şi serviciile de 

intervenţie 
- Acordaţi atenţie copiilor care sunt separaţi de părinţi 

Acordaţi o atenţie deosebită persoanelor care tocmai au suferit o pierdere 

12.30 – 14.00 PAUZA DE MASA 

14.00 – 15.30 Sesiunea 7 - ETAPE ESENŢIALE ÎN INTERVENŢIA ÎN CRIZĂ ŞI ÎN ACORDAREA 
PRIMULUI AJUTOR PSIHOLOGIC continuare 

C. CONEXIUNE CU REŢELE DE SUPORT SOCIAL 
- Discutaţi despre primirea şi oferirea de sprijin 

D. INFORMARE DESPRE MODALITĂŢI DE COPING 
- Reacţiile la stres 
- Reacţiile psihologice comune la experienţele legate de traumă şi 

pierdere 
- Furnizaţi informaţii de bază cu privire la modalităţi de coping 

15.30 – 16.00 PAUZA DE CAFEA 

16.00 – 17.00 Sesiunea 8 - ETAPE ESENŢIALE ÎN INTERVENŢIA ÎN CRIZĂ ŞI ÎN ACORDAREA 
PRIMULUI AJUTOR PSIHOLOGIC continuare 

C. CONEXIUNE CU REŢELE DE SUPORT SOCIAL continuare 
- Faceţi demonstraţii ale tehnicilor simple de relaxare 
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- Oferiţi asistenţă pentru controlul stărilor de furie 
- Abuzul de substanţe 

E . ASIGURAREA LEGĂTURII CU ALTE SERVICII DE SPRIJIN   
- Asiguraţi legătura directă cu serviciile suplimentare de care au 

nevoie 
- Promovaţi continuitatea în relaţiile de ajutor 

 
 
 
 
CURS AJUTOR PSIHOLOGIC  
 
Introducere 
Inundaţii, cutremure, incendii, atacuri teroriste, prăbuşirea unui avion sau explozia, într-
un teatru de operaţii, a unui dispozitiv improvizat reprezintă lucruri la care preferăm, de 
cele mai multe ori, să nu ne gândim înainte de a se produce, pentru că reprezintă 
evenimente cu consecinţe grave şi nedorite.  
Trăim, însă, la ora actuală, într-o lume în care starea de bine, siguranţa sau chiar viaţa 
noastră sunt, uneori, ameninţate sau puse la încercare de acest tip de evenimente, pe care 
nu putem să le anticipăm întotdeauna şi pe care, în pofida evoluţiei ştiinţei şi a tehnologiei, 
nici nu le putem controla decât cel mult parţial. 
Ceea ce au în comun aceste evenimente şi ce ştim cu certitudine este că, indiferent când şi 
unde se produc, afectează, în măsuri şi pentru durate diferite, echilibrul emoţional al 
tuturor celor implicaţi. Teamă, furie, ruşine, neputinţă, durere, îngrijorare profundă, 
descumpănire sunt doar câteva dintre posibilele emoţii pe care le resimt cei care trec prin 
asemenea evenimente şi care, de multe ori, nu pot face faţă singuri acestor situaţii.  
Însă, pentru ca recuperarea după un eveniment traumatic de acest gen să se producă în cele 
mai bune condiţii, ajutorul psihologic pe care îl primesc trebuie să fie unul fundamentat 
ştiinţific, adică unul care face apel la metode care şi-au dovedit valabilitatea şi eficienţa în 
cadrul unor acţiuni de sprijin efectiv al victimelor sau supravieţuitorilor unor dezastre. 
Capitolul 1. DEFINIŢII ALE PRINCIPALILOR TERMENI UTILIZAŢI 
Burn-out – stare de epuizare fizică şi emoţională a celor care acordă primul ajutor 
psihologic, generată de efortul şi solicitările pe care le presupune această activitate. 
Coping – totalitatea modalităţilor prin care oamenii încearcă să facă faţă evenimentelor 
stresante şi modulează trăirile afective (reduc sau cresc distresul), cu referire la mecanisme 
de apărare/defensive (angajate în mod automat şi inconştient) şi mecanisme de adaptare 
(angajate voluntar şi conştient) (după David, 2012).  
Criză – situaţie dificilă sau periculoasă, cu un pronunţat grad de surprindere, care necesită 
o atenţie semnificativă din partea unei persoane sau a unei organizaţii şi care presupune 
luarea unei decizii într-o perioadă scurtă de timp.  
Distres – consecințe nesănătoase, negative și distructive ale evenimentelor cu potenţial 
traumatic, care depășesc resursele fiziologice și psihologice ale unei persoane şi care pot 
conduce la scăderea performanțelor, insatisfacție şi/sau diferite tipuri de tulburări.  
Eveniment cu potenţial traumatic – eveniment care reprezintă o ameninţare la adresa vieţii 
proprii sau a unei/unor persoane apropiate, trăit în mod direct, indirect sau ca  
martor şi care poate determina un răspuns emoţional semnificativ, putând conduce la criză 
psihologică. Din această categorie fac parte şi: 

a. Situaţiile de urgenţă – evenimente care au ca rezultat distrugeri, răniri sau 
pierderi de vieţi omeneşti şi care pot reprezenta o provocare ce nu depăşeşte capacităţile 
de răspuns ale instituţiilor ce gestionează situaţiile respective; 
 



b. Dezastrele - evenimente care au ca rezultat distrugeri, răniri sau pierderi de vieţi 
omeneşti şi perturbarea coeziunii sociale sau funcţionarea societăţii şi care depăşesc 
capacităţile de răspuns ale instituţiilor ce le gestionează; 

c. Cataclismele/catastrofele - evenimente care au ca rezultat distrugeri, răniri sau 
pierderi de vieţi omeneşti şi perturbarea coeziunii sociale sau funcţionarea societăţii şi care 
depăşesc toate capacităţile de răspuns ale instituţiilor implicate. 
Incident critic – eveniment din categoria celor cu potenţial traumatic, care survine în mod 
neaşteptat şi are o semnificaţie negativă pentru persoanele direct implicate, putând 
conduce la criză psihologică. 
 
Capitolul 2. INTERVENŢIA IN CRIZA PSIHOLOGICĂ 
 
Majoritatea oamenilor au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a depăşi situaţiile 
dificile cu care se confruntă. Există, însă, un prag al acceptării situaţiilor de viaţă negative, 
dincolo de care orice om poate parcurge o criză psihologică, cu durată şi intensitate diferite, 
în funcţie de caracteristicile psihologice individuale. 
În general, nu există un tablou tipic al unei persoane în criză, fiind implicaţi factori multipli, 
de la vârstă, gen, până la factori educaţionali şi culturali. S-a constatat, însă, că există 
anumite reacţii la stresul generat de evenimentul respectiv, comune majorităţii persoanelor 
care traversează situaţii de criză. 
Apariţia şi durata de manifestare a unei crize psihologice depind în mare măsură de 
probabilitatea experimentării unui eveniment cu potenţial traumatic, de timpul de 
expunere, dar şi de vulnerabilitatea psihologică individuală. 
Intervenţia în criza a început să se desprindă de psihoterapie, iar din ce în ce mai mulţi 
autori concep intervenţia în criză ca un fel de prim ajutor psihologic oferit persoanelor 
afectate, pentru a-i ajuta să depăşească perioada temporară de incapacitate de coping în 
raport cu o situaţie stresantă. Intervenţia în criză nu este orientată spre tratament 
psihologic specific şi nu recomandă medicamente, nu se întinde pe o perioadă lungă de 
timp, nu furnizează sfaturi sau reţete de viaţă. De aceea, rolul celui care furnizează sprijin 
psihologic în criză este acela de a ajuta persoana să depăşească cu pierderi minime situaţia 
şi să o readucă la nivelul de funcţionalitate din perioada de dinaintea crizei, furnizând 
asistenţă adaptată individului respectiv. 
 
Principii care stau la baza intervenţiei în criză: 

1) intervenţia imediată, impusă de caracterul situaţional/emoţional extrem, cu 
scopul de a preveni şi/sau limita daunele persoanei şi a ale celor din jur; 

2) stabilizarea psihologică şi comportamentală a persoanei aflate în criză, în scopul 
reducerii distresului şi evoluţiei deteriorării capacităţii sale funcţionale adaptative; 

3) facilitarea înţelegerii rolului agenţilor declanşatori şi a dinamicii crizei, pentru a 
permite persoanei aflate în criză să formuleze afirmaţii de coping echilibrate, sănătoase şi 
să controleze, astfel, stările emoţionale negative şi autodistructive; 

4) focalizarea pe rezolvarea practică a problemelor, pe identificarea obiectivă a 
resurselor disponibile, pe formularea unui plan de acţiune realist şi pe identificarea surselor 
de suport social al persoanei aflate în criză; 

5) restabilirea încrederii persoanei aflate în criză, prin oferirea de asistenţă 
orientată spre redobândirea deprinderilor de coping adaptativ, a funcţionalităţii adecvate 
şi prin adoptarea unei atitudini echilibrate şi mai realiste. 
Evaluarea şi intervenţia în criza psihologică : 
Evaluarea persoanelor aflate în criză psihologică are ca scop identificarea rapidă a 
pericolului pe care persoana îl reprezintă pentru ea sau pentru alţii şi a gradului de 
deteriorare a funcţionalităţii în raport cu nivelul anterior declanşării crizei. De aceea, 
evaluarea în situaţia de criză psihologică este esenţială atât pentru intervenţie, cât şi pentru 
prevenirea eventualelor consecinţe negative (de ex., în cazul tentativelor de suicid). 
Ce se urmăreşte în timpul evaluării unei persoane aflată în criză psihologică? 
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1. Descrierea evenimentului declanşator al crizei;  
2. Determinarea perioadei când s-a produs (secvenţa temporală a crizei);  
3. Existenţa planului sau a intenţiei de suicid şi/sau homicid;  
4. Identificarea funcţionării generale în plan social, familial etc.;  
5. Evaluarea consumului de alcool/substanţe, în prezent şi în antecedente;  
6. Dacă persoana a mai experimentat acel tip de stresor cu altă ocazie şi ce metode de 
coping a utilizat;  
7. Determinarea capacităţii de coping prezente (dacă a încercat o metodă de a ieşi din criză 
şi ce rezultate a avut);  
8. Percepţia persoanei despre criză, gradul de severitate, existenţa resurselor proprii 
(calităţi, abilităţi, experienţă, trăsături de personalitate);  
9. Identificarea accesului la reţeaua de suport social din proximitatea persoanei (familie, 
prieteni, colegi etc.);  
10. Identificarea nivelul de funcţionare din pre-criză;  
11. Aderenţa persoanei la mijloacele/metodele externe disponibile de ajutor. 
1. Identificarea precoce a persoanei în criză 
Caracteristici emoţionale:  

• instabilitate emoţională; 
• iritabilitate;  
• tensiune;  
• mânie;  
• anxietate;  
• lipsă de control al emoţiilor;  
• crize de plâns;  
• lipsă de răbdare etc.;  

Caracteristici cognitive:  
• dificultăţi de concentrare;  
• tulburări de memorie etc;  

Caracteristici comportamentale:  
• impulsivitate;  
• agitaţie psihomotorie;  
• agresivitate;  
• izolare socială;  
• lipsă totală de reacţie etc. 

2. Stabilirea rapidă a contactului cu persoana aflată în criză psihologică 
Cum intervenim?  

- „construiţi” încrederea, prin asigurarea persoanei asupra confidenţialităţii şi a 
onestităţii;  

- ascultaţi într-o manieră atentă şi activă;  
- oferiţi oportunitatea persoanei de a comunica în felul în care poate şi doreşte să o 

facă;  
- evaluaţi emoţiile persoanei şi controlaţi comunicarea (ce spune, cum spune sau ce 

evită să spună;)  
- păstraţi o atitudine focalizată, deschisă, onestă şi sinceră, indiferent de situaţie sau 

de provocări;  
- adresaţi întrebări deschise, pentru a evita răspunsurile scurte;  
- parafrazaţi şi faceţi reflectări empatice pentru a-i oferi persoanei sentimentul că a 

fost auzită;  
- solicitaţi permisiunea de a acţiona;  
- adaptaţi intervenţia la contextul cultural al persoanei;  
- adaptaţi intervenţia la particularităţile de gen ale persoanei. 



3. Identificarea factorilor declanşatori şi a problemelor majore  
În această etapă se stabilesc:  

- natura problemei;  
- factorii declanşatori;  
- existenţa unor situaţii asemănătoare în trecut;  
- modalităţile anterioare de coping în situaţii asemănătoare şi eficacitatea acestora;  
- existenţa resurselor personale, familiale şi comunitare.  

 
Cum intervenim?  

- solicitaţi persoanei să descrie sumar evenimentul care a declanşat criza;  
- determinaţi când s-a întâmplat;  
- determinaţi dacă persoana a mai experimentat un astfel de eveniment traumatic în 

trecut şi ce metode a folosit pentru a depăşi impactul;  
- determinaţi dacă persoana a încercat să utilizeze metode pe care le-a mai folosit în 

situaţii similare şi care a fost eficacitatea lor;  
- evaluaţi riscul potenţial de suicid şi homicid, probabilitatea intenţiei, existenţa unui 

plan şi a mijloacelor de suicid/homicid;  
- evaluaţi percepţia persoanei asupra abilităţii personale de a depăşi criza;  
- evaluaţi folosirea alcoolului şi a drogurilor;  
- evaluaţi prezenţa unor tulburărilor psihice preexistente şi prezenţa simptomelor 

acestora (depresie, anxietate, fobii, obsesii etc.). 
 
 
4. Managementul emoţiilor negative disfuncţionale ale persoanei aflate în criză 
Cum intervenim?  

- ajutaţi persoana să-şi identifice şi să exprime emoţiile şi gândurile, oferindu-i timpul 
necesar pentru aceasta;  

- conferiţi-i siguranţa că este auzită, simţită şi înţeleasă;  
- exprimaţi empatie şi compasiune faţă de starea emoţională în care se află;  
- ajutaţi-o să-şi accepte emoţiile şi gândurile fără a se judeca pentru ele;  
- validaţi-i emoţionalitatea ca pe ceva uman în situaţia dată;  
- ajutaţi-o să-şi descrie emoţiile în cuvinte şi să le denumească;  
- evitaţi să fiţi excesiv de rezonant(ă) la emoţiile persoanei, pentru a nu le întreţine 

şi amplifica;  
- comunicaţi calm, clar, scurt, nu daţi ordine, nu etichetaţi, nu vă arătaţi 

precipitat(ă), nu fiţi excesiv de directiv(ă);  
- învăţaţi persoana să folosească exerciţii de respiraţie, relaxare musculară, tehnici 

de distragere a atenţiei şi de angajare în activităţi de calmare, pentru creşterea 
toleranţei la stres;  

- învăţaţi persoana să folosească metode de acceptare a realităţii (a lua gândurile 
proprii ca pe simple gânduri şi a nu reacţiona la ele, a accepta realitatea fără a 
încerca să o schimbe, etc.).  

- rămâneţi cu persoana până se linişteşte;  
- ajutaţi-o să-şi corecteze distorsiunile cognitive cu privire la criză pentru a-şi reduce 

reacţiile disfuncţionale/dezadaptative (gândirea „totul sau nimic”, catastrofizarea, 
filtrarea mentală etc.). 

 
5. Generarea şi explorarea alternativelor de coping 
Cum intervenim?  

- stabiliţi o relaţie de acceptare necondiţionată; ajutaţi persoana să stabilească ceea 
ce crede că a declanşat criza;  

- clarificaţi problemele cărora trebuie să le facă faţă;  
- ajutaţi-o să-şi identifice sursa problemelor sale;  
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- încurajaţi-o să discute despre schimbările pe care le-ar dori sau ar fi necesar să le 
facă;  

- încurajaţi explorarea emoţiilor şi a gândurilor care le generează, precum şi a 
alternativelor de coping adecvate;  

- ghidaţi-o într-un proces de rezolvare a problemelor practice prin care să-şi orienteze 
viaţa într-o direcţie pozitivă;  

- folosiţi o abordare realistă şi focalizată pe probleme specifice;  
- asistaţi-o în procesul de diviziune a problemei în părţi mai mici, pe care să le 

identifice, să le ordoneze, să le prioritizeze şi să încerce să le rezolve într-un mod 
logic;  

- ajutaţi-o să cântărească consecinţele pozitive şi negative ale fiecărei acţiuni;  
- cultivaţi-i optimismul, ajutaţi-o să vadă problema ca fiind externă, temporară, 

specifică şi nu ca o expresie inevitabilă a eşecului său personal;  
- ajutaţi-o să selecteze strategii de coping alternative care să-i uşureze situaţia;  
- asistaţi-o în identificarea suportului social disponibil (din partea familiei, a 

comunităţii);  
- încurajaţi-o să preia responsabilitatea propriilor greşeli, fără a creşterea 

sentimentului de neajutorare specific crizei;  
- ghidaţi-o spre comportamente de auto-îngrijire, precum igiena proprie, alimentaţia 

raţională, hidratarea, exerciţiile fizice, evitarea consumului de alcool şi droguri, 
angajarea în activităţi care-i fac plăcere;  

- ajutaţi-o să-şi îmbunătăţească imaginea de sine, să aibă curajul schimbării, să facă 
afirmaţii echilibrate la adresa propriei persoane; 

- ajutaţi-o să identifice ceea ce e mai important şi ceea ce contează cu adevărat, 
pentru a reduce lista de probleme zilnice de rezolvat. 

 
6. Implementarea unui plan de acţiune 
Această etapă reprezintă trecerea de la conştientizarea crizei la rezolvarea acesteia. Planul 
de acţiune pentru ieşirea din criză are ca scop restabilirea echilibrului psihologic şi a 
funcţionării adecvate a persoanei. 
Cum intervenim?  

- ajutaţi persoana să poată face o schimbare concretă în viaţă;  
- încurajaţi-o să creadă în capacitatea sa de a realiza ceea ce îşi doreşte;  
- ajutaţi-o să vadă diferenţa dintre problemă şi soluţia problemei;  
- ajutaţi-o să evoce şi să formuleze explicit dorinţa de a trece la formularea unui plan 

de schimbare/acţiune;  
- asistaţi-o pentru a înţelege discrepanţa dintre unde este acum şi unde ar vrea să fie;  
- deschideţi discuţia schimbărilor posibile şi fezabile care să constituie nucleul 

planului de acţiune;  
- ajutaţi-o să vadă că problema şi soluţia problemei sunt parte integrantă a crizei;  
- ajutaţi persoana să găsească soluţia adecvată, să o formuleze şi să o pună în practică. 

 
7. Continuitatea suportului 
În această etapă, se stabileşte modul de contact ulterior cu persoana, în vederea evaluării 
stării post-criză şi a transferului responsabilităţii îngrijirii acesteia către alţi profesionişti 
din domeniul medical şi/sau psihologic. 
 
Cum intervenim?  

- discutaţi despre oportunitatea contactului ulterior cu persoana, în vederea 
monitorizării progresului;  

- asiguraţi persoana asupra confidenţialităţii acestor întâlniri;  



- discutaţi despre conţinutul întâlnirilor: modul în care persoana îndeplineşte planul 
de acţiune; rezultatul acţiunilor întreprinse; utilizarea de alternative; legătura cu 
comunitatea; evaluarea funcţionalităţii;  

- discutaţi despre necesitatea derulării ulterioare a altor programe (consiliere 
psihologică, psihoterapie, asistenţă socială etc.). 
 

 
Capitolul 3. GENERALITĂŢI DESPRE PRIMUL AJUTOR PSIHOLOGIC 
Primul ajutor psihologic este o abordare modulară de intervenţie în criză, cu un suport 
ştiinţific solid, bazată pe dovezi, cu scopul de a asigura asistenţă copiilor, adolescenţilor, 
adulţilor şi familiilor, imediat după producerea unui eveniment cu potenţial traumatic. 
Obiectivele de bază ale primului ajutor psihologic  

- Stabilirea unor contacte umane într-o manieră non-intruzivă şi plină de compasiune.  
- Creşterea imediată şi continuă a siguranţei şi asigurarea confortului fizic şi 

emoţional.  
- Calmarea şi orientarea persoanelor copleşite de emoţii sau îndurerate.  
- Ajutarea persoanelor afectate de eveniment să-şi exprime grijile şi nevoile imediate 

şi culegerea de informaţii suplimentare, utilizând mijloacele cele mai adecvate.  
- Oferirea de asistenţă practică şi de informaţii utile, pentru a ajuta persoanele 

afectate să-şi rezolve nevoile şi îngrijorările imediate.  
- Conectarea persoanelor afectate, cât mai curând posibil, la reţelele de suport social, 

incluzând membri de familie, prieteni, vecini şi resurse de ajutor comunitar.  
- Încurajarea coping-ului adaptativ, a eforturilor de a înfrunta situaţia şi a punctelor 

tari ale persoanelor afectate, precum şi responsabilizarea acestora şi a familiilor să 
preia un rol activ în propria recuperare.  

- Furnizarea de informaţii care ar putea ajuta persoanele afectate să înfrunte efectiv 
impactul psihologic al evenimentelor cu potenţial traumatic. 

- Facilitarea continuităţii în eforturile de răspuns la efectele evenimentului cu 
potenţial traumatic, prin clarificarea duratei pentru care primul ajutor psihologic va 
fi disponibil şi (când este cazul) prin asigurarea legăturii dintre persoana afectată şi 
un alt membru al serviciilor de sănătate mentală/al altor organizaţii implicate în 
furnizarea de ajutor. 
 

Linii directoare în furnizarea primului ajutor psihologic  
 
- Pentru început, observaţi situaţia, într-o manieră politicoasă, fără a interveni. Apoi, 

puneţi întrebări simple şi respectuoase, astfel încât să puteţi să discutaţi cum puteţi 
fi de ajutor.  

- Iniţiaţi contactul numai după ce aţi observat situaţia şi persoana sau familia şi aţi 
stabilit că respectivul contact nu va reprezenta o intruziune sau o perturbare.  

- Fiţi pregătit(ă) să fiţi fie evitat(ă), fie copleşit(ă) de cereri de contact din partea 
persoanelor afectate, aşa că realizaţi un contact scurt şi respectuos cu fiecare dintre 
persoanele care vă abordează.  

- Vorbiţi calm. Aveţi răbdare, fiţi cordial(ă) şi sensibil(ă).  
- Vorbiţi în termeni simpli, concreţi; nu folosiţi acronime. Dacă este necesar, vorbiţi 

rar.  
- Dacă persoanele afectate vor să vorbească, fiţi pregătit(ă) să le ascultaţi. Atunci 

când ascultaţi, concentraţi-vă să înţelegeţi ceea ce vor să vă spună şi cum puteţi fi 
de ajutor.  

- Apreciaţi şi încurajaţi aspectele pozitive din ceea ce a făcut o persoană pentru a fi 
în siguranţă.  

- Adaptaţi informaţia pe care o oferiţi, astfel încât să se adreseze scopurilor imediate 
ale persoanei şi clarificaţi răspunsurile, repetându-le ori de câte ori este nevoie.  
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- Oferiţi informaţii clare şi adecvate vârstei audienţei şi corectaţi credinţele greşite. 
Dacă nu ştiţi ceva, recunoaşteţi acest lucru şi oferiţi-vă să aflaţi. 

- Dacă trebuie să comunicaţi prin intermediul unui interpret, priviţi şi adresaţi-vă 
persoanei respective şi nu interpretului.  

- Amintiţi-vă că scopul primului ajutor psihologic este să reducă distresul emoţional, 
să asigure asistenţa pentru nevoile curente şi să promoveze funcţionarea adaptativă, 
nu să obţină detalii cu privire la experienţele traumatice şi la pierderi.  
 

Lucrul cu copiii şi adolescenţii  
- Aşezaţi-vă sau ghemuiţi-vă la nivelul privirii copilului.  
- Ajutaţi-i pe copii să-şi verbalizeze emoţiile, preocupările şi nedumeririle; furnizaţi 

etichete simple pentru reacţii emoţionale comune (ex. supărat, trist, speriat, 
îngrijorat). Ajustaţi-vă limbajul la nivelul de înţelegere al copiilor, astfel încât să 
puteţi să realizaţi o conexiune cu ei, să-i ajutaţi să se simtă înţeleşi şi să se înţeleagă 
pe ei înşişi. Nu le creşteţi distresul emoţional folosind termeni precum „îngrozit” sau 
„şocat”.  

- Potriviţi-vă limbajul la nivelul de dezvoltare a copilului. Copiii de 12 ani sau mai 
mici, de obicei, înţeleg mai greu conceptele abstracte şi metaforele, comparativ cu 
adulţii. Folosiţi, pe cât posibil, un limbaj simplu şi direct.  

- Adolescenţilor le place, mai degrabă, ca trăirile lor emoţionale, preocupările şi 
întrebările pe care le au să fie abordate într-o manieră asemănătoare cu cea 
adoptată în cazul adulţilor, decât cu cea folosită în cazul copiilor.  

 
Lucrul cu persoane cu dizabilităţi  
 

- Dacă este nevoie, acordaţi primul ajutor psihologic într-o zonă în care prezenţa 
zgomotului sau a altor stimuli este mai redusă.  

- Adresaţi-vă direct persoanei, în loc să vorbiţi cu aparţinătorul, dacă este posibilă o 
comunicare directă.  

- Dacă există aspecte care fac comunicarea dificilă (probleme de auz, de vorbire, de 
memorie), vorbiţi rar şi folosiţi un limbaj cât mai simplu.  

- Credeţi pe cuvânt persoana care vă spune că are o dizabilitate, chiar dacă aceasta 
nu este vizibilă sau nu vă este familiară.  

- Dacă nu ştiţi cum aţi putea ajuta, întrebaţi Ce pot face să vă ajut? şi aveţi încredere 
în ceea ce vă spune persoana respectivă.  

- Dacă este posibil, încurajaţi persoana să se ajute singură.  
- Oferiţi braţul persoanelor care nu văd sau care au o vedere slabă, pentru a le ajuta 

să se deplaseze în zone nefamiliare pentru ele sau care au devenit astfel, ca urmare 
a producerii evenimentului.  

- Dacă este nevoie, oferiţi-vă să notaţi informaţiile şi faceţi demersurile necesare ca 
persoana să primească în scris anunţurile pe care le faceţi verbal pentru restul 
persoanelor.  

- Asiguraţi-vă că au la dispoziţie echipamentul necesar (de exemplu, medicamente, 
butelie de oxigen, echipament respirator, scaun cu rotile).  

 
GENERALITĂŢI DESPRE DEFUSING 
 
Defusing-ul reprezintă o intervenţie suportivă, la nivel de grup mic, realizată în vederea 
reducerii distresului iniţial, desfăşurată la câteva ore de la producerea unui eveniment cu 
potenţial traumatic, centrată pe explorarea şi normalizarea reacţiilor legate de acesta şi 
oferirea informaţiilor pentru adoptarea unor comportamente funcţionale. 



 
Cele 3 faze pe care le presupune defusing-ul sunt:  
a. faza introductivă, în care au loc prezentările şi membrilor grupului li se explică faptul că 
scopul întâlnirii respective este acela de a oferi sprijin;  
b. explorarea experienţei, în care membrii grupului sunt încurajaţi să discute despre 
experienţa prin care au trecut;  
c. furnizarea informaţiilor cu privire la stările emoţionale/trăirile pe care este de aşteptat 
să le aibă şi resursele de sprijin la care pot apela.  
 
Fiţi conştient(ă) de categoriile de populaţie expuse riscului Persoanele care prezintă un 
risc special sunt:  

- copiii (în special, copiii ai căror părinţi au murit sau sunt daţi dispăruţi);  
- cei care au suferit multiple relocări;  
- cei cu o situaţie medicală delicată;  
- persoanele în vârstă;  
- cei cu afecţiuni mentale severe;  
- cei cu boli sau dizabilităţi fizice;  
- adolescenţii care ar putea să-şi asume riscuri;  
- adolescenţii şi adulţii cu probleme legate de abuzul de substanţe;  
- femeile gravide;  
- mamele cu sugari sau cu copii mici;  
- profesioniştii sau voluntarii care participă la eforturile de răspuns şi recuperare după 

producerea evenimentului cu potenţial traumatic;  
- cei care se confruntă cu pierderea unei persoane apropiate;  
- cei expuşi direct la scene groteşti sau la o ameninţare extremă la adresa vieţii.  

 
Deoarece prevalenţa expunerii la o traumă anterioară poate fi mai mare în rândul 
persoanelor aparţinând unor categorii de populaţie dezavantajate din punct de vedere 
economic, comunităţile minoritare şi marginalizate pot avea rate mai mari de probleme de 
sănătate mentală, corelate cu o traumă intervenită înainte de producerea evenimentului. 
De aceea, repsectivele categorii de populaţie prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta 
probleme. Neîncrederea, stigmatizarea, teama şi lipsa de cunoştinţe cu privire la serviciile 
de ajutor disponibile reprezintă bariere importante în direcţionarea, furnizarea şi primirea 
de servicii, pentru aceste categorii de populaţie.  
 
Este mai probabil ca cei care locuiesc în regiuni expuse la riscul unor asemenea evenimente 
(inundaţii sau cutremure, de exemplu) să fi avut experienţe anterioare în acest sens, însă 
faptul că au făcut faţă, în trecut, unui asemenea eveniment se poate dovedi util în situaţia 
curentă. 
 
 
Capitolul 4.  ETAPE ESENŢIALE ÎN INTERVENŢIA ÎN CRIZĂ ŞI ÎN ACORDAREA PRIMULUI 
AJUTOR PSIHOLOGIC 
 
A. CONTACT ŞI IMPLICARE 

 
Primul contact cu o persoană afectată este important. Dacă este gestionat într-o manieră 
respectuoasă şi plină de compasiune, va putea asigura stabilirea unei relaţii de ajutor 
efectiv şi va creşte nivelul de receptivitate al persoanei respective la ajutorul oferit ulterior. 
Prima dumneavoastră prioritate ar trebui să fie aceea de a gestiona contactul cu cei care 
vă caută, în special atunci când sunteţi abordat(ă) simultan de mai multe persoane. Stabiliţi 
contacte cu cât mai multe persoane puteţi. Adesea, acest contact va fi foarte scurt, dar 
chiar şi un scurt moment de atenţie şi de calm acordat altei persoane poate fi stabilizator 
şi util pentru cineva care se simte depăşit emoţional. 
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Prezentaţi-vă şi întrebaţi despre nevoile imediate  
Prezentaţi-vă, spunându-vă numele şi titlul/instituţia/ organizaţia şi descrieţi rolul pe care 
îl aveţi. Cereţi permisiunea de a vorbi cu ei şi explicaţi-le că scopul dumneavoastră este 
acela de a afla dacă există ceva ce puteţi face pentru ca lucrurile să fie mai uşoare sau 
pentru a-i ajuta să-şi ofere singuri sprijin pentru a se simţi mai bine. Dacă nu aveţi 
permisiunea să procedaţi altfel, adresaţi-vă persoanelor folosind numele de familie. Invitaţi 
persoana să se aşeze, încercaţi să asiguraţi conversaţiei, pe cât posibil, un caracter cât mai 
privat şi acordaţi-i întreaga dumneavoastră atenţie. Vorbiţi încet şi calm. Evitaţi să priviţi 
împrejur sau să păreţi distras(ă). 

 
Adult: 
Bună ziua. Numele meu este __________________. Lucrez cu ____________. Încercăm să 
vedem ce fac oamenii şi dacă-i putem ajuta să facă faţă mai uşor situaţiei. Putem vorbi? 
Cum vă numiţi? Domnule Ionescu, înainte de a sta de vorbă, aveţi nevoie de ceva în 
momentul acesta, de nişte apă, de exemplu?  
 
Adolescent/copil: 
Şi aceasta este fiica dumneavoastră? (aşezaţi-vă la nivelul privirii copilului şi adresaţi-vă 
într-o manieră prietenoasă, utilizându-i numele şi vorbind cu blândeţe). Bună, Andreea, 
numele meu este _______________ şi sunt aici ca să vă ajut, pe tine şi pe cei din familia 
ta. Ai nevoie de ceva în momentul acesta? Apa şi sucul sunt acolo şi avem câteva pături şi 
ceva jucării în cutiile acelea.  
 
 B. SIGURANŢĂ ŞI CONFORT 

 
Asiguraţi protecţia fizică imediată  
Asiguraţi-vă că persoanele şi familiile sunt în siguranţă din punct de vedere fizic, atât cât 
este posibil în situaţia dată. Dacă este necesar, reorganizaţi spaţiul din imediata lor 
apropiere, pentru a creşte siguranţa fizică şi emoţională. De exemplu: 

- găsiţi cele mai potrivite persoane oficiale care pot rezolva aspectele de siguranţă 
care vă depăşesc posibilităţile de control, cum ar fi ameninţări, uz de arme etc.;  

- îndepărtaţi bucăţile de sticlă spartă sau obiectele ascuţite, obiectele sau piesele de 
mobilier care pot produce alunecări sau căderi, precum şi lichidele împrăştiate pe 
jos;  

- amplasaţi bariere, pentru a preveni pătrunderea persoanelor neautorizate;  
- asiguraţi-vă că persoanele care ar putea cădea sunt amplasate în zone care nu 

necesită utilizarea scărilor sau că se află la nivelurile cele mai joase ale adăpostului 
(dacă este cazul). 
 
Dacă există probleme medicale care necesită îngrijire urgentă, contactaţi imediat 
cel mai apropiat echipaj medical. Rămâneţi cu persoana afectată sau găsiţi pe 
altcineva care să stea cu ea, până când poate obţine ajutor. 
 

Furnizaţi informaţii simple despre activităţile şi serviciile de intervenţie  
 
Întrebaţi persoanele afectate dacă au nelămuriri legate de ceea ce urmează să se întâmple 
şi furnizaţi-le informaţii corecte şi simple cu privire la ceea ce se pot aştepta să se întâmple 
în continuare. Dacă nu aveţi informaţii specifice, nu inventaţi informaţii, doar de dragul de 
a le face să se simtă mai în siguranţă. Ceea ce puteţi face, însă, este să puneţi la punct, 
împreună cu persoana respectivă, un plan prin care poate obţine informaţiile necesare. 



 
Adult/adolescent: 
Din câte am înţeles, vom începe să transportăm oamenii la adăpostul de la Liceul X, cam 
într-o oră. Acolo se vor găsi mâncare, haine curate şi un loc pentru odihnă. Rămâneţi în 
această zonă. Un membru al echipei vă va căuta aici, când vom fi gata de plecare.  
 
Copil: 
Iată ce o să se întâmple în continuare. În curând, tu şi cu mama ta veţi merge într-un loc 
care se numeşte adăpost, adică într-o clădire sigură, în care se află mâncare, haine curate, 
locuri de odihnă şi în care, dacă vrei, o să poţi să te joci cu jucării. Rămâi aici, aproape de 
mama ta, până când oamenii vor fi gata de plecare.  
 
Fiţi atent(ă) la asigurarea confortului fizic 
Căutaţi cele mai simple modalităţi de a face mediul înconjurător mai confortabil. Dacă este 
posibil, luaţi în considerare aspecte precum temperatura, lumina, calitatea aerului. Pentru 
a reduce sentimentele de neajutorare sau de dependenţă, încurajaţi persoanele afectate să 
se implice în obţinerea lucrurilor necesare pentru asigurarea confortului (de exemplu, 
oferiţi-vă să însoţiţi persoana până la zona în care se află proviziile, în loc să le aduceţi 
dumneavoastră). 
 
În cazul copiilor, jucării precum ursuleţii de pluş, pe care-i pot îmbrăţişa şi de care pot avea 
grijă, îi pot ajuta să-şi redobândească calmul. Puteţi să-i învăţaţi cum să aibă grijă de ei 
înşişi, explicându-le cum să aibă „grijă” de jucăria respectivă (de exemplu, „adu-ţi aminte 
că are nevoie să bea multă apă şi să mănânce de trei ori pe zi – iar tu poţi face la fel”). 
 
Acordaţi atenţie copiilor care sunt separaţi de părinţi 
Părinţii joacă un rol crucial în percepţiile copiilor cu privire la siguranţă, imediat după 
producerea unui eveniment cu potenţial traumatic. În eventualitatea în care copiii sunt 
separaţi de părinţii lor, ajutaţi-i să se regăsească cât mai repede posibil. Încercaţi să-i faceţi 
să se simtă cât mai în siguranţă, cât timp se încearcă localizarea lor sau în timpul 
perioadelor în care părinţii se pot dovedi depăşiţi emoţional de situaţie şi, în consecinţă, 
inaccesibili emoţional pentru copiii lor.  
 
Pentru copiii separaţi de părinţi, ajutaţi la amenajarea unui spaţiu cât mai prietenos, special 
destinat acestora. Poate fi un colţ de încăpere sau o cameră, în mod ideal, separat de 
activităţile de salvare, încălzit şi cu o singură uşă, pentru a putea controla cine intră şi cine 
iese. 
 
Pe lângă asigurarea securităţii fizice a copiilor, este, de asemenea, important să-i protejaţi 
de expunerea la stimuli traumatici suplimentari, incluzând locuri, sunete sau mirosuri care 
se pot dovedi ameninţătoare. De exemplu, pompierii pot utiliza pelerinele pentru a-i feri 
pe copii de aspectele cu potenţial traumatic, în timp ce îi duc către un loc sigur. Este 
important de reţinut analogia cu „pelerina”, pentru că, temporar, veţi juca acest rol de 
protecţie pentru copil. Utilizaţi acest timp pentru a afla numele copiilor, pentru a înţelege 
situaţia şi pentru a-i reasigura că-i veţi duce într-un loc sigur, în timp ce adulţii vor acţiona 
pentru a-i pune în legătură cu familiile lor. 
 
Acordaţi o atenţie deosebită persoanelor care tocmai au suferit o pierdere 
Cineva care şi-a pierdut un membru de familie sau un prieten apropiat ar putea să dorească 
să-şi exprime sentimentele sau să vorbească despre persoana pe care a iubit-o. Ascultaţi cu 
atenţie şi compasiune atunci când vă povesteşte ceea ce trăieşte. Nu încercaţi să aflaţi 
detalii. Folosiţi-i numele, în loc să vă referiţi la persoană utilizând termenul de 
„decedat(ă)”. 
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Dacă o persoană afectată spune oricare dintre lucrurile menţionate mai sus, puteţi să 
aprobaţi în mod respectuos şi/sau să reflectaţi ceea ce simte sau gândeşte (de exemplu, e 
de ajutor pentru tine să ştii că nu a suferit, chiar dacă ţi-ai fi dorit cu adevărat să 
supravieţuiască), dar nu iniţiaţi dumneavoastră aceste gen de afirmaţii. 
 
Copii şi adolescenţi 
Felul în care este înţeleasă moartea de către copii şi adolescenţi variază în funcţie de etapa 
de dezvoltare în care se află şi este influenţat de familie, religie şi valori culturale.  
Copiii preşcolari ar putea să nu înţeleagă caracterul permanent al morţii şi să aştepte 
întoarcerea persoanei.  
Copiii de vârstă şcolară pot înţelege realitatea fizică a morţii, dar, dorindu-şi foarte mult 
ca persoana iubită să se întoarcă, pot avea senzaţia prezenţei ei, „ca un fel de fantomă” şi 
să nu vorbească cu alţii despre aceste experienţe.  
Adolescenţii se pot simţi provocaţi de pierderea unui membru al familiei şi ar putea începe 
să ia decizii proprii cu privire la viitor. 
 
Sprijiniţi rudele implicate în identificarea persoanelor decedate  
Atunci când membrilor de familie li se solicită să se implice în procesul de identificare, este 
posibil ca autorităţile să-i însoţească la morgă sau într-un alt loc, însă cei/cele care acordă 
primul ajutor psihologic, de regulă, nu participă la această acţiune. În schimb, pot acorda 
primul ajutor psihologic/interveni în situaţia producerii unei crize psihologice, imediat 
înainte şi după acţiunea de identificare. Unele persoane ar putea să simtă nevoia de a vedea 
cadavrul, înainte de a accepta că persoana respectivă este moartă.  
 
Adolescenţii şi copiii mai mari ar putea solicita să fie prezenţi la identificare, însă, în 
majoritatea situaţiilor, ei trebuie descurajaţi să se implice în această activitate, întrucât 
este posibil ca trupul neînsufleţit al persoanei pe care vor să o vadă să fie într-o stare de 
deteriorare profundă, astfel încât vederea lui să se dovedească foarte traumatizantă. 
Părinţii ar putea spune, de exemplu: Ştii, unchiul tău nu şi-ar dori să îl vezi aşa. Voi merge 
eu, să mă asigur că este vorba despre el, dar nu cred că ar trebui să vii şi tu. 
 
Opţiuni pentru stabilizarea persoanelor aflate în distres: 
 

- Respectaţi intimitatea persoanelor şi oferiţi-le câteva minute de singurătate. 
Spuneţi-le că sunteţi disponibil(ă) dacă vor avea nevoie de dumneavoastră sau că 
veţi reveni în câteva minute să vedeţi ce fac sau dacă vor avea nevoie de vreun 
ajutor la momentul respectiv.  

- Oferiţi-i ceva de băut sau un scaun, în loc să încercaţi să vorbiţi imediat cu persoana;  
- Ajutaţi persoana respectivă să se concentreze asupra sentimentelor, gândurilor şi 

scopurilor pe care le poate controla.  
Dacă persoana pare să fie extrem de agitată, vorbeşte precipitat, pare să nu ştie 

unde se află sau plânge intens şi fără să se poată opri, ar putea fi util să faceţi următoarele:  
- Cereţi-i să vă asculte sau să vă privească.  
- Aflaţi dacă ştie cine este, unde se află şi ce s-a întâmplat.  
- Cereţi-i să descrie împrejurimile şi să spună unde vă aflaţi.  
- Lămuriţi-o în legătură cu ce s-a întâmplat şi care a fost ordinea evenimentelor (fără 

detalii prea „vii”).  
 



O metodă de stabilizare a copiilor şi adulţilor agitaţi, numită tehnica de 
distragere/refocalizare a atenţiei în momentul prezent (tip „grounding - ancorare în 
prezent”) este prezentată mai jos. Puteţi să începeţi tehnica spunând:  
După o experienţă înspăimântătoare, s-ar putea să îţi dai seama că eşti copleşit(ă) de 
emoţii sau incapabil(ă) să te opreşti în a te gândi la ceea ce s-a întâmplat. Ai putea folosi 
o metodă care se numeşte „ancorare în prezent” ca să te simţi mai puţin copleşit(ă). 
Această tehnică îţi redirecţionează atenţia de la gândurile tale la lumea exterioară. Iată 
ce ai de făcut:  

- Aşează-te într-o poziţie confortabilă, fără să încrucişezi mâinile sau picioarele.  
- Inspiră şi expiră încet şi profund.  
- Priveşte în jurul tău şi identifică cinci lucruri nestresante pe care le poţi vedea. 

Numeşte-le pe fiecare, în gând; de exemplu, poţi spune „văd duşumeaua, un pantof, 
o masă, o persoană”.  

- Inspiră şi expiră încet şi profund. 
- Apoi, identifică cinci sunete pe care le poţi auzi. Numeşte-l pe fiecare, în gând; de 

exemplu, poţi spune „aud o femeie vorbind, mă aud pe mine respirând, aud cum se 
închide o uşă, aud pe cineva tastând, aud un mobil sunând”.  

- Inspiră şi expiră încet şi profund.  
- Apoi, identifică cinci lucruri pe care le atingi. Numeşte-l pe fiecare, în gând; de 

exemplu, poţi sune „simt braţele fotoliului cu mâinile, simt pătura pe care o ţin în 
mâini, simt cum spatele meu atinge spătarul scaunului, îmi simt buzele strâns 
lipite”.  

- Inspiră şi expiră încet şi profund.  
 
C. CONEXIUNE CU REŢELE DE SUPORT SOCIAL 
 
Discutaţi despre primirea şi oferirea de sprijin 
Puteţi să ajutaţi persoanele afectate să înţeleagă valoarea suportului social şi cum să fie 
suportive cu ceilalţi. Pentru început, puteţi să le împărtăşiţi faptul că experţii consideră 
conexiunea cu ceilalţi ca un factor important de recuperare după un dezastru. Informaţi-i 
că există diferenţe între stresul normal şi cel traumatic, ceea ce ar putea să-i determine pe 
oameni să se simtă invadaţi de amintiri şi, astfel, să încerce să evite amintirile traumatice. 
Spuneţi-le faptul că, după o traumă, unii oameni preferă să nu vorbească deloc despre 
experienţele traumatice sau să vorbească după o perioadă de timp, atunci când se simt 
suficient de în siguranţă pentru a „retrăi” experienţa. Alte persoane se pot simţi confortabil 
să vorbească şi s-ar putea să dorească să discute despre eveniment în numeroase ocazii. 

 
Adult : 
Atunci când veţi putea părăsi acest loc, s-ar putea să vă doriţi să fiţi împreună cu cei 
apropiaţi. S-ar putea să vă daţi seama că ar fi de ajutor să vorbiţi un pic despre ceea ce aţi 
trăit fiecare. Nu e obligatoriu să vorbiţi despre ceea ce s-a întâmplat. Vorbiţi doar despre 
ceea ce decideţi dumneavoastră să împărtăşiţi cu alţii. Este bine să nu grăbiţi discuţia, dar 
nici să aşteptaţi prea mult, dacă simţiţi că v-ar face bine, dumneavoastră sau celeilalte 
persoane, să vorbiţi.  
 
Adolescent : 
Când se întâmplă ceva cu adevărat supărător, cum este acest eveniment, chiar dacă nu ai 
chef să vorbeşti despre asta, este bine să te asiguri că ai cerut ceea ce ai nevoie. De 
asemenea, s-ar putea să-ţi dai seama că o să te simţi mai bine dacă încerci să-i ajuţi pe 
alţii.  
 
Copil: 
Este foarte bine că-i laşi pe adulţi să ştie ce ai nevoie. Este important să continui să-i laşi 
pe ceilalţi să ştie cum pot să te ajute. Ai putea face şi tu lucruri extraordinare, ajutându-
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i pe adulţi; ai putea, de exemplu, să-ţi supraveghezi frăţiorul mai mic sau să vorbeşti cu 
alţi copii care sunt speriaţi. Cu cât o să oferi mai mult ajutor, cu atât lucrurile se vor 
îmbunătăţi. Chiar şi adulţii au nevoie de ajutor, în momente ca acestea.  

  
D. INFORMARE DESPRE MODALITĂŢI DE COPING 

 
Evenimentele cu potenţial traumatic pot produce dezorientare, confuzie şi senzaţia că eşti 
depăşit(ă) de situaţie. Există variate tipuri de informaţii care pot fi utile în reorientarea 
copiilor şi adulţilor, în situaţia dată. Acestea includ:  

- informaţii despre ceea ce se cunoaşte la momentul respectiv despre evenimentul 
neaşteptat;  

- informaţii despre ceea ce s-a făcut pentru sprijinul lor;  
- informaţii despre serviciile disponibile;  
- informaţii despre reacţiile post-eveniment şi cum pot fi gestionate;  
- informaţii despre cum poţi să ai grijă de tine şi de familie;  
- informaţii despre modalităţi de coping.  

 
În furnizarea acestei informaţii, cei care acordă primul ajutor psihologic trebuie să-şi 
folosească propriul discernământ pentru a stabili când să prezinte informaţia şi care este 
cea mai utilă şi pertinentă informaţie care trebuie transmisă. Cea mai utilă informaţie este 
aceea care asigură asistenţa în rezolvarea nevoilor imediate, reduce distresul, calmează 
îngrijorările curente şi sprijină eforturile pozitive de a face faţă situaţiei. 
 
Furnizaţi informaţii de bază despre reacţiile la stres  
Dacă este cazul, s-ar putea să fie util să discutaţi pe scurt despre reacţiile comune la stres 
pe care le trăieşte o persoană afectată de eveniment. Reacţiile la stres pot fi alarmante 
pentru unele dintre aceste persoane. Unii vor fi înspăimântaţi sau stresaţi peste măsură de 
propriile lor modalităţi de a reacţiona la eveniment; alţii îşi vor percepe propriile reacţii 
într-o manieră negativă şi producătoare de distres (de exemplu, „reacţiile mele înseamnă 
că ceva nu este în regulă cu mine” sau „reacţiile mele înseamnă că sunt slab(ă)”). Prin 
urmare, persoanele respective ar putea beneficia de explicaţii referitoare la reacţiile pe 
care le au şi ar putea înţelege că acestea sunt normale şi de aşteptat să se producă. 
 
Revedeţi reacţiile psihologice comune la experienţele legate de traumă şi pierdere 
Furnizaţi instruire psihologică de bază cu privire la reacţiile comune la stres, în special 
pentru persoanele care au suferit o expunere semnificativă la evenimente cu potenţial 
traumatic sau pierderi substanţiale. Cel/cea care acordă primul ajutor psihologic le poate 
trece în revistă, subliniind, încă o dată, că aceste reacţii sunt de înţeles şi de aşteptat în 
asemenea situaţii. Informaţi persoanele respective că, dacă aceste reacţii continuă să le 
influenţeze capacitatea de a funcţiona adecvat timp mai îndelungat de o lună, ar trebui să 
aibă în vedere solicitarea de servicii psihologice specializate. 
 
Există trei tipuri de reacţii la stresul traumatic:  
Reacţii intruzive – reprezintă modalităţi prin care experienţa traumatică revine în minte. 
Aceste reacţii includ imagini sau gânduri stresante despre eveniment (imagini ale celor 
văzute) sau vise referitoare la ceea ce s-a întâmplat. În rândul copiilor, coşmarurile care 
pot apărea pot să nu aibă un conţinut specific legat de dezastru. Reacţiile intruzive pot 
include, de asemenea, reacţii fizice şi emoţionale supărătoare declanşate de lucruri care 
aduc aminte de experienţa respectivă. Unii oameni pot reacţiona ca şi când una dintre cele 
mai rele experienţe ale lor se repetă la nesfârşit. Acest lucru poartă numele de „flashback”.  
 



Reacţii de evitare şi de retragere – sunt modalităţi prin care oamenii obişnuiesc să se ţină 
departe de/să se protejeze împotriva reacţiilor intruzive. Aceste reacţii includ eforturile de 
a evita să vorbeşti, să te gândeşti sau să ai trăiri emoţionale legate de evenimentul 
traumatic şi să eviţi orice ar putea readuce în minte respectivul eveniment, inclusiv locuri 
şi oameni care au legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Emoţiile se pot reduce sau chiar 
„adormi” de tot, în scopul protejării împotriva distresului. Sentimentele de detaşare şi de 
înstrăinare de ceilalţi pot conduce la retragere socială. Poate exista o pierdere a interesului 
pentru activităţile uzuale plăcute.  
 
Reacţii de stimulare fizică – reprezintă schimbări fizice care determină corpul să 
reacţioneze ca şi cum pericolul continuă să fie prezent. Aceste reacţii includ starea de 
permanentă „pază” împotriva pericolului, de a tresări cu uşurinţă sau de a fi agitat(ă), 
iritabil(ă), ori de a avea ieşiri de furie, dificultăţi de a adormi sau de a rămâne adormit(ă) 
şi dificultăţi de atenţie şi de concentrare. 
 
Elementele care reamintesc de traumă pot fi locuri, sunete, mirosuri, anumiţi oameni, 
anumite momente ale zilei, situaţii sau chiar emoţii, cum sunt teama sau anxietatea. 
Elemente care reamintesc de pierderea unei persoane apropiate pot fi, de asemenea, 
locuri, sunete, mirosuri, alte persoane, momente ale zilei, situaţii sau sentimente. 
 
Elemente care amintesc de schimbare pot fi oameni, locuri, lucruri, activităţi sau greutăţi 
care ne aduc aminte cum s-au schimbat vieţile noastre, ca urmare a evenimentului cu 
potenţial traumatic, faţă de ceea ce obişnuiau să fie înainte. 
 
Reacţiile de doliu vor prevala în rândul celor care au supravieţuit evenimentului cu 
potenţial traumatic, dar care au suferit, pe lângă pierderea unei persoane iubite, şi alte 
tipuri de pierderi: casă, o altă proprietate, animale de companie, şcoală etc. Pierderea 
poate conduce la sentimente de tristeţe şi furie, vinovăţie sau regret, dor sau nostalgie 
după persoana decedată şi visuri de a revedea persoana respectivă. Aceste reacţii sunt 
normale, diferă de la o persoană la alta şi pot persista mai mulţi ani după pierdere. Nu 
există un singur curs „corect” al doliului. 
 
Doliul traumatic intervine atunci când copiii şi adulţii au suferit o pierdere violentă şi 
neaşteptată a unei persoane iubite, care face, adesea, ca doliul să fie mai dificil. În cazul 
unei asemenea morţi, există o tendinţă mentală de a rămâne concentrat pe circumstanţele 
în care s-a produs, incluzând preocupări cu privire la modalităţile prin care pierderea ar fi 
putut fi evitată, cum au fost ultimele momente ale vieţii şi probleme legate de 
responsabilitate. Reacţiile de doliu traumatic includ: imagini intruzive tulburătoare legate 
de modalitatea de producere a morţii, care interferează cu amintiri pozitive, amânarea 
adoptării unor reacţii de doliu sănătoase, retragerea din relaţiile apropiate cu familia şi 
prietenii şi evitarea unor activităţi uzuale, pentru că pot constitui elemente care reamintesc 
pierderea traumatică. 
 
Reacţiile fizice pot apărea, în mod obişnuit, chiar şi în absenţa unei boli sau a unei afecţiuni 
fizice vizibile. Aceste reacţii pot include: dureri de cap, ameţeli, dureri de stomac, dureri 
musculare, puls accelerat, senzaţie de greutate în piept, pierderea apetitului şi probleme 
de tranzit intestinal. 
 
Furnizaţi informaţii de bază cu privire la modalităţi de coping 
Metodele de coping care se pot dovedi utile includ:  

- discuţii cu o altă persoană despre sprijin;  
- adoptarea unei diete, a unor exerciţii adecvate şi odihnă;  
- angajarea în activităţi pozitive cu rol de distragere (sporturi, hobby-uri, citit);  
- încercarea de a menţine un program normal, atât cât este posibil;  
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- planificarea unor activităţi plăcute;  
- servirea unor mese sănătoase;  
- luarea de pauze;  
- petrecerea timpului cu alte persoane;  
- participarea la grupuri de sprijin;  
- utilizarea unor metode de relaxare;  
- utilizarea unor metode de autocalmare;  
- exersarea moderaţiei;  
- solicitarea de consiliere;  
- ţinerea unui jurnal.  

 
Faceţi demonstraţii ale tehnicilor simple de relaxare 
Adult/adolescent  
Inspiraţi încet, pe nas, numărând în gând până la trei şi ţinând o mână pe abdomen, până 
când simţiţi în că stomacul dumneavoastră s-a mărit. Spuneţi-vă în gând „Corpul meu este 
relaxat”. Expiraţi încet, pe gură, numărând în gând până la trei, până când simţiţi că 
stomacul se eliberează uşor de aer. Spuneţi-vă în gând „Sunt calm(ă)”. Repetaţi procedeul 
de cinci ori, încet şi rămânând într-o poziţie confortabilă  
Copil  
Hai să exersăm o modalitate de a respira care ne poate ajuta să ne liniştim corpurile. Pune-
ţi o mână pe burtă aşa (demonstraţi). În regulă, vom începe să inspirăm pe nas. Când 
inspirăm, o să simţim că ne umplem de aer iar burticile noastre se vor bomba uite aşa 
(demonstraţi). Apoi, vom expira pe gură. Atunci când expirăm, burticile noastre se 
dezumflă uite aşa (demonstraţi). Vom începe să inspirăm când număr până la trei. De 
asemenea, o să încep să număr până la trei când o să expirăm încet. Hai să încercăm 
împreună. Foarte bine!  
 
Oferiţi asistenţă pentru controlul stărilor de furie 
În situaţii post-eveniment, încărcate de stres şi de dificultăţi, inclusiv legate de somn, unele 
persoane pot deveni iritabile şi pot avea dificultăţi în a-şi controla stările de furie. Dacă 
consideraţi adecvat, puteţi întreprinde următoarele acţiuni:  

- discutaţi cu persoana respectivă cum îi afectează furia viaţa personală (de exemplu, 
relaţiile cu membrii de familie sau cu prietenii, inclusiv efectele asupra exercitării 
rolului parental);  

- normalizaţi experienţa furiei şi discutaţi în mod special despre cum furia poate spori 
conflictul, îndepărta pe alţii sau poate conduce la violenţă;  

- cereţi-i persoanei să identifice ce schimbări i-ar plăcea să facă.  
 
Abordaţi problema abuzului de substanţe 
Atunci când depistaţi o problemă legată de abuzul de substanţe:  

- informaţi persoana respectivă că există această tendinţă de a bea, de a folosi în mod 
nejustificat medicamente sau de a lua droguri, atunci când eşti stresat(ă) şi vrei să 
reduci din emoţiile negative pe care le ai;  

- rugaţi persoana respectivă să facă o listă de motive pro şi contra folosirii alcoolului 
sau a drogurilor, ca modalitate de a face faţă situaţiei;  

- discutaţi şi ajungeţi la o înţelegere cu privire la abstinenţă sau la un comportament 
mai sigur de consum;  

- discutaţi despre dificultăţile anticipate în a face schimbări;  
- dacă este adecvat şi acceptabil pentru persoana respectivă, recomandaţi-i unde să 

se adreseze pentru consiliere psihologică;  



- dacă persoana a primit anterior tratament pentru abuz de substanţe, încurajaţi-o să 
ia din nou tratamentul, pentru a putea depăşi mai uşor următoarele săptămâni sau 
luni  

 
E . ASIGURAREA LEGĂTURII CU ALTE SERVICII DE SPRIJIN   
Asiguraţi legătura directă cu serviciile suplimentare de care au nevoie  
Furnizarea informaţiei despre existenţa altor servicii de sprijin poate fi însoţită de o discuţie 
pentru identificarea nevoilor şi preocupărilor persoanei afectate, care necesită astfel de 
informaţii sau servicii suplimentare. Dacă persoana este interesată de servicii suplimentare, 
faceţi tot ceea ce este necesar pentru a asigura legătura efectivă cu respectivele servicii 
(de exemplu, însoţiţi-o la un reprezentant al serviciului respectiv, organizaţi o întâlnire cu 
un reprezentant al serviciului, care poate face recomandări adecvate etc.). 

 
Promovaţi continuitatea în relaţiile de ajutor 
O preocupare secundară, dar importantă pentru multe dintre persoanele afectate, este 
aceea de a şti dacă vor putea să păstreze legătura cu cei care asigură primul ajutor sau cu 
alte persoane care ar putea să-i ajute, astfel încât să poată face faţă situaţiei curente. 
 
În majoritatea cazurilor, păstrarea unui contact permanent între dumneavoastră şi 
persoanele afectate nu va fi posibilă, pentru că vor părăsi locurile de triaj sau alte spaţii în 
care aţi interacţionat sau nu veţi putea rămâne dumneavoastră în permanenţă, în anumite 
spaţii. Cu toate acestea, poate apărea un sentiment de abandon sau de respingere, dacă, 
după contactul cu dumneavoastră vor avea impresia că, pur şi simplu „dispăreţi”. Din acest 
motiv, primul ajutor psihologic trebuie să includă şi utilizarea unor strategii de creare a 
sentimentului subiectiv de continuitate. Pentru aceasta: 

- furnizaţi-le date de contact, dacă veţi dori şi veţi putea să fiţi contactat(ă), în viitor, 
de către persoanele afectate (de exemplu, cartea de vizită sau numărul de telefon 
al instituţiei/asociaţiei etc.);  

- explicaţi-le, pe scurt, unde se presupune că vă veţi afla în următoarele câteva zile 
(dacă ştiţi asta), astfel încât, dacă există persoane care vor să vă recontacteze, să 
poată să vă caute;  

- daţi numele şi datele de contact ale altor persoane implicate în acţiuni de ajutorare 
– chiar dacă o asemenea listă este valabilă doar pentru câteva ore sau, cel mult, 
câteva zile, se poate dovedi utilă şi o puteţi realiza şi actualiza ori de câte ori vă 
aflaţi în locurile în care se desfăşoară acţiuni de salvare/îngrijire a celor afectaţi;  

- prezentaţi persoanele afectate altor specialişti în sănătate mentală, personalului 
medical disponibil, membrilor altor servicii de sprijin sau celor implicaţi în acţiuni 
de salvare, astfel încât acestea să cunoască mai multe nume, nu doar pe al 
dumneavoastră.  
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I. COMPENDIUM  DE ACTE NORMATIVE SPECIFICE SITUATIILOR DE URGENTA 

Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta 

“situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare 

si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile 

materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt 

necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si 

managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate”. (Art.2, lit. a) 

Hotararea Guvernului nr. 2.288 din 2004 privind repartizarea principalelor functii 

privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta 

“Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta la 

nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel teritorial, 

prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, 

constituite conform legii”. (Art. 4) 

Legea nr. 481 din 2004 privind protectia civila 

“La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa 

structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, 

existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza in timp scurt, unitati si formatiuni 

militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, 

servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii in 

domeniu”. (Art. 60, pct. 2)  

Legea nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala 

“Consiliul local are urmatoarele atributii principale: 



…analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si 

urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea 

realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare 

impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase”. 

(Art. 38, pct. 2, lit k) 

“Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: 

…ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, 

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In 

acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna 

sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie 

si interventie elaborate pe tipuri de dezastre”. (Art. 68, pct. 1, lit. h) 

 

Legea nr. 32 din 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor 

“Asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un 

fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor 

riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din 

primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii 

desfasurate”. (Art. 2, pct. 3) 

“Sunt scutite de impozite si taxe: 

a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora; 

b) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda asiguratilor, 

beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel; 

c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurari, 

intervenite intre asiguratori, din patrimoniul societatii cedente in patrimoniul celei 

cesionare, inclusiv ca urmare a divizarii, fuzionarii, lichidarii sau a oricaror forme de 

reorganizare interna a societatii de asigurare; 

d) contributiile platite de asiguratori si de brokerii de asigurare la uniunile profesionale 

de profil. 

(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal”. (Art. 43) 

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor 
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“Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de 

construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la 

solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii 

- ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei 

legi”. (Art. 1, pct. 1) 

Legea apelor nr. 107 din 1996 

“Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore de noi obiective economice sau 

sociale, inclusiv de noi locuinte”. (Art. 49, pct. 1) 

“Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in 

astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 

- amplasarea in albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi 

locuinte, fara avizul de amplasament, precum si fara avizul sau autorizatia de gospodarire 

a apelor sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva inundatiilor”. (Art. 87, pct. 

9) 

Legea nr. 137 din 1995 privind protectia mediului 

“Detinatorii, cu orice titlu, ai padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier 

si pajistilor au urmatoarele obligatii: e) sa asigure aplicarea masurilor speciale de 

conservare pentru padurile cu functii deosebite de protectie, situate pe terenuri cu pante 

foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita 

superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri”. 

(Art. 52, lit. e)  

Legea nr. 138 din 2004 privind imbunatatirile funciare 

“Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, întretinerea, 

reparatiile si protectia amenajarilor de îmbunatatiri funciare: 

Executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie din cadrul 

amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara acordul prealabil al Administratiei, 

organizatiilor sau federatiilor sau, dupa caz, a persoanelor juridice sau fizice care 

exploateaza aceste lucrari; 

Taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de 

protectie antierozionala cu incalcarea normelor silvice”. (Art. 82, pct. 1, lit. d si e) 



Legea 26 din 1996 privind codul silvic 

“Statul, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, va incuraja crearea 

de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole, plantarea cu specii forestiere a 

unor terenuri degradate, proprietate privata, neconstituite in perimetre de ameliorare, 

precum si a altor terenuri disponibile, asigurand gratuit, la cererea proprietarilor, material 

de plantat si asistenta tehnica necesara”. (Art. 94) 

PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

a. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005; 

b. Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului –

cadru privind structura organizatorică, atribuț iile funcț ionarea si dotarea comitetelor si 

centrelor operative pentru situaț ii de urgenț ă; 

c. H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care 

leasigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

d. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

e. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea ș i asigurarea activităț ii de înș tinț are, avertizare, 

prealarmare în situații de protecț ie civilă; 

f. H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrative 

teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei 

civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

g. H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de protecţie 

individuală a cetăţenilor. 

h. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru 

aprobarea Normelor de organizare ș i asigurarea activităț ii de evacuare în situații de 

urgență; 

2. PRIVIND RISCURILE NATURALE 

a) H.G. nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care 

le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale privind 

prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
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b) H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 

inundaţii; 

c) Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi 

gospodăririi Apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ; 

d) Ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 1995/1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 

alunecări de teren 

e) Manualul Prefectului şi Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 

inundaţii; 

3. PRIVIND RISCURI TEHNOLOGICE 

a) H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt 

implicate substanţe periculoase; 

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru 

aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă 

pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase ; 

d) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003 privind 

aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere  a 

accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a 

accidentelor majore produse; 

e) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 251/2005 pentru 

organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care 

prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ; 

f) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1299/2005 privind 

aprobarea procedurii de inspecţie; 



g) Ordin comun MAPAM/MTCT/MEC nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de 

reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul României; 

h) Legea nr. 6/1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul 

transportului deşeurilor periculoase. 

4. PRIVIND RISCURI NUCLEARE 

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau 

urgenţă radiologică; 

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind aprobarea 

procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe 

radiologice. 

c) Ordinul CNCAN nr. 242 pentru aprobarea normelor republicane de Securitate nuclear 

privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice; 

5. PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR 

a) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 

pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (transpune Directiva 

produselor pentru construcţii 89/106/CEE); 

c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire 

a situaţiilor de urgenţă; 

d) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2006 privind aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Legislatie: 

 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situatiilor de 
Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.15/2005; 

 OG.nr 88/2001 – Ordonanta privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata si modificata prin Legea nr 
363/2002, modificata prin OUG. Nr 25/2004; 



 

97 
 

 Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 OG.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu Legea 212/1997, 
modificata si completata cu OG 114/2000, aprobata cu Legea 126/2000; 

 Hotararea de Guvern nr. 2288/ 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor 
functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si 
organizatiile nonguvernamentale, privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta; 

 Hotararea Guvernului Romaniei nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile functionarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; 

 
Surse web: 

 http://www.igsu.ro/; 

 http://www.crucearosie.ro/; 

 http://www.alma-ro.ngo.ro/doc/brosura_management_dezastre.pdf; 

 http://www.prefecturatimis.ro/doc/informare/manualul_primarului_management
_situatii_urgenta_inundatii.pdf; 

 http://www.isudolj.ro/; 

 http://academos.ro/document/studiu-privind-un-sistem-national-de-management-
integrat-al-crizelor; 

 http://www.isusatumare.ro/legislatie/Strategie_informare_situatii_urgenta.pdf; 

 http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/default.htm  

 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135800522  

 http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/407BFA9E-CBA4-4C10-91F0-
ACC720FFAE57/0/01_STRATEGIYA_DF_15_10_2012.pdf  

 http://www.redcross.bg/  

 http://www.md.government.bg/bg/  

 http://zovnews.com/bg/sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-
/index.php?lang=bg&x=sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-
&scstore_action=myaccount  

 http://modernavratza.com/vav-vidinska-oblast-ima-dobrovolni-formirovaniya-za-
zashtita-pri-bedstviya-v-sedem-obshtini_16116.html#.V9ZqN_l96M8  

 http://www.vidin.government.bg/094/60-16 16/upravlenie%20pri%20krizi.html   
 
Publicatii: 

 DEZSO J, (2011), Situatia amenintarilor natural, masuri de protectie si raspuns in caz 
de dezastre – Studiu Sociologic, Editura Agenda Setting; 

 BUCIUMAN M, (2007), Studiu privind sistemul naţional de management integrat al 
crizelor; 

 BIRBO K (2013),”Ajutor de urgenta sustenabil – capacitate de dezvoltare regionala”;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igsu.ro/
http://www.crucearosie.ro/
http://www.alma-ro.ngo.ro/doc/brosura_management_dezastre.pdf
http://www.prefecturatimis.ro/doc/informare/manualul_primarului_management_situatii_urgenta_inundatii.pdf
http://www.prefecturatimis.ro/doc/informare/manualul_primarului_management_situatii_urgenta_inundatii.pdf
http://www.isudolj.ro/
http://academos.ro/document/studiu-privind-un-sistem-national-de-management-integrat-al-crizelor
http://academos.ro/document/studiu-privind-un-sistem-national-de-management-integrat-al-crizelor
http://www.isusatumare.ro/legislatie/Strategie_informare_situatii_urgenta.pdf
http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/default.htm
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135800522
http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/407BFA9E-CBA4-4C10-91F0-ACC720FFAE57/0/01_STRATEGIYA_DF_15_10_2012.pdf
http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/407BFA9E-CBA4-4C10-91F0-ACC720FFAE57/0/01_STRATEGIYA_DF_15_10_2012.pdf
http://www.redcross.bg/
http://www.md.government.bg/bg/
http://zovnews.com/bg/sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-/index.php?lang=bg&x=sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-&scstore_action=myaccount
http://zovnews.com/bg/sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-/index.php?lang=bg&x=sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-&scstore_action=myaccount
http://zovnews.com/bg/sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-/index.php?lang=bg&x=sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-obshtinite-&scstore_action=myaccount
http://modernavratza.com/vav-vidinska-oblast-ima-dobrovolni-formirovaniya-za-zashtita-pri-bedstviya-v-sedem-obshtini_16116.html#.V9ZqN_l96M8
http://modernavratza.com/vav-vidinska-oblast-ima-dobrovolni-formirovaniya-za-zashtita-pri-bedstviya-v-sedem-obshtini_16116.html#.V9ZqN_l96M8
http://www.vidin.government.bg/094/60-16%2016/upravlenie%20pri%20krizi.html


 
 
 


