Secţiunea a 8-a, Specific local
Comuna Şopârliţa se învecinează la vest cu comuna Pîrşcoveni, la sud cu comuna
Dobrun, la nord cu oraşul Piatra-Olt, nord-est cu comuna Brîncoveni, sud-est cu comuna Osica
de Sus.
Comuna Şopârliţa face parte din cele 70 de localităţi care ar putea fi afectate pe o rază
de 100 km de un accident nuclear de la C.N.E. Koslodui - Bulgaria.

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Analiza
riscurilor
permite cunoaşterea
mecanismelor şi
condiţiilor de
producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora.
Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice,
precum şi a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze etc, fiind avute în vedere:
- riscurile naturale;
- riscurile tehnologice;
- riscurile biologice;
- riscurile de incendiu;
- riscurile sociale;
- alte tipuri de riscuri.
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
a) Fenomene meteorologice periculoase
* inundaţii
Inundaţiile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Slatina, care lansează
prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase, care pot produce declanşarea de fenomene meteo
periculoase cu privire la creşterea nivelurilor pe râul Olteţ, iar Centrul Operaţional din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al judeţului Olt transmite avertizări
Comitetului Local, obiectivelor sociale şi economice. La nivelul judeţului şi implicit a comunei
Şopârliţa nu sunt zone planificate a fi inundate controlat.
Zonele cu pericole de inundaţii previzibile în comuna Şopârliţa sunt prezentate în anexele
la prezentul PAAR . Este posibilă apariţia unor inundaţii datorită râului Olteţ sau a scurgerilor de
pe versanţi, a terenurilor agricole sau a zăvoiului, fără a fi în pericol inundarea gospodăriilor.
* furtuni, tornade, secetă, îngheţ
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Nu au fost înregistrate furtuni şi tornade care să necesite evacuarea, iar fenomenele nu
sunt previzibile.
Iarna temperaturile pot ajunge la - 20° C; nu au fost înregistrate evenimente datorate
îngheţului.
Perioadele călduroase prelungite au efect negativ asupra culturilor agricole. Pot fi afectate
de secetă toate culturile de pe teritoriul comunei. De asemenea poate fi afectată pânza
freatică. Cu toate acestea nu este necesară evacuarea populaţiei. în perioadele secetoase
creşte şi numărul incendiilor.
b) Incendii de pădure
Suprafaţa totală împădurită la nivelul comunei Şopârliţa este de 101 ha din care 80,9 ha
sunt proprietate publică a statului (Ocolului Silvic Caracal).
Compoziţia pădurilor este:
•
•
•

salcâm;
diverse tari;
diverse moi.

Zonele împădurite de pe raza comunei reprezintă zone cu risc de producere a incendiilor
din următoarele motive:
•
•
•
•

densitate ridicată de material combustibil solid (arbori, arbuşti, litieră);
posibilitatea izbucnirii incendiilor datorită cetăţenilor, înregistrate în aceste zone;
lipsa surselor de apă din zone;
posibilităţi reduse de observare şi anunţare la timp a incendiilor.

Accesul forţelor şi mijloacelor destinate intervenţiei se face uşor datorită faptului că
terenul nu este accidentat, iar sursa de apă este în apropiere. Perioadele producerii incendiilor
de pădure sunt februarie-martie şi iulie-august, perioade influenţate în principal de secete
prelungite care pot să apară. în perioada 2005 - 2010 în cadrul fondului forestier din comuna
Şopârliţa nu s-au produs incendii de pădure.
c) Fenomene distructive de origine geologică
Fenomenele distructive de origine geologică ce pot afecta comuna Şopârliţa sunt
cutremurele.
*cutremure
Din punct de vedere al riscurilor seismice, comuna Şopârliţa poate fi afectată de undele
telurice de tip transversal (P) şi de tip vertical (S) produse de cutremurele de pământ de natură
tectonică cu epicentrul în VRANCEA. Intensitatea cutremurelor poate ajunge până la 6,5 - 7,3
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grade pe scara Richter, cea ce implică un risc mediu spre ridicat de distrugere şi avariere a
obiectivelor de pe raza comunei.
în ultimele decenii, cele mai importante evenimente seismice s-au produs la 04.03.1977
(7 grade Richter), 31.08.1986 ( 5,9 grade Richter) şi 18.11.2004 ( 5,3 grade Richter) care au
fost resimţite de locuitori, dar nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale majore.
^alunecări de teren
Nu există riscul alunecărilor de teren.
Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
a) Riscuri industriale
La nivelul comunei, nefiind nici o platformă industrială, nu se desfăşoară activităţi care
prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
b) Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase
^transport rutier
Comuna Şopârliţa este străbătută de DJ 644 Osica de Sus - Bobiceşti pe o lungime de 6
km şi DC 10 Şopârliţa - Dobrun. Continua creştere a parcului de autovehicule şi a deţinătorilor de
permise auto, reabilitarea de reţele de drumuri naţionale şi drumuri comunale, dar şi creşterea
fluenţei traficului rutier, toate pe fondul creşterii indisciplinei, atât în ce priveşte conducătorii auto,
cât şi pietonii, a făcut ca şi pe raza comunei Şopârliţa numărul accidentelor de circulaţie uşoare
să crească de la an la an.
^transport feroviar
Traficul feroviar se desfăşoară şi pe raza comunei Şopârliţa, care este străbătută de linia
de cale ferată Caracal - Piatra Olt pe o lungime de 7 km. Pe această rută se înregistrează o
activitate scăzută a transportului de persoane, transportul de mărfuri fiind în creştere. Această
situaţie a făcut ca până acum să nu se înregistreze nici un accident grav, cu toate că se
transportă produse şi substanţe chimice de la şi către Combinatul Chimic Rîmnicu-Vîlcea.
c) Riscuri nucleare
Comuna Şopârliţa face parte din cele 70 de localităţi care ar putea fi afectate pe o rază de
100 km de un accident nuclear de la C.N.E. Koslodui - Bulgaria.
d) Riscuri de poluare a apelor
La nivelul comunei există riscuri scăzute de poluări accidentale.
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e) Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Comuna Şopârliţa nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii lor rămâne,
datorită stării avansate de degradare în timp a construcţiilor şi la care există riscul de prăbuşire.
Astfel, la nivelul comunei sunt în jur de 27 construcţii care pot prezenta pericolul prăbuşirii.
f) Eşecul utilităţilor publice
Reţeaua electrică are o lungime de aproximativ 12 km, deservind populaţia din satul
Şopârliţa. Scoaterea din funcţiune a punctelor de transformare a energiei electrice de la nivelul
comunei poate conduce la întreruperea alimentării cu energie electrică pentru zonele pe care
le deservesc. Reţeaua electrică din comuna Şopârliţa are în componenţa sa un număr de 4
puncte de transformare: PT1, PT2, PT3, PT4. Populaţia din marea majoritate a localităţii se
aprovizionează din surse proprii, în aceste cazuri apa fiind consumată fără a mai fi tratată. în
cazul de inundaţii, prin poluarea apei din pânza freatică şi implicit infiltrarea acesteia în fântâni,
se pot declanşa epidemii.
g) Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
Comuna Şopârliţa nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii lor rămâne.
De asemenea la nivelul comunei sunt suprafeţe de teren agricol care sunt tratate aerian.
Având în vedere aceste aspecte există posibilitatea prăbuşirii unor aparate de zbor.
h) Muniţie neexplodată
Nu s-a găsit pe raza comunei Şopârliţa muniţie neexplodată.
Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
La nivelul comunei Şopârliţa nu s-au produs epidemii sau epizootii. Riscurile de
producere şi propagare a acestora vor fi monitorizate permanent de cabinetul de medicină
umană, cât şi de cabinetul de medicină veterinară care se găsesc pe raza comunei. La nivelul
comunei Şopârliţa nu există laboratoare de analize pentru populaţie şi nici aparatură de
diagnosticare a bolilor animalelor în cadrul dispensarului veterinar. Conducerea acţiunilor de
protecţie - intervenţie se realizează de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
sub conducerea prefectului ca preşedinte al acestui comitet.
Pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie din cadrul Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă se organizează un grup de coordonare a acţiunilor de intervenţie, sub
conducerea prefectului. Acţiunile de protecţie şi intervenţie se referă la următoarele domenii de
activitate:
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a) prevenire (profilaxie) - implică găsirea mijloacelor de întrerupere a lanţului
epizootologic; sursa de infecţie - calea de transmitere - organism receptiv şi aplicarea unor
măsuri specifice la îndemâna organului sanitar-veterinar, cum ar fi:
• Izolarea animalelor bolnave;
• Limitarea circulaţiei animalelor;
• închiderea târgurilor;
. Intervenţia organelor sanitar-veterinare specializate, în scopul reducerii gravităţii
consecinţelor unor eventuale epizootii prin uciderea sau tăierea de necesitate a
animalelor bolnave.
b) protecţia - acţiunea care se desfăşoară în zonele afectate, cu scopul de a evita sau
limita la minimum transmiterea bolilor contagioase, ridicarea rezistenţei la îmbolnăvire
prin vaccinări profilactice şi serumizări (în funcţie de natura bolii şi specia afectată),
instituirea măsurilor de carantină.
c) intervenţia - totalitatea acţiunilor care se desfăşoară în zonele afectate de epizootii,
cu scopul de a salva populaţiile de animale şi a distruge agenţii etiologici; ca urmare a
declarării bolii, se institue carantina de diferite grade pentru colectivităţile sau curţile
contaminate şi se precizează dimensiunile:
• Zonei de carantină sau zonei epizootice;
. Perimetrul de protecţie - un diametru de 3 km, în jurul locului infectat şi confirmat ca
factor de boală (acest lucru în caz de panzootie = boală cu declanşare brutală,
cuprinzând mai multe specii pe arii geografice întinse);
• Zona de supraveghere - reprezintă un sector în jurul perimetrului de protecţie - un
diametru de 7 km; deplasările de animale în zona de supraveghere sunt limitate şi nu se
fac decât prin autorizare de către Comitetul Antiepizootic Local.
în funcţie de gravitatea epizootică, în zona de supraveghere sunt interzise:
.
•
•

însămânţările artificiale;
comercializarea produselor în afara acesteia;
produsele se pot comercializa în zona de supraveghere, ca şi în perimetrul de protecţie,
pentru unele boli transmisibile;
• după sacrificarea animalelor receptive din perimetrul de protecţie şi efectuarea
dezinfecţiei în această zonă, animalele receptive vor fi sacrificate în abatorul
nominalizat, în perioada de trei zile de la declanşarea bolii.
Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie - intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de

urgenţă generată de incendii, definirea obiectivelor, iar scenariile fiind abordate în fiecare plan
de intervenţie pe fiecare obiectiv în parte.
Evitarea manifestării riscurilor de incendiu, reducerea frecvenţei de producere ori
limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
a) monitorizarea permanentă a obiectivelor - sursă de risc şi transmiterea datelor la
autorităţile competente;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ - teritoriale şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor
sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

controale şi inspecţii de prevenire;
avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
acordul;
asistenţa tehnică de specialitate;
informarea preventivă;
pregătirea populaţiei;
constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale;
alte forme.
Etapele de realizare a acţiunilor
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:

1.
2.
3.
4.

alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;
informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
deplasarea la locul intervenţiei;
intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului
preliminar de intervenţie;
5. transmiterea dispoziţiilor preliminare;
6. recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
7. evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
8. realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;
9. manevra de forţe;
10. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
11. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;
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12. recuperarea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
13. stabilirea cauzei procedurii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia;
14. întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
15. retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
16. restabilirea capacităţii de intervenţie;
17. informarea inspectoratului general/inspectorului şef/comandantului şi a eşalonului
superior;
18. analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.
Faze de urgenţă a acţiunilor
In funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
1. Urgenţa I - asigurată de S.V.S.U. în localitatea afectată;
2. Urgenţa II - asigurată de subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Olt;
3. Urgenţa III - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
4. Urgenţa IV - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă
durată.
Acţiunile de protecţie - intervenţie
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă pentru:
1. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi
materiale de primă necesitate;
2. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea
populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;
3. aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de
urgenţă specifice;
4. dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
5. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror
integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de
pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt
dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de
producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte
categorii de clădiri menţionate, garaje de vehicole ale serviciilor de urgenţă de diferite
categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă,
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clădiri care conţin gaze toxice, exploziv şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru
căi de transport, clădiri pentru învăţământ;
6. limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloace din dotare.
Riscurile la incendii sunt:
- Zonele împădurite aparţinând fondului forestier în suprafaţă de 101 ha, din care 80,9 ha
sunt proprietate publică a statului (Ocolului Silvic Caracal);
-Culturile de cereale păioase cultivate pe raza comunei;
- Gospodăriile cetăţeneşti şi anexele acestora.
Din statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă în perioada anilor 2005 - 2010, în
comuna Şopârliţa nu s-au produs astfel de evenimente, dar se observă cu uşurinţă că
majoritatea incendiilor la nivel de judeţ au avut loc la gospodăriile cetăţeneşti şi anexele
acestora, principalele cauze fiind instalaţii electrice defecte sau improvizate precum şi aparate
electrice lăsate sub tensiune, flacără deschisă, coşuri de fum defecte, mijloace şi sisteme de
încălzire defecte, nesupravegheate sau cenuşă, jar de la sistemele de încălzire, jocul copiilor
cu focul, fumatul, acţiune intenţionată, trăsnetul, etc.
Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
Manifestări religioase şi culturale:
. Ianuarie - slujbe religioase cu ocazia Bobotezei;
. Aprilie - manifestări religioase în zona lăcaşelor de cult cu ocazia Sărbătorilor Pascale;
• Mai - maifestări prilejuite de Sărbătorirea zilelor de 1 şi 2 Mai;
• Iunie - manifestări prilejuite de Sărbătorirea Zilei de 1 Iunie şi 15 iunie cu ocazia
încheierii Anului Şcolar;
. Decembrie - manifestări religioase şi culturale dedicate Sărbătorilor de iarnă şi a
Revelionului;
• Manifestări sportive desfăşurate conform calendarului fotbalistic stabilit de F.R.F. în
ceea ce priveşte echipa de fotbal a comunei.
Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Nu a fost cazul.
Secţiunea a 7-a. Zone de risc crescut
Pe raza comunei Şopârliţa nu se întâlnesc zone de risc crescut.

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie - intervenţie
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie - intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de
urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a
premiselor referitoare la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţă de obiectivele
urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de
acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea
dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile
proprii şi celor de cooperare.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc.
şi transmiterea datelor la autorităţile competente;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor
sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
c) acordul;
d) asistenţa tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
h) alte forme.
Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la categoriile de servicii de
salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative; încadrarea şi mijloacele
de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de
forţe şi mijloace; zona de acoperire a riscurilor; timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie
compusă din specialişti ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt; activitatea
operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii; asistenţă medicală
de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de persoane; salvări de animale etc;
alte informaţii considerate necesare.
Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
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- alertarea şi/sau alarmarea C.L.S.U. şi S.V.S.U. Şopârliţa;
- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
- deplasarea la locul intervenţiei;
- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului
preliminar de intervenţie;
- transmiterea dispoziţiilor preliminare;
- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;
- manevra de forţe;
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului;
- regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia;
- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
- restabilirea capacităţii de intervenţie;
- informarea eşalonului superior;
- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor
în funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/
obiectivul afectat;
b) urgenţa a ll-a - asigurată de către subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Olt;
c) urgenţa a lll-a - asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe;
d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului
general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de
amploare şi de lungă durată.
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă,
pentru:
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă
necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea
populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;

- alertarea şi/sau alarmarea C.L.S.U. şi S.V.S.U. Şopârliţa;
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preliminar de intervenţie;
- transmiterea dispoziţiilor preliminare;
- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;
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acestuia;
- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
- restabilirea capacităţii de intervenţie;
- informarea eşalonului superior;
- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.
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c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei
de urgenţă specifice;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror
integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: sediul Poliţiei, dispensar
uman, sediul Primăriei, căi de transport, clădiri pentru învăţământ, posturi de transformare a
energiei electrice;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotare.
Secţiunea a 5-a. Instruirea
Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe
baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Olt şi aprobate de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt.
Primarul 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 planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobat.
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul informational-decizional şi de cooperare
Sistemul informational-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 pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Olt asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia,
efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte
operative.
Primarul, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt şi Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în
zone 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 Şl FINANCIARE
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi
acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planul de asigurare
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborat de
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Consiliul Local prevede anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din comuna
Şopârliţa.
în funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de
producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forţe
şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel:
- inspecţii de prevenire;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul comunei Şopârliţa;
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare;
- formaţiuni de protecţie civilă (echipe căutare-salvare);
- grupe de sprijin.
Mai pot acţiona: poliţia, jandarmeria.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de
voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform
sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi
societăţile comerciale în planul de apărare specific.
CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
se stabileşte prin planul de apărare specific, de către autoritatea, instituţiile publice, societatea
civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp
şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planul de apărare specific.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a
situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către autoritatea, instituţiile şi operatorii economici
cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

