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HOTĂRÂREA NR. 26
din 26 februarie 2014
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, a programului de
rentabilizare a activitãţii economice şi întărirea disciplinei economico-financiare, a
obiectivelor şi criteriilor de performanţă la S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 921/21.02.2014
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de studii,
prognoză economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
Având în vedere adresa S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi nr. 56/20.01.2014,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 921/20.01.2014;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei economico-financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect
o participaţie majoritară;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la S.C.
CONSPROIECT S.A. Galaţi, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă programul de rentabilizare a activităţii economice şi întărirea
disciplinei economico-financiare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă, conform anexei nr. 3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi S.C. Consproiect S.A Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului
Paul Puşcaş
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

- lei -

0
I.

1
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.02+rd.03+rd.04)

2
01

BVC
realizat
2013
3
1.676.070

1.
2.
3.
II.

Venituri din exploatare total, din care:
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.06+rd.20+rd.21)
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
Cheltuieli cu personalul, din care:
- salarii brute
- contribuţie asigurări şi protecţie socială
Cheltuieli materii prime şi materiale, energie,
apa
Cheltuieli privind amortizarea
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
Cheltuieli sponsorizare
Tichete de masă
Alte cheltuieli cu prest. executate de terţi
grupa 61 (reparaţii, chirii, asigurări, studii)
grupa 62
(depl.telecom,servi.bancare,servi.exec.terţi)
amenzi, penalităţi, alte cheltuieli
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
ACOPERIREA PIERDERILOR ANI
PRECEDENŢI
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL DE REPARTIZAT
din care:
Rezerve legale
Acoperirea pierderilor
Alte rezerve aferente facilităţilor fiscale la
impozitul pe profit
Participarea salariaţilor la profit
Dividende

02
03
04

1.023.892
48
652.130

1.128.365
96
380.002

05
06
07
08
09

1.676.030
1.676.030
1.172.529
885.419
287.110

1.507.463
1.507.463
1.204.187
909.325
294.862

10
11
12
13
14
15
16
17

55.357
12.205
0
1.402
0
0
434.537
24.028

61.325
12.205
0
1.500
0
0
228.246
72.000

18
19
20
21
22

196.403
214.106
0
0
40

50.301
105.945
0
0
1000

23
24

0
0

0
0

25
26
27

0
0
0

0
0
0

28
29
30

0
0
0

0
0
0

Nr.
crt.

1.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
i)

2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
a)
b)
c)
d)
e)

Indicatori

Nr.
rd.

Prevederi an
2014
4
1.508.463
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Nr.
crt.
0
f)
VII.
1.
2.
VIII.
1.
2.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
7.

Indicatori
1
Surse proprii de finanţare
SURSE DE FINANŢARE INVESTIŢII
Surse proprii
Alte surse de finanţare (repartizate din anii
precedenţi)
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
Investiţii
Rambursări rate leasing
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale
Costuri aferente volumului de activitate
Număr efectiv de salariaţi personal
Nr. mediu de salariaţi
Fond de salarii, din care:
fondul de salarii aferent posturi blocate
fond salarii director general
fond salarii aferent personalului angajat cu
contract individual de muncă
fond salarii AGA, CA, CENZORI
fond salarii contracte civile
Câştigul mediu lunar pe salariat
Productivitatea muncii pe total personal
mediu

Nr.
rd.
2
31
32
33

BVC
realizat
2013
3

Prevederi an
2014
4
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.676.070

1.508.463

41
42
43
44
45

1.676.030
40
40
1.037.427
0
0

1.507.463
40
40
1.019.325
0
0

46
47
48
49

885.419
152.008
0
2.161,31

909.325
110.000
0
2.123,59

50

25.597,30

28.209, 13

34
35
36
37
38
39
40
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PROGRAM DE RENTABILIZARE A ACTIVITǍŢII ECONOMICE
ŞI ÎNTǍRIREA DISCIPLINEI ECONOMICO-FINANCIARE
LA S.C. CONSPROIECT S.A. GALAŢI
I. PROGRAM DE REDUCERE A PLǍŢILOR RESTANTE CǍTRE BUGETUL DE STAT, BUGETUL
ASIGURǍRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETELE LOCALE, BUGETELE FONDURILOR
SPECIALE, ALŢI CREDITORI.

Nr.
crt.
1.

Măsura
- Achitarea la scadenţă conform
graficului a datoriilor restante la
plata cãtre bugetul de stat;
-Eşalonarea datoriilor restante;
-Achitarea la scadenţă a
datoriilor restante.

Termen

Permanent

Responsabil

Efect

Administratorul
unic;
Director tehnic;
Contabil şef

Reducerea cheltuielilor
nedeductibile fiscal;
Creşterea volumului
activităţii de proiectare.

II. PROGRAM DE REDUCERE A CREANŢELOR RESTANTE

Nr.
crt.
1.

Măsura
Urgentarea încasărilor pentru
serviciile prestate

Termen

Responsabil

Efect

Permanent

Administratorul
unic;

Reducerea creanţelor
în sold;
Creşterea lichidităţilor;
Reducerea cheltuielilor;
Achitarea furnizorilor şi
diminuarea datoriilor.

Director tehnic;
Contabil şef

III. PROGRAM DE REDUCERE A PIERDERILOR

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Măsura
Urmărirea permanentă a
încadrării în prevederile BVC.

Diminuarea efectelor negative
(pierderile înregistrate) prin
solicitarea sprijinului acţionarului
majoritar – CJG, privind
asigurarea de lucrări prin
încredinţare directă
Participarea la licitaţii pentru
obţinerea de lucrări necesare
realizării BVC-ului

Termen
Permanent

Permanent

Permanent

Responsabil

Efect

Administratorul
unic;
Director tehnic;
Contabil şef

Reducerea pierderii
Obţinerea de profit.

Administratorul
unic;
Director tehnic;
Contabil şef

Reducerea pierderii
Obţinerea de profit.

Administratorul
unic;
Director tehnic;
Contabil şef

Obţinerea de profit
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OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE:
1. Evoluţia volumului de activitate (cifra de afaceri, volumul activităţii de proiectare);
2. Evoluţia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare (creşterea profitului,
diminuarea pierderilor, diminuarea creanţelor şi a nivelului datoriilor);
3. Evoluţia indicatorilor de flux financiar;
4. Evoluţia gradului de realizare a investiţiilor din surse proprii.

Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.

Criterii de
performanţă
Rata profitului brut
Productivitatea muncii

Cuantificare
2,00%
Menţinerea productivităţii muncii într-un
procent superior indicelui de realizare a
salariului mediu.
Menţinerea productivităţii muncii de la
6.34 mii. lei/salariat/an la 6,99 mii. lei/
salariat/an
Reducerea obligaţiilor restante cu 41.550
lei/lună

Perioada de
rambursare a datoriilor
Perioada de
recuperare a creanţelor Reducerea creanţelor cu 29.160 lei/lună
Calitatea proiectelor
Valoarea proiectelor remediate nu trebuie
executate
să depăşească 1% din valoarea totală a
proiectelor realizate într-un an.
TOTAL

Coeficient
pondere
0,05

0,25

0,25
0,25
0,20

1,00

HOTĂRÂREA NR. 28
din 26 februarie 2014
privind: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul
judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1384/25.02.2014
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană,
regională şi europeană;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, respectiv Domeniul de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Anexa 1 „Metodologie de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor
nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului
Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţului
Galaţi nr. 277 din 27 martie 2013 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei
Economie şi Finanţe şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi şi „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Est pentru Situaţii de
Urgenţă”.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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NESECRET

CUPRINS
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective
Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
CAPITOLUL II – CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief
Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice
Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică
Secţiunea a 4-a. Populaţie
Secţiunea a 5-a. Căi de transport
Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică
Secţiunea a 7-a. Specific regional/local
CAPITOLUL III – ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Secţiunea a 7-a. Zone de risc crescut
CAPITOLUL IV – ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie - intervenţie
Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
Secţiunea a 3-a. Fazele de urgenţă a acţiunilor
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie – intervenţie
Secţiunea a 5-a. Instruirea
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare
CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
CAPITOLUL VI – LOGISTICA ACŢIUNILOR
CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
ANEXELE PLANULUI
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1. Definiţii, scop, obiective
Definiţie
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale
identificate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Galaţi şi măsurile, acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective.
În cuprinsul acestui plan precum şi în aplicarea lui se folosesc termeni care sunt definiţi şi au înţelesul
conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, al art. 2 din Legea 307 din
21.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi al art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, factorii de risc sunt definiţi ca fenomene, procese sau complexe de împrejurări
congruente, în acelaşi timp si spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.
În virtutea prevederilor aceleiaşi Ordonanţe de Urgentă, tipurile de risc sunt considerate următoarele:
incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă,
prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii sau amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din
atmosferă ori din cosmos, tornade, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave
sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici judeţului nostru.
Dezastrele reprezintă acele fenomene de origine naturală (calamităţi) sau generate de activitatea umană
(catastrofe) cu efecte distructive foarte mari în plan social, economic şi ecologic.
Scop
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii
implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a
crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de
urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat pe teritoriul
judeţului Galaţi.
Obiective
Obiectivele prezentului plan sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora,
reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în
urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2 a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au
atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului
Galaţi.
2.1. Acte normative de referinţă
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă.
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- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1 din 29.01.2014 privind unele măsuri în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificare şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
2.2. Structuri organizatorice implicate
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi;
- Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor;
- Consiliul Judeţean Galaţi;
- Consiliile locale ale localităţilor;
- Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Galaţi;
- Secretariate Tehnice Permanente ale Comitetelor locale pentru Situaţii de
Urgenţă;
- Instituţii: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi;
- Organisme cu atribuţii: Operatori economici.
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.) al Judeţului Galaţi şi Comitetele Locale pentru Situaţii
de Urgenţă (C.L.S.U.) au responsabilităţi privind întocmirea P.A.A.R., corespunzător unităţilor administrativ – teritoriale
pe care le reprezintă. Respectivele planuri se aprobă de Consiliul Judeţean Galaţi, respectiv Consiliile locale.
Prezentul plan şi planurile similare se actualizează, de C.J.S.U. şi C.L.S.U., la fiecare început de an sau
ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au
atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Prefectul şi primarii localităţilor răspund de asigurarea condiţiilor necesare elaborării planurilor de analiză
şi acoperire a riscurilor.
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi Secretariatele
Tehnice Permanente ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor păstra aceste planuri având obligaţia de
a transmite extrase din aceste documente celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile ce le privesc,
conţinutul planurilor şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia GRIGORESCU” al Judeţului GALAŢI prin
Centrul Operaţional, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea
procedurilor specifice de intervenţie, corespunzător tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.
Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte structuri din cadrul
unităţilor administrativ – teritoriale au obligaţia de a pune la dispoziţie comitetelor pentru situaţii de urgenţă toate
documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor cu
respectarea regulilor şi măsurilor stabilite prin legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.
Consiliul judeţean Galaţi şi Consiliile locale, pentru sprijinirea activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor,
pot comanda unor specialişti în domeniul elaborarea de studii, prognoze şi alte materiale de specialitate
referitoare la riscurile specifice judeţului Galaţi.

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
SECŢIUNEA 1. Amplasare geografică şi relief
Cercetările arheologice indică locuirea acestei zone încă din paleoliticul superior anul 12 000 î.e.n. de
către geto-daci.
Prima atestare documentară a judeţului, care la început s-a numit Covurlui, poartă data de 01.10.1435,
ocazie cu care este amintit şi oraşul Tecuci.
Dunărea a jucat întotdeauna un rol important în dezvoltarea oraşului Galaţi, dar şi a întregului judeţ.
„Epoca de aur” a gălăţenilor a fost perioada 1837-1847, numită şi epoca „Porto Franco”.
Judeţul cunoaşte o dezvoltare puternică, economic şi social, la sfârşitul secolului XIX şi în secolul XX.
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Judeţul Galaţi este situat în partea central estică a României, desfăşurându-se între paralelele 450 25` si
460 10`latitudine nordică şi între meridianele 27 0 20` şi 280 10` longitudine estică, la confluenţa fluviului Dunărea
cu cele două mari râuri ale Moldovei, Siretul şi Prutul, în sectorul fluvio - maritim al ţării.
În partea de Nord se mărgineşte cu judeţul VASLUI, la Est cu râul Prut ce formează graniţa naţională cu
Republica Moldova, la Sud cu fluviul Dunărea ce stabileşte limita cu judeţul TULCEA, la Sud - Vest pe linia râului
Siret se învecinează cu judeţul BRĂILA, iar la Nord - Vest cu judeţul VRANCEA.
Relieful judeţului Galaţi se caracterizează prin unităţi de câmpie şi podiş, cu înălţimi ce variază între 1020 m (în sud) şi 310 m (în nord). Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de
întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est - europene, sud - europene şi în partea central europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climatice, în învelişul vegetal şi soluri cât şi în structura
geologică a reliefului.
Judeţul Galaţi are un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă în sud,
distingându-se, după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice:
podişul Covurluiului,
câmpia Tecuciului,
câmpia Covurluiului,
lunca Siretului inferior,
lunca Prutului.
Podişul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului judeţului, alcătuit din pietrişuri şi
nisipuri cu intercalaţii de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor şi văilor cu direcţia nord-sud. Văile au fundul
plat, destul de larg şi mlăştinos. Se remarcă şi văi cu versanţi abrupţi ce sunt supuşi puternic degradării la torente.
Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparţine Câmpiei Române, slab
fragmentată şi alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care fragmentează câmpia Tecuciului sunt
paralele şi orientate de la nord la sud.
Albia râului Bârlad, ce străbate această câmpie, este mai joasă decât cea a râului Siret, ceea ce face să
fie afectată mereu de aluviunile cărate de Siret, ca urmare se produc inundaţii la cele mai mici viituri.
Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podişului Covurluiului şi se
desfăşoară până la lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podişuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri
şi luturi argiloase.
Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfăşoară din dreptul localităţii
Mărăşeşti până la confluenţa râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un şes larg şi terase locale de luncă.
Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret şi afluenţii lui de pe ambele maluri, bogat în aluviuni.
În lungul luncii Siretului se află zona de subzistenţă unde mişcările de tasare ocupă o arie întinsă, având o
maximă intensitate tocmai pe cursul lui, la contactul dintre podiş şi câmpie, ce corespunde în aval de Nămoloasa
cu linia tectonică Paşcani – Nămoloasa - Galaţi.
Lunca Prutului se întinde de la confluenţa râului Prut cu fluviul Dunărea, până la nordul
judeţului Galaţi - depresiunea Horincea.
Are înălţimi ce variază între 4 - 6 m şi o lăţime ce variază de la 1,5 la 10 - 11 km.

SECŢIUNEA a 2 a. Caracteristici climatice
Dat fiind faptul că judeţul Galaţi reprezintă o deschizătură spre nord-est şi spre sud-vest, el se găseşte
sub influenţa maselor de aer continental estice şi mai puţin sudice, lipsind aproape cu totul influenţa aerului vestic
care este oprit de munţii Carpaţi.
Pentru caracterizarea climatologică au fost utilizate date meteorologice de la staţia meteorologică Galaţi
care se găseşte la o altitudine de 71 m. S-au utilizat date multianuale, de peste 20 ani de observaţii.
În municipiul Galaţi, durata insolaţiei solare însumează anual 2195.1 ore.
În ceea ce priveşte temperatura aerului, maxima absolută este de 36,70C şi s-a înregistrat în luna iulie, iar minima
absolută de –23,40C s-a înregistrat în luna ianuarie. Temperatura medie anuală pentru staţia Galaţi este de 10,50C.
Numărul de zile cu îngheţ la sol este de 96,5 zile pe an, lunile cu cele mai multe zile de îngheţ fiind
decembrie, ianuarie şi februarie.
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Regimul precipitaţiilor însumează anual o cantitate de 489 l / m2, lunile în care cad cele mai multe precipitaţii fiind
iunie cu 60 l / m2 şi mai cu 58 l / m2. Cele mai puţine precipitaţii cad în lunile martie cu 27 l / m2 şi octombrie cu 29 l / m2.
Regimul eolian exprimat în viteza vântului este caracterizat de o medie anuală de 16,6 m/s (exprimat ca
media valorilor maxime lunare), media valorilor maxime înregistrată în luna ianuarie fiind de 20,2 m/s, în timp ce
în lunile iunie şi septembrie de 14,9 m/s.
Pentru vântul la sol cele mai frecvente direcţii de apariţie sunt direcţiile N (15,60%) şi NNE (9,5%).
Tabel 1. Direcţia şi viteza vântului la obiectiv
Direcţia
N
N-NE
N-E
E-NE
E
E-SE
SE
SSE
S
S-SV
S-V
V-SV
V
V-NV
NV
NNV
Calm

Prevalenţa
anuală, %
din timp
15,6
9,5
6,2
2,2
4,0
4,1
6,0
2,4
5,8
6,0
8,8
2,4
3,2
2,4
5,8
5,8
9,8

Viteza
medie, m/s
5,21
4,57
4,03
4,09
3,64
3,72
3,47
3,95
4,32
4,72
4,81
4,37
3,52
4,08
4,83
5,46

N
N-NV

20

N-NE

15

NV

NE

10

V-NV

E-NE
5

V

0

E

V-SV

E-SE
SV

SE
S-SV

S-SE
S

Stratificarea termică a atmosferei este predominant neutră (54,82% din cazuri), urmată de stratificarea
uşor instabilă (18,98%) şi stratificarea uşor stabilă (10,40%).
Tabel 2. Frecvenţa de apariţie a diverselor grade de stratificare termică a atmosferei
Grad de
Foarte
Instabil
Uşor
Neutru Uşor stabil
Stabil
stratificare
instabil
instabil
Frecvenţa de
0,65
4,12
18,98
54,82
10,40
7,14
apariţie %

Foarte
stabil
3,97

Clima, aşa cum rezultă din cele prezentate, este temperat-continentală.

SECŢIUNEA a 3 a. Reţeaua hidrografică
Apele curgătoare din judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regiune continental accentuat, specifice
dealurilor şi podişurilor Moldovei, acestea curg predominant în sezonul de primăvară şi vară dar cu debit şi nivel
al apei mai mare în perioada de primăvară şi cu viituri puternice în timpul verii şi al toamnei.
Fluviul Dunărea, curge, pe raza judeţului nostru, pe o distantă de 22 km şi colectează apele râurilor Siret şi Prut.
Siretul are ca afluent important râul Bârlad, care la rându-i colectează pâraiele Corozel şi Tecucel.
Prutul are ca afluenţi pâraiele Elanul şi Horincea.
Pârâul Chineja se varsă în Lacul Brateş şi de aici prin canalul Ghimia în râul Prut.
Dintre apele stătătoare mai important este Lacul Brateş cu o suprafaţă de 74 km2.
Pe toată lungimea luncii Prutului se întâlneşte o salbă de bălţi şi amenajări piscicole.
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Apele judeţului Galaţi se înscriu, în totalitatea lor, într-un profil hidro-economic complex, care cuprinde
alimentări pentru centre urbane şi rurale, acumulări pentru irigaţii, măsuri antierozionale, lucrări de apărare contra
inundaţiilor şi desecări.

SECŢIUNEA a 4 a. Populaţia
Judeţul Galaţi, ca unitate administrativ teritorială, este o unitate închegată.
Suprafaţa totală a judeţului este de 446.623 ha (4.466 Km 2) ce reprezintă 1,9 0/0 din teritoriul României din care:
 suprafaţă intravilan – 300.500 ha;
 suprafaţă arabilă – 289.887 ha;
 suprafaţă împădurită – 36.549 ha;
 suprafaţă cu altă destinaţie (păşuni, luciu de apă, etc.) – 16.047 ha
Judeţul Galaţi cuprinde:
- 4 centre urbane din care 2 municipii (Galaţi şi Tecuci) şi 2 oraşe ( Bereşti şi Târgul Bujor);
- 61 de comune cu 180 de sate aparţinătoare;
- 507402 locuitori din care 231204 în municipiul Galaţi.
Suprafaţa localităţilor urbane din judeţ se prezintă astfel:
Galaţi
= 58km 2, cu 99.248 gospodării;
Tecuci
=16 km 2, cu 11.792 gospodării;
Bereşti
= 2 km 2, cu 1.085 gospodării;
Târgu Bujor
= 2 km 2, cu 2.224 gospodării.
Suprafaţa totală a localităţilor rurale este de 87 km2 cu un număr total de 81.380 gospodării.
Spaţiul mediu de locuit specific judeţului Galaţi, este de 30 m 2 pe cap de locuitor, iar densitatea populaţiei
este de 114 loc / km 2 .

SECŢIUNEA a 5 a. Căi de transport
Şi în judeţul Galaţi, transporturile reprezintă activităţi complementare economiei, care asigură legăturile
intrajudeţene, interjudeţene şi o parte din legăturile internaţionale.
Dezvoltarea economică a contribuit la modificarea structurii căilor de comunicaţie, la diversificarea
transporturilor cât şi la schimbarea aspectului peisajului judeţean.
Transporturile rutiere
Transporturile rutiere se desfăşoară pe o reţea de drumuri publice ce totalizează 1.416 km din care 275
km drumuri modernizate şi 643 km drumuri cu îmbrăcămintea asfaltică uşoară.
Din totalul drumurilor publice, 220 km sunt drumuri naţionale, care asigură transporturile de mărfuri şi
călători spre şi dinspre Dobrogea, Moldova şi Muntenia.
Densitatea drumurilor publice este de 31,9 km / km 2 , fiind egală cu media pe ţară.
Dintre drumurile importante amintim cele două mari căi de comunicaţie rutieră – D.N. 25 – (Galaţi –
Tecuci cu o lungime de 79 Km) şi D. E. 581 (Cosmeşti – Tecuci – Ghidigeni – Bârlad cu o lungime de 50 Km).
Aceste căi de comunicaţie sunt folosite zilnic şi de cei 36 de operatori comerciali, autohtoni, cu profil de
transporturi auto.
La nivel judeţean problemele întâmpinate de reţeaua de drumuri sunt: calitatea slabă a drumurilor,
sistemul deficitar de iluminare şi marcare stradală. Situaţia drumurilor în mediul rural este critică, majoritatea
localităţilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. Lungimea reţelei de comunicaţii rutiere, numărul ridicat
al subtraversărilor (peste cursuri de apă, canale magistrale şi căi ferate), trecerile la nivel de cale ferată şi lipsa
centurilor de ocolire a localităţilor (cu excepţia municipiului Galaţi) coroborate cu tranzitul extrajudeţean intens
spre Capitală, Litoral şi Moldova, sunt premise pentru accidente de circulaţie.
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Transporturile feroviare
Pentru executarea transporturilor feroviare, judeţul Galaţi, dispune de 288 km linii de cale ferată (din care
57 km linii duble), având densitatea de 64,5 km/1000 km 2, desfăşurându-se pe următoarele axe de transport:
Galaţi - Iaşi; Galaţi - Ciceu; Galaţi - Bucureşti.
Transporturile feroviare internaţionale se concretizează prin tranzitul spre ţările C.S.I. prin staţia Galaţi –
Larga - Reni.
Pe raza judeţului nostru sunt două mari noduri de cale ferată – Barboşi şi Tecuci şi 4 triaje mari:
- Galaţi – Larga – pentru comunicaţii internaţionale cu statele C.S.I. în special cu Ucraina;
- Galaţi – Barboşi – pentru magistralele dinspre Galaţi, Tecuci şi S.C. ARCELORMITTAL S.A.;
- Galaţi – Cătuşa – pentru S.C. ARCELORMITTAL S.A.;
- Tecuci – pentru magistralele Făurei, Mărăşeşti şi Bârlad.
Transporturile pe apă
Transporturile pe apă prezintă un rol deosebit de însemnat în dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi.
Apele Dunării sunt folosite de majoritatea flotelor maritime şi fluviale.
Porturile din Galaţi dispun de cca. 6,5 km de cheiuri, de o suprafaţă de apă în bazinele portuare de 100 ha şi
cu adâncimile apei în bazin de 13 - 25 m, fiecare cu sectoare specializate – călători şi mărfuri de toate categoriile.
Porturi mari sunt:
- portul Zona Liberă – în special pentru S.C. UNICOM OIL TERMINAL (cu profil chimic şi petrochimic);
- portul Docuri şi portul Bazinul Nou – pentru activităţi comerciale diverse;
- portul S.C. Romportmet S.A. - S.C. ARCELORMITTAL S.A Galaţi;
- portul ŞANTIERUL NAVAL DAMEN S.A. GALAŢI – construcţii navale.
În municipiul Galaţi (fiind cel mai important port de pe fluviul Dunărea) îşi are sediul „Compania Naţională
Fluvială Navală” cât şi alţi operatori navali care prin intermediul navelor din dotare execută activităţi comerciale de
transport fluvial.

SECŢIUNEA a 6 a. Dezvoltarea economică
Economia judeţului, prin cei 3 piloni de bază siderurgie, construcţii de maşini şi industrie alimentară –
participă la industria ţării cu 5,82%, ocupând locul 13 pe plan naţional.
În judeţ funcţionează peste 12947 societăţi comerciale, 8 obiective cu pericol de accidente majore şi
substanţe periculoase, 33 hoteluri şi minihoteluri, de asemenea 299 obiective publice cu aglomerări de persoane
din care 283 lăcaşe de cult , 2 case de cultură şi 3 teatre, 12 unităţi sanitare cu paturi, 410 unităţi de învăţământ
preşcolar gimnazial şi liceal şi 2 universităţi.
Pe raza judeţului Galaţi funcţionează 4 ocoale silvice.
Raportat la producţia industrială judeţul Galaţi ocupă locul 4 în ierarhia judeţelor ţării.
Pilonii de bază ai economiei judeţului sunt: S.C. Arcelor Mittal S.A., S.C. Damen Shipyards S.A., S.C. Elnav
SA, SC Menarom Pec SA, SC Intfor SA , SC Unicom Oil Terminal SA, S.C Prutul S.A.

SECŢIUNEA a 7 a. Specific regional / local
La distanţe apropiate de limita judeţului Galaţi s-a identificat următorul pericol potenţial de producere a
unor accidente tehnologice–dezastre industriale complementare – ca urmare a unor seisme puternice:
- Centrala Nucleară Electrică de la Cernavodă, situată la cca. 120 km de limita sudică a judeţului,
respectiv de municipiul Galaţi, prezintă risc redus de accident tehnologic care, însă, nu poate fi ignorat.
- Galaţiul este un judeţ de graniţa, la frontiera de stat a României cu Republica Moldova şi Ucraina,
graniţă ce se află la numai 9 Km de municipiul Galaţi.
Eventualele dezastre complementare de tip industrial în localităţile moldoveneşti sau ucrainene din
imediata vecinătate (de exemplu, la Reni), pot fi resimţite în judeţul şi îndeosebi în municipiul Galaţi.
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- Alte riscuri (poluarea apei, contaminarea aerului şi altele) sunt reprezentate de transporturile de
substanţe periculoase (explozive, incendiare, toxice, radioactive etc.) efectuate pe fluviul Dunărea de nave
româneşti sau străine, cât şi pe celelalte căi de comunicaţie prin punctele de trecere a frontierei.

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
SECŢIUNEA 1. Analiza riscurilor naturale
a. Fenomene meteorologice periculoase
Pe raza judeţului nostru se întâlnesc următoarele fenomene meteorologice periculoase ce pot genera situaţii
de urgenţă:
a.1. Inundaţii;
a.2. Furtuni, tornade, secetă,îngheţ, înzăpezire;
Pe raza judeţului aceste situaţii de urgenţă se produc, în principal, în următoarele zone de manifestare:
a.1- PENTRU INUNDAŢII

Bazinul fluviului Dunărea:
- municipiul Galaţi – zona de est şi platforma industrială de est.
Bazinul râului Siret cu pâraiele afluente:
- municipiul Tecuci – cartier Satul Nou şi zona limitrofă pârâului Tecucel şi râul Bârlad;
- zona comunelor Nicoreşti, Buciumeni, Brăhăşeşti (sat Toflea), Gohor şi Ţepu – zonele
joase aflate pe cursurile şi în luncile afluenţilor râului Bârlad;
- zona comunelor Umbrăreşti, Drăgăneşti, Iveşti ( sat Malul Alb) şi Barcea – zona din
lunca râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia;
- zona comunelor Nămoloasa, Fundeni, Piscu, Independenţa, Tudor Vladimirescu şi
Braniştea;
Bazinul râului Prut cu pâraiele afluente:
- zona comunei Cavadineşti – sat Vădeni;
- zona comunei Oancea – sat Slobozia Oancea, partea din sud;
- comuna Vlădeşti - sat Brăneşti;
- zona comunelor Măstăcani (sat Chiraftei) şi Folteşti ;
- comuna Tuluceşti – zona de jos.
a. 2- FURTUNI, TORNADE, SECETĂ, ÎNGHEŢ, ÎNZĂPEZIRE

Zona de manifestare a acestor fenomene este tot teritoriul judeţul Galaţi.
a.1. INUNDAŢII
În ultimii ani, în ţară s-au produs inundaţii, care au provocat adevărate dezastre prin afectarea imobilelor,
a comunităţilor şi a vieţii social - economice a acestora.
În judeţul Galaţi se pot produce inundaţii datorită :
o Creşterii debitelor pe cursurile de apă:
- ale fluviului Dunărea ce se întinde de la confluenţa cu râul Siret la km 155 şi până la km 134 –
confluenţa cu râul Prut.
- ale râului Siret ;
- ale râului Prut
o Crearea unor viituri de pe versanţi datorită ploilor torenţiale sau topiri rapide a zăpezilor:
- în bazinul hidrografic Siret - cursul inferior al râului Siret cu afluenţii principali: Bârlad,
Călmăţui, Geru şi Suhu;
- în bazinul hidrografic Prut - cursul inferior al râului Prut cu principalii afluenţi: Elan-bazinul
inferior, Liscov şi Chineja.
o Deversarea accidentală sau ruperea barajelor de acumulare de la Călimăneşti şi Movileni pe râul
Siret, de la Stânca Costeşti pe râul Prut.
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Aceste cursuri de apă, împreună cu afluenţii lor, generează o reţea hidrografică cu o lungime de 1.524
km (din care 110 km frontieră de stat – râul Prut), cu o suprafaţă de 4.465 km2 împărţită în trei bazine hidrografice
individualizate pe principalele cursuri de ape ale fluviului Dunărea şi ale râurilor Siret şi Prut.
Apele curgătoare din judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regim continental accentuat, specific
dealurilor şi podişului Moldovei, cu scurgere predominantă în sezonul de primăvară şi vară, cu ape mari
primăvara şi viituri în timpul verii şi toamnei.
Cursurile de apă din interiorul judeţului se caracterizează printr-un regim torenţial, cu variaţii foarte mari
de la o perioadă la alta a anului şi de la un an la altul.
De aceea, pe aceste râuri, regimul de scurgere se caracterizează prin mari fluctuaţii de debite, reflectând
regimul precipitaţiilor, evidenţiindu-se ape mari de primăvară şi viituri pluviale în timpul verii şi toamnei.
Pe cursurile de apă mari din judeţ, echipate cu instalaţii de măsurare a nivelurilor şi debitelor, viiturile sunt
previzibile, cu o anticipaţie de câteva zile, pe baza măsurătorilor din teren şi a prognozelor hidrologice.
Pe cursurile de apă mici, al căror regim hidrologic este determinat de intensitatea precipitaţiilor căzute şi
suprafaţa de colectare a scurgerilor, timpul de acţionare pentru luarea unor măsuri este practic nul, fenomenul şi
efectele acestuia producându-se simultan.
În judeţul Galaţi există patru categorii de zone critice din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor :
1. Zone amenajate cu lucrări hidrotehnice de apărare, asupra cărora viiturile au efecte dinamice,
cu modificări ale parametrilor tehnici şi funcţionali prin erodare: Siret, Bârlad, Prut, Dunăre.
Siretul are diguri care asigură continuitatea liniei de apărare de la comuna Iveşti (confluenţa cu râul
Bârlad) şi până la comuna Şendreni. Din punct de vedere al inundaţiilor, râul Siret nu prezintă probleme decât în
situaţii de debite ce depăşesc 2800 mc/s. Există totuşi zone, aşa numitele puncte critice, în care există eroziuni
ale malurilor deosebit de active, care pun în pericol stabilitatea digului de apărare şi, implicit siguranţa obiectivelor
din incintă (în comunele Fundeni, Umbrăreşti, Nămoloasa).
Viiturile pe râul Siret sunt controlate de către acumularea Călimăneşti şi, mai nou, de acumularea
Movileni, care au şi rol de regularizare a debitului.
Bârladul este îndiguit pe ambele maluri, astfel încât, este asigurată continuitatea liniei de apărare de la
intrarea în judeţ (comuna Ghidigeni) şi până la vărsare în râul Siret (comuna Iveşti).
În perioada 1997 – 2013 judeţul Galaţi s-a confruntat cu viituri care au afectat atât populaţia, dar şi
lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, prin afectarea albiilor regularizate, precum şi
taluzurilor digurilor, prin distrugerea apărărilor de mal şi de taluz existente.
Prutul – de la Vlădeşti şi până la confluenţa cu Dunărea are diguri de apărare care asigură scoaterea de
sub efectul inundaţiilor terenurile agricole şi obiectivele amplasate în lunca inundabilă.
Viiturile pe râul Prut sunt controlate de către acumularea Stânca - Costeşti, care are şi rol de regularizare a debitului.
Viiturile care solicită lucrările de îndiguire sunt cele artificiale, create prin descărcarea volumelor de apă din acumulare.
Din punct de vedere al inundaţiilor, fluviul Dunărea are linia de apărare asigurată prin digul din pământ Bădălan,
şi prin digul de beton de la Palatul Navigaţiei până la Port Docuri în continuare asigurându-se linia de apărare prin lucrări
locale ale C.N.F. NAVROM, Şantierul Naval Damen, Metal Trade Internaţional şi Hidrotehnica Galaţi.
2. Zone ale cursurilor de apă, neamenajate cu lucrări de apărare, care la viituri creează probleme :

- râu Tecucel în municipiul Tecuci şi în comuna Nicoreşti;
- pârâul Valea Boului la Brăhăşeşti;
- pârâul Corozel la Corod, Matca;
- pârâul Geru la Cudalbi, Costache Negri şi Valea Mărului;
- pârâul Berheci la Gohor;
- pârâul Suhu la Suhurlui, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi,
- râul Prut la Cavadineşti, sat Vădeni şi la Slobozia Oancea;
- pârâul Chineja la Bereşti, Târgu Bujor, Băneasa, Fârţăneşti, Măstăcani, Frumuşiţa, Folteşti şi Tuluceşti ;
- pârâul Horincea la Bereşti Meria, Rogojeni.
3. Zone cu secţiuni de râu în care scurgerea liberă a apelor este stânjenită prin colmatarea albiilor
şi reducerea secţiunii de scurgere:
- râu Bârlad la Tecuci, Munteni, Drăgăneşti, Barcea şi Umbrăreşti;
- râu Siret la Nămoloasa, Fundeni, Iveşti şi Şendreni;
- râul Chineja la Folteşti, Măstăcani şi Tuluceşti.
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4. Zone expuse riscurilor naturale de inundare, cauzate de scurgerile de pe versanţi, în zonele
unde nu există lucrări de colectare, dirijare şi evacuare a apelor pluviale, precum şi de amenajare
antierozională :
- Bereşti, Bălăşeşti, Bereşti Meria, Munteni, Nicoreşti, Rediu, Suceveni, Ţepu, Valea Mărului, Vânători,
Vlădeşti, Negrileşti, Barcea, Drăgăneşti, Umbrăreşti, Corod, Cuca, Cudalbi, Pechea, Fârţăneşti, Costache Negri,
Suhurlui, Drăguşeni.
Este important de menţionat, pentru siguranţa centrelor populate, riscul ridicat pe care îl prezintă barajele
mici ale deţinătorilor sau administratorilor cu orice titlu. Circa 30 - 40 % dintre aceste amenajări hidrotehnice au o
stare tehnică şi funcţională corespunzătoare.
Siguranţa acestor baraje este în permanentă periclitată, din cauza slabei preocupări a majorităţii
administratorilor privind menţinerea în stare corespunzătoare a evacuatorilor de fund şi de suprafaţă, precum şi a
protecţiei de pe paramentul amonte al barajului.
Fiecare sistem de diguri are stabilit cote de atenţie şi cote de inundaţie, ce sunt prezentate în tabelul următor:
RÂUL / Staţia hidro
DUNĂREA
GALAŢI
SIRET
Cosmeşti
Lungoci
Şendreni
BÂRLAD
Rateş
Tecuci
TECUCEL
Tecuci
SUHU
Pechea
PRUT
Oancea
CHINEJA
Fârţăneşti
GERU
Cudalbi

Cota de atenţie ( cm)

Cota de inundaţie ( cm)

Cota de pericol ( cm)

Debite istorice

560

600

700

16300 mc/s – iulie 2010

250
600
550

300
650
600

350
700
650

4.280 mc/s- iulie 2005
4.650 mc/s - iulie 2005
2378 mc/s - iulie 2010

350
300

400
400

500
500

360

450

500

180

230

270

440

550

600

230
100

260
200

290
270

382 mc / s, - iunie 1999
112 mc/s, - septembrie 2007
23.4 mc/s, 286 cm, + 16 cm
CP/ 13.09.2013, ora 15:00
690 mc / s - iulie 2010
153 mc/s, 285 cm, + 25 cm
CI/ 13.09.2013, ora 17:00
118 mc/s, 358 cm, + 88 cm
CP/ 11.09.2013, ora 23:00

Zone propuse pentru inundare dirijată:
Pentru mărirea siguranţei la ape mari şi evitarea producerii de pagube materiale la obiectivele amplasate
în zone a căror clasă de importantă nu este asigurată de lucrările de îndiguire sau, pentru situaţia în care viitur a
depăşeşte asigurarea de calcul sau chiar de verificare a acestor lucrări, s-au prevăzut următoarele zone pentru
inundare dirijată:
- bazinul hidrografic Prut: - comuna Vlădeşti - sat Brăneşti, confluenţa pârâului Stoeneasa – lac Bacău
(suprafaţă agricolă – proprietate privată) – cca. 1.500 ha;
- bazinul hidrografic Chineja: - teritoriul comunelor Măstăcani şi Folteşti – pod peste pârâul Chineja (sat
Chiraftei ), pe DC-242 – pasarelă cale ferată, localitatea Folteşti (plantaţie de salcie – 250 ha aparţinând Ocolului
Silvic Galaţi);
- bazinul hidrografic Bârlad: comuna Priponeşti, amonte confluenţă pârâu Paraschiv – 750 ha plantaţie de
salcie şi pădure aparţinând Ocolului Silvic Tecuci.
Analizând datele de mai sus putem arăta că inundaţiile pot fi prevăzute numai dacă se cunoaşte din timp
evoluţia cotelor şi a debitelor pe cursurile de apă în special ale Dunării, Siretului şi Prutului, şi dacă se cunoaşte
din timp starea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.
Inundaţiile produse datorită depăşirii capacităţii de transport a lucrărilor cu rol de apărare ( cele la care
apa depăşeşte coronamentul digurilor) pot fi prevăzute dar nu pot fi controlate.
Inundaţiile produse datorită precipitaţiilor abundente nu pot fi previzibile deoarece nu se poate cunoaşte
cu exactitate cantitatea de apă ce va cădea punctiform pe o anumită arie de manifestare, şi deci nici anumite
măsuri de prevedere nu pot fi luate.
Pagina 11 din 77
dact/red. T.I.
C:\ My Documents\Toma Ion
TEL: 0236 / 460 441, STR. MIHAI BRAVU, NR.36, LOC.GALAŢI, JUD.GALAŢI
FAX: 0236 / 460 645, I.C.: 036 / 1243

NESECRET

În toate cazurile, când se prevede sau s-a produs o inundaţie se va executa evacuarea populaţiei din
zonele inundabile ale localităţilor ameninţate.
Amenajarea taberelor de sinistraţi este necesară, încă din primele faze ale manifestării fenomenului, din
localităţile unde cazarea persoanelor evacuate este necesară pentru o perioadă mare de timp datorită
imposibilităţii reîntoarcerii evacuaţilor la locuinţele lor sau datorită faptului că acestora apa le-a distrus locuinţa, iar
refacerea lor presupune un timp îndelungat.
Foarte important este cunoaşterea stării tehnice şi de întreţinere a lucrărilor cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor, deoarece se pot lua din timp măsuri de prevenire, de atenuare a efectelor, de evacuare preventivă şi
de intervenţie operativă asupra lor.
Pentru evitarea pierderilor de orice fel şi a distrugerilor ce pot fi produse de inundaţii se pot adopta o serie
de măsuri preventive plecând de la amplasarea şi amenajarea locurilor de depozitare a resturilor menajere, de
curăţire şi întreţinere a albiilor cursurilor de apă permanente şi nepermanente, de realizare şi întreţinere a
podurilor, podeţelor şi de realizare şi întreţinere a canalelor colectoare a apelor pluviale.
Tot pe această linie este necesar a se interzice executarea de locuinţe în zonele inundabile cunoscute,
de a se amenaja, construi diguri noi şi de a se întreţine cele existente şi nu în ultimul rând de construire a unor
sisteme de preluare a apelor mari şi dirijarea lor spre zone nepopulate.
Pentru locuinţele existente şi amplasate în zonele inundabile acestea se pot strămuta în locuri ridicate
sau în afara acestei zone sau se pot ridica de la sol la o înălţime care să evite acţiunea directă a apelor.
a.2. FURTUNI , TORNADE, SECETĂ, ÎNGHEŢ, ÎNZĂPEZIRI
Dat fiind faptul că judeţul Galaţi reprezintă o deschidere spre nord-est şi spre sud-vest, el se găseşte sub
influenţa maselor de aer continental estice şi mai puţin sudice .
În timpul iernii, deasupra judeţului Galaţi vin din nord şi nord-est mase de aer rece care produc scăderi de
temperatură ce oscilează între 0 0 C şi - 3 0 C. Temperatura medie lunară este mai scăzută în ianuarie când se
înregistrează valori de -3, - 4 0 C. Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7 0 C.
Vântul predominant este Crivăţul, care reprezintă 29% din frecvenţa anuală a vânturilor. Al doilea vânt
predominant este cel din sud, cu o frecvenţă de 16%, bate mai mult vara şi este destul de uscat.
Ca urmare a dispariţiei unor bariere protectoare şi a modificării specificului eolian al judeţului, dar şi a
specificului formelor de relief, o foarte mare parte din şoselele judeţului sunt afectate ritmic, pe timp de iarnă, de
aceste fenomene.
Furtunile însoţite de căderi masive de grindină sunt fenomene meteorologice care din motive obiective
(regimul eolian), dar şi subiective (despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de
constantă.
Aceste fenomene se pot manifesta în tot cursul anului. Ele nu pot fi previzibile, nu se pot preveni şi nici nu
se pot evita.
Efectele unor fenomene ca furtunile, îngheţul şi înzăpezirile pot fi intuite când se produc, dar numai la un
interval mic de timp – maxim 3 – 4 ore înainte.
Furtunile se pot manifesta pe toată raza judeţului, dar mai cu intensitate în partea de nord vest şi nord est,
în zonele împădurite ale judeţului. Nu pot fi prevăzute, ca intensitate, şi nici nu necesită evacuarea preventivă a
populaţiei.
Tornadele, nu sunt caracteristice zonei noastre, dar datorită schimbărilor climaterice s-ar putea manifesta şi
acestea. Nu pot fi prevăzute deloc şi nici nu se poate executa evacuare preventivă.
Seceta este fenomenul ce se întâlneşte cel mai frecvent, în ultimul timp, în zona judeţului nostru, poate fi
prevăzută din timp scurt (în special referitor la temperaturile ridicate) şi nu necesită evacuarea persoanelor.
Efectele acesteia pot fi atenuate prin măsuri preventive şi de intervenţie punctuale.
Îngheţul se poate produce numai în perioada de iarnă, sfârșit de toamnă şi început de primăvară. Poate fi
prevăzut dar la un timp relativ mic înainte, datorită cunoaşterii condiţiilor meteorologice şi a celor climaterice.
Înzăpezirile se produc în tot judeţul, cu manifestare frecvenţă în zona de nord a judeţului de la jumătatea
judeţului în sus. Nu pot fi prevăzute, dar pot fi atenuate prin desfăşurarea unor activităţi de deszăpezire repetate
şi continui.
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b. Incendii de mari proporţii
Prin incendiu de mari proporţii se înţelege acel incendiu care poate genera consecinţe negative
majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social-economice, precum şi asupra mediului înconjurător şi
care poate fi localizat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste constituite conform legii
în cooperare cu alte forţe.
Analizând elementele care stau la baza declanşării unor incendii de mari proporţii s-au stabilit ca
zone de manifestare vulnerabile ce ar conduce la atingerea parametrilor ce caracterizează acest tip de incendiu,
următoarele zone:
A. Zona centrală a municipiului Galaţi;
B. Cvartal de case între b-dul. George Coşbuc – str. Calea Domnească, Str. Basarabiei –
Bariera Traian;
C. Zona de depozite en-gros H. Coandă;
D. Platforma industrială S.C. ARCELORMITTAL S.A.
E. Platforma industrială din estul municipiului Galaţi;
F. Zona centrală a municipiului Tecuci;
G. Zona industrială Tecuci – sud;
H. Zona centrală a municipiului Târgu Bujor;
I. Direcţia silvică Galaţi – Zona împădurită Adam;
J. Direcţia silvică Galaţi – Zona împădurită Buciumeni;
K. Direcţia silvică Galaţi – Zona împădurită Gârboavele.
c. Fenomene distructive de origine geologică
Pe teritoriul judeţului Galaţi se întâlnesc şi se manifestă fenomene distructive de origine geologică şi
care generează producerea unor situaţii de urgenţă cum sunt:
b.1. Alunecări de teren;
b.2. Cutremure.
b.1. ALUNECĂRI DE TEREN
În judeţul Galaţi sunt expuse şi se pot produce alunecări de teren în următoarele zone de manifestare:
- municipiul Galaţi – faleza Brateş şi faleza Dunării;
- Oraşul Galaţi;
- localităţile: Bălăşeşti, Băleni, Bereşti–Meria, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Cerţeşti, Corni, Cosmeşti,
Cuca, Gohor, Nicoreşti, Pechea, Slobozia Conachi, Smârdan, Suceveni, Ţepu, Tuluceşti, Valea
Mărului,Vânători.
Alunecările de teren ce se pot produce în localităţile amintite au următoarele caracteristici:
- sunt de suprafaţă (< 1 m) sau de mică adâncime (= 1-5 m);
- au viteza de alunecare extrem de lentă (< 0,100 m / an).
- se produc ca urmare a efectelor mişcărilor seismice sau/şi fenomenelor meteorologice
negative cumulate cu condiţiile geologice ale scoarţei terestre specifice acestei zone
Reprezintă deplasări ale solului care formează versanţii falezei Dunării sau ale dealurilor. Deplasările
solului se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torenţiale, mişcări
tectonice, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice) sau chiar ca urmare a unor activităţi umane.
Alunecările de teren nu produc pierderi şi distrugeri aşa de mari ca alte calamităţi, cu excepţia cazurilor
când ameninţă direct anumite localităţi.
Ele sunt totuşi periculoase putând conduce la distrugerea unor construcţii prin deplasarea straturilor de
roci sau prin acoperire, pot bara cursul unor ape curgătoare creând lacuri de acumulare temporare sau
permanente, cu consecinţele ce urmează apariţiei acestora sau pot produce chiar distrugerea unor baraje, prin
formarea unui val puternic, la pătrunderea în lac, în mod brusc a unui volum mare de rocă (Vaiont – Italia, 1963).
Alunecările de teren în ţara noastră sunt destul de răspândite.
Suprafaţa totală posibil a fi supusă fenomenului natural de alunecare a terenului este apreciată la
900.000 hectare.
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În ţara noastră cea mai importantă şi cunoscută alunecare de teren a constituit-o deplasarea vârfului
Suhardelul ce a dus la bararea râului Bicaz şi formarea Lacului Roşu.
Alunecările de teren de mai mare amploare s-au produs în secolul trecut la Malul cu Flori (iunie 1979) şi
Vârfuri (februarie 1980), ambele în judeţul Dâmboviţa, la Zemeş (1992) judeţul Bacău şi la Izvoarele (august
1993) judeţul Galaţi.
În primele 3 cazuri ele au fost declanşate de precipitaţii puternice. Dacă alunecarea de teren de la Malul
cu Flori nu a produs pierderi mari, deplasarea terenului de la Vârfuri a afectat centrul civic al localităţii. Au fost
distruse 110 case, 21 au fost grav avariate, iar 25 hectare de teren şi unele drumuri au fost puternic degradate.
În zonele în care sunt posibile alunecări de teren mecanismele de activare sunt explicate prin :
- acţiunea apelor de suprafaţă: precipitaţii atmosferice, eroziunea bazei versanţilor ;
- acţiunea apelor subterane ;
- acţiunea mişcărilor seismice ;
Principalele alunecări de teren ce s-au produs, în judeţul Galaţi, în ultima perioadă de timp au fost:
 În comuna Slobozia Conachi, din anul 1994 s-a produs o alunecare de teren (în punctul “coasta
estică” a satului Izvoarele), care a cuprins o suprafaţă de cca. 4 h, fenomen care a afectat un număr de 7
gospodării. Urmare analizei executate de către specialiştii în domeniu, un număr de 5 gospodării au fost
strămutate. În anul 1997, alunecarea de teren menţionată anterior a devenit din nou activă, cuprinzând o
suprafaţă de cca.17 h, în vecinătatea celei produse în 1994, dar fără afectarea gospodăriilor cetăţenilor. Pentru
diminuarea efectelor alunecării de teren, s-au executat lucrări finanţate din fonduri PHARE. Tot în anul 1997, pe
versantul estic al satelor Izvoarele şi Cuza Vodă, s-au înregistrat începuturi de alunecări de teren, după cum
urmează:
- pe versantul estic al satului Izvoarele, pe o lungime de cca.150 m;
- pe versantul estic al satului Slobozia Conachi, pe o lungime de 200 m;
- pe versantul estic al satului Cuza Vodă, pe o lungime de 300 m.
 În comuna Cavadineşti, situată pe valea pârâului Horincea, începând din anul 1998 s-a produs
eroziunea unei suprafeţe de cca.4 ha, fenomen care a condus şi la alunecarea şi tasarea DN 26 între km 73 - 74.
Urmare alunecării de pe DN 26, albia pârâului Horincea s-a micşorat ceea ce a condus la inundarea unei
suprafeţe de cca. 50 ha teren arabil.
Pentru moment s-au dispus măsuri cu caracter provizoriu prin completarea periodică cu agregate de balastieră
şi caracter definitiv prin proiectarea unei variante ocolitoare şi renunţarea la traseul actual al drumului în zona alunecării.
DJ 42 A Găneşti - Bereşti, prezintă o alunecare între km 21 - 22, circulaţia rutieră desfăşurându-se pe
un singur fir.
 În comuna Vânători, ca urmare a ridicării nivelului pânzei freatice, au fost strămutate 6 gospodării din
satul Odaia Manolache, iar un număr de 18 gospodării sunt în pericol de demolare din cauza infiltraţiilor de apă
care acţionează concomitent cu alunecările de teren.
 În comuna Gohor există următoarea situaţie:

alunecări de teren: 1,5 ha păşune “râpa Nebunului”, 5 ha “râpa Lăzărescu” şi 4 ha “cimitir
- centru”;

alunecări de teren pe drumuri comunale: DC 72+1 km (legătura cu Priponeşti) ; DC
145/1 = 1,2 km (legătura Gohor - Orbu);
 Oraşul Bereşti este alimentat cu apă potabilă din captarea amenajată în satul Pleşa. Versantul din
partea de nord-est, din zona de captare, este supus unei alunecări de teren active, ceea ce pune în pericol
alimentarea cu apă potabilă a oraşului. De asemenea, captarea izvoarelor care alimentează cu apă potabilă
locuitorii din partea de nord-est a oraşului, este afectată de o alunecare de teren care a devenit foarte activă.
 În comuna Priponeşti, există alunecări de teren în punctele “Matei Costel” – sat Priponeşti,
“Ciorăscu” – sat Lieşti şi “Cucoş Constantin” – sat Ciorăşti, care afectează 4 gospodării ale populaţiei.
 În comuna Bereşti Meria alunecările de teren existente afectează următoarele căi de comunicaţii şi
gospodării ale populaţiei:
 DC între satele Prodăneştii de Sud şi Prodăneştii de Nord = 1 km;
 DC sat Puricani = 3,2 km;
 DC sat Aldeşti = 2 km;
 sat Săseni
= 2 gospodării ale populaţiei.
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 În privinţa drumurilor judeţene, afectate de alunecări de teren şi eroziuni, situaţia este următoarea:
 DJ 242 Tg. Bujor - Bârlad, alunecare între km 25 - 26; 45 - 46; 64 - 65;
 DJ 251 Tecuci – Cudalbi – Pechea - Galaţi, alunecare între km 68 - 69;
 DJ 261 Tuluceşti – Cuca – Vârlezi , alunecare între km 2+200 - 2+500;
 DJ 242 B – Băneasa – Suceveni - Rogojeni, alunecare între km 17 - 18;
 DJ 242 H – Tg. Bujor – Jorăşti eroziune pe toată lungimea drumului.
Fenomenele de tasare produse ca urmare a alunecărilor de teren, la km 5+400 pe linia C.F. Galaţi Tuluceşti (cca. 11 km) şi tasările produse ca urmare a lucrărilor de consolidare la RK tunel CF Fileşti, fir I,
constituie o problemă majoră aflată în permanentă monitorizare din partea factorilor responsabili. Fenomenul s-a
produs ca urmare a alunecărilor de teren caracteristice zonei şi care au început la sfârşitul secolului XX şi au
continuat în secolul XXI.
Urmare acestor alunecări, s-a întrerupt circulaţia pe calea ferată pentru o durată nedeterminată de timp,
iar lucrările de repunere în circulaţie a liniei necesită fonduri importante.
De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni de consolidare a clădirilor avariate de seisme şi tasări de teren
şi care nu mai prezintă siguranţă în exploatare.
Necesitatea evacuării populaţie este dată de modul de manifestare a fenomenului – numai în cazul
ameninţării directe, şi numai pentru locuinţele direct afectate.
Deoarece activitatea de stopare a fenomenului sau îndepărtare a efectelor acestuia presupune un volum
mare de muncă, persoanele evacuate pot fi cazate în tabere de sinistraţi amenajate special sau pot fi cazaţi în
alte locuinţe situate în afara ariei de manifestare.
b.2. CUTREMURE
Localităţile din judeţul Galaţi sunt incluse în următoarele zone seismice :
ZONA A :
- comunele: Cosmeşti, Nicoreşti, Buciumeni, Poiana, Ţepu, Brăhăşeşti, Priponeşti,
Ghidigeni, Gohor .
ZONA B :
- oraşele : Tecuci, Bereşti şi Târgu Bujor.
- comunele : Nămoloasa, Fundeni, Tudor Vladimirescu, Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti,
Barcea, Drăgăneşti, Munteni, Negrileşti, Matca, Corod, Cerţeşti, Drăguşeni,
Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Jorăşti, Băneasa, Bereşti Meria, Cavadineşti, Suceveni,
Vârlezi, Corni, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Griviţa, Rediu, Băleni,
Rădeşti, Movileni.
ZONA C :
- municipiul Galaţi;
- comunele : Şendreni, Braniştea, Independenţa, Piscu, Smârdan, Schela, Cuza
Vodă, Slobozia Conachi, Pechea, Vânători, Tuluceşti, Scânteieşti, Cuca,
Frumuşiţa, Măstăcani, Fârţăneşti, Vlădeşti, Oancea, Folteşti.
Zonele de risc au fost evaluate în funcţie de natura pericolului, caracteristicile şi condiţiile sursei de risc prin
metodele de evaluare acceptate în sistemul Protecţiei Civile şi UNDRO (Unite Nations of Dizasters Relief Office).
Zona de risc seismic care cuprinde teritoriul întregului judeţ se caracterizează prin:
- coeficientul de acceleraţie seismică KS = 0,20 pe 75% din teritoriu (în zona de sud şi centrală a
judeţului) şi KS = 0,25 pe 25% din teritoriu, (în zona nordică, cuprinzând municipiul Tecuci);
- perioada de colţ TC = 1,5 sec ;
- magnitudini medii de M = 7 RICHTER care pot conduce la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe
scara M.S.K.
Zonarea seismică a judeţului GALAŢI a fost realizată conform prevederilor Normativului de proiectare
elaborat de MLPAT .
Activitatea seismică în zona Galaţi este direct influenţată de cea din zona VRANCEA .
Specificul acestor cutremure este faptul că sunt subcrustale şi se produc la o adâncime intermediară, cu
focarul la adâncimi de 70 - 170 km. Cele mai frecvente sunt seismele cu focarele la adâncimi de 130 - 150 km.
Zona seismică este o sursă activă şi persistentă de cutremure de pământ cu caracter specific.
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În zona VRANCEA există şi focare seismice care produc cutremure de pământ normale, intracrustale, cu
adâncimi mai mici de 60 km .
Proiecţia verticală a focarelor cutremurelor vrâncene cu M > 4 (M – intensitatea cutremurelor pe scara
Richter, magnitudinea) evidenţiază două zone seismice:
- o zona situată în scoarţa terestră cu o grosime de 38 km şi înclinaţie 55 grade sub
Carpaţi. Focarele se găsesc la adâncimi de 14 - 45 km
- o zonă situată în mantaua superioară cu o grosime de 44 km şi înclinaţie de 68 grade
sub Carpaţi. Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 40 - 70 km.
Există şi o lacună seismică, o zonă cu un minim de activitate la adâncimi cuprinse între 40 - 70 km
Magnitudinea maximă a cutremurelor produse în regiunea VRANCEA este estimată pe baza :
- datelor de observaţie;
- consideraţiilor seismelor tectonice;
- corelaţia dintre activitatea seismică şi magnitudinea maximă observată.
Activitatea seismică posibilă este definită de către:
- indicele de seismicitate – nr. mediu anual de cutremure de pământ cu M>4;
- activitate de risc – nr. mediu anual de cutremure cu M>4 care afectează unitatea de
suprafaţă şi indică valori deosebit de ridicate pentru regiunea VRANCEA.
- riscul seismic – probabilitatea de apariţie a unui cutremur distrugător în regiunea
VRANCEA, într-o anumită perioadă de timp.
Zonarea seismică, în ROMÂNIA, a fost realizată prin analiza critică a informaţiilor macroseismice în
ultimii 900 de ani şi studii seismice efectuate în perioada 1960 – 1992 .
Concluziile care reies din analiza regiunii seismice VRANCEA spun că aceasta este zona cea mai
importantă dintre cele zece în ROMÂNIA, caracterizată prin :
- energia mare a cutremurelor de pământ ;
- aria eliptică alungită pe direcţia NE-SV, cu izoseismele dinspre munţii Carpaţi mai
strâns distanţate ;
- caracterul persistent al epicentrelor ;
- perioade de revenire de 30 – 50 ani a unor cutremure violente ( perioada 1800 – 1977 )
şi o succesiune sistematică: 50 cutremure cu M > 5 grade pe scara Richter începând
cu anul 1900 ;
- prezenţa numeroaselor fracturi superficiale;
- prezenţa, în zonă, a focarelor de cutremure normale, cu adâncimi până la 60 km şi
factori de distribuţie a energiei .
Analiza riscului seismic stabileşte că:
- există probabilitatea de 90%, ca în regiunea seismică VRANCEA, să se producă un cutremur
de pământ cu magnitudinea maximă de cel puţin M = 7,5 grade pe scara Richter, în perioada
anilor 1999 – 2011 (conform I.N.F.P., Radu C., Enescu D., Marza V.);
- este necesar şi obligatoriu ca Prefectura judeţului Galaţi şi celelalte organe abilitate să
asigure, în timp optim, realizarea unor măsuri şi acţiuni de apărare împotriva seismelor
(prevenire, protecţie şi intervenţie) cu scopul de a diminua pierderile şi pagubele în rândul
oamenilor, clădirilor, construcţiilor, bunurilor materiale etc., pe întreg teritoriul judeţului ;
Cutremurele de pământ localizate la curbura munţilor Carpaţi, în zona VRANCEA, care se resimt pe
teritoriul judeţului Galaţi, sunt aproape în totalitate de natură tectonică.
Cele mai puternice şi care afectează o arie întinsă, sunt cutremurele de tip intermediar (70<H<170 Km),
sunt produse la adâncimi de 100 - 150 km, au magnitudini medii de M = 7 RICHTER şi conduc la intensităţi
seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K. pe tot teritoriul judeţului nostru.
În perioada septembrie-octombrie 2013 în satul Izvoarele comuna Slobozia Conachi s-au înregistrat numeroase
mişcări seismice ce s-au produs la adâncimi cuprinse între 2 şi 10 KM, cu o medie de aproximativ de 5 km.
Conform măsurătorilor efectuate de reprezentanţi I.N.F.P. s-a reactivat o falie veche cu o lungime medie de 20
km care până la acea dată înregistra 1-2 cutremure intr-o perioadă de 5 ani s-au înregistrat mişcări seismice.
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Riscul dezastrelor complementare
Ca urmare a unui cutremur de pământ major, cu magnitudinea de M > 7,5 grade pe scara Richter, în judeţul
Galaţi pot apare evenimente dezastruoase complementare provocate direct sau indirect, de către mişcarea seismică.
Aceste dezastre complementare pot apare :
- ca evenimente asociate mişcării seismice;
- în urma unor avarii sau dereglări de proces la unele instalaţii în care se depozitează,
utilizează sau transportă substanţe periculoase: amoniac, clor, produse petroliere, gaze
naturale.
Tipuri de dezastre complementare care se pot produce în judeţul GALAŢI au fost identificate ca fiind :
- alunecări de teren;
- lichefieri şi tasări;
- inundaţii ;
- accidente tehnologice sau chimice;
- incendii şi explozii;
Alunecările de teren pot apărea şi ca dezastre complementare mişcării seismice în zonele cu frecvenţă
mare de alunecare a terenului. Aceste zone sunt indicate la punctul „alunecări de teren”.
Lichefierile şi tasările se produc, de regulă, în zonele cu soluri afânate şi/sau de materiale necoezive
care au umiditate redusă sau foarte crescută .
Apariţia lichefierilor şi tasărilor este posibilă în judeţul GALAŢI datorită următorilor factori :
valoarea mare a acceleraţiei maxim induse în teren şi durata mare a mişcării seismice;
componenţa solului în judeţul GALAŢI, municipiul GALAŢI şi în alte localităţi urbane, se
consideră că poate fi lichefiat în strat de nisip prăfos, nisipuri, nisipuri cu pietriş, nisipuri
argiloase şi unele categorii de argile prăfoase;
starea de saturare şi starea de umiditate – lichefierile sunt posibile numai în strat cu depozite saturate;
permeabilitatea redusă a stratelor favorizează lichefierea.
Analiza acestor factori defineşte că pericolul cel mai mare de lichefiere îl reprezintă municipiul GALAŢI.
Astfel, pe teritoriul municipiului GALAŢI lichefierea este posibilă :
pe terenuri orizontale, cu pânza freatică la adâncimi mai mici de 15 – 20 m, în stratele
susceptibile cu grosimi mai mari de 3 m şi grad de îndesare cu valori cuprinse între 0,6 şi 0,85;
în straturile de argile prăfoase şi celelalte enumerate mai sus, sub pânza de apă freatică.
Tasările terenului sunt posibile a se produce în strate similare şi/sau în zonele vechii ale oraşului şi a
celor cu infiltraţii mari de apă, mai ales în prezenţa încărcărilor suplimentare datorate clădirilor şi altor construcţii .
Lichefierile şi tasările vor amplifica urmările acţiunii seismice asupra construcţiilor. Contribuţia acestor fenomene
asociate poate spori cu 20 - 30 % efectele distructive mai ales atunci când mişcarea seismică este de lungă durată.
Inundaţiile, provocate de cutremure cu magnitudine maximă, se pot produce datorită distrugerii unor
lucrări hidrotehnice.
Zonele afectate de inundaţii sunt arătate la punctul „inundaţii”.
Accidentele tehnologice şi chimice ce se pot produce în judeţul GALAŢI, ca urmare a cutremurelor, au
loc ca urmare a eliberării în mediul înconjurător a unor cantităţi de amoniac şi clor din rezervoarele şi instalaţiile
frigorifice sau ape amoniacale, ale operatorilor economici ce folosesc în procesul tehnologic aceste substanţe,
prin fisurarea sau distrugerea instalaţiilor.
Fisurările şi distrugerile pot apare direct, prin acţiunea mişcării seismice sau prin prăbuşiri peste
rezervoare şi instalaţii a unor elemente de construcţie.
În municipiile GALAŢI şi Tecuci sunt unităţi economice, sursă de risc chimic, care depozitează amoniac
sau clor şi îl utilizează în procese tehnologice de refrigerare şi clorinare a apei.
Incendiile şi exploziile se pot produce ca urmare a fisurării şi/sau distrugerii rezervoarelor, cisternelor,
instalaţiilor, conductelor din reţeaua de distribuţie etc., direct prin acţiunea mişcării seismice violente sau indirect
prin prăbuşirea unor elemente de construcţie peste acestea.
Se pot produce explozii în zonele de risc chimic, atunci când amoniacul eliberat din instalaţie atinge
concentraţiile critice de explozie.
Cutremurele nu pot fi prevăzute decât cu o perioadă scurtă de timp înainte şi nu pot fi luate măsuri de
evacuare preventivă.
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După manifestare acestuia şi în funcţie de distrugerile provocate se recomandă evacuarea populaţiei în
tabere de sinistraţi amplasate în zone nepopulate.
Efecte devastatoare se pot produce în zonele intens populate unde construcţiile sunt aglomerate, vechi şi
neconsolidate.

SECŢIUNEA a 2 a. Analiza riscurilor tehnologice
a. RISCURI INDUSTRIALE
Pe teritoriul judeţului Galaţi au fost identificaţi 8 operatori economici care intră sub incidenţa Hotărârii
Guvernului nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţe periculoase.
- a.1. S.C. ELECTROCENTRALE S.A. GALAŢI;
- a.2. S.C. ARCELORMITTAL S.A. GALAŢI;
- a.3. S.C. SC CITY GAS SRL S.A. GALAŢI;
- a.4. S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. GALAŢI;
- a.5. S.C. APA CANAL S.A.;
-a.6. S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. FABRICA DE ACETILENĂ;
-a.7. S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. FABRICA DE OXIGEN;
-a.8. S.C. BOREALIS L.A.T. ROMÂNIA.
a.1. S.C. ELECTROCENTRALE S.A. GALAŢI
S.C. Electrocentrale S.A. Galaţi se află situată în partea de vest a municipiului Galaţi, la circa 2 km de zona
locuită, în incinta platformei siderurgice S.C. ARCELORMITTAL S.A. Galaţi.
Obiectivul ocupă o suprafaţă de 233.000 mp, cea mai mare parte fiind destinată instalaţiilor de producţie,
reţelelor de utilităţi, căilor de acces.
Accesul în unitate se face pe cale rutieră – prin poarta principală de acces în S.C. ARCELORMITTAL
S.A. şi magistrala nord – sud sau prin partea de est.
Unitatea este racordată la calea ferată uzinală.
În imediata vecinătate a incintei societăţii se află numai secţii de producţie ale combinatului siderurgic:
- la vest magistrala S-N, Oţelăria nr. 1
- la est Uzina Cocsochimică nr.1
- la sud U.A.F.
- la nord staţia de 110 KV şi fabrica de oxigen 1
Distanţele de la limita incintei S.C. ELECTROCENTRALE S.A. GALAŢI la primele obiective din vecinătate
sunt mai mari de 100 m. Cea mai apropiată zonă de interes ca loc public de întâlnire este zona porţii principale
de acces în ARCELORMITTAL, unde se află parcări, staţii pentru mijloacele de transport, biserică, club. Distanţa
până la această zonă este mai mare de 500 m.
La limita de nord a incintei S.C. ELECTROCENTRALE S.A. GALAŢI se află Staţia electrică (aparţinând
TRANSELECTRICA), de unde pleacă spre oraş linia aeriană de 110 KV (LEA 110 KV).
Tot din zona de nord a incintei porneşte spre oraş magistrala de termoficare (conducte amplasate pe estacadă).
Alegerea obiectivului relevant pentru securitate s-a făcut pe baza analizei instalaţiilor în care se găsesc
substanţe periculoase şi a caracteristicilor acestor substanţe.
Datele sintetice se prezintă în tabelul următor.
Instalaţia

Gospodăria de
păcură

Substanţa
periculoasă/
fraza de risc
Păcură / R45

Cantitate
maxima/
cantitate
relevantă

23 000 /
5000

pericol
F

da

T

da

C

nu

Observaţii
- Cantitate mare într-un singur rezervor (10.000mc),
- prin ardere degajă produse toxice,
- prin efecte Domino poate produce impact şi asupra altor instalaţii
- în cazul unui accident major necesită intervenţii din exteriorul
obiectivului
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- Rezervoare de max. 100mc,
- nu este inflamabil,
- nu se lucrează la temperaturi ridicate sau presiune
- scurgerile accidentale pot fi controlate şi neutralizate în
instalaţiile existente
- nu necesită intervenţii externe pentru ţinerea sub control a
accidentului
Rezervoare de max. 100 mc
- nu este inflamabil,
- nu se lucrează la temperaturi ridicate sau presiune
- scurgerile accidentale pot fi controlate şi neutralizate în
instalaţiile existente
- nu necesită intervenţii externe pentru ţinerea sub control a accidentului
Rezervoare de 30t si 40t
- uşor inflamabil, toxic prin inhalare
- scurgerile accidentale pot fi controlate
- nu necesită intervenţii externe pentru ţinerea sub control a
accidentului
- Capacitate de stocare mult sub cantitatea minimă relevantă
- control operaţional adecvat (sisteme de detecţie, măsură şi
control)

Acid
clorhidric/
R34; R37

330 / 500

nu

nu

da

Hidroxid de
sodiu /R35

499 /500

nu

nu

da

Gospodăria de
ulei

Ulei de
turbine si de
transformator
/R11; R20

210/5000

da

nu

nu

Instalaţia de
electroliză

Hidrogen
/R12

0,084 / 5

da

nu

nu

10 /50

da

da

da

Stocare în butoaie de max. 200l
Depozitare în magazii asigurate

Staţia chimică

Hidrazină
/R45; R10;
R23/24/25
Amoniac/
R35;
R36/37/38

5 /50

nu

nu

da

Stocare în butoaie de max. 200l
Depozitare în magazii asigurate

Gospodăria de
reactivi

Pentru amplasamentul S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Galaţi, în urma studiului de caz efectuat de
specialiştii din combinat, precum şi de proiectanţii instalaţiilor s-au stabilit un număr de evenimente dintre care cu
impact în exterior, sunt următoarele:
Echipamentul
Vas de
depozitare,
rezervor

Reţele de
conducte de
transfer intern

Conducte de
intrare ieşire
din incinta
obiectivului

Sisteme de
măsură,
control,
ventilaţie

Catastrofa la
temperată
ambiantă:
Incendierea incintei
(pool fire)
Deflagraţie (flash
fire)
Nor de foc (fireball)
Explozia vaporilor
Nor toxic (vapori de
carburant, produse
de ardere)
Rupere:
Nor de foc
Foc in jet (orizontal,
vertical)
Deflagraţie
Incendiul incintei
Explozia vaporilor
Nor toxic (substanţe
toxice, produse de
ardere)
Rupere:
Nor de foc
Foc in jet
Deflagraţie
Incendiul incintei
Explozia vaporilor,
Nor toxic
Supraîncărcare:
Deflagraţie
VCE
Nor toxic

Scenariu de accident major şi consecinţe imediate
Catastrofa la
Creşterea presiunii:
Perforarea
temperată ridicata
Explozie internă
pereţilor, AMC
(vas de presiune):
Incendiul rezervorului
defect, valvă
BLEVE
Fierbere cu deversare
defectă:
Nor de foc (fireball)
peste marginile vasului Incendierea incintei
Explozie
Deflagraţie
Nor toxic
Incendiul
rezervorului
Fierbere cu
deversare peste
marginile vasului
Perforare:
Fisuri de dimensiuni
Foc în jet
mici):
Incendiul incintei
Foc în jet
Foc în jet (vertical,
Deflagraţie
orizontal)
Explozia vaporilor sau
gazelor
Nor toxic
Fisuri de dimensiuni
mari:
Nor de foc
Foc in jet Deflagraţie
Incendiul incintei
Explozia vaporilor
Nor toxic
Transport de
produse
incompatibile:
Reacţie exotermă

Spaţiul
superior al
vasului =
sursa de
incendiu:
Explozie
internă
Ruperea
vasului cu
formare de
fragmenteproiectil /
rachetă

Fisuri de dimensiuni
mici
Foc în jet
Deflagraţie

Defecţiune la sist. de
menţinere a presiun.:
Creştere a presiunii
Vid
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Deversare:
Incendiul
incintei
Deflagraţie
Nor toxic
(gaze de
ardere)
Incendiu
rezervor
Fierbere cu
deversare

Deversare lichid /
vapori prin sistemul
de ventilare
Pompe

Dezintegrare:
Nor de foc
Foc în jet
Deflagraţie
VCE
Incendiul incintei
Nor toxic

Scurgere:
Foc în jet
Deflagraţie
Incendiul pompei

NESECRET
Spaţiul superior
generează explozie
datorită absorbţiei de
aer
Cădere sisteme
AMC:
Supraîncălzire (de la
mers în gol)
Supraîncălzire de la
blocarea refulării

a.2. S.C. ARCELORMITTAL S.A. GALATI
Societatea S.C. ARCELORMITTAL S.A. Galaţi cu sediul social în Galaţi, str. Smârdan nr.1, înregistrată la
Registrul Comerţului cu numărul J17/21/1991, cod fiscal R1639739 este un combinat siderurgic integrat cu
activitatea de fabricare cocs, fontă, oţel, produse laminate la cald şi la rece, de producere, transport şi distribuire
fluide energetice (apă potabilă, apă industrială, gaz metan, gaz de cocs, gaz de furnal, energie electrică, abur,
oxigen, azot , argon, etc.).
Suprafaţa efectivă a combinatului (incinta ARCELORMITTAL), conform Certificatului de proprietate M034472, este de 15.012.307,99 mp.
Din punct de vedere ecologic combinatul este amplasat la o distanţă de 3 - 5 Km faţă de zonele locuite.
Din punct de vedere seismic, ArcelorMittal Galaţi este situat pe linia de fractură tectonică Focşani –
Nămoloasa - Galaţi, zonă în care se fac resimţite seisme produse în zona Vrancea a căror intensitate poate
atinge gradul 8 pe scara Mercalli.
Construcţiile au fost proiectate pentru un coeficient dinamic corespunzător unei intensităţi a forţelor
seismice de 8.5 pe aceeaşi scară.
 Tabel cu substanţele periculoase din ArcelorMittal
Nr. Crt.

Instalaţia

1.

U.P.D.E.S – S.R.E
Instalaţia de galvanizare

2.
3.

U.P.D.E.S - Hidro uzinal
U.P.D.E.S
Secţia oxigen

4.

U.C.C
Secţia chimică

5.

U.C.C
Secţia pregătire gudron

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

U.L.P – L.B.R - Zincare
U.L.P – L.B.R
U.P.D.E.S – suflante, S.R.E
O.L.D 1
Desulfurare
U.L.P – L.B.R
U.P.D.E.S - oxigen
U.P.D.E.S - oxigen
U.L.P - L.B.R
U.L.P – L.T.G 1

Substanţa periculoasa
Cianura de potasiu
Cianura de sodiu
Anhidrida cromică
Hipoclorit de sodiu
Clor
Oxigen lichid
Oxigen gazos
Gudron brut
Apa amoniacala
Benzen brut
Acid sulfuric
Hidroxid de sodiu
Smoală
Creozot huilă
Ulei de creuzot
Naftalină
Hidroxid de sodiu
Acid fosforic
Acid sulfuric
Hidroxid de sodiu
Carbura de calciu +
Carbura de magneziu
Hidrogen
Argon lichid
Azot lichid
Acid clorhidric
Acid clorhidric

Capacitatea de stocare
Butoaie de 0,05 t
Butoaie de 0,05 t
Butoaie de 0,05 t
Butoaie de 0,06 t
Rezervor de 0,9 t
1.100.000 litri
8*100 N mc
9*150 N mc
9500 t
500 t
2830 t
1250 t
450 t
3700 t
2700 t
500 t
300 t
Rezervor de 490 t
Rezervor de 1 t
1000 t

Pericole speciale

Rezervor 490 t

Dispersie toxica

130 t
Gazometru 440 N mc
Rezervor 120.000 N mc
Rezervor 260.000 litri
Rezervor 1.000.000 litri
Rezervor 75 mc
Bidoane 0,05 t

Explozie/Incendiu
Incendiu

Emanaţie toxica
Emanaţie toxica
Poluare termica
Explozie
Incendiu
Emanaţii toxice
Incendiu/explozie
Emanaţie toxica
Dispersie toxica
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Emanaţii toxice
Emanaţii toxice
Emanaţii toxice
Emanaţii toxice

Explozie
Explozie
Emanaţii toxice
Emanaţii toxice
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Substanţele chimice periculoase se consumă si/sau se produc în principal în următoarele uzine:
- Uzina Cocso-chimică,
- Uzina Oţelarii Refractare,
- Uzina de Producere şi Distribuire a Energiei în Siderurgie,
- Uzina Laminate Plate,
Clasificarea scenariilor accidentale
UZINA COCSO-CHIMICĂ *
 Scenarii accidentale posibile:
Nr.
Crt.

Descrierea
evenimentului

1.

Deversări
accidentale

2.

Aprinderi
accidentale

Substanţa
implicată

Ruperi accidentale
de conducte

3.

Zona cu
mortalitate
ridicată

Scenariu accidental

Acid sulfuric
Soda caustica
Apă amoniacală
Benzen
Gudron
Smoală
Naftalină
Benzen
Ulei

Incendiu
Incendiu
Incendiu/explozie
Incendiu/explozie
Incendiu/explozie

Gaz cocs

Incendiu/explozie

Dispersie toxica

Zona cu leziuni
ireversibile

A treia zonă
de planificare

Zona depozite
50m

_______

_______

Zona depozite
50m

_________

_______

Zona
epurare
50m

Zone adiacente
100m

 Clasificarea scenariilor în funcţie de substanţele periculoase:
Nr.

Nr. scenariilor care ies din

Tipologia substanţei

Nr. total al scenariilor

1.

Toxice

3

-

2.

Inflamabile

4

-

3.

Periculoase pentru mediu

6

-

Crt.

stabiliment

 Clasificarea scenariilor în funcţie de sursele de risc:
Nr.

Nr. scenariilor care ies din

Centrul de risc in stabiliment

Nr. total scenarii

1.

Depozit gudron

1

-

2.

Depozit benzen

1

-

3.

Depozit reactivi

3

-

4.

Instalaţii smoală

1

-

5.

Instalaţii naftalină

1

-

Crt.

stabiliment

 Tipologia de urgenţă:
Nr. Crt.
1.
2.

Scenariul identificat
Deversări accidentale
Aprinderi accidentale

Tipologia de urgenţă
Clasificarea urgenţei
Substanţa inflamabilă
A
Substanţa inflamabilă
A
Substanţă
3.
Explozii conductă gaz
B
inflamabilă/explozibilă
Substanţă
4.
Explozie exhaustor
B
inflamabilă/explozibilă
5.
Explozie. Transformare
Substanţă inflamabilă
A
6.
Emisii pulbere
Substanţă toxică
A
* Uzina Cocso–Chimică are capacităţi de stocare a substanţelor periculoase fiind luată în calcul în raportul de securitate.
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UZINA OŢELĂRII REFRACTARE
 Scenarii accidentale posibile:
Nr.
crt.

Descriere
eveniment
Eliberare de carbură
de calciu
+ magneziu din
rezervor
Eliberare de smoală
şi creuzot din
rezervor

1.

2.

Spargerea
conductei accidental

3.

5.
6.

Scenariul
accidental

Zona cu
mortalitate
ridicată

Zona cu leziuni
ireversibile

Zona a treia de
planificare

Carbura de
calciu
+ magneziu

Explozie
urmată de
incendiu

50m

-

-

Smoală în
amestec cu
creuzot

Explozie
urmată de
incendiu
Explozie
urmată de
incendiu

Zona
amestecare
20m

-

-

Explozie

50m

-

-

50m

-

-

50m

-

-

Oxigen

Spargerea
conductei accidental
Spargerea
conductei accidental
Spargerea
accidentală a
conductei

4.

Substanţa
implicată

Argon
Azot
Gaz metan

50m

Dispersie
toxică
Explozie
urmată de
incendiu

-

 Clasificarea scenariilor în funcţie de substanţele periculoase:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Tipologia substanţei
Toxice
Inflamabile
Explozive
Substanţe periculoase pt. mediu

Nr. total al scenariilor
1
4
2
4

Nr. de scenarii care ies din stabiliment
-

 Clasificarea scenariilor în funcţie de sursele de risc:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centru de risc în stabiliment

Nr. total al scenariilor

Oţelăria 1
Turnare continuă 1
Oţelăria 3
Turnare continuă 3
Fabrica de dolomită
Pregătire deşeuri metalice

5
4
4
4
5
4

Nr. de scenarii care ies din
stabiliment
-

Tipologia de urgenţă

Clasificarea urgenţei

Substanţă toxică

B

Substanţă inflamabilă
Substanţă explozivă
Substanţă inflamabilă

A
A
A

 Tipologia de urgenţă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Scenariul identificat
Eliberare de carbură de calciu şi magneziu din
rezervor
Eliberare de smoală şi creuzot din rezervor
Spargeri accidentale de conducte
Spargeri accidentale de conducte

UZINA DE PRODUCERE ŞI DISTRIBUIRE A ENERGIEI ÎN SIDERURGIE
 Scenarii accidentale posibile:
Nr.
crt.

Descrierea
evenimentului

1.

Spărturi accidentale la
conducte

2.

Spărturi accidentale la
conducte
Fisurare conducte

Substanţa
implicată

Scenariu
accidental

Gaz cocs
Gaz furnal
Gaz metan
Gaz cocs
Gaz furnal
Gaz metan
Clor lichid

Dispersie
toxică
Explozie
+
Incendiu
Dispersie

Zona cu
mortalitate
ridicată

Zona cu leziuni
ireversibile

A treia zonă de
planificare

200 m

250 m

-

100 m

150 m

-

100 m

150m

-
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3.

Uzură elemente de
etanşare

Clor gazos

4.

Aprinderi accidentale
Uzuri elemente de
etanşare

Oxigen

5.
6.

7.

8.

Oxigen

Aprinderi accidentale

Argon
Azot

Deversări accidentale

Acid sulfuric
Acid clorhidric
Anhidridă
cronică
Cianură
potasică

Explozie totală provocată

Oxigen

toxică
Emanaţie
toxică
Explozie
Poluare
termică
Explozie
Explozie
Emanaţii
toxice
Emanaţii
toxice
Emanaţii
toxice
Emanaţii
toxice
Explozie

100 m

200 m

-

100 m

-

-

50 m

-

-

50 m

-

-

50 m

-

-

50 m

-

-

50 m

-

-

Fabrica de
oxigen

ArcelorMittal

5 KM

 Clasificarea scenariilor în funcţie de substanţa periculoasă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tipologia substanţei

Nr. total al scenariilor

Toxice
Inflamabile
Explozive
Periculoase pentru mediu

3
2
6
12

Nr. de scenarii care ies
din stabiliment
2
-

 Clasificarea scenariilor în funcţie de sursele de risc:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Centrul de risc in stabiliment

Nr. total scenarii

Staţia de clorizare
Fabrica de Oxigen 1
Fabrica de Oxigen 2
Reparaţii energetice
Secţia gaze

1
2
2
1
2

Nr. de scenarii care ies
din stabiliment
1
1
-

Scenariul identificat

Tipologia de urgenţă

Clasificarea urgenţei

Deversări accidentale
Scăpări accidentale conducte gaz
Spărturi conducte gaze/ Manevre greşite
Explozie fabrica oxigen
Scăpări accidentale clor
Scăpări lichid criogenic

Substanţe toxice
Substanţe toxice
Inflamabile
Substanţa explozivă
Substanţă toxică
Poluant termic

A
B
B
C
A
A

 Tipologia de urgenţă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UZINA LAMINATE PLATE
 Scenarii accidentale posibile:
Nr.
crt.

Descrierea evenimentului

1.

Scăpări accidentale

2.

Deversări accidentale

3.

Spargeri accidentale de
conducte

4.

Spargeri accidentale de
conducte

Substanţa
implicată
Ulei cu P.C.B
Acid fluorhidric
Ape fenolice
Acid sulfuric
Acid clorhidric
Gaz metan
Gaz cocs
Gaz furnal
Gaz metan
Gaz cocs

Scenariu
accidental

Zona cu
mortalitate
ridicată

Zona cu
leziuni
ireversibile

A treia zonă de
planificare

Emanaţii toxice

50 m

-

-

Emanaţii toxice

50 m

-

-

Explozii
incendiu

100m

200m

-

Dispersii toxice

100m

200m
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5.

Aprinderi accidentale

Gaz furnal
Lac alchido melaminic

Incendii
emanaţii

50m

100m

-

 Clasificarea scenariilor în funcţie de substanţa periculoasă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tipologia substanţei

Nr. total al scenariilor

Toxice
Inflamabile
Explozive
Periculoase pt. mediu

6
6
7
11

Nr. scenariilor care ies din
stabiliment
-

 Clasificarea scenariilor în funcţie de sursele de risc:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Centrul de risc in stabiliment

Nr. total scenarii

Cuptoare (L.T.G1, 2; L.B.C, L.B.R, L.S.F )
L.B.R decapare
SLEBING - Depozit
Sala maşini
L.B.R - Staţia gaz protecţie

5
1
1
5
4

Nr. scenariilor care ies din
stabiliment
-

Scenariu identificat

Tipologia de urgenţă

Clasificarea urgenţei

Scăpări accidentale
Deversări accidentale
Spargeri accidentale de conducte

Substanţă toxică
Substanţă toxică
Substanţă toxică/inflamabilă

A
A
A

 Tipologia urgenţelor
Nr.
crt.
1.
2.
3.

a.3. SC CITY GAS S.R.L. GALAŢI
SC CITY GAS S.R.L. Galaţi, este situat în municipiul Galaţi pe amplasamentul Zonei Libere. Suprafaţa
totală a societăţii este de 10.736 mp, aparţine administrativ de Zona Libera Galaţi, loturile O3, O4, O5, P1 şi P3,
Platforma I şi II şi este în folosinţa societăţii City Gas SRL Galaţi, în conformitate cu contractele de cesiune de la
SC Domtorf SRL nr.821/ 04.07.2005 şi nr.820/ 04.07.2005 şi contractul de închiriere nr.24/21.07.2005 şi nr.
38/10.11.2005 încheiate cu RA AZL Galaţi.
Amplasamentul SC CITY GAS SRL se învecinează la:
 Nord: TEREN ZONA LIBERA;
 Sud: SC UNICOM OIL TERMINAL SA;
 Est: TEREN ZONA LIBERA;
 Vest: SC MINERSORT SA
Amplasarea rampelor de încărcare descărcare, a rezervoarelor, cântarelor, depozit rezervoare pentru
stins incendiu şi a clădirii administrative sunt evidenţiate în planul de amplasare.
Distanţele de la limita incintei S.C. CITY GAS S.R.L. GALAŢI la primele obiective din vecinătate sunt mai
mari de 100m. Cea mai apropiată zonă de interes ca loc public de întâlnire este în afara Zonei Libere unde se
află câteva locuinţe ale IAS Bădălan. Distanţa până la această zonă este mai mare de 500 m.
La limita de sud a incintei SC CITY GAS SRL GALAŢI in vecinătatea SC UNICOM OIL TERMINAL SA se
află si Staţia electrică (aparţinând S.P.A. Dunăre), de unde sunt alimentate societăţile învecinate de la linia
aeriană de 110 KV (LEA 110 KV).
In vecinătatea incintei obiectivului, până la distanţe de peste 1 km nu se află monumente ce necesită
protejate.
În vecinătatea SC CITY GAS SRL GALAŢI se află SC UNICOM OIL TERMINAL SA, care are ca obiect de
activitate transvazări cu ajutorul pompelor de produse petroliere din vagoane CF sau cu vaporul in cisterne auto si
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care pot provoca accidente. Până la această dată nu au fost înregistrate accidente care sa afecteze obiectivul
analizat (SC CITY GAS SRL GALAŢI).
SC CITY GAS SRL GALAŢI
are ca obiect de activitate manipularea, depozitarea,
încărcarea/descărcarea GPL (gaz petrolier lichefiat) in terminalul deschis in Zona Libera Galati.
Operaţiunile care sunt posibile a fi executate in Terminalul City Gas Galati sunt următoarele: transvazare GPL din
vagoane CSI in vagoane UE (rata de descărcare 12 vagoane CSI/24 ore, aproximativ 350 to);
transvazare GPL din vagoane CSI in autocisterne;
transvazare GPL din vagoane CSI in rezervoare terestre;
descarcare nava GPL in vagoane UE, CSI, autocisterne si rezervoare terestre (rata de încarcare 16
vagoane UE/24 ore, aproximativ 600 to, cu posibilitatea măririi ratei de încarcare la 1000 to/24 ore odată cu
finalizarea construcţiei celei de-a doua linii CF pentru vagoane UE
2.2 Descrierea instalaţiilor şi activităţilor de pe amplasament
SC CITY GAS SRL GALATI, cu sediul in Galati, Incinta Zona Libera, înregistrata la Oficiul Registrului
Comerţului nr. 17/1146/2005 si având Codul Unic de Înregistrare RO 17658362, are ca obiect de activitate
principal depozitarea GPL, 6312 conform cod CAEN.
SC CITY GAS SRL GALATI are ca obiect de activitate manipularea, depozitarea, încărcarea/descărcarea LPG
(gaz petrolier lichefiat) in terminalul deschis in Zona Libera Galati.
Expedierea mijloacelor de transport încărcate s-a făcut atât in tari comunitare, cat si in tari extracomunitare.
Operaţiunile care sunt posibile a fi executate in Terminalul City Gas Galati sunt următoarele:
transvazare LPG din vagoane CSI in vagoane UE (rata de descărcare 16 vagoane CSI/24 ore,
aproximativ 400 to);
transvazare LPG din vagoane CSI in autocisterne;
transvazare LPG din vagoane CSI in rezervoare terestre;
descărcare nava LPG in vagoane UE, CSI, autocisterne si rezervoare terestre (rata de încărcare 16
vagoane UE/24 ore, aproximativ 600 to, cu posibilitatea măririi ratei de încărcare la 1000 to/24 ore odată cu
finalizarea construcţiei celei de-a doua linii CF pentru vagoane UE).
Terminalul este amplasat in Zona Libera Galati având încheiate contracte de concesiune asupra terenului (14300
m2).
Terminalul nostru deţine următoarele:
corp administrativ;
4 posturi de încărcare/descărcare pentru vagoane UE;
4 posturi de încărcare/descărcare pentru vagoane CSI, cu o cale de acces la înălţime pentru cuplarea
furtunelor la vagoanele CSI;
2 cai ferate cu ecartament larg (CSI) pentru primirea vagoanelor încărcate cu marfa din Comunitatea
Statelor Independente, cu o capacitate de 16-20 vagoane;
cale ferata cu ecartament normal (european) pentru expedierea vagoanelor încărcate cu marfa, cu o
capacitate de 12 vagoane;
cantar auto, pentru cântărirea cisternelor (la intrare in stare goala si la ieşire in stare plina), in vederea
expedierii acestora;
cantar CF, pentru cântărirea vagoanelor CSI (la intrare in stare plina si la ieşire in stare goala);
cantar CF, pentru cântărirea vagoanelor europene, in vederea expedierii (la intrare in stare goala si la
ieşire in stare plina);
rezervoare terestre 5*90 mc pentru stocarea/depozitarea mărfurilor, cu posibilitatea extinderii la 10*90 mc
in cursul anului 2008, dotate cu indicatori de nivel, presiune si temperatura;
rezervoare incendiu, folosite pentru stingerea incendiilor cat si pentru răcirea vagoanelor prin instalaţia de
stropire (atât UE cat si CSI) pe perioada de vara când temperaturile ating cote înalte;
pompa centrifuga/compresor FAS Germany;
ponton acostare nave, folosit ca distanţier cheu – nava, având in vedere scăderea cotelor de apa si
micşorarea adâncimii la cheu, care este dotat cu o cale acces reglabila in funcţie de aceste cote.
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Activitatea de baza realizata de SC CITY GAS SRL reprezintă transvazarea GPL ( gas petrolier lichefiat ).
Contractele încheiate la momentul actual sunt cu parteneri din Bulgaria si România.
Activitatea societarii a început in ianuarie 2007 si a înregistrat pe parcursul anului 2007 aproximativ 30000 to,
reprezentând 15 nave si circa 300 vagoane CSI.
Capacităţile maxime de descarcare / încarcare:
daca se operează doar vagoane CSI: 4500-5000 to/luna;
daca se operează doar nave: 8000-10000 to/luna;
daca se operează atât vagoane CSI, cat si nave: 6500-7000 to/luna.
In perioada de vârf a anului s-a realizat descărcarea a 5400 to, respectiv 3 vapoare si 40 vagoane CSI.
Procesele operaţionale ale depozitului se desfăşoară în următoarele instalaţii existente în incinta:
instalaţia de descărcare/încărcare
rezervoare depozitare/amestecare
Descrierea instalaţiei de descărcare/încărcare:
Instalaţia se compune din furtune, colector, conducte, compresor.
Încărcarea/descărcarea se face pe baza de presiune dintre rezervor şi cazanul CF sau cu ajutorul compresorul.
Descrierea rezervoarelor de depozitare/amestecare Cele 10 rezervoare cu o capacitate de 900 mc sunt îngropate
sub un taluz de pământ si prevăzute cu supapa de siguranţa.
In tabelul următor sunt prezentate substanţele periculoase implicate:
Nr.
Crt
1

Denumirea
Substanţei
Periculoase

Nr. CAS

GPL (amestec 68476-85-7
C3/C4) Propan 74-98-6
Butan Propilena 106-97-8
115-07-1

Cant.
max.
Localizare
deţinută
(tone)
Parc rez

630

Cant.
totală de
stocare
(tone)
390

Starea Mod de
fizica stocare

Gaz
lichefiat

Rez

Condiţii
de
stocare

Indicaţii
despre
pericole
speciale

Condiţii de
asigurare

Risc
incendiu

Energia electrica este asigurata conform contractului de furnizare de la SC. Electrica SA. Apa este
asigurata prin foraj propriu pentru instalaţii de stins incendiu şi prin aducţiune pentru apa potabila. Clădirea
administrativa dispune de încălzire cu centrala proprie.
Depozitul este prevăzut cu sistem PSI iar celelalte detalii privind protecţia PSI se regăsesc în "Planul de
intervenţie" conform Anexa 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr
163/2007.
De asemenea în figura nr.1 este prezentată schema fluxului tehnologic al staţiei de transvazare şi
depozitare GPL.
LOCURI POSIBILE DE AVARIE
Consecinţele unor accidente în instalaţiile care utilizează, produc sau vehiculează substanţe periculoase
au mai multe aspecte:
efecte fizice constituite de eliberări de materiale periculoase, evaporări, explozii, incendii;
efecte asupra sănătăţii oamenilor şi asupra calităţii factorilor de mediu.
Evaluarea efectelor agenţilor nocivi asupra oamenilor şi instalaţiilor se exprimă prin niveluri de gravitate.
NIVEL 0 — fără consecinţe: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu, la:
 presetupe;
 ştuţuri filetate;
 etanşări.
NIVEL 1 - cu consecinţe minore: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu la:
 îmbinare demontabilă cu DN mai mic de 50 mm;
 apariţia unui por pe o conductă într-o porţiune care se poate izola uşor.
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NIVEL 2 — cu consecinţe medii: apariţia unei neetanşeităţi sub formă de scurgere la:
 îmbinare pe trasee spre rezervoarele de produse ;
 îmbinare cu DN mai mare de 50 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 1 mm.
NIVEL 3 — cu consecinţe grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet sau scurgeri la:
 îmbinare pe traseele de gaz spre rezervoarele de produse;
 îmbinare cu DN mai mare de 80 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 2 mm pe conductă;
 apariţia de incendiu;
NIVEL 4 — consecinţe foarte grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet la ruperea unei conducte:
 apariţia unui por sau a unei fisuri cu diametru mai mare de 10 mm.
NIVEL 5 — consecinţe catastrofale:
 apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet;
 producerea unei catastrofe: cutremur, lovitură aeriană;
Majoritatea instalaţiilor tehnologice din S.C. CITY GAS S.R.L. GALATI, pot reprezenta obiective cu un
grad de risc mai mult sau mai puţin ridicat, ce pot duce la producerea unor accidente (avarii) care să afecteze
obiectivul propriu zis, sau să afecteze şi funcţionarea în siguranţă a altor instalaţii de producţie sau de utilităţi.
Locuri posibile de avarie pot fi considerate :
- instalaţiile tehnologice;
- parcurile de recipiente de depozitare gaze lichefiate ;
- rampele de descărcare/încărcare produse petroliere .
TIPOLOGIA AVARIILOR TEHNOLOGICE este diversificată funcţie de procesul de fabricaţie (temperaturi,
presiuni, utilaje, etc.), materiile prime şi produsele finite vehiculate.
In acest sens pot apare :
- avarii mecanice (fisuri sau rupturi de recipiente, conducte, neetanşeităţi la conductele de produs ,
spargeri (fisurări) de conducte sau utilaje, spargerea garniturilor, flanşelor, presetupelor, ventilelor
aferente conductelor, fisurarea sau spargerea recipientelor) ;
- defecţiuni de utilaje dinamice în funcţionare (pompe, compresoare, ventilatoare, reductoare, etc.) ;
- defecţiuni de natură electrică în camera electrică şi în posturile TRAFO ce pot duce la oprirea instalaţiilor.
Astfel de avarii pot fi urmate de eşapări de produse toxice în exterior, începuturi de incendiu sau incendii,
explozii, iar pentru parcul de recipiente de depozitare, pot genera incendii în masă în condiţiile în care sunt
scăpate de sub control.
Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine : incendiile, exploziile.
Ponderea evenimentelor se prezintă astfel :
- incendiu :
0%
- accident mecanic :
0%, cu eşapări de produs în exterior
- accident tehnic :
0%
- explozie :
0%
- explozie + incendiu : 0%
Incendiul prezintă frecvenţa cea mai mare la echipamentul tip pompa.
In acest context sunt luate măsuri tehnologice specifice de evitare a producerii unor astfel de urgente,
de limitare a efectelor generate de producerea probabilă a unui astfel de accident.
DESCRIEREA EVENIMENTELOR
Identificarea şi clasificarea evenimentelor; cauze posibile de producere a unei avarii:
 Atacuri ale inamicului;
 Atacuri teroriste;
 Dezastre;
 Accidente;
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 Exploatare necorespunzătoare;
 Erori umane;
 Erori de procedura;
 Personal insuficient;
 Intervenţii ale unor persoane neautorizate;
 Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 Nerespectarea regulamentelor de funcţionare şi de ordine interioara.
Tipuri posibile de avarii:
 Fisuri într-un rezervor care stochează produse inflamabile;
 Ruperi de ştuţuri;
 Explozii;
 Autoaprinderi;
 Dispersie;
Scenarii accidentale posibile
Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rezervoarelor cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rampei de încărcare sau a cântarului cu
efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Întreruperea alimentării cu energie electrică
Defecţiuni tehnice:

spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare:

defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare;

defectarea unei supape de siguranţă;

spargerea unui furtun de încărcare la cazane;

defectarea ventilului încărcător la cazan;

defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate.
NR.
CRT.

DESCRIEREA
EVENIMENTULUI

SUBSTANŢA
IMPLICATĂ

1.

Eliberare de produs la
rezervoare

GPL,
butan,
propan, propilenă

2.

Eliberare de produs la
rampă/cântar

GPL,
butan,
propan, propilenă

SCENARIU
ACCIDENTAL
Incendiu,
explozie,
dispersie
Incendiu,
explozie,
dispersie

ZONA CU
MORTALITATE
RIDICATĂ
5-15

ZONA CU LEZIUNI
IREVERSIBILE

A TREIA ZONA DE
PLANIFICARE

30-40

50-100

5-15

30-40

50-100

CLASIFICAREA SCENARIILOR ACCIDENTALE

Clasificarea în funcţie de substanţele periculoase
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

TIPOLOGIA SUBSTANŢEI
Toxice
Explozive
Inflamabile
Periculoase pentru mediu

NUMĂRUL TOTAL AL
SCENARIILOR
0
3
3
0

NUMĂRUL SCENARIILOR CARE
IES DIN STABILIMENT
0
3
3
0
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Clasificarea în funcţie de sursele de risc
Nr.
crt.
1.

CENTRUL DE RISC ÎN STABILIMENT

NUMĂRUL TOTAL SCENARII

Instalaţia de descărcare/încărcare

3

NUMĂRUL SCENARIILOR CARE
IES DIN STABILIMENT
03

DEFINIREA ZONELOR IMPLICATE
Nr.
crt.
1.

ZONA DE PLANIFICARE
ZONA IMPLICATĂ

2.
3.
4.
5.

POPULAŢIA INTERNĂ
POPULAŢIA EXTERNĂ
CENTRE VULNERABILE
CĂI DE COMUNICAŢII

6.
7.

UTILITĂŢI
CENTRE DE URGENŢĂ

Zona 1 : Zona cu risc de
mortalitate ridicată
Instalaţii tehnologice,
depozite, rampe
încărcare- descărcare

Zona 2 : Zona cu risc
de leziuni ireversibile

9
21

9-12
21-40

Zona 3 : Zona de atenţie
- Sucursala Petrobrazi
- Zona ind. DIBO
- Com Brazi (sat : Negoiesti, Popesti, Brazi)
9-12
50-70
DRUM ACCES, CALEA
FERATĂ
SC OIL TERMINAL SA

TIPOLOGIA DE URGENŢĂ
NR.
CRT.

SCENARIUL IDENTIFICAT

TIPOLOGIA DE URGENŢĂ

CLASIFICAREA

1

Eliberare de substanţe lichide extrem de
inflamabile

Substanţe inflamabile/explozive

B

2

Eliberare de produse cu caracter exploziv

Substanţe inflamabile/explozive

C

3

Dispersie în mediu

Substanţe explozive

C

URGENŢEI

a.4. S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. GALAŢI
S.C. “UNICOM OIL TERMINAL” S.A. Galati, este situata pe malul stâng al Dunării, la mila 77+500,
ocupând o suprafaţa de 47827 mp., din care suprafaţa construita este de aproximativ 55%, având ca vecini la
Nord, Est si Vest R.A. A.Z.L. Galati si la Sud fluviul Dunărea. Terenul este concesionat de la C.N. Administraţia
Porturilor Dunării Maritime S.A. Galati;
Amplasamentul SC UNICOM OIL TERMINAL SA se învecinează la:
 Nord: SC CITY GAS SRL;
 Sud: DUNAREA;
 Est: TEREN ZONA LIBERA;
 Vest: SC MINERSORT SA
Amplasarea rampelor de încărcare descărcare, a rezervoarelor, cântarelor, depozit rezervoare pentru
stins incendiu şi a clădirii administrative sunt evidenţiate în planul de amplasare.
Distanţele de la limita incintei SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI la primele obiective din vecinătate sunt
mai mari de 100m. Cea mai apropiată zonă de interes ca loc public de întâlnire este in afara Zonei Libere unde se află
câteva locuinţe ale IAS Bădălan. Distanţa până la această zonă este mai mare de 500m.
La limita de sud a incintei SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI in vecinătatea SC CITY GAS SRL se
află si Staţia electrică (aparţinând S.P.A. Dunăre), de unde sunt alimentate societăţile învecinate de la linia
aeriană de 110 KV (LEA 110 KV).
In vecinătatea incintei obiectivului, până la distanţe de peste 1 km nu se află monumente ce necesită protejate.
În vecinătatea SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI se află SC CITY GAS SRL , care are ca obiect de
activitate transvazări cu ajutorul pompelor de GPL din vagoane CF sau cu vaporul in cisterne auto si care pot
provoca accidente. Până la această dată nu au fost înregistrate accidente care sa afecteze obiectivul analizat
(SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI).
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Descrierea instalaţiilor şi activităţilor de pe amplasament
S.C. “UNICOM OIL TERMINAL” S.A. Galati deţine:
- un parc de rezervoare pentru produse albe (motorine-benzine) ce cuprinde doua rezervoare de 3000
m3 fiecare si patru rezervoare de 1000 m3 fiecare;
- un parc de rezervoare pentru produse negre (păcura) ce cuprinde trei rezervoare de 10000 m 3 fiecare;
- un parc de rezervoare ce deserveşte Centrala Termica proprie ce cuprinde un rezervor de 1000 m 3 si
unul de 200 m3;
- un parc pentru produse petrochimice si chimice lichide ce cuprinde doua rezervoare de 3000 m 3
fiecare .
Fiecărui parc de rezervoare ii revine cate o staţie de pompare a produselor petroliere.
Aceste produse petroliere sunt aduse cu vagoane cisterna pe cale ferata normala (C.F.R.) sau larga (tip
C.S.I.) sau nave si sunt descărcate, preluate prin conductele tehnologice cu ajutorul pompelor centrifuge pentru
produse albe si respectiv cu pompele cu snec pentru produsele negre in vederea depozitarii acestor produse in
rezervoarele de stocare, de unde se vor încărca ulterior in vagoane cisterna de cale normala (tip C.F.R.) sau
larga (tip C.S.I.), nave sau cisterne auto, sau poate avea loc o transvazare directa (fara depozitare).
IDENTIFICAREA ŞI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR
Din datele meteorologice locale analizate statistic, s-au desprins următoarele elemente caracteristice
pentru S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. – Zona Liberă Galaţi
a) vântul dominant la sol are direcţia:
 direcţia nord (22,4 %)
 direcţia sud-vest (15,4 %),
 nord-est (13,0 %)
b) media lunară a regimului termic (°C):
Ian

Feb
1,3

Mar

-1,5

4

Apr

Mai

10,7

Iun

17,4

Iul

19,4

Aug

23

22,2

Sep
18,6

Oct

Nov

11,5

5

Dec

Med

2,2

11,2

c) Viteza medie a vântului (m/s) pe direcţii:
Anotimp/Direcţie
Primăvara

N
5,7

NE
4,5

E
4,2

SE
4

S
4,8

SV
5,3

V
4,3

NV
5,3

Vara

4,8

3,8

3,2

3,4

4,2

4,2

3,9

5,1

Toamna

5

3,9

3,4

3,4

4,4

4,6

3,6

5

Iarna

6,1

4,9

3,4

3,3

4,5

5,4

3,8

5,3

Anuala

5,4

4,3

3,6

3,5

4,5

4,9

3,9

5,2

IDENTIFICAREA ŞI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR
LOCURI POSIBILE DE AVARIE
Consecinţele unor accidente în instalaţiile care utilizează, produc sau vehiculează substanţe periculoase
au mai multe aspecte:
efecte fizice constituite de eliberări de materiale periculoase, evaporări, explozii, incendii;
efecte asupra sănătăţii oamenilor şi asupra calităţii factorilor de mediu.
Evaluarea efectelor agenţilor nocivi asupra oamenilor şi instalaţiilor se exprimă prin niveluri de gravitate.
NIVEL 0 — fără consecinţe: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu, la:
 presetupe;
 ştuţuri filetate;
 etanşări.
NIVEL 1 - cu consecinţe minore: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu la:
 îmbinare demontabilă cu DN mai mic de 50 mm;
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 apariţia unui por pe o conductă într-o porţiune care se poate izola uşor.
NIVEL 2 — cu consecinţe medii: apariţia unei neetanşeităţi sub formă de scurgere la:
 îmbinare pe trasee spre rezervoarele de produse ;
 îmbinare cu DN mai mare de 50 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 1 mm.
NIVEL 3 — cu consecinţe grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet sau scurgeri la:
 îmbinare pe traseele de gaz spre rezervoarele de produse;
 îmbinare cu DN mai mare de 80 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 2 mm pe conductă;
 apariţia de incendiu;
NIVEL 4 — consecinţe foarte grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet la ruperea unei conducte:
 apariţia unui por sau a unei fisuri cu diametru mai mare de 10 mm.
NIVEL 5 — consecinţe catastrofale:
 apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet;
 producerea unei catastrofe: cutremur, lovitură aeriană;
Majoritatea instalaţiilor tehnologice din S.C. UNICOM OIL TERMINAL SA GALATI, pot reprezenta obiective cu
un grad de risc mai mult sau mai puţin ridicat, ce pot duce la producerea unor accidente (avarii) care să afecteze obiectivul
propriu zis, sau să afecteze şi funcţionarea în siguranţă a altor instalaţii de producţie sau de utilităţi.
Locuri posibile de avarie pot fi considerate :
- instalaţiile tehnologice;
- parcurile de recipiente de depozitare gaze lichefiate ;
- rampele de descărcare/încărcare produse petroliere .
TIPOLOGIA AVARIILOR TEHNOLOGICE este diversificată funcţie de procesul de fabricaţie (temperaturi,
presiuni, utilaje, etc.), materiile prime şi produsele finite vehiculate.
In acest sens pot apare :
- avarii mecanice (fisuri sau rupturi de recipiente, conducte, neetanşeităţi la conductele de produs ,
spargeri (fisurări) de conducte sau utilaje, spargerea garniturilor, flanşelor, presetupelor, ventilelor
aferente conductelor, fisurarea sau spargerea recipientelor) ;
- defecţiuni de utilaje dinamice în funcţionare (pompe, compresoare, ventilatoare, reductoare, etc.) ;
- defecţiuni de natură electrică în camera electrică şi în posturile TRAFO ce pot duce la oprirea instalaţiilor.
Astfel de avarii pot fi urmate de eşapări de produse toxice în exterior, începuturi de incendiu sau incendii,
explozii, iar pentru parcul de recipiente de depozitare, pot genera incendii în masă în condiţiile în care sunt
scăpate de sub control.
Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine : incendiile, exploziile.
Ponderea evenimentelor se prezintă astfel :
- incendiu :
0%
- accident mecanic :
0%, cu eşapări de produs în exterior
- accident tehnic :
0%
- explozie :
0%
- explozie + incendiu : 0%
Incendiul prezintă frecvenţa cea mai mare la echipamentul tip pompa.
In acest context sunt luate măsuri tehnologice specifice de evitare a producerii unor astfel de urgente,
de limitare a efectelor generate de producerea probabilă a unui astfel de accident.
DESCRIEREA EVENIMENTELOR
Identificarea şi clasificarea evenimentelor; cauze posibile de producere a unei avarii:
 Atacuri ale inamicului;
 Atacuri teroriste;
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 Dezastre;
 Accidente;
 Exploatare necorespunzătoare;
 Erori umane;
 Erori de procedura;
 Personal insuficient;
 Intervenţii ale unor persoane neautorizate;
 Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 Nerespectarea regulamentelor de funcţionare şi de ordine interioara.
Tipuri posibile de avarii:
 Fisuri într-un rezervor care stochează produse inflamabile;
 Ruperi de ştuţuri;
 Explozii;
 Autoaprinderi;
 Dispersie;
Scenarii accidentale posibile
Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rezervoarelor cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rampei de încărcare sau a cântarului cu
efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Întreruperea alimentării cu energie electrică
Defecţiuni tehnice:

spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare:

defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare;

defectarea unei supape de siguranţă;

spargerea unui furtun de încărcare la cazane;

defectarea ventilului încărcător la cazan;

defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate.
Oprirea alimentării cu utilităţi
a.7. S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. FABRICA DE OXIGEN;
S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. FABRICA DE OXIGEN Galaţi se află în incinta platformei siderurgice
S.C. ARCELORMITTAL S.A. Galaţi, la o distanţă de cca 3 km vest de municipiul Galaţi.
Obiectivul ocupă o suprafaţă de 68.793 mp ocupată de instalaţii de producţie, reţele de utilităţi, căi de acces.
Accesul în unitate se face pe cale rutieră – prin poarta principală de acces în S.C. ARCELORMITTAL
S.A. şi magistrala nord – sud sau prin partea de est.
Unitatea este racordată la calea ferată uzinală.
În imediata vecinătate a incintei societăţii se află numai secţii de producţie ale combinatului siderurgic:
- la vest: Valea şi Balta Cătuşa proprietăţi particulare şi terenuri ale Primăriei Galaţi;
- la est: Valea şi Balta Mălina, proprietăţi ale Primăriei Şendrei, S.C. Pescogal S.A., S.C. Mălina S.A.
- la sud: Groapa de gunoi a Municipiului Galaţi, Râul Siret, zona Barboşi, proprietăţi particulare,
proprietăţi ale primăriei Galaţi, IRE Galaţi, S.C. Mălina S.A. SNCFR Staţia Barboşi, S.C. Agrogal S.A.
- la nord: drumul judeţean Galaţi-Pechea, proprietăţi ale SC Seromgal S.A. , Ministerul Apărării Naţionale,
Atlas, ICMRSG.
În vecinătatea obiectivului sunt situate în municipiul Galaţi cartierele Ţiglina III şi IV, şi o serie de comune
din care menţionăm: Schela, Vânători care sunt situate în partea de nord, Şendreni, sat Movileni, la SV faţă de
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combinat; în partea de NV, la 5 km se află comuna Smârdan, iar localităţile Braniştea şi Barboşi sunt situate la SE
de combinat.
Tot din zona de nord a incintei porneşte spre oraş magistrala de termoficare (conducte amplasate pe estacadă).
Alegerea obiectivului relevant pentru securitate s-a făcut pe baza analizei instalaţiilor în care se găsesc
substanţe periculoase şi a caracteristicilor acestor substanţe.
Descrierea instalaţiilor şi activităţile de pe amplasament
Gazele tehnice produse sunt depozitate în stocatoarele existente şi distribuite la consumatori prin staţii de
distribuţii:
oxigen tehnologic de înaltă puritate folosit la elaborarea otelului cât şi în celelalte procese
tehnologice de pe platforma combinatului SC ArcelorMittal Galaţi S.A.
azot pur, folosit în procesul de tratament termic al produselor laminate la rece folosit la oţelăriile
OLD şi turnările continue de pe platforma SC ArcelorMittal Galaţi S.A;
argon comprimat.
Fabrica de oxigen cuprinde instalaţii de producere, stocaj, distribuţie oxigen, azot, argon (în stare lichidă şi
gazoasă) necesare proceselor tehnologice siderurgice.
Instalaţiile din amplasament sunt:
o instalaţie rusească de obţinere a oxigenului KAAr 15 cu o capacitate de producţie de 13.500
Nmc/h oxigen şi 15.000 nmc/h azot proiectat în anul 1994 şi pusă în funcţiune în anul 1996;
unitate de separare a aerului de provenienţă germană, prelucrează un debit de aer 164.000310.000 nm3/h.
Inventarul substanţelor periculoase implicate
Nr.
crt.

Denumirea
substanţei
periculoase

Număr
C.A.S.

Cantitatea
totală deţinută
(tone)

Cantitatea
totală de
stocare (tone)

Mod de stocare/echipament

Stare
fizică

Condiţii de
stocare:
temperatură,
presiune

1.

Oxigen lichid

07782-44-7

1513

1.731,6

1 tanc
V=1500mc

Lichid

T= -1830C
P= 0,1 barg

2.

Oxigen gaz

07782-44-7

53,44

65,6

17 buc*100mc
V=1700mc

Gaz

T= 250C
P= 27 bar

3.

Azot lichid

07727-37-9

0

1164

1*1100mc
V=1100mc

Lichid

T= -1960C
P= 0,1 bar

07727-37-9

799

1164

1*1100mc
V=1100mc

Lichid

T= -1960C
P= 0,1 bar

4.

Azot gaz

07727-37-9

600

960

12 buc*100mc
V=1200mc

Gaz

T= 250C
P= 30 bar

5.

Argon lichid

07440-37-1

0

441,6

2*100+1*200mc

Lichid

6.

Acid sulfuric

7664-93-9

1,56

1,836

1*1mc
V=1mc

Lichid

T= -185,70C
P= 0,1 barg
T= 250C
P= atm

7.

Hipoclorit de
sodiu (6-14%)

7681-52-9

0,35

1,220

1*1mc
V=1mc

Lichid

T= 250C
P= atm

8.

Nalco 3 DT 129

7664-38-2
7646-85-7

0,58

1,370

1*1mc
V=1mc

Lichid

T= 250C
P= atm

9.

Nalco 3 DT 130

-

1,2

1,24

Lichid

10.

Nalco 7302

7681-38-1

0,15

1,15

1*1mc
V=1mc
1*1mc
V=1mc

T= 250C
P= atm
T= 250C
P= atm

11.

Nalco 3434

-

0,100

1,45

1*1mc
V=1mc

Lichid

Lichid

T= 250C
P= atm
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Periculozitate (fraze
de risc/fraze de
securitate) conform
fişei tehnice de
securitate
O – Întreţine intens
arderea
C- caustic;
S1/2, S21, S45
O- oxidant;
- R8
-S17
Nu este clasificat
periculos;
S9, S23
Nu este clasificat
periculos
S9, S23
Nu este clasificat
periculos
S9, S23
Nu este toxic
Nu este periculos
Coroziv;
-R35
S18, S26,S28, S30,
S36/37/39
Coroziv;
- R31, R34;
S1/2, S28, S45,
S50, S61
Coroziv
R22, R 34, R37,
R51/53;
S23, S24/25, S26,
S36/37/39, S45
Nepericulos .
S24/25,S37/39;
Nepericulos;
-R41,
-S24/25, S37/39
Nepericulos
-S24/25,
S26,S376/37/39

NESECRET
12.

Ulei ungere Mol
turbine 46

101316-70-5

0,200

0,300

Recipiente de stocare ale
turbocompresoarelor

Lichid

T= 250C
P= atm

13.

Ulei ungere Shell
Corena Oil P

-

0,200

0,400

Recipiente de stocare ale
turbocompresoarelor cu
piston

Lichid

T= 250C
P= 10 bari

Nu are simbol
pentru pericol. Nu
conţine PCB, PCT.
Nu intră sub
incidenţa ADR
-R36/37/38, R51/53
- S60, S61
nepericulos

IDENTIFICAREA ŞI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR
LOCURI POSIBILE DE AVARIE
Consecinţele unor accidente în instalaţiile care utilizează, produc sau vehiculează substanţe periculoase
au mai multe aspecte:
efecte fizice constituite de eliberări de materiale periculoase, evaporări, explozii, incendii;
efecte asupra sănătăţii oamenilor şi asupra calităţii factorilor de mediu.
Evaluarea efectelor agenţilor nocivi asupra oamenilor şi instalaţiilor se exprimă prin niveluri de gravitate.
NIVEL 0 — fără consecinţe: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu, la:
 presetupe;
 ştuţuri filetate;
 etanşări.
NIVEL 1 - cu consecinţe minore: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu la:
 îmbinare demontabilă cu DN mai mic de 50 mm;
 apariţia unui por pe o conductă într-o porţiune care se poate izola uşor.
NIVEL 2 — cu consecinţe medii: apariţia unei neetanşeităţi sub formă de scurgere la:
 îmbinare pe trasee spre rezervoarele de produse ;
 îmbinare cu DN mai mare de 50 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 1 mm.
NIVEL 3 — cu consecinţe grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet sau scurgeri la:
 îmbinare pe traseele de gaz spre rezervoarele de produse;
 îmbinare cu DN mai mare de 80 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 2 mm pe conductă;
 apariţia de incendiu;
NIVEL 4 — consecinţe foarte grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet la ruperea unei conducte:
 apariţia unui por sau a unei fisuri cu diametru mai mare de 10 mm.
NIVEL 5 — consecinţe catastrofale:
 apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet;
 producerea unei catastrofe: cutremur, lovitură aeriană;
Majoritatea instalaţiilor tehnologice din S.C. LINDE GAZ OXIGEN SA GALATI, pot reprezenta obiective cu un
grad de risc mai mult sau mai puţin ridicat, ce pot duce la producerea unor accidente (avarii) care să afecteze obiectivul
propriu zis, sau să afecteze şi funcţionarea în siguranţă a altor instalaţii de producţie sau de utilităţi.
Locuri posibile de avarie pot fi considerate :
- instalaţiile tehnologice;
- parcurile de recipiente de depozitare gaze lichefiate ;
- rampele de descărcare/încărcare produse petroliere .
TIPOLOGIA AVARIILOR TEHNOLOGICE este diversificată funcţie de procesul de fabricaţie (temperaturi,
presiuni, utilaje, etc.), materiile prime şi produsele finite vehiculate.
In acest sens pot apare :
- avarii mecanice (fisuri sau rupturi de recipiente, conducte, neetanşeităţi la conductele de produs ,
spargeri (fisurări) de conducte sau utilaje, spargerea garniturilor, flanşelor, presetupelor, ventilelor aferente
conductelor, fisurarea sau spargerea recipientelor) ;
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defecţiuni de utilaje dinamice în funcţionare (pompe, compresoare, ventilatoare, reductoare, etc.) ;
defecţiuni de natură electrică în camera electrică şi în posturile TRAFO ce pot duce la oprirea instalaţiilor.
Astfel de avarii pot fi urmate de eşapări de produse toxice în exterior, începuturi de incendiu sau incendii,
explozii, iar pentru parcul de recipiente de depozitare, pot genera incendii în masă în condiţiile în care sunt
scăpate de sub control.
Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine : incendiile, exploziile.
Incendiul prezintă frecvenţa cea mai mare la echipamentul tip pompa.
In acest context sunt luate măsuri tehnologice specifice de evitare a producerii unor astfel de urgente,
de limitare a efectelor generate de producerea probabilă a unui astfel de accident.
-

DESCRIEREA EVENIMENTELOR
Identificarea şi clasificarea evenimentelor; cauze posibile de producere a unei avarii:
 Atacuri ale inamicului;
 Atacuri teroriste;
 Dezastre;
 Accidente;
 Exploatare necorespunzătoare;
 Erori umane;
 Erori de procedura;
 Personal insuficient;
 Intervenţii ale unor persoane neautorizate;
 Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 Nerespectarea regulamentelor de funcţionare şi de ordine interioara.
Tipuri posibile de avarii:
 Fisuri într-un rezervor care stochează produse inflamabile;
 Ruperi de ştuţuri;
 Explozii;
 Autoaprinderi;
 Dispersie;
Scenarii accidentale posibile
Eliberare de produs (oxigen, argon, azot)în zona rezervoarelor cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Eliberare de produs (oxigen, argon, azot) în zona rampei de încărcare sau a cântarului cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Întreruperea alimentării cu energie electrică
Defecţiuni tehnice:

spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare:

defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare;

defectarea unei supape de siguranţă;

spargerea unui furtun de încărcare la cazane;

defectarea ventilului încărcător la cazan;

defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate.
Oprirea alimentării cu utilităţi
a.8. S.C. BOREALIS L.A.T. ROMÂNIA
S.C. BOREALIS L.A.T. România S.R.L. se află în comuna Fundeni sat Hanu Conachi. Suprafaţa
obiectivului este ocupată de spaţii de depozitare, spaţii cu funcţiuni mixte, bloc administrativ birouri.
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Accesul în unitate se face direct din DN 25 Tecuci – Galaţi prin poarta de acces securizată.
Vecinătăţi:
Vest: Drum neasfaltat, Păşune
Est: CFR Staţia CFR Hanu Conachi
Nord: Domeniu public:
Sud: Domeniul Public
Descrierea obiectivului şi a activităţii din amplasament
Construcţiile au ca destinaţie depozitarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice spaţii cu funcţiuni
mixte, bloc administrativ birouri. Cele 2 magazii de depozitare îngrăşăminte cu platformă de încărcare descărcare
pe ambele părţi de 2 m lăţime, dublu compartimentate, având uşi de acces amplasate din 15 în 15 m. Din raţiuni
de securitate ale depozitului uşile situate pe peretele de E au fost blocate prin sudare. Regimul de înălţime al
construcţiilor: parter
Volum hale cu destinaţie de depozitare= 17.550 mc pe magazie
Alimentarea cu apă se realizează din sursă proprie subterană, dintr-un puţ forat prevăzut cu pompă
HEBE ce captează apa din pânza freatică a râului Siret.
Identificarea şi evaluarea pericolelor
Fertilizatorii pe bază de azotat de amoniu sunt clasificaţi ca agenţi oxidanţi, şi cu toate că ei nu sunt combustibili,
în eventualitatea în care sunt implicaţi intr-un incendiu pot prin eliberarea de oxigen sau printr-un proces similar,
să crească nivelul de risc sau intensitatea focului în alte materiale cu care vin în contact. În anumite condiţii
azotatul de amoniu poate să se descompună. Impulsul iniţial necesar descompunerii explozive a azotatului de
amoniu poate fi transmis prin încălzire peste 140 C sau contact cu foc direct, frecare, lovir, soc mecanic
descărcări electrice sau prezenţa unor substanţe organice precum uleiuri, motorină, solvenţi
Denumire compus
chimic
Azotat de amoniu

Simbol de pericol
O oxidant

Fraze de
risc
R8 R9

Descriere pericol

Capacitate

R8 contactul cu materiale combustibile
poate provoca incendiu
R9 exploziv în amestec cu materiale
combustibile

4900 tone

Activităţile care pot genera pericol de accident
Nerespectarea instrucţiunilor tehnice de exploatare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
tehnologice aferente
Nerespectarea fişei de siguranţă;
Neglijenţă;
Nerespectarea masurilor de siguranţă la manipulare;
Neasigurarea condiţiilor de depozitare;
Favorizarea apariţiei împrejurărilor care conduc la formarea amestecurilor explozive;
Depăşirea cantităţii de depozitare
Reacţii chimice provocate de incendiu;
Neasigurarea distantelor normate faţă de mijloace de încălzire;
Folosirea focului deschis şi fumatul, accesul cu chibrituri în spaţiile de depozitare;
Depozitarea în incintă a recipientelor GPL
Scenarii Posibile
Scenariile posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora
1. Incendiu la depozitul de azotat de amoniu fără explozie care va fi însoţit de eliberarea de oxiyi de azot ca
urmare a descompunerii azotatului de amoniu.
2. Incendiu însoţit de explozie care va fi însoţit de o eliberare masivă de oxizi de azot, ca urmare a
descompunerii azotatului de amoniu. Pentru a se produce explozie în masă de azotat de amoniu, este
necesar amestecarea unei părţi din azotatul de amoniu cu o substanţă combustibilă şi detonarea cu o
cantitate semnificativă de explozibil.
Pagina 36 din 77
dact/red. T.I.
C:\ My Documents\Toma Ion
TEL: 0236 / 460 441, STR. MIHAI BRAVU, NR.36, LOC.GALAŢI, JUD.GALAŢI
FAX: 0236 / 460 645, I.C.: 036 / 1243

NESECRET

Explozia depozitului de azotat de amoniu ar fi posibilă în 3 situaţii:
Atac militar cu proiectile explozive asupra depozitului;
Atac terorist prin detonarea azotatului de amoniu cu explozibil sau amestecarea unei părţi din
azotat cu un lichid combustibil şi detonarea ulterioară a acestuia;
Un lanţ de erori umane care să conducă la detonarea azotatului de amoniu din depozit,
scurgerea unui lichid combustibil lichid pe azotatul de amoniu, incendiu cu foc deschis în zona în
care există amestec de azotat cu combustibil lichid.
a.5. S.C. APA CANAL S.A. ;
Localizare Amplasament
Uzina de apă este amplasată în sudul municipiului Galaţi - Valea Ţiglina I şi asigură tratarea apei brute în
vederea potabilizării. Amplasamentul Uzinei de apă nr. 2 este pe o suprafaţă de 9 ha din care suprafaţa staţiei de
clorinare este de 260mp
Amplasamentul obiectivului are următoarele vecinătăţi:
Nord: baza sportivă Sidex - teren de tenis, fotbal, sală de sport, Teren sportiv Dunărea;
Est: Reprezentanţă auto Ivas Complex auto;
Sud: Str. Prelungirea Saturn, Uzina de apă nr. 1;
Vest: Construcţii rezidenţiale, cartier Micro 21.
Accesul pe amplasamentul uzinei de tratare a apei se realizează prin poarta de acces zona sud-est,
situată pe strada prelungirea Saturn.
Distanţa minimă de la obiectiv faţă de cea mai apropiată locuinţă este de 180 m vest construcţii
rezidenţiale.
Distanţa minimă de la obiectiv Uzina de apă nr. 2 până la fluviul Dunărea este de 300 m.
Profilul de activitate
În cadrul S.C. APĂ CANAL S.A. se desfăşoară următoarele activităţi:
Captare, tratare şi distribuţia apei;
Colectare şi tratare ape uzate;
Operaţiuni de mecanică generală;
Furnizare de abur şi aer condiţionat;
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
Transporturi rutier;
Transporturi prin conducte.
Uzina de apă nr. 2 are o capacitate de tratare 800-900 l/s şi are în componenţă:
- Microsite alcătuite din :
microsite propriu-zise cu un număr de 4 cuve rectangulare din beton armat;
camera pentru amestecul apei cu reactivi şi pentru distribuţie spre decantoare;
camere de reglare a nivelului;
- Instalaţia de preparare şi dozare a sulfatului de aluminiu;
- Doua decantoare radial suspensionale cu recircularea nămolului, cu capacitate de 500l/s apă;
- Hala filtrelor rapide formată din 16 filtre rapide cu o suprafaţă filtrantă de 1008 mp;
- Hală depozitare containere clor, cu o capacitate maximă de stocare 20.8 tone;
- Instalaţia pentru dezinfecţia apei cu 4 aparate ADVANCE cu o capacitate de dozare de 10 kg Cl2/h;
- Două rezervoare supraterane cu o capacitate 20.0000m 3;
- Conducte de refulare;
- Staţii de pompare;
- Staţia de 6 Kw şi post trafo;
- Depozit de sulfat de aluminiu;
- Centrala termică;
- Clădiri de exploatare, dispecerat, laborator pentru analize;
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Substanţa periculoasă depozitată
Nr.
crt
1.

Denumirea
substanţei
periculoase
clor

Nr. CAS

Localizare

Cantitatea totală
deţinută(tone)

7782-50-5

Uzina de apă nr. 2
Staţia de clorinare

7,2 t (9 recipiente pline
cu clor (gaz lichefiat)

Capacitate
totală de
stocare(tone)
20,8 t
reprezentând
26 recipienti
metalici

Stare
fizică

Mod de stocare

Condiţii

Gaz
lichefiat

Recipiente metalicecapacitatea proiectată a
recipientelor max 800
l(0,8mc), presiunea max
admisibilă de lucru a
recipientului este de 10,5 bari

Condiţii de operare
a instalaţiei de
clorinare Temp:400C+500C
Presiunea de lucru
a instalaţiei 0,9 bari

Activităţile care pot genera pericol de accident
- Deteriorare etanşare mecanică la utilaje dinamice/statice în funcţiune;
- Deteriorare/spargere garnituri, flanşe, presetupe, ventile aferente conductelor prin care se vehiculează
produse;
- Fisuri la conducte/utilaje dinamice;
- Spargerea sau ruperea unei conducte;
- Deversarea produsului din recipient;
- Fisurare perete recipient la diferite înălţimi;
- Avarii mecanice cu emisii/scurgeri de gaze şi produse care nu sunt controlate;
- Avarii tehnologice care nu sunt controlate;
- Întreruperea alimentării cu materie primă şi materiale auxiliare;
- Întreruperea alimentării cu utilităţi
- Exploatarea la parametrii diferiţi de parametrii normali de funcţionare;
Scenarii Posibile
Scenariile posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora
Emisii şi scurgeri de clor , în situaţie de avarie la conducte, utilaje dinamice/statice, prin care se vehiculează
substanţa
Emisii şi scurgeri de clor în situaţie de avarie la recipientele de stocare metalici în care este depozitat sub
presiune(gaz lichefiat).
Incendii la instalaţiile tehnologice şi recipiente de clor şi implicit emisii de gaze de ardere (CO, SO 2,, pulberi clor)
cu posibilitatea de extindere a incendiului;
Explozii la instalaţiile tehnologice şi recipiente clor (implicit propagarea undei de şoc, zgomot, gaze de ardere CO
SO2 NO, pulberi clor)
a.6. S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. FABRICA DE ACETILENĂ;
Fabrica de acetilenă este amplasată în partea de sud est a municipiului Galaţi, în zona industrială, în
vecinătatea zonei portuare şi ocupă o suprafaţă de 2.2. ha. Clădirile acoperă o treime din suprafaţă restul fiind
ocupat de platforme betonate şi spaţii verzi.
Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
Nord: Calea Prutului;
Sud: SC Damen Galaţi SA;
Est: teren viran aparţinând Primăriei Galaţi;
Vest: SC Damen Galaţi SA şi PT Electrica de distribuţie;
Accesul în fabrica de acetilenă se poate face direct din calea Prutului prelungirea Basarabiei, prin poarta de acces.
Obiectul de activitate al SC Linde Gas România SRL Fabrica de acetilenă Galaţi este producerea,
depozitarea, îmbutelierea şi comercializarea acetilenei şi argonului. Sinteza acetilenei se va realiza într-o
instalaţie complet automatizată, prin descompunerea carburii de calciu(carbid), în apă, în condiţii de presiune şi
de temperatură controlate după următoarele etape:
- aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare;
- sinteza acetilenei în generatorul de acetilenă;
- spălarea acetilenei;
- răcirea acetilenei;
- purificarea acetilenei în trepte;
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-

filtrarea acetilenei;
comprimarea acetilenei;
uscarea acetilenei;
îmbutelierea în butelii şi baterii de butelii;
depozitarea buteliilor în depozit;

Substanţe periculoase relevante
Denumire
Nr. CAS
substanţă
Acetilenă
00074-86-2
Acetilenă
00074-86-2
Acetonă
67-64-1
Carbură
calciu

de 75-20-7

Acid sulfuric 7664-93-9
96%
Hidroxid de 1310-73-2
sodiu 4-8%

Mod
depozitare
Baterii
Butelii
Rezervor
semi îngropat

Cantitate
relevantă
5t
5t
5000 t

Containere
inertizate cu
azot
Rezervor tip
ermetic
în
cuvă
Rezervor tip
ermetic
în
cuvă

Capacitate de Cantitate
stocare
detinuta
10 t
5,8 t
2,5 t
1,2 t
7,5 t
5t
30 t

25 t

6t

2t

6t

2t

Fraze de risc
/sigur*
R 5, R 6, R12
S9, S16, S 33
R11,
S2, S9, S 16
S 23, S33
R
15,
R36/37/38
S8, S26, S43
R 35
S26, S 30,
S45
R 35
S26, S37/39
S 45

IDENTIFICAREA ŞI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR
LOCURI POSIBILE DE AVARIE
Consecinţele unor accidente în instalaţiile care utilizează, produc sau vehiculează substanţe periculoase
au mai multe aspecte:
efecte fizice constituite de eliberări de materiale periculoase, evaporări, explozii, incendii;
efecte asupra sănătăţii oamenilor şi asupra calităţii factorilor de mediu.
Evaluarea efectelor agenţilor nocivi asupra oamenilor şi instalaţiilor se exprimă prin niveluri de gravitate.
NIVEL 0 — fără consecinţe: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu, la:
 presetupe;
 ştuţuri filetate;
 etanşări.
NIVEL 1 - cu consecinţe minore: apariţia unei mici neetanşeităţi, de exemplu la:
 îmbinare demontabilă cu DN mai mic de 50 mm;
 apariţia unui por pe o conductă într-o porţiune care se poate izola uşor.
NIVEL 2 — cu consecinţe medii: apariţia unei neetanşeităţi sub formă de scurgere la:
 îmbinare pe trasee spre rezervoarele de produse ;
 îmbinare cu DN mai mare de 50 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 1 mm.
NIVEL 3 — cu consecinţe grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet sau scurgeri la:
 îmbinare pe traseele de gaz spre rezervoarele de produse;
 îmbinare cu DN mai mare de 80 mm;
 defectarea unei etanşări;
 un por sau fisură cu diametru mai mare de 2 mm pe conductă;
 apariţia de incendiu;
NIVEL 4 — consecinţe foarte grave, apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet la ruperea unei conducte:
 apariţia unui por sau a unei fisuri cu diametru mai mare de 10 mm.
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NIVEL 5 — consecinţe catastrofale:
 apariţia de neetanşeităţi sub formă de jet;
 producerea unei catastrofe: cutremur, lovitură aeriană;
Majoritatea instalaţiilor tehnologice din S.C. LINDE GAZ ACETILENĂ SA GALATI, pot reprezenta obiective cu
un grad de risc mai mult sau mai puţin ridicat, ce pot duce la producerea unor accidente (avarii) care să afecteze obiectivul
propriu zis, sau să afecteze şi funcţionarea în siguranţă a altor instalaţii de producţie sau de utilităţi.
Locuri posibile de avarie pot fi considerate :
- instalaţiile tehnologice;
- parcurile de recipiente de depozitare gaze lichefiate ;
- rampele de descărcare/încărcare produse petroliere .
TIPOLOGIA AVARIILOR TEHNOLOGICE este diversificată funcţie de procesul de fabricaţie (temperaturi,
presiuni, utilaje, etc.), materiile prime şi produsele finite vehiculate.
In acest sens pot apare :
- avarii mecanice (fisuri sau rupturi de recipiente, conducte, neetanşeităţi la conductele de produs ,
spargeri (fisurări) de conducte sau utilaje, spargerea garniturilor, flanşelor, presetupelor, ventilelor
aferente conductelor, fisurarea sau spargerea recipientelor) ;
- defecţiuni de utilaje dinamice în funcţionare (pompe, compresoare, ventilatoare, reductoare, etc.) ;
- defecţiuni de natură electrică în camera electrică şi în posturile TRAFO ce pot duce la oprirea instalaţiilor.
Astfel de avarii pot fi urmate de eşapări de produse toxice în exterior, începuturi de incendiu sau incendii,
explozii, iar pentru parcul de recipiente de depozitare, pot genera incendii în masă în condiţiile în care sunt
scăpate de sub control.
Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine : incendiile, exploziile.
Incendiul prezintă frecvenţa cea mai mare la echipamentul tip pompa.
In acest context sunt luate măsuri tehnologice specifice de evitare a producerii unor astfel de urgente,
de limitare a efectelor generate de producerea probabilă a unui astfel de accident.
DESCRIEREA EVENIMENTELOR
Identificarea şi clasificarea evenimentelor; cauze posibile de producere a unei avarii:
 Atacuri ale inamicului;
 Atacuri teroriste;
 Dezastre;
 Accidente;
 Exploatare necorespunzătoare;
 Erori umane;
 Erori de procedura;
 Personal insuficient;
 Intervenţii ale unor persoane neautorizate;
 Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 Nerespectarea regulamentelor de funcţionare şi de ordine interioara.
Tipuri posibile de avarii:
 Fisuri într-un rezervor care stochează produse inflamabile;
 Ruperi de ştuţuri;
 Explozii;
 Autoaprinderi;
 Dispersie;
Scenarii accidentale posibile
Eliberare de produs (acetilena, )în zona rezervoarelor cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
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Eliberare de produs (acetilenă) în zona rampei de încărcare sau a cântarului cu efecte :
 incendiu
 explozie
 dispersie
Întreruperea alimentării cu energie electrică
Defecţiuni tehnice:

spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare:

defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare;

defectarea unei supape de siguranţă;

spargerea unui furtun de încărcare la cazane;

defectarea ventilului încărcător la cazan;

defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate.
Oprirea alimentării cu utilităţi
DEFINIREA URGENTEI
- « Urgenta interna » - totalitatea masurilor necesar a fi luate in interiorul obiectivului in vederea limitării si
înlăturării consecinţelor in orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, in cursul exploatării obiectivelor şi în
care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.
- « Urgenta externa » - totalitatea măsurilor necesar a fi luate in exteriorul obiectivului in vederea limitării
si înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, in cursul exploatării obiectivelor
ce pun in pericol sănătatea populaţiei si/sau calitatea mediului in exteriorul amplasamentului şi sunt implicate una
sau mai multe substanţe periculoase.
b. RISCURI DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE
b.1. Transportul rutier
Transporturile rutiere se desfăşoară pe o reţea de drumuri publice ce totalizează 1.416 km din care 275
km drumuri modernizate şi 643 km drumuri cu îmbrăcămintea asfaltică uşoară.
Din totalul drumurilor publice, 220 km sunt drumuri naţionale, care asigură transporturile de mărfuri şi
călători spre şi dinspre Dobrogea, Moldova şi Muntenia.
Densitatea drumurilor publice este de 31,9 km / km 2 , fiind egală cu media pe ţară.
Dintre drumurile importante amintim pe cele două mari căi de comunicaţie rutieră – D.N. 25 – (Galaţi –
Tecuci cu o lungime de 79 Km) şi D.E. 581 ( Cosmeşti – Tecuci – Ghidigeni – Bârlad cu o lungime de 50 Km)
Pe căile de comunicaţie rutieră din judeţul Galaţi există riscul producerii unor accidente cu consecinţe
grave în care sunt implicate persoane şi substanţe periculoase datorită unei sume de factori ca: intensitatea
traficului, starea carosabilului, calitatea semnalizării carosabilului, populaţia din zonă, condiţii dificile de trafic sau
improprii determinate de timp şi anotimp, sau alte asemenea situaţii.
b.2. Transportul feroviar
Magistralele feroviare existente în judeţul Galaţi sunt:
- Galaţi – Giurgiuleşti;
- Galaţi - Bârlad;
- Galaţi – Tecuci – Cosmeşti;
- Tecuci – Condrea.
Noduri de cale ferată:
- Barboşi Călători
- Giurgiuleşti;
- Tecuci;
- Port;
- Galaţi.
Evenimente produse: posibilitatea producerii (zone posibile):
 Cutremur: poate fi afectată toată infrastructura căilor ferate din judeţul Galaţi;
 Inundaţii care pot fi produse de:
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- fluviul Dunărea în municipiul Galaţi;
- râul Siret care poate afecta infrastructura CF din localităţile Cosmeşti, Piscu,Tudor
Vladimirescu, Independenţa, Şendreni, Barboşi Triaj;
- pârâul Chineja care poate afecta infrastructura CF în zona localităţilor Folteşti şi Târgu Bujor;
accident nuclear poate afecta întreg judeţul Galaţi;
accidente chimice: se pot produce evenimente deosebite datorită transportului de produse
periculoase pe calea ferată judeţ Galaţi;
incendii de masă pot afecta infrastructura CF datorită depozitelor de combustibil din cadrul
depoului CF Galaţi Călători, depoul de marfă Barboşi Triaj şi Tecuci;
accidente grave pe căi feroviare se pot petrece pe raza de activitate CF din judeţul Galaţi şi pot
avea urmări diverse cum ar fi:
- un număr mare de victime – în situaţia unui accident feroviar sau auto care pot fi
provocate de tamponări, deraieri , scufundări, etc.;
- distrugerea (avarierea) mijloacelor de transport;
- producerea unor accidente chimice în situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane
cisternă şi barje ce transportă substanţe toxice care pot provoca efecte grave
asupra populaţiei şi factorilor de mediu;
- incendii produse (din diferite cauze) la garniturile de tren, autovehicule şi nave.
eşecul utilităţilor publice se pot produce pe raza de activitate CF din judeţul Galaţi şi pot fi
concretizate în:
- nealimentarea cu energie electrică;
- nealimentarea cu combustibil lichid, cu apă şi gaze;
- alunecări teren – afectează infrastructura CF în zona Galaţi - Târgu Bujor.
Toate riscurile au un caracter permanent.

b.3. Transportul fluvial
Transporturile pe apă prezintă un rol deosebit de însemnat în dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi.
Apele Dunării, Prutului şi Siretului sunt folosite de majoritatea flotelor maritime şi fluviale.
Porturile din Galaţi dispun de cca. 6,5 km de cheiuri.
Porturi mari sunt:
- portul Zona Liberă – în special pentru S.C. UNICOM OIL TERMINAL (cu profil chimic şi petrochimic);
- portul Docuri şi PORT BAZINUL NOU – pentru activităţi comerciale diverse;
- portul S.C. ROMPORTMET – în special pentru S.C. ARCELORMITTAL S.A.;
- portul S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN S.A. GALAŢI – construcţii navale.
Deosebit de periculoase pentru navigaţie sunt podurile de gheaţă, fenomenul de zăpor şi sloiurile care
pot paraliza practic traficul naval, pe perioade lungi de timp. Aceste fenomene conduc la obturarea albiei prin
blocarea cu gheţuri, precum şi la inundaţii prin supraînălţarea nivelului de apă în zonele din amonte de locurile de
aglomerare a gheţurilor pe Dunăre.
La formarea zăpoarelor contribuie, fie existența unei temperaturi calde care provoacă dislocarea rapidă a
podurilor de gheaţă, fie acţiunea mecanică a apei datorată creşterii nivelurilor.
Aceşti factori pot acţiona şi simultan, situaţie care determină o scurgere intensă a sloiurilor cu efecte de
blocare, în porturi, la praguri sau în sectoarele înguste ale albiei.
Accidente majore (sinistre navale) pe căile de navigaţie fluvială – constau în scufundarea totală sau
parţială a navei (navelor), pierderi însemnate de vieţi omeneşti (pasageri şi / sau echipaj), pierderea totală a mărfii
cu consecinţe grave asupra populaţiei din zona (zonele riverane) sau asupra mediului / faunei acvatice.
Accidente navale specifice – întâlnite la bordul navelor:
– gaura de apă = este un caz de avarie întâlnit atunci când în bordaj se produce o spărtură, prin care apa
pătrunde în interiorul navei. În general acest caz se verifică în urma unui abordaj cu altă navă, când nava a eşuat sau
s-a târât pe stânci, bancuri sau gheaţă. Se mai poate întâmpla şi când pe navă a fost lăsată o priză de fund deschisă;
– aruncarea în apă a încărcăturii = este cazul de avarie caracterizat prin sacrificarea voluntară a unei
părţi sau a întregii încărcături, sau a unor obiecte de la bord, săvârşită pentru salvarea navei şi a încărcăturii din
faţa pericolelor, cum ar fi furtună, eşuare sau în caz de război – pentru sustragerea navei de urmărirea inamicului.
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În prezent acest gen de avarie este mai puţin frecvent, deoarece încărcarea navei este limitată de liniile de
încărcare – obligatoriu a fi respectate – ceea ce asigură securitatea în navigaţie chiar şi pe vreme rea.
– incendiu sau explozia la bord = constau din o invazie a focului la bord, la o parte (punte) sau întreaga
navă, la sala maşini sau la încărcătură.
Pot fi cauzate de:
- o imprudenţă a persoanelor îmbarcate - comandant, echipaj, pasageri;
- viciul propriu al navei sau a încărcăturii;
- căderea din cer a unor obiecte identificate sau neidentificate, fulgere, obiecte de la inamic;
- cauze necunoscute.
Incendiul şi explozia sunt cazuri de avarii din cele mai grave, constituind un mare pericol pentru pasageri,
echipaj, navă şi încărcătură.
De menţionat este faptul că atât nava cât şi încărcătura, prin natura lor, oferă un teren propice pentru
izbucnirea unui incendiu.
Surse potenţiale de incendiu la navele de pasageri sunt constituite de folosirea pe scară largă a
materialelor uşor inflamabile, de neobservarea la timp a focarelor de incendiu precum şi de nerespectarea
normelor minime de siguranţă, îndeosebi de către pasageri.
De asemeni prezenţa la bordul tuturor tipurilor de nave autopropulsate, a unei cantităţi mari de
combustibil necesară marşului şi în general neglijenţa echipajului în manipularea acestuia, oferă un teren propice
pentru izbucnirea incendiilor navale.
– abordaje = din punct de vedere tehnic – juridic, prin „abordaj” sau „coliziune” se înţelege orice faptă de ciocnire
sau de lovire, întâmplată între două sau mai multe nave maritime sau fluviale, indiferent de natura apelor unde a avut loc
sinistrul şi indiferent dacă navele au fost amândouă în marş sau numai una era în marş, iar cealaltă era în staţionare. Tot
abordaj se consideră şi lovirea de către o navă a corpurilor plutitoare mobile, imerse sau emerse, destinate oricărui fel de
serviciu privind navigaţia şi traficul în apele maritime, fluviale sau interioare navigabile;
– eşuare = constă în punerea, voită, a navei pe uscat, în scopul salvării pasagerilor, echipajului, navei
sau mărfurilor aflate la bord;
– scufundare / naufragiu = constă în pierderea totală a navei şi / sau a încărcăturii.
Prin „naufragiu” se înţelege acel sinistru care aduce nava în stare de epavă, adică de pierdere cvasitotală a capacităţi acesteia şi o face improprie funcţiunii pentru care a fost construită.
De asemeni se mai consideră naufragiu, pierderea navei în mare, adică pierderea totală a acesteia.
Şi într-un caz şi în altul naufragiul este consecinţa unui accident produs de: incendiu, trăsnet, furtună,
uragan şi alte calamitaţi naturale, eşuare, coliziune cu altă navă sau cu orice obiect fix sau plutitor (inclusiv
gheaţă), răsturnarea sau înecarea navei, precum şi din cauza accidentelor din timpul încărcării, stivuirii şi
descărcării încărcăturii, sau din timpul alimentarii navei cu combustibil, exploziei la bordul navei sau în afara ei,
ruperii sau desprinderii axelor, a defectelor ascunse în corpul navei, ale maşinilor (motoarelor) sau al celorlalte
părţi componente ale navei, neglijenţei sau greşelii comandantului sau a altor membri ai echipajului sau a
pilotului, după cum poate fi consecinţa unui fapt de război, atentat terorist sau de piraterie.
Pierderea cvasi-totală a navei – este cazul care se verifică atunci când nava a eşuat cu sau fără avarii pe o
coastă sau mal şi când s-a constatat că eşuarea, adică despotmolirea sau scoaterea de pe stânci, este imposibilă.
Pierderea totală a navei – este cazul care se petrece atunci când nava naufragiază în larg, într-un punct
în care nu se poate încerca salvarea ei.
– poluare sau transporturi speciale:
Poluările pot fi minore, medii sau majore, în funcţie de cantitatea de hidrocarburi deversată:
Poluare minoră este de nivel 1 când se deversează mai puţin de 7 tone hidrocarburi;
Poluare medie este de nivel 2, când se deversează între 7 şi 700 tone hidrocarburi;
Poluare majoră este de nivel 3 când se deversează peste 700 tone hidrocarburi.
b.4.Transportul aerian
Prin spaţiul aerian de deasupra judeţului sunt stabilite două culoare de zbor astfel:
- de la nord la sud - SORED U.G 38 cu altitudine de zbor de 2000 – 10000 şi cu lăţime de 15 Km;
- de la est la vest - BICAR U.G 32 cu altitudine de zbor 2000 – 10000 şi cu lăţime de 20 Km;
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Prin aceste culoare zboară, zilnic, aeronave civile şi militare care, funcţie de destinaţie, transportă
pasageri, bunuri, armament şi muniţie.
C.5.Transportul prin reţele magistrale
În judeţul Galaţi transportul gazelor naturale se realizează printr-o reţea magistrală cu o lungime totală de
537 Km, realizată pentru aprovizionarea cu gaz în:
- municipiul Galaţi - 316 Km
- municipiul Tecuci - 316 Km
- comuna Schela - 27 Km
- comuna Lieşti - 27 Km
- comuna Independenţa - 25 Km
- comuna Vânători - 6 Km
- comuna Tuluceşti - 3 Km
- localitatea Negrea - 9 Km
În ultima perioadă nu au existat întreruperi generalizate privind furnizarea gazelor naturale la nivelul
judeţului Galaţi, întreruperile tehnologice fiind realizate în deplină siguranţă cu înştiinţarea populaţiei şi
operatorilor economici.
Datorită verificărilor periodice a stării tehnice a reţelei de distribuţie cu gaze naturale, eşecul utilităţilor
publice în acest domeniu are o probabilitate foarte mică de manifestare, explozia înregistrată la blocul BR4 în
anul 2004 fiind cauzată de pierderile de gaz la consumatorii din apartament.
Pe raza judeţului Galaţi se pot produce explozii, cu probabilitate mare, în următoarele locuri:
a. depozitele S.C. Petrom S.A., S.C. CITY GAS S.R.L. S.C. UNICOM OIL TERMINAL;
b. staţiile de distribuţie a combustibilului lichid şi gazos ale societăţilor comerciale;
c. reţeaua de distribuţie şi consumatorii gazelor naturale din judeţ ;
d. instalaţiile de procesare gaz cocs, captare benzen, prelucrare gudron şi reţelele de
conducte gaz cocs, furnal şi gaz metan de pe platforma S.C. ArcelorMittal S.A.;
e. fabrica de oxigen nr. 2 de pe platforma ARCELORMITTAL S.A.;
f. instalaţia de răcire cu hidrogen a turbogeneratoarelor de la S.C. ELECTROCENTRALE S.A.;
g. sondele de extracţie petrol şi gaze naturale şi depozitele aferente din zona comunei
Schela şi a comunei Munteni ;
h. fabrica de acetilenă S.C. Linde Gaz România S.R.L. Galaţi
i. fabrica de oxigen S.C. Linde Gaz România S.R.L. Galaţi de pe platforma
ArcelorMittal S.A.;
j. depozitele de n - hexan S.C. Prutul S.A Galaţi
c. RISCURI NUCLEARE
Accidentele nucleare sunt evenimente care afectează instalaţiile şi provoacă iradierea sau
contaminarea populaţiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementările în vigoare.
Urgenţe radiologice
a) accidente radiologice survenite la instalaţii autorizate, altele decât reactoarele nucleare;
b) urgenţe radiologice survenite ca urmare a activităţilor autorizate din domeniul nuclear, altele decât
cele în care sunt implicate reactoarele nucleare;
c) urgenţe radiologice survenite în urma accidentelor de transport de materiale radioactive sau surse
radiologice;
d) urgenţe radiologice rezultate în urma furtului sau pierderii de materiale sau surse radioactive;
e) urgenţe radiologice survenite ca urmare a unor efecte transfrontaliere sau din alte cauze care nu se
încadrează la alte litere.
Aceste evenimente pot provoca iradierea sau contaminarea populaţiei şi a mediului înconjurător peste
limitele permise de normele în vigoare.
Din punct de vedere al accidentelor nucleare judeţul Galaţi nu poate fi afectat, dar, se poate confrunta cu
urgenţa radiologică rezultată în urma acestora.
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Delimitarea accidentelor nucleare, funcţie de efectul lor biologic asupra populaţiei, impune o clasificare în
cel puţin două categorii:
- accident nuclear de rutină cu risc biologic minor;
- accident nuclear maxim cu risc biologic major.
Această clasificare atrage după sine atitudini complet diferite în ceea ce priveşte modul în care se
acţionează pentru protecţia populaţiei.
Accidentele nucleare se pot produce pe:
- teritoriul ţării noastre la C.N.E. CERNAVODĂ şi la instalaţiile reactoarelor experimentale;
- în ţările vecine la centralele nuclearo-electrice, cu efecte transfrontaliere.
În cazul judeţului Galaţi, nici una din aceste instalaţii, nu pot afecta în mod direct teritoriul acestuia.
Singurele incidente ce ar putea să apară la nivelul judeţului Galaţi sunt urgenţele radiologice
determinate de creşterea peste limitele admise ale nivelurilor de radioactivitate.
În categoria urgenţelor radiologice intră:
a) instituţii medicale cu aparatură folosită în radiografiere sau radioterapie;
b) dispozitive industriale folosite în defectoscopie, indicatori de nivel, carotaj şi perforare în
industrie;
c) instituţii de cercetare şi învăţământ;
d) aplicaţii de teren cu radiografie gama;
e) altă locaţie:
- pe câmp (surse de radiografie gama);
- activitate teroristă sau criminală;
- trafic ilicit;
În categoria accidentelor nucleare intră:
- accidente nucleare majore survenite la o centrală termonucleară din ţară sau străinătate;
- căderea unor obiecte cosmice care ar putea produce contaminare radioactivă în zona de impact.
În ambele cazuri efectul este producerea unei urgenţe radiologice.
În situaţia urgenţelor radiologice pot să apară următoarele efecte:
- contaminarea solului, vegetaţiei şi a animalelor cu elemente radioactive;
- contaminarea radioactivă a apelor de suprafaţă şi a lacurilor de acumulare, precum şi lacurile
din domeniul piscicol;
- contaminarea furajelor, alimentelor şi produselor agroalimentare cu radionucleoizi;
- transferul radionucleoizilor din lanţurile alimentare în organismul uman.
Din informaţiile de bază avute la dispoziţie se poate identifica şi clasifica tipul urgenţei şi stabili
principalele acţiuni ce trebuie întreprinse.
La nivelul judeţului GALAŢI există posibilitatea producerii următoarelor urgenţe radiologice :
- Găsirea unei surse radiologice de contaminare;
- Pierderea unei surse;
- Sursă neecranată;
- Accident de laborator;
- Accident de transport;
- Dispersia de alfa emiţători ;
- Aparate şi acceleratori de raze X ;
- Incendiu în care este implicată o sursă radioactivă.
d. RISCURI DE POLUARE APE
Sursele potenţiale de poluare a apelor din judeţ sunt :
a) societăţi adiacente fluviului Dunărea :
- S.C. DAMEN SHIPYARD S.A. GALAŢI - construcţii navale;
- S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.- exploatări navale;
- S.C. DOCURI S.A. - operaţiuni portuare;
- S.C. ROMPORMET S.A. - operaţiuni portuare cu minereuri;
- S.C. NAVROM REPARAŢII S.A. - reparaţii navale;
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- S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.- transport şi depozitare produse petroliere.
b) societăţi adiacente râului Siret :
- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L.- balastieră;
- S.C. VÂLCEANA S.A. - staţie betoane.
c) depozite deşeuri pesticide :
- S.C.D.V.V. BUJORU-GALAŢI
- S.C. AGRICOLA-OANCEA
- S.C. CEREALCOM S.A.-IVEŞTI
- COMPLEX AGROSEM-GALAŢI
- S.C.RAREŞ-FOLTEŞTI
- S.C. CONTEC-TECUCI
- S.C. HORINCEA-BEREŞTI
- S.C. DEALUL BUJORULUI-FÂRŢĂNEŞTI
- S.C. RAREŞ-CUCA
- S.C. ATLAS-SLIVNA
- S.C. AGRIMAT-MATCA
- S.C. FITOCOMSERV S.R.L.-GALAŢI
d) nave aflate în marş pe fluviul Dunărea sau în porturi.
e. PRĂBUŞIRI DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII SAU AMENAJĂRI
Pe teritoriul judeţului Galaţi există riscul prăbuşirii construcţiilor cu grad ridicat seismic, marea majoritate a
acestor construcţii fiind dispuse în municipiului Galaţi – 153 şi municipiul Tecuci - 214:
f. EŞECUL UTILITĂŢILOR PUBLICE
Eşecul utilităţilor publice pe teritoriul judeţului se poate manifesta sub următoarele aspecte:
- eşecul alimentării cu energie electrică;
- eşecul alimentării cu apă potabilă ;
- eşecul alimentării cu agent termic ;
- eşecul evocării apelor menajere sau pluviale;
Eşecul alimentării cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul judeţului Galaţi se realizează printr-un sistem interconectat
la sistemul naţional format din 394 Km linii de înaltă tensiune, 2508 Km linii de medie tensiune de 20 KV, din care
2110 Km linii aeriene şi 216 Km linii subterane, 430 Km linii de medie tensiune de 6KV din care 6 Km linii aeriene
şi 424 Km linii subterane, 43 staţii de transformare din care 25 staţii pe liniile de înaltă tensiune şi 18 pe liniile de
joasă tensiune şi 1654 posturi de transformare.
Eşecul alimentării cu energie electrică se poate manifesta mai frecvent pe linia de medie tensiune Tecuci
– Pochidia cât şi pe linia de medie tensiune în zona localităţii Lieşti datorită multitudinii de consumatori industriali,
dar şi pe celelalte linii de medie şi joasă tensiune în condiţii de chiciură şi vânt puternic.
Eşecul alimentării cu apă potabilă
Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor din judeţ se realizează atât din surse de profunzime cât şi din
surse de suprafaţă.
Reţelele de alimentare cu apă potabilă, cele mai extinse, sunt dispuse în municipiile Galaţi şi Tecuci.
Datorită presiunii de lucru mari, dar şi vechimii conductelor s-au înregistrat eşecuri în special pe
conductele Ø 600 mm, respectiv Ø 800 mm.
Eşecul alimentării cu agent termic
Alimentarea cu agent termic în judeţul Galaţi se realizează doar în municipiul Galaţi, printr-o reţea cu
lungime totală de 557Km, din care pentru încălzire 355Km, iar pentru apă caldă curentă 202 Km.
Reţeaua asigură alimentarea cu agent termic şi apă curentă caldă a peste 8500 apartamente, 750
operatori economici şi 156 instituţii publice.
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Instalaţii cu grad ridicat de risc.
Cele două CT situate în Ţiglina I (CT3) şi în zona căminelor studenţeşti (CT Studenţi) prezintă un grad ridicat
de pericol în exploatare deoarece folosesc în procesul tehnologic gaze naturale şi au recipiente sub presiune.
Principalele cauze care pot determina eşecul alimentării cu agent termic şi apă curentă caldă sunt :
- cutremurele de pământ;
- tasările / alunecările de teren;
- temperaturile scăzute extreme;
- eşecurile celorlalte utilităţi de care depinde funcţionarea sistemului de termoficare;
- avariile.
Eşecul evacuării apelor menajere sau pluviale
Evacuarea apelor menajere sau pluviale în judeţul Galaţi se realizează în municipiile Galaţi şi Tecuci, cât
şi în oraşele Tg. Bujor şi Bereşti.
În municipiul Galaţi evacuarea apelor menajere sau pluviale se realizează printr-o reţea de canalizare cu
lungime totală de 480 Km din care 80 Km colectoare principale şi cinci staţii de pompare.
Principale cauze care pot determina eşecul evacuării apelor menajere sau pluviale sunt :
- cutremurele de pământ ;
- tasările / alunecările de teren;
- precipitaţii de mare intensitate şi lungă durată ce depăşesc capacitatea de preluare a
conductelor;
- eşecul alimentării cu energie electrică a staţiilor de pompare;
- avariile înregistrate la staţiile de pompare.
g. CĂDERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERĂ SAU DIN COSMOS
Prin spaţiul aerian de deasupra judeţului sunt stabilite două culoare de zbor astfel:
- de la nord la sud - SORED U.G 38 cu altitudine de zbor de 2000 – 10000 şi cu lăţime de15 Km;
- de la est la vest - BICAR U.G 32 cu altitudine de zbor 2000 – 10000 şi cu lăţime de 20 Km.
Prin aceste culoare zboară, zilnic, aeronave civile şi militare care, funcţie de destinaţie, transportă
pasageri, bunuri, armament şi muniţie.
În cazul prăbuşiri unor asemenea aeronave pot fi afecte localităţile de sub culoarele unde cad.
Judeţul Galaţi dispune de un aerodrom pentru aeronave mici utilitare.
Datorită activităţilor ce se execută în spaţiul cosmic, pe teritoriul României pot cădea aeronave cosmice
sau părţi din acestea, sateliţi de comunicaţii sau meteorologici, precum şi asteroizi.
Datorită impactului major, efectele distructive pot fi mai mari sau mai mici funcţie de mărimea şi greutatea
acestora.
h. MUNIŢIE NEEXPLODATĂ
Judeţul Galaţi situat în partea de sud a Moldovei, în cel de-al doilea Război Mondial, a reprezentat teatrul
desfăşurării multor acţiuni militare, lucru care a determinat, ulterior încheierii acestuia, descoperirea unui număr
foarte mare de elemente de muniţie rămase neexplodate, activitate care se desfăşoară şi în prezent.
Subunitatea de specialişti pirotehnicieni existentă în cadrul I.S.U.J. Galaţi a executat misiuni de asanare pirotehnică
în majoritatea localităţilor din judeţul Galaţi, cum ar fi: Galaţi, Lieşti, Munteni, Drăguşeni, Tecuci, Cuca, Suceveni, Frumuşiţa,
Schela, Tuluceşti, Ţepu, Cerţeşti, Şendreni, Oancea, Nicoreşti, Vânători, Cavadineşti, Iveşti, Dobrineşti, Tudor Vladimirescu,
Cosmeşti, Independenta, Barcea, Rediu, Vârlezi, Ghidigeni, Slobozia Conachi şi Băneasa.
Elementele de muniţie rămase neexplodate descoperite, ridicate, transportate şi distruse sunt în număr
de aproximativ 200 anual, acestea fiind de tipul: cartuşe de diferite calibre, proiectile explozive, perforante,
reactive, ruptură beton, bombe de aruncător de diferite calibre, grenade de mână ofensive şi defensive, grenade
de mână antitanc, proiectile cumulative, mine antitanc, bombe de aviaţie, etc.
Considerăm că la nivelul judeţului Galaţi se menţine riscul producerii unor accidente nedorite datorită
existentei elementelor de muniţie neexplodate.
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SECŢIUNEA a 3 a. Analiza riscurilor biologice
a. EPIDEMII
Judeţul Galaţi cuprinde:
- 4 centre urbane din care 2 municipii (Galaţi şi Tecuci) şi 2 oraşe ( Bereşti şi Târgul Bujor);
- 61 de comune cu 173 de sate aparţinătoare;
- 507402 locuitori din care 231204 în municipiul Galaţi.
Suprafaţa localităţilor urbane din judeţ se prezintă astfel:
Galaţi
= 24363 ha, cu 99248 gospodării;
Tecuci
= 8676 ha, cu 11762 gospodării;
Bereşti
= 4712 ha, cu 1.085 gospodării;
Târgu Bujor
= 8123 ha, cu 2.224 gospodării.
Judeţul Galaţi având o populaţie cu o rată medie de şomaj, pericolul apariţiei unor epidemii este mai puţin probabil.
Acest fenomen poate apărea, totuşi, pe timpul unor dezastre de mare amploare sau lungă durată.
În ultimii 10 ani bolile care au evoluat pe teritoriul judeţului sunt:
- meningită acută virală cu virusul West - Nile;
- boală diareică acută la copii din colectivităţi;
- hepatită acută epidemică;
- rujeolă la adolescenţi.
Aceste boli au fost în creştere, dar focarele au fost oprite la timp datorită măsurilor ferme întreprinse.
În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă nu sunt oprite
în faza incipientă pot deveni epidemii.
Acestea sunt: holera, hepatita acută de tip B, febra tifoidă, leptospiroza, trichineloza.
b. EPIZIOTII
Bolile la animale, care au evoluat în ultimii 10 ani pe teritoriul judeţului, sunt:
- tuberculoza bovină;
- leucoza enzootică bovină;
- anemia infecţioasă a solipedelor.
Aceste boli sunt transmisibile la om (cu excepţia anemiei infecţioase a solipedelor), dar fenomenul nu s-a
produs deoarece s-a intervenit prompt şi operativ.
De asemenea evoluţia bolilor a fost stopată la timp fapt pentru care nu s-au transformat în epizootii.
În cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă durată pot apărea şi evolua următoarele boli (la
animale) care se pot transforma în epizootii: febra aftoasă, antraxul.
În ultimii 10 ani nu s-au produs epizootii pe arii extinse care să poată fi considerate risc şi care să
necesite măsuri speciale.
Ca fenomen cu implicaţii puternice la nivel naţional amintim - gripa aviară, virusul AH1N1.

SECŢIUNEA a 4 - a. Analiza riscurilor de incendiu
Statistica incendiilor la nivelul judeţului Galaţi în perioada 2010 - 2013
În perioada analizată serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la
localizarea şi lichidarea a 1717 incendii.
Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 122,709 mil. lei şi salvate un
număr de 258 persoane. Pagubele înregistrate sunt estimate la cca. 31,075 mil. lei.
Au fost înregistrate un număr de 59 victime, din care: 36 decedaţi (29 adulţi şi 7 copii) şi 23 răniţi, toţi adulţi
Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor, în totalul valorilor bunurilor protejate este de 25,32%.
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Repartiţia incendiilor pe ani, izbucnite în judeţul Galaţi în perioada 2010 - 2013
TOTAL incendii

2010

2011

2012

2013

368

401

506

442

1717

Repartiţia incendiilor pe domenii de activitate
Din totalul incendiilor 67,50% s-au înregistrat la gospodăriile populaţiei, 14,62% în administraţia publică,
3,49% în activităţi ale personalului angajat în gospodarii personale, 2,97% în industria prelucrătoare etc.
Repartiţia incendiilor izbucnite în judeţul Galaţi pe domenii de activitate

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

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

0
4

4
9

3
11

1
1

8
25

0,47%
1,46%

0

3

6

1

10

0,58%

0
0
17
4
3

0
0
12
2
2

0
6
10
1
3

1
0
12
1
0

1
6
51
8
8

0,06%
0,35%
2,97%
0,47%
0,47%

13

11

14

6

44

2,56%

0
6
0

3
4
0

4
12
1

3
10
2

10
32
3

0,58%
1,86%
0,17%

0

0

1

0

1

0,06%

3

6

6

2

17

0,99%

31
2
1

46
1
2

70
5
5

104
1
0

251
9
8

14,62%
0,52%
0,47%

25

18

10

7

60

3,49%

Nu este cazul
Agricultură şi servicii auxiliare
Silvicultura, exploatarea forestieră şi
economia vânatului
Pescuit şi piscicultură
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energia electrica şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
reparare şi întreţinere auto. şi a bunurilor
casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Postă şi telecomunicaţii
Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activ.
de serv. prestate în princip. întreprind.
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii colective, sociale
şi personale
Activităţi ale personalului angajat în
gospodarii personale
Gospodării ale populaţiei

0

0

6

0

6

0,35%

259

278

332

290

1159

67,50%

TOTAL

368

401

506

442

1717
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0,59%
0,47%
0,35%

1,87%
2,57%
0,18%

0,47%

0,06%

2,98%

0,06%

14,69%

0,59%

0,53%

0,99%
1,46%

0,47%

3,51%
0,35%
67,82%

Agricultură şi servicii auxiliare
Silvicultura, exploatarea forestieră şi economia vânatului
Pescuit şi piscicultură
Industria extractivă
Industria Industria prelucrătoare
Energia electrica şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, reparare şi întreţ. auto. şi a bun. casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Postă şi telecomunicaţii
Activităţi financiare, bancare şi de asigurări
Tranz. imobiliare, închirieri şi activ. de serv. prestate în princip. întreprind.
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
Activităţi ale personalului angajat în gospodarii personale
Gospodării ale populaţiei

Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor în judeţul Galaţi în perioada 2010 – 2013
Cele mai multe incendii, aşa cum reiese din tabelul şi graficul de mai jos au fost generate de:
acţiunea intenţionată
= 17,76%
instalaţii electrice defecte
= 17,59%
coş, burlan de fum defect sau necurăţat
= 16,42%
fumatul
= 15,08%
focul deschis
= 7,40%
focul deschis în spaţii închise
= 3,84%
cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire = 3,20%
Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor în judeţul Galaţi în perioada 2010 - 2013

1
2
3
4
5

IED – instalaţii electrice defecte
EEI – echipamente electrice improvizate
AEST – aparate electrice sub tensiune
SID – sisteme de încălzire defecte
MII – mijloace de încălzire improvizate

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

75
9
9
7
3

67
3
11
7
5

78
8
15
6
6

82
2
8
7
5

302
22
43
27
19

17,59%
1,28%
2,50%
1,57%
1,11%
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6
7
8
9
1.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MIN – mijloace de încălzire
nesupravegheate
CBFDN – coş, burlan de fum defect sau
necurăţat
CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la
sistemele de încălzire
JCF – jocul copiilor cu focul
F - fumatul
FD – foc deschis
S - sudură
ARC – autoaprindere sau reacţii chimice
SMEF – scântei mecanice, electrice şi
frecare
SPI – scurgeri (scăpări) de produse
inflamabile
DTCM – defecţiuni tehnice de construcţii
montaj
DTE – defecţiuni tehnice de exploatare
NO – nereguli organizatorice
EUI – explozie urmată de incendiu
AUI – accident urmat de incendiu
TFN – trăsnet şi alte fenomene naturale
AI –acţiune intenţionată
AIMP –alte împrejurări
FDSI – foc deschis în spaţii închise
TOTAL
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16

12

11

9

48

2,80%

59

67

91

65

282

16,42%

9

15

12

19

55

3,20%

6
59
15
13
4

20
63
57
8
5

11
54
29
5
4

9
83
26
7
0

46
259
127
33
13

2,68%
15,08%
7,40%
1,92%
0,76%

4

0

0

2

6

0,35%

3

4

6

9

22

1,28%

1

0

0

0

1

0,06%

1
1
0
0
1
50
2
21
368

1
0
1
0
1
41
1
12
401

6
0
1
1
1
131
13
17
506

3
0
1
1
4
83
1
16
442

11
1
3
2
7
305
17
66
1717

0,64%
0,06%
0,17%
0,12%
0,41%
17,76%
0,99%
3,84%

17,59%
3,84%
0,99%

1,28%

2,50%
1,57%
1,11%
2,80%

17,76%
0,12%
0,41%
16,42%
0,06%
0,17%
7,40%

0,64%
0,06%
1,28%
0,35%
0,76%
1,92%

3,20%
2,68%

15,08%
IED – instalaţii electrice defecte
EEI – echipamente electrice improvizate
AEST – aparate electrice sub tensiune
SID – sisteme de încălzire defecte
MII – mijloace de încălzire improvizate
MIN – mijloace de încălzire nesupravegheate
CBFDN – coş, burlan de fum defect sau necurăţat
CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire
JCF – jocul copiilor cu focul
F - fumatul
FD – foc deschis
S - sudură
ARC – autoaprindere sau reacţii chimice
SMEF – scântei mecanice, electrice şi frecare
SPI – scurgeri (scăpări) de produse inflamabile
DTCM – defecţiuni tehnice de construcţii montaj
DTE – defecţiuni tehnice de exploatare
NO – nereguli organizatorice
EUI – explozie urmată de incendiu
AUI – accident urmat de incendiu
TFN – trăsnet şi alte fenomene naturale
AI –acţiune intenţionată
AIMP –alte împrejurări
FDSI – foc deschis în spaţii închise
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Statistica incendiilor la nivelul municipiului Galaţi în perioada 2010 - 2013
În perioada analizată în municipiul Galaţi s-au produs 804 incendii.
Repartiţia pe ani a incendiilor izbucnite în municipiul Galaţi în perioada 2007 - 2010
TOTAL incendii

2010

2011

2012

2013

165

189

214

236

804

Repartiţia incendiilor pe domenii de activitate
În perioada 2010 - 2013, cele mai multe incendii în municipiul Galaţi s-au produs la:
gospodării cetăţeneşti
= 47,14%
administraţie publică
= 28,36%
industria prelucrătoare
= 7,79%
comerţ cu ridicata şi amănuntul
= 4,60%
alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale = 4,10%
Repartiţia incendiilor izbucnite în municipiul Galaţi pe domenii de activitate

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

Agricultură şi servicii auxiliare
Industria prelucrătoare
Silvicultura, exploatarea forestieră şi
economia vânatului
Pescuit şi piscicultură
Energia electrica şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
reparare şi întreţinere auto. şi a bunurilor
casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Postă şi telecomunicaţii
Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activ.
de serv. prestate în princip. întreprind.
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii colective, sociale
şi personale
Gospodării ale populaţiei
TOTAL

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

1
8

3
16

0
22

0
11

4
57

0,50%
7,09%

0

1

0

0

1

0,12%

0
4
2

1
4
0

0
1
3

1
1
0

2
10
5

0,25%
1,24%
0,62%

11

8

12

6

37

4,60%

1
0

2
3
0

4
7
1

2
4
2

8
15
3

1,00%
1,87%
0,37%

0

0

1

0

1

0,12%

1

3

6

2

12

1,49%

25
2
0

46
0
1

53
2
3

104
1
0

228
5
4

28,36%
0,62%
0,50%

22

4

3

4

33

4,10%

88

97

96

98

379

47,14%

165

189

214

236

804
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0,25%

1,24%
0,62%

0,12%

4,60%

1,00%
1,87%

7,09%

0,37%
0,12%

0,50%

1,49%

47,14%

28,36%
0,62%
4,10%

0,50%

Agricultură şi servicii auxiliare
Industria prelucrătoare
Silvicultura, exploatarea forestieră şi economia vânatului
Pescuit şi piscicultură
Energia electrica şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, reparare şi întreţ. auto. şi a bun. casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Postă şi telecomunicaţii
Activităţi financiare, bancare şi de asigurări
Tranz. imobiliare, închirieri şi activ. de serv. prestate în princip. întreprind.
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
Gospodării ale populaţiei

Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor în municipiul Galaţi în perioada 2010 - 2013
Din statistica prezentată mai jos a reieşit faptul că în municipiul Galaţi, în perioada analizată cele mai
multe incendii au fost generate de:
instalaţii electrice defecte
= 25,12 %
acţiunea intenţionată
= 19,59%
fumatul
= 17,16%
coş, burlan de fum defect sau necurăţat
= 8,58%
focul deschis
= 7,09%
aparate electrice sub tensiune
= 3,23%
Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor în municipiul Galaţi în perioada 2007 – 2010

1
2
3
4
5
6
7

IED – instalaţii electrice defecte
EEI – echipamente electrice improvizate
AEST – aparate electrice sub tensiune
SID – sisteme de încălzire defecte
MII – mijloace de încălzire improvizate
MIN – mijloace de încălzire nesupravegheate
CBFDN – coş, burlan de fum defect sau

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

27
2
5
2
4
10
14

42
3
3
8
2
10
15

57
6
10
6
2
7
20

76
2
8
7
5
8
20

202
13
26
23
13
35
69

25,12%
1,62%
3,23%
2,86%
1,62%
4,35%
8,58%
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necurăţat
CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la sistemele
de încălzire
JCF – jocul copiilor cu focul
F - fumatul
FD – foc deschis
S - sudură
ARC – autoaprindere sau reacţii chimice
SMEF – scântei mecanice, electrice şi frecare
SPI – scurgeri (scăpări) de produse inflamabile
DTCM – defecţiuni tehnice de construcţii
montaj
DTE – defecţiuni tehnice de exploatare
NO – nereguli organizatorice
EUI – explozie urmată de incendiu
AUI – accident urmat de incendiu
TFN – trăsnet şi alte fenomene naturale
AI –acţiune intenţionată
AIMP – alte împrejurări

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TOTAL

2010

0

4

5

8

17

2,11%

1
33
26
3
2
1
2

4
38
12
6
5
0
2

2
32
14
2
4
0
3

1
35
5
2
0
0
2

8
138
57
13
11
1
9

1,00%
17,16%
7,09%
1,62%
1,37%
0,12%
1,12%

0

0

0

0

0

0,00%

0
0
0
0
2
30
1
165

1
0
1
0
1
32
0
189

0
0
0
0
0
42
2
214

0
0
1
0
2
53
1
236

1
0
2
0
5
157
4
804

0,12%
0,00%
0,25%
0,00%
0,62%
19,53%
0,50%

2011

2012

2013
0

1

2
8
8
76

2
2

35

20

7

0

5
1
53

5

14
2

2
2

7
32
6

20

3

0

12

2

42

10

57

1

2

4

42

3

1

2

38
2

15
3

0

32

8

1

26

0
2

10
14

5

33

4

3
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AIMP – alte împrejurări

AI –acţiune intenţionată

TFN – trăsnet şi alte fenomene naturale

AUI – accident urmat de incendiu

0
EUI – explozie urmată de incendiu

NO – nereguli organizatorice

0
DTE – defecţiuni tehnice de exploatare

SPI – scurgeri (scăpări) de produse
inflamabile

SMEF – scântei mecanice, electrice şi
frecare

ARC – autoaprindere sau reacţii chimice

S - sudură

FD – foc deschis

F - fumatul

0
JCF – jocul copiilor cu focul

CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la
sistemele de încălzire

CBFDN – coş, burlan de fum defect sau
necurăţat

MIN – mijloace de încălzire
nesupravegheate

MII – mijloace de încălzire improvizate

SID – sisteme de încălzire defecte

AEST – aparate electrice sub tensiune

EEI – echipamente electrice improvizate

30

1

2
0

IED – instalaţii electrice defecte

1

2

2

DTCM – defecţiuni tehnice de construcţii
montaj

27

2
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Repartiţia pe luni a incendiilor izbucnite în municipiul Galaţi în perioada 2010 - 2013
Privind tabelul şi graficul de mai jos constatăm că cele mai multe incendii în municipiul Galaţi s-au produs
în lunile decembrie (86), august (75), iulie (73), iunie (70) şi ianuarie (69), din cauza instalaţiilor electrice defecte,
fumatului, acţiunilor intenţionate şi focului deschis.
Repartiţia pe luni a incendiilor izbucnite în municipiului Galaţi în intervalul 2010 - 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

21
7
14
9
12
12
16
15
15
13
18
13

16
12
18
15
9
20
18
21
13
15
14
18

17
14
12
15
23
17
23
16
21
18
11
27

15
24
18
17
19
21
16
23
16
21
18
28

69
57
62
56
63
70
73
75
65
67
61
86

8,58%
7,09%
7,71%
6,97%
7,84%
8,71%
9,08%
9,33%
8,08%
8,33%
7,59%
10,70%

165

189

214

236

804

Ianuarie
9%

Februarie
7%

Decembrie
10%

Martie
8%
Aprilie
7%

Noiembrie
8%

Mai
8%

Octombrie
8%
Septembrie
8%

Iunie
9%

August
9%

Iulie
9%

Repartiţia pe ani a incendiilor izbucnite la locuinţe şi anexele acestora în municipiul Galaţi în perioada 2010 - 2013
În perioada analizată în municipiul Galaţi s-au produs la locuinţe şi anexele acestora 301 incendii.
Repartiţia pe ani a incendiilor, izbucnite la locuinţe şi anexele acestora în municipiul Galaţi în perioada
2010 - 2013
TOTAL incendii

2010

2011

2012

2013

70

69

74

88

301
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Repartiţia pe luni a incendiilor izbucnite la locuinţe şi anexelor acestora în municipiul Galaţi în perioada
2010 - 2013
Privind tabelul şi graficul de mai jos, care reprezintă dinamica incendiilor după lunile în care s-au produs în
perioada 2010 - 2013 constatăm că cele mai multe incendii au izbucnit în lunile: iunie (35), decembrie (31),
ianuarie (28) şi septembrie (28) din cauza focului deschis, instalaţiilor electrice defecte, coş, burlan de fum defect
sau necurăţat, focului deschis, fumatului şi acţiunii intenţionate.
Repartiţia pe luni a incendiilor izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti (numai locuinţe) din municipiul Galaţi
în perioada 2010 - 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

10
3
6
3
6
7
3
4
9
6
7
6

5
7
3
6
4
13
4
2
7
7
7
4

3
8
1
6
4
7
8
7
5
7
5
13

10
8
7
5
9
8
5
7
7
6
8
8

28
26
17
20
23
35
20
20
28
26
27
31

9,30%
8,64%
5,65%
6,64%
7,64%
11,63%
6,64%
6,64%
9,30%
8,64%
8,97%
10,30%

70

69

74

88

301

Ianuarie
9%

Februarie
9%

Decembrie
9%

Martie
6%

Aprilie
7%

Noiembrie
9%

Mai
8%

Octombrie
9%
Septembrie
9%

Iunie
11%
August
7%

Iulie
7%

Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor la locuinţe şi anexele acestora, în
municipiul Galaţi în perioada 2010 - 2013
Cele mai multe incendii produse la locuinţe şi anexele acestora, în municipiul Galaţi în perioada analizată
au fost generate de:
instalaţii electrice defecte
= 23,59%
coş, burlan de fum defect sau necurăţat
= 15,28%
focul deschis
= 12,29%
fumatul
= 12,62%
acţiunea intenţionată
= 12,29%
mijloacele de încălzire nesupravegheate
= 7,31%.
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Situaţia împrejurărilor determinante ale producerii incendiilor în municipiul Galaţi (numai locuinţe) în
perioada 2010 - 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Ponderea

IED – instalaţii electrice defecte
EEI – echipamente electrice improvizate
AEST – aparate electrice sub tensiune
SID – sisteme de încălzire defecte
MII – mijloace de încălzire improvizate
MIN – mijloace de încălzire
nesupravegheate
CBFDN – coş, burlan de fum defect sau
necurăţat
CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la
sistemele de încălzire
JCF – jocul copiilor cu focul

12
0
2
2
3

23
1
2
0
1

16
1
2
1
2

20
2
4
3
3

71
4
10
6
9

23,59%
1,33%
3,32%
1,99%
2,99%

10

5

3

4

22

7,31%

13

10

18

5

46

15,28%

0

4

5

8

17

5,65%

0

0

0

0

0

0,00%

F - fumatul

6

10

10

12

38

12,62%

FD – foc deschis

13

5

6

13

37

12,29%

S - sudură

1

0

0

1

2

0,66%

SPI – scurgeri (scăpări) de produse
inflamabile

0

0

0

0

0,00%

EUI – explozie urmată de incendiu

0

1

1

0,33%

AI –acţiune intenţionată

8

6

37

12,29%

AIMP – alte împrejurări

0

1

1

0,33%

165

189

TOTAL
2010

2011

2012

10

13

214

236

804

2013

5
4
20

12

3

4
3

13

3

13
1

18
16
2

10

6

2

0
1

23

10

1

5

10

1

1

2

6

10
1

EUI – explozie urmată de incendiu

SPI – scurgeri (scăpări) de produse
inflamabile

S - sudură

FD – foc deschis

0
F - fumatul

0

JCF – jocul copiilor cu focul

CBFDN – coş, burlan de fum defect sau
necurăţat

MIN – mijloace de încălzire
nesupravegheate

MII – mijloace de încălzire improvizate

SID – sisteme de încălzire defecte

AEST – aparate electrice sub tensiune

EEI – echipamente electrice improvizate

0
IED – instalaţii electrice defecte

8

6
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AIMP – alte împrejurări

2

13
4

CJSSI – cenuşă, jar şi scântei de la
sistemele de încălzire

12

13

AI –acţiune intenţionată

2
1
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SECŢIUNEA a 5 a. Analiza riscurilor sociale
Pe teritoriul judeţului se desfăşoară periodic manifestări cu mare afluenţă de public:
- Serbările Galaţiului;
- Festivalul Scrumbiei;
- Ziua Marinei;
- Hramuri la mănăstiri şi biserici;
- Târguri săptămânale sau periodice.
Apreciem că prin măsurile care se iau, de toţi factorii abilitaţi, nu sunt riscuri semnificative pe timpul
desfăşurării acestor manifestări.
Analizând politica socială şi situaţia forţei de muncă din zonă, apreciem că există un risc scăzut de
apariţie a unor mişcări sociale de amploare.

SECŢIUNEA a 6 a. Analiza altor factori de risc
Accidentele chimice se pot produce, în judeţul Galaţi, ca urmare a eliberării în mediul înconjurător a
unor cantităţi de amoniac, benzen, apă amoniacală, acid sulfuric şi clor din rezervoarele şi instalaţiile tehnologice
ale operatorilor economici prin fisurarea sau distrugerea acestora.
Fisurările şi distrugerile pot apare direct, prin creşterea peste limitele permise a presiunii, datorită:
- unor dereglări de proces;
- avariilor la instalaţie : întreruperea alimentarii cu energie electrică, blocarea şi obturarea
unor robinete de manevră, obturarea unor conducte de circulaţie a agentului chimic, etc.

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR
SECŢIUNEA 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Concepţia de desfăşurare a acţiunilor de protecţie intervenţie constă în stabilirea etapelor de urmat şi a
fazelor de intervenţie, funcţie de specificul fiecărei situaţii de urgenţă, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare,
selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi transmiterea
acestora la structurile proprii şi celor cu care se cooperează.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se
realizează prin următoarele acţiunii:
a. Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici şi transmiterea
datelor la autorităţile competente.

Monitorizarea parametrilor:
- hidrologici revine Administraţiei Naţionale Apele Române – Direcţia Apelor Prut –
Sistemului de Gospodărire a Apelor Galaţi ;
- meteorologici revine Administraţiei Naţionale de Meteorologie - Centrul Meteorologic
Regional Moldova şi Centrul Meteorologic Regional Dobrogea ( numai pentru municipiul
Galaţi);
- seismici revine Institutului Naţional de Seismologie şi Fizica Pământului – Staţia Seismică
Vrancea;
- de mediu revine Agenţiei Naţionale de Mediu - Agenţiei Regionale de Mediu - Agenţiei
Judeţene de Mediu.
Transmiterea datelor către autorităţile judeţene cu rol de decizie la situaţii de urgenţă (C.J.S.U. Galaţi) se
va executa de către fiecare autoritate în parte prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului GALAŢI –
Centrul Operaţional Judeţean.
Transmiterea datelor către autorităţile publice locale cu rol de decizie se va executa prin Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului GALAŢI – Centrul Operaţional Judeţean.
Transmiterea datelor către operatorii economici vizaţi de activitatea fiecărei autorităţi competente se va
face de către fiecare autoritate în parte.
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b. Activităţile preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă.
Fiecare autoritate va desfăşura activităţi preventive pe domeniul său de competenţă astfel:
- vor executa controale şi inspecţii de prevenire astfel încât să se cuprindă toată problematica
specifică şi toate obiectivele de controlat;
- activitatea de avizare şi autorizare va fi desfăşurată de către un compartiment specializat din
cadrul fiecărei autorităţi;
- cu ocazia controalelor şi inspecţiilor, dar şi la cerere se va acorda asistenţă tehnică de
specialitate factorilor interesaţi;
- informarea şi pregătirea populaţiei se va executa de către fiecare autoritate în parte pe
domeniul său de competenţă, iar la nivel judeţean această activitate va fi coordonată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General EREMIA GRIGORESCU” al Judeţului GALAŢI;
- constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale se va realiza de către fiecare
autoritate competentă pe domeniul său de activitate conform legii;
c. Informarea populaţiei asupra pericolelor specifice activităţii judeţului sau localităţii (operatorului
economic) şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol.
Această activitate se va realiza de către fiecare autoritate în parte pe domeniul său de competenţă privind
regulile de respectat şi comportamentul de adoptat în cazul unor pericole specifice.
În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, informarea populaţiei şi alarmarea acesteia se va executa de
către C.L.S.U. şi C.J.S.U. prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului GALAŢI, prin sistemul judeţean
stabilit în acest sens.
Informarea operatorilor economici despre pericolul producerii unui pericol revine în sarcina autorităţilor
competente, iar alarmarea personalului revine în sarcina operatorului respectiv prin sistemul propriu de alarmare.
d. Exerciţii şi aplicaţii.
Fiecare autoritate în parte va desfăşura exerciţii pe domeniul său de competenţă, iar aplicaţiile se vor
desfăşura sub coordonarea C.J.S.U. prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului GALAŢI.
La nivel local şi la nivelul operatorilor economici desfăşurarea exerciţiilor şi a aplicaţiilor, pe fiecare
domeniu de pericol, revine în sarcina C.L.S.U., respectiv conducerii operatorului.

SECŢIUNEA a 2 a. Etapele de realizare a acţiunilor.
La nivelul judeţului organizarea, conducerea şi desfăşurarea intervenţiei revine nemijlocit Centrului
Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean care dispune de servicii profesioniste
pentru situaţii de urgenţă, compuse din pompieri şi protecţie civilă, formaţiune logistică, şi de servicii voluntare
pentru situaţii de urgenţă la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor
economici ce dispun de tehnică şi mijloace de intervenţie adecvate.
Operaţiunile pentru desfăşurarea intervenţiei sunt:
a) alertarea şi / sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;
b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
c) deplasarea la locul intervenţiei;
d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de
intervenţie;
e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;
f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
g) evacuarea, salvarea şi / sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, la situaţia concretă;
i) manevra de forţe;
j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);
k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
l) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
n) întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii, în locul de dislocare permanentă;
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p) restabilirea capacităţii de intervenţie;
q) informarea inspectorului general / inspectorului şef / comandantului şi a eşalonului superior.
r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire / optimizare necesre
a. Alertarea pentru intervenţie poate fi făcută de oricare persoană care ia la cunoştinţă de producerea sau
eminenţa producerii unei situaţii de urgenţă.
Această activitate cuprinde recepţionarea şi înregistrarea anunţului, transmiterea acestuia către autorităţile
competente a interveni operativ şi adunarea personalului de intervenţie în vederea deplasării la locul acţiunii.
Recepţionarea apelului, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului GALAŢI, se face prin
dispeceratul cu număr de apel unic 112 sau prin declanşarea sistemului de observare-alarmare automată a incendiilor.
Alertarea se poate executa şi în urma anunţării directe telefonice sau verbale la sediul autorităţii
competente sau al I.S.U. Galaţi. În cazul anunţării directe la sediul autorităţii a situaţiilor de urgenţă, se
procedează la legitimarea persoanelor şi reţinerea datelor privind identitatea acestora, locul şi natura
evenimentului, după care se declanşează semnalul de alertare şi se raportează eşalonului superior.
b. Informarea personalului de conducere al autorităţii competente sesizate asupra situaţiei create se
face în cel mai scurt timp de la primirea anunţului de intervenţie. Informarea C.J.S.U. se va face imediat după
luarea la cunoştinţă despre producerea sau eminenţa producerii situaţiei de urgenţă de către conducătorul
autorităţii competente sesizate.
c. Deplasarea la locul intervenţiei este precedată de adunarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, ca
urmare a alertării.
Adunarea forţelor şi mijloacelor, în vederea deplasării pentru intervenţie, se execută la primirea mesajului
scris, a semnalului acustic sau optic transmis de la punctul de comandă al I.S.U.J. Galaţi.
Timpul de adunare pentru intervenţie se consideră din momentul declanşării semnalului de alertare sau
din momentul primirii anunţului de intervenţie şi până la adunarea personalului pentru intervenţie în locul stabilit.
Acesta se stabileşte de fiecare autoritate în parte, în funcţie de amplasamentul autorităţii, condiţiile de cazare a
personalului şi în funcţie de locul de garare a tehnicii şi materialelor de intervenţie, diferenţiat, în raport cu
condiţiile de timp şi anotimp (ziua sau noaptea, vara sau iarna), urmărind ca acesta să fie cât mai scurt, se
comunică C.J.S.U. Galaţi prin I.S.U.J. şi se aprobă de către preşedintele C.J.S.U. Galaţi.
Deplasarea la locul intervenţiei se execută în baza dispoziţiei conducătorului autorităţii competente sau
a preşedintelui C.J.S.U. în care se vor preciza:
a) obiectivul unde se intervine;
b) itinerariul de deplasare;
c) forţele şi mijloacele ce se deplasează, ordinea acestora în coloană.
d. Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de
intervenţie
Dispozitivul preliminar de intervenţie se realizează, după sosirea la locul acţiunii şi trebuie să asigure
desfăşurarea rapidă a forţelor şi mijloacelor în dispozitivul de intervenţie, executarea unor manevre în timp scurt,
precum şi scoaterea de sub pericol a personalului şi tehnicii.
Acesta se realizează la ordinul conducătorului autorităţii desemnate să intervină sau a comandantului
acţiuni (punctului de lucru) care cuprinde:
a) locul de amplasare al mijloacelor de intervenţie;
b) numărul şi timpul forţelor şi mijloacelor de însoţire pe timpul recunoaşterilor;
c) modul de alimentare cu apă şi alte substanţe de stingere;
d) numărul, tipul şi direcţiile de realizare a dispozitivului de intervenţie;
e) locurile de amplasare a distribuitoarelor (numai pentru pompieri);
f) numărul, compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare/de asistenţa medicală de urgenţă şi
descarcerare;
g) instalaţiile sau accesoriile care se pregătesc pentru lucru;
h) măsurile şi mijloacele de protecţie a servanţilor.
e. Transmiterea dispoziţiilor preliminare.
Dispoziţia sau ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie se face numai pentru
forţele şi mijloacele proprii, iar pentru toate forţele numai de preşedintele C.J.S.U. personal sau prin I.S.U.J.
Galaţi şi poate fi dat odată cu ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul intervenţiei.
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În cazul în care acţiunea urmează să se execute pe baza unor situaţii prevăzute în documentele de
organizare a intervenţiei, se trece direct la realizarea dispozitivului de intervenţie.
f. Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie sunt activităţi
care încep imediat, după sosirea la locul acţiunii, se continuă pe toată durata intervenţiei şi constau în cercetarea
directă, în scopul cunoaşterii situaţiei şi obţinerii datelor necesare pentru luarea deciziei.
Recunoaşterea este condusă de factorii de conducere responsabili ai autorităţii competente ce intervine
şi se execută pe mai multe direcţii, prin observare şi cercetare nemijlocită de către acesta, de către şeful grupei
operative, şefii sectoarelor de intervenţie sau alte persoane, stabilite prin ordin, împreună cu specialişti din
obiectivul afectat şi conducătorul forţelor de intervenţie care acţionează pe direcţia unde se execută
recunoaşterea.
La recunoaştere se stabilesc:
a) gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele şi procedeele de salvare, evacuare;
b) locul, natura, proporţiile, posibilităţile şi direcţiile de propagare, amploarea şi intensitatea situaţiei de
urgenţă produsă, precum şi urmările produse de aceasta;
c) pericolul de explozie, prăbuşire, intoxicare sau electrocutare;
d) dispunerea obstacolelor de întârziere sau oprire a efectelor situaţiei de urgenţă produsă, a instalaţiilor
fixe cu rol de prevenire sau intervenţie, starea acestora şi eficienţa lor pentru limitarea propagării;
e) existenţa golurilor, instalaţiilor de ventilaţie sau de altă natură, ce pot favoriza creşterea în intensitate şi
în amploare a acesteia;
f) existenţa bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor, a protejării împotriva efectelor distructive;
g) necesitatea desfacerii, dislocării sau demolării elementelor de construcţie, ce pot contribui la creşterea
în intensitate şi în amploare a acesteia;
h) dispunerea, capacitatea şi posibilităţile de folosire a surselor de apă pentru alimentarea autospecialelor
şi utilajelor.
Echipa de recunoaştere este obligată:
a) să respecte cu stricteţe regulile de tehnica securităţii personalului;
b) să pătrundă pe căile cele mai scurte şi sigure, să determine locurile şi mărimea efectelor , distrugerile
produse de avarie, explozie, accident, calamitate sau catastrofă;
c) să verifice toate încăperile afectate sau expuse efectelor negative ale situaţiei create;
d) să salveze şi să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol;
e) să ia măsuri pentru lichidarea focarelor ce pot contribui la propagarea incendiului;
f) să execute recunoaşterea din exterior, când nu se poate pătrunde în clădirea, instalaţia sau încăperea
afectată.
Analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie, este obligatorie şi se execută de
conducătorul autorităţii competente ce intervine în toate situaţiile, în scopul coordonării acţiunii şi întrebuinţării
forţelor şi mijloacelor la dispoziţie într-o concepţie unitară, potrivit situaţiei concrete evaluată în urma executării
recunoaşterilor.
Pe baza documentelor operative , întocmite din timp sau în funcţie de complexitatea situaţiei şi a datelor
obţinute, conducătorul poate analiza situaţia, elabora decizia şi transmite ordinul de intervenţie odată cu ordinul
de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul acţiunii.
Succesiunea ordinelor (dispoziţiilor) date în cursul desfăşurării acţiunilor de intervenţie va fi strict legată
de evoluţia, în timp şi spaţiu, a situaţiei de la locul acţiunii.
După clarificarea tuturor elementelor referitoare la tipul de acţiune şi particularităţile acesteia, se
realizează adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, care trebuie să corespundă: misiunii primite;
concepţiei şi posibilităţilor de acţiune; situaţiei în care se realizează dispozitivul; dimensiunilor obiectivului şi
proporţiilor situaţiei de urgenţă; vitezei şi direcţiilor de propagare a incendiilor; caracteristicilor obiectivului şi/sau
terenului; compunerii şi dotării forţelor proprii şi ale celor cu care se cooperează.
Direcţia principală de propagare efectelor situaţiei de urgenţă este porţiunea în care acestea se manifestă
cu intensitate maximă, iar substanţele, materialele şi instalaţiile existente pot favoriza creşterea intensităţii şi a
amplorii, producerea de explozii sau avarii cu urmări deosebite asupra punctelor vitale ale localităţii, obiectivului,
construcţiilor învecinate, personalului şi mediului înconjurător, precum şi pierderi materiale importante şi
întreruperea procesului tehnologic.
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Pentru asigurarea desfăşurării simultane a acţiunilor pe toate direcţiile şi nivelurile, în mod deosebit în
cazul situaţiilor de urgenţă de proporţii dispozitivul de intervenţie se organizează pe sectoare, pentru conducerea
fermă şi neîntreruptă a forţelor şi asigurarea libertăţii de acţiune.
În ducerea acţiunilor de intervenţie pot apărea situaţii care impun executarea regrupării forţelor şi
mijloacelor la dispoziţie, respectiv adaptarea concepţiei de acţiune ca urmare a modificărilor survenite.
Regruparea forţelor şi mijloacelor constă în reorganizarea parţială sau totală a dispozitivului de intervenţie
şi se execută atunci când apar schimbări importante în evoluţia evenimentului sau noi misiuni, cum sunt:
necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor materiale;
propagarea cu rapiditate a incendiului la întreaga construcţie, instalaţie sau obiectivele învecinate; crearea unor
condiţii avantajoase, care permit urgentarea limitării efectelor evenimentului; apariţia unor factori care pun în
pericol personalul, tehnica şi materialele de prevenire şi intervenţie din dispozitiv.
Regruparea forţelor şi mijloacelor se decide numai de cel care conduce intervenţia.
g. Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor se execută
concomitent cu operaţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor evenimentului (dezastrului), de către personalul
stabilit în acest scop.
Operaţiunile de evacuare, salvare şi/sau protejare a persoanelor şi animalelor se organizează şi se
execută distinct şi prioritar, în situaţiile când:
a) evenimentul ameninţă direct viaţa sau încăperile în care se găsesc persoane ori animale, iar căile
de evacuare sunt blocate ;
b) încăperile în care se găsesc persoane şi/sau animale sunt inundate de fum şi gaze toxice;
c) există pericol de explozie sau de prăbuşire a unor instalaţii şi/sau elemente de construcţie;
d) există persoane care sunt în imposibilitatea de a se evacua din locurile afectate de eveniment;
e) s-a produs panică în rândul persoanelor ca urmare a situaţiei de la locul acţiunii.
Evacuarea şi salvarea persoanelor şi/sau animalelor se execută, în toate situaţiile, cu sprijinul
personalului din localitatea sau obiectivul afectat, în raport cu pericolul ce le ameninţă, folosind procedeele
adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi categoria de persoane şi/sau animale ce urmează a
fi evacuate (salvate).
Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul stăpânilor acestora sau a îngrijitorilor, folosind procedee şi
metode în raport cu specia acestora şi gradul de dezvoltare a evenimentului, de forţele şi mijloacele la dispoziţie.
Limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută când acestea nu sunt ameninţate direct de efectele
evenimentului, nu împiedică accesul la locul acţiunii şi nu creează pericol de creştere în intensitate şi amploare. În
primă urgenţă se evacuează materialele şi substanţele cu pericol de explozie, precum şi bunurile de valoare.
Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale apei şi precipitaţiilor atmosferice,
asigurând protecţia acestora împotriva incendierii sau reaprinderii.
Pentru evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi animalelor şi limitarea distrugerii bunurilor
materiale, conducătorul acţiunii de intervenţie este obligat:
a) să conducă nemijlocit operaţiunile;
b) să execute evacuarea şi salvarea oamenilor concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaţiuni de
intervenţie, iar în situaţii deosebite să acţioneze numai pentru executarea evacuării şi/sau salvării
persoanelor/animalelor, după care să efectueze celelalte operaţiuni;
c) să folosească pentru salvare şi evacuare căile cele mai scurte şi ferite de pericol;
d) să stabilească procedeele, mijloacele şi ordinea de salvare a persoanelor, animalelor şi evacuare a bunurilor
materiale, precum şi locurile de depozitare şi de dispunere a punctelor medicale de acordare a ajutorului medical;
e) să dovedească tact, calm şi simţ de orientare pentru a preveni panica;
f) să solicite autorităţilor administraţiilor locale şi conducerilor agenţilor economici, forţele şi mijloacele
necesare, să organizeze acţiunile pentru descarcerarea persoanelor din mijloacele de transport, precum şi pentru
efectuarea lucrărilor de înlăturare a dărâmăturilor, desfaceri, dislocări sau demolări, în scopul identificării, salvării
şi asigurării asistenţei medicale de urgenţă.
h. Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, la situaţia concretă.
Dispozitivul de intervenţie se realizează pe baza ordinului de intervenţie. După realizarea dispozitivului de
intervenţie, acesta poate fi completat, la ordinul conducătorului intervenţiei, prin introducerea de noi elemente de
dispozitiv, folosindu-se propriile forţe sau pe cele cu care se cooperează, funcţie de evoluţia situaţiei.
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Comandantul intervenţiei urmăreşte executarea ordinelor date, după care îşi ocupă locul în dispozitivul
comunicat subordonaţilor, de unde va acţiona şi conduce intervenţia. Când intervenţia a fost finalizată,
comandantul intervenţiei ordonă retragerea, subordonaţii strângând dispozitivul de intervenţie şi constituirea
coloanei de marş, pentru înapoierea la subunitate sau deplasarea la altă misiune.
i. Manevra de forţe constituie principiul de bază pentru obţinerea succesului, reprezentând ansamblul
acţiunilor prin care se realizează pentru gruparea de forţe şi mijloace la locul şi în timpul stabilit, în scopul
concentrării efortului pe direcţiile hotărâtoare de atac, concomitent cu asigurarea scoaterii efectivelor, tehnicii şi
materialelor pentru intervenţie din zonele cu pericol iminent.
Manevra trebuie să fie simplă în concepţie, să corespundă misiunii, să se execute în timp scurt şi să
asigure continuitatea intervenţiei.
În orice situaţie, manevra trebuie să urmărească crearea grupării care să asigure înlăturarea şi/sau
diminuarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
Manevra poate fi: de forţe şi mijloace; de substanţe pentru intervenţie; combinată.
Forma de manevră se alege în funcţie de: valoarea, compunerea subunităţilor, mijloacelor proprii şi
posibilităţile acestora în timp şi spaţiu; natura evenimentului; posibilităţile producerii unor schimbări bruşte ale
situaţiei; gradul de pericol pentru personal şi tehnica din înzestrare; caracteristicile obiectivului şi terenului;
capacitatea, dispunerea şi posibilităţile de întrebuinţare a surselor de apă; cantităţile, locul de dispunere şi
posibilităţile de utilizare a substanţelor de stingere; condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii.
Formele manevrei de forţe şi mijloace sunt: mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre
adâncime şi invers; manevra pe verticală; constituirea grupărilor în vederea unor intervenţii simultane.
Mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre adâncime şi invers, constă în deplasarea forţelor
şi mijloacelor de pe poziţiile iniţiale de acţiune pe poziţii mai avansate sau mai retrase, mai apropiate sau mai
îndepărtate de locul evenimentului, în scopul întăririi dispozitivului de acţiune pe direcţiile principale, conform
nevoilor concrete impuse de executarea operaţiunilor de intervenţie, precum şi de amplasarea surselor de apă
faţă de locul acţiunii.
În anumite situaţii, când există un pericol iminent pentru forţele şi mijloacele aflate în dispozitiv, se poate executa
manevra din faţă spre adâncime, în scopul scoaterii acestora de sub pericol şi asigurării continuităţii în acţiune.
Manevra pe verticală se execută în scopul limitării efectelor evenimentului la nivelele inferioare sau superioare
locului de izbucnire al acestuia şi pentru asigurarea caracterului decisiv, dinamic şi ofensiv al acţiunilor.
Constituirea grupărilor de forţe şi mijloace în vederea unor intervenţii simultane se realizează, de regulă,
folosind forţele rămase în rezerva sau forţele care şi-au îndeplinit misiunea, precum şi alte forţe şi mijloace din
zonă ori din afara acestora, solicitate în acest scop.
Deplasarea forţelor şi mijloacelor pe timpul intervenţiei în vederea modificării dispozitivului se va realiza
succesiv, concomitent cu asigurarea continuităţii în acţiune.
În toate situaţiile, manevra de forţe şi mijloace trebuie să urmărească concentrarea rapidă, simultană sau
succesivă a acestora, pentru lichidarea şi/sau limitarea operativă şi eficientă a efectelor evenimentului.
Manevra de substanţe pentru intervenţie constă în folosirea simultană sau succesivă a acestora, potrivit
caracteristicilor materialelor implicate şi condiţiilor concrete a incidentului, pentru întreruperea manifestării situaţiei
produse şi evitarea efectelor negative ale acestora, ori al celor rezultate ca urmare a producerii unui accident
asupra obiectivului, personalului şi/sau mediului.
Manevra de substanţe poate fi calitativă, cantitativă sau combinată, în funcţie de natura, calitatea şi
modul de folosire a acestora, timpul (repriza) de refulare a lor, precum şi de existenţa şi capacitatea surselor de
alimentare cu apă a autospecialelor şi utilajelor.
Complementaritatea acţiunilor presupune utilizarea combinată a modalităţilor şi procedeelor de
intervenţie, astfel încât, în raport cu destinaţia şi nivelul de pregătire al forţelor de intervenţie, să se realizeze
îndeplinirea misiunilor date în competenţă prin lege.
j. Localizarea, limitarea şi înlăturarea efectelor evenimentului (dezastrului)
Localizarea evenimentului, este operaţiunea în care se realizează limitarea în spaţiu a agravării situaţiei
de urgenţă, protecţia construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor periclitate şi se creează condiţiile pentru lichidarea
acesteia cu forţele şi mijloacele concentrate la locul intervenţiei şi se realizează prin:
a) atacul neîntrerupt asupra principalelor direcţii de propagare, utilizând materiale, substanţe şi procedee
de intervenţie în funcţie de natura şi dezvoltarea evenimentului;
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b) protecţia elementelor de construcţie, a golurilor, instalaţiilor, căilor de acces şi vecinătăţilor, pe direcţiile
şi în locurile cele mai afectate şi asigurarea condiţiilor pentru salvarea persoanelor aflate în zone greu accesibile;
c) îndepărtarea substanţelor şi materialelor combustibile sau protejarea lor;
d) desfacerea sau demolarea elementelor de construcţie sau a unor părţi a instalaţiilor, când situaţia
impune, pentru crearea de culoare sau spaţii între obiectivul afectat şi vecinătăţi.
Evenimentul se consideră localizat atunci când dezvoltarea amplorii şi creşterea intensităţii situaţiei de
urgenţă este întreruptă, protecţia vecinătăţilor este sigură şi sunt create condiţii pentru lichidarea acestuia cu
forţele şi mijloacele la dispoziţie.
k. Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului este faza în care se execută un complex de
măsuri în scopul salvării supravieţuitorilor, acordării ajutorului medical de urgenţă, descoperirii şi evacuării
victimelor, răcirii unor structuri de rezistenţă ale clădirilor şi instalaţiilor afectate, protejării mediului, precum şi
pentru preîntâmpinarea reizbucnirii altor tipuri de evenimente la locul intervenţiei.
Înlăturarea efectelor incendiului se realizează prin:
a) verificarea amănunţită a locului unde s-a acţionat;
b) înlăturarea eventualelor posibilităţi de reizbucnire a incendiului;
c) asigurarea protecţiei împotriva incendiilor pe timpul operaţiunilor de îndepărtare din zona
afectată a elementelor de construcţie care prezintă pericol de prăbuşire;
d) evacuarea apei acumulate ca urmare a acţiunii de stingere, dacă aceasta afectează procesul
tehnologic sau produce daune.
Înlăturarea unor urmări ale exploziei, avariei, accidentului, calamităţii sau catastrofei, se realizează, după
caz, prin:
a) salvarea oamenilor surprinşi de efectele exploziei, accidentului, avariei, calamităţii sau catastrofei;
b) stingerea incendiilor din zona afectată;
c) organizarea activităţilor pentru oprirea alimentării cu substanţe folosite în procesul de producţie al
instalaţiilor afectate, prin închiderea vanelor, robinetelor şi evacuarea substanţelor neincendiate deversate în zona
afectată;
d) întreruperea reţelelor de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi termică;
e) asanarea apei din spaţiile (subsoluri, demisoluri, pivniţe) unde se găsesc persoane blocate sau bunuri
materiale de mare valoare;
f) amenajarea punctelor de lucru pentru salvarea persoanelor şi recuperarea valorilor materiale;
g) scoaterea de sub dărâmături a supravieţuitorilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă;
h) supravegherea lucrărilor executate cu foc deschis pentru degajarea zonei afectate;
i) răcirea instalaţiilor tehnologice (coloane, recipiente, vase, rezervoare, conducte), pentru a preveni
producerea unor noi avarii sau explozii, precum şi stropirea materialelor topite sau incandescente;
j) supravegherea arderii libere a produselor gazoase sau lichide ce se scurg din instalaţiile afectate;
k) spălarea instalaţiilor şi utilajelor care necesită a fi curăţate în vederea repunerii lor în funcţiune;
l) deblocarea principalelor căi de acces;
m) asigurarea asistenţei tehnice şi a intervenţiei pe timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice afectate.
După limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei produse, în raport de situaţie, se asigură supravegherea
clădirilor, instalaţiilor sau zonelor afectate. De regulă, în acest scop, se destină forţe şi mijloace aparţinând
obiectivului sau localităţii .
m. Stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia,
constituie acţiunile şi activităţile desfăşurate în scopul procurării, analizării şi exploatării datelor şi informaţiilor şi
problemelor de orice natură, aprecierii corecte a condiţiilor care au favorizat evoluţia evenimentului şi identificarea
celor care au determinat dezvoltarea şi propagarea acestuia.
Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face potrivit reglementărilor aprobate de Ministrul
Internelor şi Reformei Administrative şi referitoare la cercetarea la faţa locului .
Stabilirea cauzelor se asigură, la cerere, şi în cazul intervenţiilor la care au acţionat alte forţe de
intervenţie sau cetăţeni.
Cerinţele de bază ale activităţii de stabilire a împrejurărilor şi cauzei evenimentelor sunt operativitatea,
autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor şi eficienţa măsurilor tehnice sau organizatorice pentru prevenirea
altor evenimente de aceeaşi natură.
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Conducătorul autorităţii competente este obligat să asigure stabilirea împrejurărilor cauzelor la toate
intervenţiile din zona sa de competenţă.
În scopul stabilirii împrejurărilor şi cauzelor evenimentelor care din diferite motive nu pot fi determinate
după încheierea intervenţiei, sau complexitatea activităţilor este mare , sau sunt necesare cunoţtinţe din mai
multe domenii ce ţin de competenţa mai multor autorităţii, preşedintele C.J.S.U. numeşte, prin decizie scrisă, o
comisie constituită din cadre competente şi specialişti, precizând tehnica, tactica, metodele de lucru ale acesteia
şi şi timpul în care se va desfăşura această activitate.
Tehnica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor cuprinde totalitatea mijloacelor şi modalităţilor utilizate în scopul
descoperirii, examinării şi interpretării amprentei evenimentului, precum şi protejării, conservării sau ridicării
probelor materiale pentru expertizele de specialitate.
Tactica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor, reprezintă sistemul de reguli prin care se asigură executarea
organizată, operativă şi oportună a activităţii şi cuprinde modul de desfăşurare al acesteia, stabilirea competenţelor,
elaborarea ipotezelor, precum şi a modului de cooperare cu specialiştii şi organele abilitate de lege.
Metodele pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor, reprezintă căile şi procedeele prin care se asigură
verificarea ipotezelor, în scopul determinării cauzei reale şi a împrejurărilor izbucnirii evenimentului.
Principalele metode prin care se stabilesc împrejurările şi cauza evenimentului sunt:
a) observarea prin executarea recunoaşterilor pe timpul intervenţiei;
b) determinarea proporţiilor şi direcţiilor de dezvoltare ale arderii, culoarea flăcării şi a fumului (în
cazul incendiului);
c) analiza locurilor unde s-a produs evenimentul , cum şi unde s-a manifestat cu intensitate
maximă şi a surselor posibile de iniţiere a aprinderii;
d) filmarea sau fotografierea pe timpul şi după încheierea intervenţiei a materialelor, clădirilor şi
instalaţiilor, care au putut determina iniţierea sau influenţa evoluţia evenimentului;
e) studierea caracteristicilor instalaţiilor, construcţiilor, materialelor şi substanţelor utilizate în
procesul de producţie;
f) studierea unor documente ce pot clarifica împrejurările producerii evenimentului;
g) culegerea datelor de la martori oculari şi specialişti din obiectiv;
h) studierea caracteristicilor geofizice ale zonei unde s-a produs evenimentul;
i) analiza fenomenelor hidro-meteorologice în perioada premergătoare şi pe timpul evenimentului;
i) întocmirea de scheme, grafice sau tabele privind obiectivul afectat, materialele care prezintă
interes, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei.
La stabilirea împrejurărilor şi cauzei evenimentului se vor respecta următoarele reguli generale:
a) delimitarea anticipată, în timp, a duratei activităţii la faţa locului;
b) efectuarea investigaţiilor complete la locul evenimentului, indiferent de unele ipoteze care se
conturează sau de alte anticipări;
c) consemnarea de către membrii comisiei a tuturor constatărilor făcute la faţa locului;
d) executarea organizată a activităţilor la locul evenimentului;
e) utilizarea adecvată a metodelor, procedeelor, aparaturii şi tehnicii în raport cu particularităţile
locului investigat;
f) asigurarea pazei şi conservarea urmelor existente la locul evenimentului;
g) identificarea cu operativitate a martorilor şi a altor persoane care se găsesc la faţa locului şi
obţinerea de la aceştia a primelor date şi informaţii;
h) observarea comportamentului persoanelor prezente la faţa locului.
Potrivit prevederilor legale, în activitatea de stabilire a împrejurărilor şi cauzei evenimentului, organele
sunt obligate să determine:
a) locul în care s-a iniţiat evenimentul (focarul iniţial);
b) sursa care a declanşat evenimentul, mijlocul care l-a generat, materialul combustibil aprins,
împrejurările în care s-au amplificat efectele, precum şi timpul (ora) la care acesta s-a
declanşat;
c) condiţiile în care s-a dezvoltat amploarea şi a crescut intensitate în afara focarului iniţial şi
factorii care au favorizat progresia acestuia;
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d) încălcările de la norme, normative şi alte prescripţii tehnice, eventualele manifestări de
neglijenţă sau greşeli comise, motivele producerii lor, precum şi rapoartele de cauzalitate
dintre ele şi apariţia sau dezvoltarea evenimentului;
e) măsurile necesare a fi luate pentru protejarea probelor materiale, în vederea ridicării sau
expertizării lor, de către organele în drept;
f) datele şi informaţiile posibil a fi solicitate de organele desemnate prin lege pentru stabilirea unei
eventuale culpe.
Constatările şi concluziile rezultate cu prilejul stabilirii împrejurărilor şi cauzei se consemnează de către
comisie în raportul de constatare tehnică privind cauza evenimentului în care, în principiu, se menţionează:
- componenţa comisiei;
- locul în care s-a produs evenimentul;
- data şi orele apariţiei, localizării şi lichidării evenimentului;
- caracteristicile constructive ale obiectivului afectat şi ale procesului tehnologic, dotările existente
cu sisteme de protecţie împotriva incendiului;
- caracteristicile evenimentului, cum ar fi modul de manifestare şi dezvoltare, suprafaţa
incendiată, direcţiile principale de propagare, forma incendiului etc.;
- cauze posibile avute în vedere şi motivul eliminării acestora;
- cauza evenimentului descrisă în detaliu şi fundamentată tehnico-ştiinţific;
- măsurile luate pe timpul desfăşurării activităţii, pentru preîntâmpinarea unor pericole iminente şi
pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a capacităţii afectate;
- propuneri de măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea în viitor a unor astfel de evenimente.
Raportul poate fi însoţit de anexe, cu ar fi: rezultatele testărilor şi încercărilor efectuate; schiţe, fotografii şi
alte documente de susţinere.
n. Întocmirea documentelor (procesului verbal) de intervenţie se face de autoritatea competenţă, în
prezenţa proprietarului sau a împuternicitului acestuia şi, după caz, împreună cu organul de poliţie. Acesta se
completează în 4 (patru) exemplare, dintre care unul va fi înmânat proprietarului.
Toate evenimentele se vor consemna în Registrul acţiunilor de intervenţie de la nivelul I.S.U.J. Galaţi.
La nivelul autorităţii competente ce a intervenit se vor ţine evidenţe specifice, iar rapoarte operative vor fi
înaintate atât către COJ cât şi către forul ierarhic superior al acestei autorităţi..
o. Retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii este operaţiunea ce se execută la ordinul
comandantului intervenţiei (şefului gărzii de intervenţie) şi cuprinde:
a) încetarea lucrului tuturor mijloacelor de intervenţie;
b) strângerea dispozitivului de intervenţie;
c) curăţarea sumară şi verificarea accesoriilor şi utilajelor;
d) verificarea existenţei şi aşezarea accesoriilor pe autospeciale şi utilaje;
e) realizarea plinurilor cu apă a autospecialelor;
f) verificarea prezenţei personalului participant la acţiune;
g) îmbarcarea personalului pe autospeciale;
h) încolonarea autovehiculelor;
i) deplasarea forţelor şi mijloacelor la unitate/subunitate.
În funcţie de stadiul şi efectele operaţiunilor de intervenţie, retragerea forţelor şi mijloacelor se poate face
eşalonat. În cazul în care situaţia impune, la locul intervenţiei pot rămâne temporar forţe şi mijloace în supraveghere.
Deplasarea forţelor şi mijloacelor la sediul de unde au plecat se execută cu respectarea regulilor de
circulaţie pe drumurile publice, în ordinea stabilită.
p. Restabilirea capacităţii de intervenţie se execută după înapoierea forţelor şi mijloacelor la sediu şi constă în:
a) realizarea plinurilor cu substanţe de intervenţie, carburanţi şi lubrifianţi;
b) întreţinerea şi revizia autospecialelor, mijloacelor de transport, utilajelor, accesoriilor şi
remedierea defecţiunilor;
c) înlocuirea accesoriilor deteriorate, a costumelor de protecţie şi echipamentului ce nu mai
poate fi folosit;
d) reorganizarea gărzii de intervenţie şi înlocuirea personalului accidentat;
e) asigurarea asistenţei medicale, hrănirii şi odihnei personalului.
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Intervenţia pe tipuri de risc la nivelul judeţului Galaţi se execută cu următoarele forţe şi mijloace conform
fişelor de obiectiv.
În judeţul Galaţi, pentru a interveni în situaţia producerii unor tipuri de risc sunt organizate şi funcţionează
următoarele servicii de urgenţă:
- Servicii de urgenţă profesioniste:
- Detaşamentul de Pompieri Galaţi cu 7 echipaje de pompieri, 2 echipaje SMURD şi 1 formaţiune
de protecţie civilă;
- Secţia de Pompieri Galaţi cu 2 echipaje de pompieri şi 1 echipaj SMURD ;
- Garda nr. 2 de Intervenţie Bereşti cu 2 echipaje de pompieri;
- Garda nr. 3 de Intervenţie Pechea cu 2 echipaje de pompieri;
- Secţia de Pompieri Tecuci cu 3 echipaje de pompieri şi 1 echipaj SMURD;
- Garda de Intervenţie Iveşti cu 2 echipaje de pompieri;
- Servicii de urgenţă voluntare:
- 65 servicii de urgenţă voluntare din care dotate cu autospeciale cu apă şi spumă – 13 servicii;

SECŢIUNEA a 3 a. Faze de urgenţă a acţiunilor.
În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia situaţiei, intervenţia se realizează pe urgenţe, potrivit
eşalonului de care aparţin forţele şi mijloacelor participante.
Urgenţa I se asigură de garda de intervenţie a subunităţii din raionul afectat.
Pentru îndeplinirea acţiunilor de intervenţie, subunitatea de intervenţie organizează garda de intervenţie,
compusă din echipaje cu personalul şi tehnica din dotare, care acţionează independent sau, când situaţia
impune, în cooperare cu forţele şi mijloacele existente în obiectivul sau localitatea afectată, precum şi cu celelalte
servicii voluntare/private din raionul de intervenţie.
Forţele şi mijloacele din urgenţa I sunt conduse de şeful gărzii de intervenţie ( unul din comandanţii de
echipaje), iar în situaţia concentrării şi a altor forţe din raionul de intervenţie, acţiunea va fi condusă de
comandantul subunităţii, un ofiţer din subordinea acestuia sau un ofiţer din unitate ori din grupa operativă.
În funcţie de natura şi amploarea evenimentului, garda de intervenţie a subunităţii poate acţiona eşalonat, astfel:
a) în eşalonul întâi acţionează 2 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă sau ,după caz, cu pulberi,
SMURD, lucru la înălţime etc., stabilite prin Registrul cu organizarea serviciului de permanenţă, sub
comanda şefului gărzii de intervenţie;
b) în eşalonul doi, acţionează celelalte forţe şi mijloace rămase în subunitate după plecarea la
intervenţie a eşalonului întâi, sub comanda ajutorului şefului gărzii de intervenţie.
Acţiunile complexe de intervenţie din urgenţa I vor fi conduse de comandanţii de subunităţi, după caz, iar
în absenţa acestora, de înlocuitorii legali la comandă.
Urgenţa a II-a se asigură de către subunităţile inspectoratului .
De regulă, în urgenţa a II-a se solicită participarea forţelor şi mijloacelor cu care se cooperează, precum
şi a serviciilor voluntare/private din zona de competenţă a unităţii.
Conducerea acţiunilor în urgenţa a II-a este asigurată de inspectorul şef.
Urgenţa a III-a se asigură de către două sau mai multe unităţi limitrofe.
Conducerea forţelor din urgenţa a III-a se asigură de către comandantul unităţii în a cărui zonă de
competenţă s-a produs evenimentul.
Urgenţa a IV-a se asigură de grupări operative dislocate la ordinul inspectorului general (înlocuitorul legal
la comandă), în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.
Gruparea operativă reprezintă forţa de intervenţie complementară a inspectoratului general şi se
compune din subunităţi cu valori variabile, determinate de natura şi amploarea situaţiei de urgenţă, care
acţionează în sprijinul forţelor existente la locul intervenţiei. Aceasta se constituie din timp şi acţionează atunci
când forţele existente la locul intervenţiei/acţiunii nu reuşesc limitarea/înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă
sau sunt insuficiente în comparaţie cu evoluţia situaţiei.
Gruparea operativă se constituie din organica mai multor unităţi, iar compunerea, misiunile, obiectivele şi
aliniamentele până la care intervin se stabilesc din timp şi se materializează în documentele de organizare a
intervenţiei.
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Conducerea forţelor stabilite pentru a constitui gruparea operativă se asigură de inspectoratul general.
Intervenţia grupării operative se execută în toate situaţiile la cererea comandantului eşalonului care
solicită sprijin ierarhic superior, cu aprobarea sau la ordinul inspectorului general.

-

-

Forţele şi mijloacele de intervenţie pe tipuri de riscuri sunt:
LA CUTREMUR
1. Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă :
categorii de personal: 440;
autospeciale: 4;
autosanitare: 4;
mijloace de transport: 4;
2. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 172;
autospeciale cu apă şi spumă: 10;
autocamioane:4;
ambulanţă: 3;
grup electrogen: 6;
motopompe: 10;
3. Inspectoratul Judeţean de Politie Galaţi:
categorii de personal: 249;
autospeciale: 18;
autobuz/microbuz: 7;
autocamion: 1;
ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi:
categorii de personal: 127;
autospeciale: 2;
autocamioane: 9;
autoturisme de teren: 3;
5. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
categorii de personal: 226;
alte autospeciale: 8;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 22;
bărci: 5;
6. Filiala de Cruce Roşie Galaţi:
asistente de cruce roşie: 20;
autoturism: 2;
7. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
a. UM 01551:
categorii de personal: 46;
alte autospeciale: 3;
autocamioane:3;
autoturisme de teren: 1;
grup electrogen: 1,
b. UM 01552:
categorii de personal: 37;
alte autospeciale: 2;
autocamioane:2;
8. Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galaţi:
specialişti: 3;
autospeciale: 1;
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-

-

9. Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi:
medici, asistenţi: 35;
autosanitare: 17;
echipa mobilă antiepidemică: 1;
spitale: 7 cu 2458 paturi;
10. Consiliul Judeţului Galaţi :
forţe şi mijloace contractante;
11. S.C. Electrica S.A. Galaţi :
autospeciale de intervenţie: 4;
personal de specialitate: 22;
12. S.C. GDF SUEZ GAZ Galaţi:
autospeciale de intervenţie: 4;
echipe cu personal de specialitate: 12;
INCENDII DE PĂDURE
1. Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (pompierii) de pe lângă comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine cu zona afectată:
categorii de personal: 120;
autospeciale de stins incendii: 8;
mijloace de transport: 4;
tractoare cu plug – 10;
moto joagăr – 20;
surse de apă: 60;
echipe de pădurari: 10;
2. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 176;
autospeciale cu apă şi spumă: 10;
autospeciale: 4;
autocamioane: 4;
motopompe: 12;
ambulanţă: 3;
autoturism de teren: 1;
grup electrogen: 6;
bărci: 7;
3. Inspectoratul Judeţean de Politie Galaţi:
categorii de personal: 249;
autospeciale: 18;
grup electrogen: 1;
autocamion: 1;
ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi
categorii de personal: 127;
autospeciale: 2;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 3;
5. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
categorii de personal: 226;
autospeciale: 8;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 22;
bărci: 5;
6. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
a. UM 01551:
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categorii de personal: 46;
autospeciale: 3;
autocamioane:3;
autoturisme de teren: 1;
grup electrogen: 1,
b. UM 01552:
categorii de personal: 39;
autospeciale: 2;
autospeciala cu apă şi spumă: 1;
7. Filiala de Cruce Roşie Galaţi:
echipaje de acordare a primului ajutor: 6;
autosanitare: 2;
8. Direcţia de Sănătate Publică Galaţi:
medici, asistenţi: 16;
autosanitare: 35;
spitale: 6 cu 1860 paturi;
Secţia chirurgie plastică: 1;
9. S.C. Electrica S.A. Galaţi:
autospeciale de intervenţie: 4;
personal de specialitate: 4 x 3 =12;
10. S.C. GDF SUEZ GAZ Galaţi:
autospeciale de intervenţie: 4;
echipe cu personal de specialitate: 12;
ALUNECĂRI, TASĂRI ŞI PRĂBUŞIRI DE TEREN
1. Serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 80;
autovehicule de transport si basculante: 12;
utilaje: 8;
2. Servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 162;
autospeciale cu apă şi spumă: 8;
alte autospeciale: 4;
autocamioane: 4;
motopompe: 10;
ambulanţă: 3;
bărci: 7;
autoturism de teren: 1;
grup electrogen: 6;
3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi:
categorii de personal: 249;
autospeciale: 18;
autocamion: 1;
ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi:
categorii de personal: 127;
autospeciale: 2;
autocamion: 2;
autoturism de teren: 3;
5. Filiala de Cruce Roşie Galaţi:
echipaje de acordare a primului ajutor: 6;
autosanitare: 2;
corturi: 4;
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-

-

-

7. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
categorii de personal: 226;
autospeciale: 8;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 22;
bărci: 5;
8. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
c. UM 01551:
categorii de personal: 46;
autospeciale: 3;
autocamioane:3;
autoturisme de teren: 1;
grup electrogen: 1,
d. UM 01552:
categorii de personal: 37;
autospeciale: 2;
autocamioane: 2;
9. Consiliul Judeţului Galaţi :
forţe şi mijloace contractante;
10. S.C. Electrica S.A. Galaţi:
autospeciale de intervenţie: 4;
personal de specialitate: 12;
11. Secţia Drumuri Naţionale Galaţi:
personal specializat: 12;
autocamioane de transport şi basculante: 10;
utilaje: 8;
INUNDAŢII
1. Serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 130;
utilaje: 16;
saci cu nisip: 20.600;
snopi cu fascine: 6350;
funii: 20 kg;
unelte pentru intervenţie: 35.989;
motopompe -. 13
2. Servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 162;
autospeciale cu apă şi spumă: 8;
alte autospeciale: 3;
autocamioane: 4;
motopompe: 10;
ambulanţă: 3;
bărci: 7;
autoturism de teren: 1;
grup electrogen: 6;
3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi:
categorii de personal: 249;
autospeciale: 18;
autocamion: 1;
ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi:
categorii de personal: 127;
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-

-

-

barcă: 1;
autospeciale: 2;
autocamion: 2;
autoturism de teren: 3;
5. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
categorii de personal: 226;
autospeciale: 8;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 22;
bărci: 5;
6. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
a. UM 01551:
categorii de personal: 46;
autospeciale: 3;
autocamioane: 3;
autoturisme de teren: 1;
grup electrogen: 1;
b. UM 01552:
categorii de personal: 39;
autospeciale: 2;
autocamioane: 2;
barcă: 1;
12. Filiala de Cruce Roşie Galaţi:
echipaje de acordare a primului ajutor: 6;
autosanitare: 2;
corturi: 4;
13. Sistemul de Gospodărirea Apelor Galaţi:
grupul de suport tehnic: 17 pers.;
bărci din lemn: 4;
saci iută: 109.900;
lopeţi, târnăcoape: 28.650 ;
utilaje pentru intervenţie: 4;
reflectoare: 2;
saci dormit: 60;
corturi: 2;
14. Consiliul Judeţului Galaţi :
forţe şi mijloace contractante;
15. S.C. GDF SUEZ GAZ Galaţi:
echipe specializate de intervenţie: 4;
autospeciale de intervenţie: 4;
ACCIDENTE CHIMICE SI PE CĂILE DE COMUNICAŢII:
1. Serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 16;
echipa NBC: 2;
echipa specializată pe căi ferate: 3;
autospeciale de stins incendii: 1;
aparatură dozimetrică şi de cercetare: 3;
autovehicule de transport: 3;
utilaje: 4;
echipe de acordare a primului ajutor: 4;
2. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 172;
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autospeciale cu apă şi spumă: 10;
alte autospeciale: 4;
motopompe: 12;
autocamioane: 4;
ambulanţă: 3;
autoturism de teren: 1;
grup electrogen: 6;
3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi:
categorii de personal: 249;
autospeciale: 18;
autobuze / microbuze: 7;
autocamion: 1;
ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi:
categorii de personal: 127;
autospeciale: 2;
autocamion: 2;
autoturism de teren: 3;
5. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
categorii de personal: 78;
autospeciale: 8;
autocamioane: 2;
autoturisme de teren: 10;
6. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
a. UM 01551:
categorii de personal: 46;
autospeciale: 3;
autocamioane: 3;
autoturisme de teren: 1;
grup electrogen: 1;
b. UM 01552:
categorii de personal: 37;
autospeciale: 2;
autocamioane: 2;
7. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi:
personal specializat: 10;
autosanitare: 10;
8. Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi:
personal specializat: 6;
echipă mobilă antiepidemică: 1;
ÎNZĂPEZIRI, VISCOLE ŞI ÎNGHEŢ
1. Serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă:
personal din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă: 160;
utilaje de deszăpezire: 28;
autospeciale: 3;
echipe logistice: 15;
2. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
categorii de personal: 91;
alte autospeciale: 4;
autocamioane: 4;
ambulanţă: 3;
autoturism de teren: 1;
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grup electrogen: 4;
1 snowmobil;
1 autoşenilată;
3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi:
- categorii de personal: 110;
- autocamion: 1;
- ambulanţă: 1;
4. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi:
- categorii de personal: 127;
- autospeciale: 2;
- autocamion: 2;
- autoturism de teren: 3;
5. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi:
- categorii de personal: 108;
- autospeciale: 6;
- autocamioane: 2;
- autoturisme de teren: 14;
6. Unităţi ale M.Ap.N. din Galaţi:
c. UM 01551:
- categorii de personal: 46;
- autospeciale: 2;
- autocamioane: 3;
- autoturisme de teren: 1;
d. UM 01552:
- categorii de personal: 37;
- autospeciale: 2;
- autocamioane: 2;
7. Filiala de Cruce Roşie Galaţi:
- echipe de acordare a primului ajutor: 2;
- autosanitare: 2;
8. Serviciul de Ambulanţă Galaţi:
- personal specializat: 30;
- autosanitare: 15;
- snowmobile: 1;
9. Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi:
- personal specializat: 15;
- echipă mobilă: 1;
10. Secţia Drumuri Naţionale Galaţi:
- personal specializat: 10;
- autospeciale deszăpezire: 5;
- utilaje: 7;
11. Consiliul Judeţului Galaţi :
- forţe şi mijloace contractante;
12. S.C. GDF SUEZ GAZ Galaţi:
- echipe specializate de intervenţie: 12;
- autospeciale de intervenţie: 12.
Celelalte tipuri de risc: epidemiile intră în competenţa Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, epizootii în
competenţa Direcţiei Sanitar Veterinare şi Direcţiei Agricole cu echipe specializate în domeniu.
-

SECŢIUNEA a 4 a. Acţiunile de protecţie - intervenţie.
După producerea situaţiei de urgenţă forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor
de activitate şi competenţă, pentru realizarea următoarelor masuri:
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a. salvarea şi / sau evacuarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă
necesitate,cercetarea obiectivelor şi localităţilor afectate potrivit prognozelor arătate în planurile de protecţie şi
intervenţie întocmite pe tipuri de risc ;
Salvarea şi evacuarea populaţiei, a colectivităţilor de animale şi a bunurilor materiale se execută încă din
primele momente în primul rând din zona afectată, zonele imediat limitrofe zonei afectate, din zonele contaminate
chimic sau radioactiv, precum şi în aval de baraje sau din zonele inundabile ale cursurilor de apă.
Datele şi informaţiile se transmit prin mijloacele de transmisiuni proprii şi prin rapoarte operative la
Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care funcţionează în cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean la telefoanele: 460441, 460142 şi fax 460645 şi la telefonul de
apel unic de urgenţă 112;
b. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, şi participarea la evacuarea populaţiei,
instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;
Acordarea primului ajutor medical şi asigurarea asistenţei medicale de specialitate se va realiză astfel:
- la locul evenimentului şi pe timpul transportului victimelor de către:
- echipajele SMURD Galaţi
- echipajele de pe ambulanţele S.A.J.
- la spitalele: - Galaţi – 2437 locuri;
- Tecuci - 265 locuri;
- Târgu Bujor - 60 locuri;
Localităţile ce se evacuează, raioanele de evacuare, mijloacele de transport necesare şi alte date sunt
menţionate în planul de evacuare în situaţii de urgenţă.
La acţiunile de salvare evacuare participă toate instituţiile care intervin.
c. aplicarea măsurilor privind ordinea publică şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei
de urgenţă specifice:
Aplicarea acestor măsuri revine în sarcina Inspectoratului de Poliţie Judeţean în cooperare cu Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi Galaţi şi cu Poliţia Locală, care pun în aplicare regulile şi măsurile specifice pentru aceste activităţi.
Asigurarea pazei în zonele de acţiune precum şi în zonele calamitate, se realizează cu personalul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Poliţia Locală şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi.
d. dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
Această măsură se aplică numai de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean prin serviciul său specializat.
e. diminuarea şi / sau eliminarea avariilor la reţelele de utilităţii şi clădirile cu funcţiuni esenţiale,
a căror integritate, pe durata situaţiei de urgenţă (în special la cutremure), este vitală pentru protecţia populaţiei
se realizează de către fiecare instituţie în parte pe domeniul de competenţă al fiecăruia , pe priorităţi, astfel:
- la sediile structurilor de intervenţie profesioniste pentru situaţii de urgenţă de către
compartimentele specializate ale acestora;
- la sediile organelor de poliţie, la cele municipale de către compartimentele specializate ale acestora iar la cele
comunale de către primăriile comunelor;
- la spitale şi la alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă de
către compartimentele specializate ale acestora, de către Direcţia de Sănătate Publică, C.J.S.U. şi C.L.S.U.;
- la clădirile instituţiilor cu responsabilităţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, apărarea şi securitatea naţională
de către compartimentele specializate ale acestora sprijinite de operatori economici locali cu activitate în
domeniul respectiv;
- la staţiile de producţie şi distribuţie utilităţi sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate mai
sus de către compartimentele specializate ale acestora
- la staţiile de pompare, rezervoare şi reţelele de distribuţie apă potabilă de către operatorii economici specializaţi
care le gestionează;
- la clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase de către compartimentele specializate
ale acestora sub directa supraveghere a specialiştilor pe domeniul respectiv;
- la căile de transport ce către administratorul acestora în cooperare cu operatorii economici locali cu activitate similară;
- la clădirile pentru învăţământ ce către compartimentele specializate ale acestora împreună cu forţele şi
mijloacele C.L.S.U.;
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f.

limitarea proporţiilor situaţiilor de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotarea fiecărei instituţii pe domeniul specific al fiecăreia.

SECŢIUNEA a 5 a. Instruirea.
Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează de către şi în cadrul fiecărei instituţii în parte potrivit
competenţelor legale.
La baza procesului de pregătire stau programele adecvate de pregătire, avizate de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „General Eremia GRIGORESCU” al Judeţului GALAŢI şi aprobate de Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi .
Fiecare instituţie răspunde de aplicarea şi respectarea programului propriu de pregătire.
Anual se va executa pregătirea , în comun, a tuturor forţelor prin aplicaţii tactice de cooperare , organizate
şi conduse de către C.J.S.U., pe baza unei planificări ce va fi cuprinsă în Planul anual de activităţii a C.J.S.U.
Pregătirea personalului serviciilor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul I.S.U.J. şi instituţiilor
abilitate prin lege aparţinând I.G.S.U. şi M.A.I., pe baza unor programe adecvate.
Pregătirea personalului de conducere din administraţia publică cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă se
realizează în cadrul centrelor zonale de pregătire pe baza unor programe adecvate avizate de I.G.S.U. şi M.A.I.
Pregătirea personalului tehnic şi de specialitate din instituţii publice se realizează la Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă - prin cursuri şi la Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă – prin instruiri lunare.
Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul
localităţilor şi operatorilor economici clasificaţi se realizează prin cursuri organizate de centre de formare
profesională de profil autorizate de I.G.S.U.
Prefecţii, primarii şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura
cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune conform
planurilor aprobate de analiză şi acoperire a riscurilor.

SECŢIUNEA a 6 a. Realizarea circuitului informaţional - decizional.

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării,
înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor
de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.
Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, asupra
locului producerii unei situaţii de urgenţă specifice, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi
asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.
Primarii, Comitetul judeţean şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor
economici şi instituţiile amplasate în zona de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a
datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a
riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele judeţene şi
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
Consiliul judeţean şi consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de
intervenţie inclusiv pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor care au avut de suferit şi pentru asigurarea
condiţiilor de trai sinistraţilor, revine Prefecturii, Consiliului Judeţean, primăriilor şi consiliilor locale.
Asigurarea materială, a acţiunilor de înlăturare a urmărilor dezastrelor se realizează prin grija prefecturii,
consiliului judeţean, primăriilor, agenţilor economici şi prin cereri către agenţii economici elaborate din timp, de
către Serviciul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare.
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Principalele materiale de intervenţie, decontaminatori, carburanţi-lubrefianţi, medicamente şi sânge se
asigură astfel:
- carburanţi, lubrifianţi de la depozitele PETROM ;
- material pansamentar şi medicamente de la depozitul S.C. HEPITES S.A. şi Spitalul Judeţean Galaţi;
- sânge de la Centrul Hematologic Galaţi;
- materiale de construcţii de la operatori economici stabiliţi din timp.
Asigurarea medicală a populaţiei afectate precum şi a personalului formaţiilor participante la acţiunile de
intervenţie se realizează reţeaua spitalicească a judeţului Galaţi.

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă este stabilit prin
planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, instituţiile publice şi operatorii economici cu
atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
specifice tipurilor de riscuri identificate pe raza judeţului Galaţi.
Forţele şi mijloacele de intervenţie sunt organizate, stabilite, se pregătesc din timp şi acţionează conform
sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice şi planurilor de cooperare.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă
specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de
răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
Pentru repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor se vor folosi atelierele de reparaţii de la:
- S.C. ATLAS S.A.;
- S.C. TRANSURB S.A.

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
Anexele la prezentul plan fac parte integrantă din plan:
Prezentul plan s-a întocmit în 3 exemplare din care unul la Instituţia Prefect – judeţul Galaţi, unul la Consiliul
Judeţului Galaţi şi unul la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia GRIGORESCU” al Judeţului Galaţi.
Prezentul plan intră în vigoare după o dată cu data aprobării lui de către cei în drept.
ANEXELE PLANULUI
Anexa nr. 1. Componenţa nominală a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi
Anexa nr. 2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
Anexa nr.3. Tabel cu operatorii economici ce desfăşoară activităţi cu sursă de risc din zona de competenţă
Anexa nr. 4. Hărţi de risc.

P. INSPECTOR ŞEF
Colonel
PAŢANGHEL MARIN
ÎNTOCMIT
ÎMPUTERNICIT ADJUNCT INSPECTOR ŞEF
Colonel

TOMA ION

ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL

Colonel

BURLACU IONEL

Pagina 77 din 77
dact/red. T.I.
C:\ My Documents\Toma Ion
TEL: 0236 / 460 441, STR. MIHAI BRAVU, NR.36, LOC.GALAŢI, JUD.GALAŢI
FAX: 0236 / 460 645, I.C.: 036 / 1243

Anexa nr. 1
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GALAŢI
Nr.
crt.
1
2
3

Numele şi prenumele
Dorin OTROCOL
Nicolae Dobrovici
BACALBAŞA
Gabriel Aurelian
PANAITESCU

Funcţia şi instituţia
Prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi
Preşedinte, Consiliul Judeţean Galaţi

Funcţia în
CJSU Galaţi
Preşedinte
Vicepreşedinte

Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi

Membru

4

Marius STAN

Primar, Primăria Municipiului Galaţi

Membru

5

Gerhardt Daniel
ŢUCHEL

Primar, Primăria Municipiului Tecuci

Membru

Director, Direcţia de Dezvoltare Economică, Strategii şi Programe
Guvernamentale, Serv. Publice Deconcentrate şi Afaceri Europene,
Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi
Inspector Şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Galaţi

6

Vasile PÂRLOG

Membru

7

Vasile BALABAN

8

Dănuţ LEFTER

Inspector Şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi

Membru

9

Tiberiu HURMUZ

Şef serviciu, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi

Membru

10

Dănuţ VASILICĂ

Inspector Şef, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi

Membru

11

Ioan ARON

Şef Oficiu, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale

Membru

12

Ion GRECU

Director Adjunct, Direcţia Judeţeană de Informaţii Galaţi

Membru

13

Adrian POPESCU

Comandant, Garnizoana Galaţi

Membru

14

Aurel OLARU

Şef Oficiu, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi

Membru

15

Valentin BOLDEA

Director Executiv, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi

Membru

16

Mihai POLINSCHI

Manager General, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi

Membru

17

Veronica BRUMARU

Director Executiv, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor
Galaţi

Membru

18

Ionel PETREA

Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Munca Galaţi

Membru

19

Răzvan Daniel OLARU

Director Executiv, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Galaţi

Membru

20

Eugen CIORICI

Director General, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi

Membru

21

Mărioara GĂTEJ

Comisar Şef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu
Galaţi

Membru

22

Carmen SANDU

Director Executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi

Membru

23

Cristian CAPETIS

Inspector şef judeţean, Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Est Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galaţi

Membru

24

Mariana DUMITRESCU

Arhitect Şef, Consiliul Judeţului Galaţi

Membru

Membru

Director Executiv, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Galaţi
Director filială – Agenţia Naţională Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Galaţi

25

Răzvan Daniel OLARU

26

Petru BĂRCEANU

27

Ionel ARDEAN

Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi

Membru

28

Laura MARIN

Inspector General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Membru

29

Doiniţa CORBAN

Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Galaţi

Membru

30

Ionel BORCEA

Administrator special al SC „ Drumuri şi Poduri ” SA Galaţi

Membru

31

Viorel TĂTARU

32

Liviu Petricã GRECU

33

Bogdan HOLBAN

34

Gelu STAN

Director General, SC APA CANAL SA Galaţi

Membru

35

Dumitru DINU

Director General, SC APATERM SA Galaţi

Membru

36

Gheorghiţă HOGEA

Director Executiv, Societatea Română de Cruce Roşie – Filiala Galaţi

Membru

37

Manon Emilia
CRISTOLOVEANU

Director General, Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia
Copilului

Membru

38

Valentin HAHUIE

Director, Direcţia Silvică Galaţi

Membru

39

Angel TRIFAN

40

Norel Corneliu JANTEA

41

Cezar NĂSTASE

42

Mircea SÂRBU

Căpitan Şef de Port, Căpitănia Zonală Galaţi

Membru

43

Laurenţiu SECELEANU

Director, Compania Naţională C.F. CFR SA Bucureşti – Sucursala
CREIR Căi Ferate Galaţi

Membru

44

Aurelian GORCIU

Director, SC Proiect SA Galaţi

Membru

45

Cristian IORGU

Director Executiv, SC Hidrotehnica Galaţi SA

Membru

46

Mircea Răzvan CRISTEA

Director General, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi

Membru

47

Constantin HÂRŢAN

Director general, CNFR NAVROM Galaţi S.A.

Membru

Director Relaţii Locale, ROMTELECOM SA – Punct de lucru la divizia
operare reţea acces Galaţi - Brăila
Director general, SC SDEE Galaţi - Electrica Distribuţie Muntenia
Nord SA
Director de Regională, SC Distrigaz Sud Reţele SRL – Direcţia
Regională Est – Punct de lucru Galaţi

Medic Şef, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi
Secţia UPU-SMURD
Şef Departament Securitate şi Sănătate în Muncă, SC Arcelor Mittal
SA Galaţi
Director Executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Galaţi

Membru
Membru

Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru

CONSULTANŢII
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GALAŢI
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Funcţia şi instituţia

1

Cornel HAMZA

Vicepresedinte Consiliul judetului Galati

2

Nicu NĂVĂDARU

Şef birou Drumuri şi Poduri, Direcţia Arhitect Şef – Consiliul Judeţului Galaţi

3

Lucian MIHALCEA

Director executiv, Direcţia Economie şi Finanţe – Consiliul Judeţului Galaţi

4

Constantin CRISTEA

Director executiv, Direcţia Patrimoniu – Consiliul Judeţului Galaţi

5

Aurel VLAICU

City Manager, Primăria Municipiului Galaţi

6

Ion TOMA

Şef Serv. Protecţie Civilă, I.S.U.J. Galaţi

7

Gheorghe CHICOŞ

Inginer şef, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi

8

Aurel MUJDEI

Adjunct Şef Secţie, Secţia Drumuri Naţionale Galaţi

9

Mihai MELINTE

Director tehnic, SC „ Drumuri şi Poduri ” SA Galaţi

10

Irene ZAMFIR

Şef Staţie, Centrul Meteorologic Regional Moldova – Staţia Meteorologică Galaţi

11

Cristian CEZAR

Inginer Şef, SC SDEE Galaţi - Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA

12

Chiva TUTULAN

Şef Compartiment Comunicaţii Speciale, ROMTELECOM SA – Punct de lucru
la divizia operare reţea acces Galaţi – Brăila

13

Liliana MOISE

Director Executiv Adjunct, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi

14

Constanţa APOSTU

Şef Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi

15

Camelia STOICHICESCU Director, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi

16

Ionel RADU

17

Cătălin C-tin BUCĂ

18

Pavel CAPBUN

19

Mihai COTLOGUŢ

20

Dorel MITRU

Inspector Şef – Inspectoratul Tehnic Galaţi

21

Florin SCORŢARU

Consilier Tehnic, CNFR NAVROM Galaţi

22

Iordache PANAITE

Director Exploatare Flotă, CNFR NAVROM Galaţi

23
24
25

Alexandros
GALIAŢATOS
Cristian Cătălin
PICIORUŞ
Vlad IRIMIA

Şef Birou – Bunăstare şi sănătate animală, Direcţia Sanitar Veterinară şi
Siguranţa Alimentelor Galaţi
Şef Serv. Management Organizatoric şi Operaţional - Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Galaţi
Inginer Şef, SC Distrigaz Sud –Reţele SRL – Direcţia Regională Est – Punct de
lucru Galaţi
Căpitan de Port Specialist, Şef Serviciu Siguranta Navigatiei – Căpitănia Zonală
Galaţi

Director Navigaţie, Flotă, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi
Şef Serviciu "Arme, explozivi, substanţe toxice", Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Galaţi
Şef Serv. Poliţie Ordine Publică - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi

26

Scms Gabriel-Bogdan
CARP

Şef Serv. Poliţia Rutieră, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi

27

Marius G. NECULA

Preşedinte, Societatea Română de Cruce Roşie– Filiala Galaţi

28

Clavinia PETRESCU

Director Executiv Adj, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi

29

Margareta DIACONESCU Director Tehnic, SC APATERM SA Galaţi

30

Niţă PODARU

Director Tehnic - Producţie, SC APA CANAL SA Galaţi

31

Robert RUSU

Director Executiv Adjunct, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi

32

Diamanta Luminiţa
BULAI

Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
Nr.
Crt.

1.

2.

3

4.

ATRIBUŢII

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ

Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora
A. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi
I.S.U.J. Galaţi
riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora
B. Monitorizarea pericolelor:
a) Monitorizarea calităţii aerului
A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi
b) monitorizarea factorilor de mediu
A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi
c) monitorizarea pericolelor seismice
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galaţi
d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a S.G.A. Galaţi, A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi,
calităţii apelor acestora
D.S.P. Galaţi, APĂ-CANAL S.A.
e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice
S.G.A. Galaţi, A.N.I.F. Galaţi
f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase
S.G.A. Galaţi, Staţia Meteo Galaţi - ANM
g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei
D.S.P. Galaţi
h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase
G.N.M. Galaţi, I.S.U.J. Galaţi
i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear, precum şi a
C.N.C.A.N., G.N.M. Galaţi, I.S.U.J. Galaţi
transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive
j) monitorizarea siguranţei în construcţii
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galaţi
k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic
S.G.A. Galaţi, A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi,
I.S.U.J. Galaţi
l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi
A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi, I.S.U.J. Galaţi
explozii
m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic
I.S.U.J. Galaţi, G.N.M. Galaţi, C.N.C.A.N.
n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare
M.Ap.N
o) monitorizarea obiectivelor militare, sursă de risc la explozii
M.Ap.N
p) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi
Romtelecom, S.T.S.
informatice
r) monitorizarea siguranţei alimentelor
D.S.V.S.A. Galaţi, Prot. Consumator
C. Evaluarea riscurilor specifice:
a) îmbolnăviri în masă
D.S.P. Galaţi, D.S.V.S.A. Galaţi
b) epizootii/zoonoze:
D.A.D.R. Galaţi, D.S.V.S.A. Galaţi, D.S.P
c) prăbuşiri de teren în zone urbane
Adm. Publ. Locală, I.S.U.J. Galaţi
d) ameninţări biologice
D.S.P. Galaţi, D.S.V.S.A. Galaţi
e) ameninţări ecologice
M.Ap.N., A.P.M. Galaţi, G.N.M. Galaţi
CJ Galaţi, SDN Galaţi, SCF Galaţi,
f) ameninţări la adresa infrastructurilor critice
Romtelecom, S.T.S.
D. Evaluarea efectelor negative:
a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs
C.J.S.U., C.L.S.U., I.S.U.J., Cons. Locale şi
instituţiile
cu
responsabilităţi
de
monitorizare şi evaluare a pericolelor şi
b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă
riscurilor
Informarea, înştiinţarea şi avertizarea
C.J.S.U., I.S.U.J., Autorităţile Adm. Publ.
A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei:
Locale, Insp. Şc., D.S.P., D.S.V.S.A., mass
media locală
B. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice:
C.L.S.U. şi celelalte instituţii cu
a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă
responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor
Operatorii economici sursă de risc, I.S.U.J.,
b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă.
C.L.S.U.
Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor:
a ) pentru intervenţie operativă
I.S.U.J.
b ) pentru punerea la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale Structura Teritorială pentru Probleme
şi umane
Speciale Galaţi
Dir. Fin. Publ. Galaţi, C.J.S.U., C.J., Cons.
c) asigurarea finanţării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice
Locale şi instituţiile care administrează
astfel de infrastructuri
Comunicaţii şi informatică:
a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii - informatică pentru
Romtelecom, U.P.C., R.D.S.
managementul situaţiilor de urgenţă;
b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale;
Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii

Nr.
Crt.

5.

ATRIBUŢII
c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii.
Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor:
a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate;
b) stabilizare şi triaj medical;
c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice;
d) căutarea şi salvarea persoanelor.
Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate:
a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din
instituţiile locale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei
noilor sedii de lucru
b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;
c) evidenţa populaţiei evacuate;
d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate;

6.

e) instalarea taberelor de evacuaţi;
f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate;
g) evacuarea animalelor;
h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu;
i) evacuarea valorilor de tezaur;
j) evacuarea penitenciarelor, spitalelor, azilurilor de bătrâni;

7.

8.

k) securitatea şi paza zonelor evacuate;
l) controlul circulaţiei;
m) evacuarea fondului arhivistic naţional;
Acordarea asistenţei medicale de urgenţă:
a) suplimentarea capacităţii de spitalizare;
b) instalarea spitalelor de campanie;
c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie
operativă;
d)

acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

e)

acordarea primului ajutor premedical;

f)

asigurarea de medicamente şi instrumentar medical.

Prevenirea îmbolnăvirilor în masă:
a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină;
b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină;
c) măsuri profilactice.

9.

10.

11.

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ
Speciale Galaţi
Operatorii locali de telefonie fixă şi mobilă
I.S.U.J., S.V.S.U.
D.S.P. Galaţi, S.A.J. Galaţi
D.S.P. Galaţi, S.A.J. Galaţi
I.S.U.J.,S.V.S.U., Form. Pr. Civ.
I.P.J., I.J.J.
C.J.S.U., I.S.U.J., I.P.J., I.J.J., C.L.S.U.
I.P.J., Serv. Public Comunitar Jud. Evit.
Pers., primării UAT
Instituţiile care pun la dispoziţii spaţii şi
primării UAT
I.S.U.J., Crucea Roşie
Fiecare instituţie pentru bunurile proprii
D.A.D.R., CJSU, CLSU
Dir. Jud. Culte şi Patrimoniu, muzeie şi
primării
Băncile
Penitenciarul Galaţi, D.S.P., Dir. Asistenţă
Socială
I.J.J.
I.P.J. – Serv. Circ. Rutieră, S.T.P.F. Galaţi
Dir. Jud. Arhive Naţionale
D.S.P. şi C.J.A.S. prin unităţile spitaliceşti;
D.S.P., M.Ap.N
Centrul Medical Judeţean al M.A.I., I.S.U.J.
D.S.P. prin unităţile sanitare din reţeaua
judeţeană
Filiala Jud. de Cruce Roşie
D.S.P., Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Galaţi
D.S.P., D.S.V.S.A.
I.J.J., Poliţia Locală
D.S.V.S.A., D.S.P., A.R.P.M., Garda de
Mediu, S.G.A., Cruce Roşie

Localizarea şi stingerea incendiilor:
a) localizarea, limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor
I.S.U.J., S.V.S.U, S.P.S.U.;
incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă;
b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din
I.S.U.J., S.V.S.U, S.P.S.U.;
subordine/coordonare;
c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier.
Dir. Silvică, I.S.U.J., S.V.S.U, D.A.D.R.
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase:
a) stabilirea perimetrelor de securitate;
I.S.U.J.
b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de
I.S.U.J., I.P.J., I.J.J.
securitate;
c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a
Garda de Mediu, SC Electrocentrale SA
efectelor materialelor periculoase.
Galaţi
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse:
a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale persoanelor
cu funcţii de conducere din instituţiile locale ale statului şi constituirea parcului de I.P.J., I.J.J., M.Ap.N.
mijloace necesare realizării acesteia;
I.P.J., Operatori economici de transport
b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;
public, Primării;
c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din
I.S.U.J., C.J.S.U., C.L.S.U.;
zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă;
d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare
I.S.U.J., C.J.S.U., C.L.S.U., DJ, DN, I.S.C

Nr.
Crt.

ATRIBUŢII

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ

pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de
urgenţă;
C.J.S.U., Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Galaţi
f) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto;
I.P.J. – Serv. circ. Rutiere,
I.P.J., Serv. Public Comunitar Jud. Evit.
g) controlul şi evidenţa auto-evacuării;
Pers., Primării;
h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de
SDN Galaţi, M.Ap.N., I.S.U.J., I.P.J., I.J.J.,
primă necesitate în situaţii de urgenţă;
D.S.P., D.S.V.S.A.;
i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la
S.G.A., A.N.I.F., Structura Teritorială
lucrările de gospodărire a apelor.
pentru Probleme Speciale Galaţi
Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate:
a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de
Inspectoratul Judeţean în de stat în
intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol
Construcţii Galaţi, Corpul experţilor tehnici,
public;
Operatori economici în construcţii;
b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de
C.J. Galaţi, Insp. în construcţii;
intervenţie de primă urgenţă;
c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile
C.J.Galaţi, Insp. în construcţii, Operatorii
şi amenajările afectate.
economici în construcţii
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate:
a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane:
C.J.Galaţi, Consilii locale, Structura
- în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de
Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi
alertă, după caz;
C.J.S.U. şi C.J.Galaţi prin Adm. Naţ. a
- ulterior primelor 72 ore, până la încetarea evacuării sau a
Rezervelor de Stat, Structura Teritorială
situaţiei de urgenţă;
pentru Probleme Speciale Galaţi
D.S.P., D.A.D.R., I.S.U.J., S.V.S.U.,
b) asigurarea apei şi hranei pentru animale;
Operatori Economici şi Agricultură;
c) verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea
D.S.P., Filiala Crucea Roşie.
hranei pentru persoanele afectate sau evacuate.
Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate:
a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei
I.P.J., I.J.J., Pol. Locală, Primării;
în adăposturi colective;
C.J.Galaţi, Primării, I.Şc.Jud., M.Ap.N.,
b) asigurarea cazării persoanelor evacuate.
Filiala Crucea Roşie.
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi:
a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de
Fiecare Instituţie;
răspuns la urgenţă, pentru minim 72 ore;
b) asigurarea energiei electrice;
S.C. Electrica S.A. Galaţi
c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi
S.C. Electrica S.A. Galaţi
distribuţie a energiei electrice;
d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi
SC Distrigaz Sud Reţele SRL – Direcţia
distribuţie a gazelor naturale
Regională Est – Punct de lucru Galaţi
Efectuarea depoluării şi decontaminării:
a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de
I.S.U.J., I.J.J., S.G.A., Ag. pentru Prot.
intervenţie;
Mediului;
b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante
sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în
I.S.U.J.;
perimetrul raioanelor de intervenţie;
Operatorii economici pentru propriile
c) efectuarea depoluării şi decontaminării;
obiective, Agenţia pentru Protecţia
Mediului, DN, DJ, ISC, SGA
d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi I.S.U.J., Agenţia Regională Protecţie
centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional;
Mediu, Garda de Mediu, D.S.P.;
e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării;
I.S.U.J.;
f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a
materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi I.S.U.J., M.Ap.N.;
clădirilor;
g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra
D.S.P.;
sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;
h) efectuarea decontaminării populaţiei;
I.S.U.J., M.Ap.N.;
i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural,
C.L.S.U. prin primării;
evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării;
j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier
e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate;

12.

13.

14.

15.

16.

Nr.
Crt.

ATRIBUŢII
şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi
animalelor;
k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor;

17.

18.

l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea
efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea
decontaminării;
m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi
animale;
n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra
mediului şi depoluarea cursurilor de apă;
o) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi
depoluarea fluviului Dunărea, în caz de poluare cu hidrocarburi şi alte
substanţe dăunătoare
Menţinerea şi restabilirea ordinii publice:
a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
b) menţinerea ordinii publice;
c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice.
d) stabilirea potrivit competenţelor a legalităţii intervenţiei
Logistica intervenţiilor:
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea atribuţiilor şi funcţiilor de sprijin.

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ
D.A.D.R. şi D.S.V.S.A.;
Agenţia de Prot. Mediu, D.A.D.R., I.S.U.J.,
M.Ap.N., SGA;
D.A.D.R. şi D.S.V.S.A.;
D.A.D.R. şi D.S.V.S.A. în colaborare cu
primăriile, Dir. Silvică Galaţi;
Agenţie de Prot. Mediului, SGA şi
Operatorii Economici Poluatori;
SGA, DN, DJ, Agenţie de Prot. Mediului şi
Operatorii Economici Poluatori.
I.P.J., I.J.J., S.T.P.F., Penitenciarul Galaţi;
I.J.J., Poliţia Locală Galaţi;
Poliţia Locală, M.Ap.N.
IJJ, IPJ,
Fiecare Instituţie deconcentrată şi structură
a
Administraţiei
Publice
Centrale
organizate pe teritoriul judeţului, C.L.S.U.

Reabilitarea zonei afectate:
19.

20.

C.J.S.U., C.L.S.U., unităţi M.A.I.,Servicii ale
Consiliilor Locale, Operatori economici.
Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă:
a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru
C.J.S.U., C.L.S.U., C.J., C.L., I.S.U.J.;
populaţia afectată;
C.J.S.U., C.L.S.U., C.J. şi C.L. şi Instituţii
b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de
Locale din resurse proprii şi cu sprijinul
până la 10.000 victime;
Adm. Naţ a Rezerv. de Stat, Filiala Crucea
Roşie, O.N.G.;
S.N. de Cruce Roşie, Asistenţă
*peste 10000 de victime
Internaţională;
c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie,
Dir. de Muncă, Solid. Soc. Familie, Adm.
agenţi economici, instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate;
Publ. Locală, D.A.D.R.;
Dir. de Muncă, Solid. Soc. Familie, Adm.
d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială;
Publ. Locală, D.A.D.R, Dir. de Asistenţă
Socială;
Dir. de Muncă, Solid. Soc. Familie, Adm.
e) acordarea asistenţei religioase şi sociale;
Publ. Locală, D.A.D.R, Protoeria;
D.S.P., Filiala Crucea Roşie, psihologi ai
f) acordarea asistenţei psihologice.
unor instituţii sau liberi profesionişti.
- restabilirea stării provizorii de normalitate.

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORILOR ECONOMICI
CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU SURSĂ DE RISC DIN ZONA DE COMPETENŢĂ
Nr.
crt.

Operator economic

Adresa

Telefon
şi fax

Numele şi Prenumele
Director

Date de contact
(telefon mobil)

Numele şi Prenumele
Inspector Protecţie
Civilă

Date de
contact
(telefon mobil)

1.

SC UNICOM OIL TERMINAL
SA Galaţi

Port Bazinul Nou,
dana 54, Galaţi

0236-448345
fax 0236-448575

Scarlet Viorel

0756037032

Medeleanu Gheorghiţă

0743117371

2.

SC ELECTROCENTRALE SA
Galaţi

Şos. Smârdan,
nr. 3 Galaţi

0236448305
fax 0236-448275

Laurenţiu Octavian
Graure

0745189241
0744653272

Florea Constantin

0742011418
0745189241

3.

SC ARCELOR MITTAL SA
Galaţi (Dir. Securitate şi
Sănătate în Muncă)

Şos. Smârdan,
nr. 1, Galaţi

0236-801096
fax 0236801234

Jantea Cornel

0728137308

Oancea Neculai
Rusin Marcel

4.

SC CITY GAS SRL Galaţi

Incinta Zona Liberă
Platforma I, II, Galaţi

0236448550
fax 0236448551

Golomoz Bogdan

0747126016
0742822002

Rogojină Ioan

0751115563
0745371573

5.

SC LINDE GAZ ROMANIA SRL
– Fabrica de acetilenă Galaţi

Str. Alexandru
Moruzzi, nr. 132,
Galaţi

0236448951
fax 0236449572

Micu Mădălin

0740194953

Micu Mădălin

0740194953

6.

SC LINDE GAZ ROMANIA SRL
Fabrica de oxigen platforma
AccelorMittal S.A. Galaţi

Şos. Smârdan,
nr. 1, Galaţi

0236404100
fax. 0236404101

Sorin Bucşă

0740115063
0754928804

Cosmagiu Costel

0769685421

0236-463015
0236-473380-180
fax 0236-473367
0236-473332

Ing. Gelu Stan

0722230042

Dănilă Luca

0726316248

Emil Stratia

0741192958

Ambrozi George

0745643194

Dinu Cristian

0212103090

8.

SC APĂ CANAL SA Galaţi

Str. C-tin
Brâncoveanu, nr.2,
Galaţi

9.

S.C. PRUTUL S.A. Galaţi

Str. Ana Ipătescu nr
12, Galaţi

Tel 0236460911
Fax. 0236460616

Marian Andreev

0741184878
0744503500

10.

SC MARTENS SA Galaţi

Str. Grigore Ventura
nr.1, Galaţi

0236472380
fax 0236-464754

Joantă Vasile

0744569264

11.

S.C. BOREALIS L.A.T.
ROMÂNIA SRL

Dinu Cristian

0724052113

Comuna Fundeni, sat
0212103090
Hanu Conachi

0741172549
0728993129

