
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL  LOCAL TĂTĂRANI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  

la nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în sedință ordinară în 

data de 22.04.2021. 

 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la 

nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inițiat de primarul comunei Tătărani, si înregistrat la 

nr.17/07.04.2021; 

- Referatul de aprobare nr.3041/07.04.2021 prezentat de primarul comunei Tătărani, pentru 

inițierea proiectului de hotărâre;  

- Adresa nr. 2 631.392/25.03.2021 trasmisă de ISU ,,Basarab I” al județului Dâmbovița privind 

întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 4 alin. 3)-4), art.13 lit.a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin.1) si art. 7 din OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 10 lit. ,,d’’ din Legea nr. 481/2004 a Protectiei civile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3045/07.04.2021 cu privire la 

proiectul de hotarare; 

- Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,d’’, ale alin. (7) lit. ,,h’’, ale art. 196 lit. ,,a’’ și cele ale art. 

197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 
    Art.1. – Se aprobă actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la 

nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

             Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și 

inspctorul protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Tătărani. 

 

 

 



 

            Art.3- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul 

secretarului general al comunei Tatarani,  Primarului comunei Tatarani, compartimentului de 

resort din cadrul Primariei comunei Tatarani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița  și se 

aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI 

Nr.19                                                                                     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ       

Data-22.04.2021                                                                      BONDOC AUREL-NICOLAE  

 

 

 

                  

             

                            Contrasemnează pentru legalitate,    

                        SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                      MIHĂILĂ MIOARA 

 

    
 
 
 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 14 

Nr. consilieri în funcție: 14   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P  R I M A R 

   Nr.17/07.04.2021 

 

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Tătărani, 

Județul Dâmbovița 

 

 

Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

Având în vedere: 

 

- Adresa nr. 2 631.392/25.03.2021 trasmisă de ISU ,,Basarab I” al județului Dâmbovița privind 

întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 4 alin. 3)-4), art.13 lit.a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin.1) si art. 7 din OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 10 lit. ,,d’’ din Legea nr. 481/2004 a Protectiei civile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

           In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,d’’, ale alin. (7) lit. ,,h’’, art.136 alin.1) , ale art. 196 lit. ,,a’’ 

sicele ale art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

          Art.1.- Se aprobă actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul 

comunei Tatarani, Judetul Dambovita, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

         Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și 

inspectorul protecție civilă din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani. 

        Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul 

secretarului general al comunei Tatarani,  Primarului comunei Tatarani, compartimentului de resort 

din cadrul Primariei comunei Tatarani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița  și se aduce la 

cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul 

Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

                                                                                                   INIȚIATOR,   

                                                                              PRIMAR COMUNĂ 

                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

         Avizat pentru legalitate 

 SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

          MIHĂILĂ MIOARA 

      



 

 

 

       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

          P R I M A R 

 Nr.3041/07.04.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor la nivelul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

 Subsemnatul Pătru Constantin, primarul comunei Tătărani, judetul Dambovita, în 

conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. ,,c’’ si alin. (4) lit. ,,a”si ,,b’’ din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la 

nivelul comunei Tatarani, initiat de primarul comunei Tatarani si înregistrat sub nr. 17/07.04.2021; 

- Adresa nr. 2 631.392/25.03.2021 trasmisă de ISU ,,Basarab I” al județului Dâmbovțta privind 

întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 4 alin. 3)-4), art.13 lit.a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin.1) si art. 7 din OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

- Prevederile art. 10 lit. ,,d’’ din Legea nr. 481/2004 a Protectiei civile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

- Prevederile  art. 129 alin. (2) lit. ,,d’’, ale alin. (7) lit. ,,h’’, art.136 alin.1) , ale art. 196 lit. 

,,a’’ sicele ale art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

      Apreciez că este  necesar si oportun să se supună spre dezbatere și  aprobare Consiliului local 

Tătărani, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 

la nivelul comunei Tatarani, judetul Dambovita, întrucât  în cursul anului 2020 au survenit  

modificări cu privire la componența Comitetului  Local  si a Centrulului Operativ cu Activitate 

Temporara pentru Situatii de Urgenta  al  Comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

 

 

PRIMAR  COMUNĂ 

PĂTRU CONSTANTIN 

 

  



MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE                          

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                          

,,BASARAB I,, AL  JUDEŢULUI  DÂMBOVIŢA                                                                                                             

 

 

 

                     VIZAT,                                                  APROBAT, 

                     PRIMAR                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                  PĂTRU  CONSTANTIN                               BONDOC AUREL- NICOLAE 

        

PLANUL 
 

DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 

RISCURILOR  

 

                        T Ă T Ă R A N I 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

 1. Definiţie, scop, obiective. 

1.1. Definiţie: 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde 

riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ, măsurile, acţiunile şi resursele 

necesare pentru managementul riscurilor respective. 

1.2. Scopul: 

Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţilor şi celorlalţi factori de 

decizie să facă alagerile cele mai bune posibile referitoare la: 

-prevenirea riscurilor; 

-amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; 

stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

-alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare. 

1.3. Obiectivele P.A.A.R. sunt: 

-crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea şi managementul riscurilor 

generatoare de situaţii de urgenţă; 

-amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; 

-stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţi de urgenţă; 

-alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare. 

2. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea  riscurilor: 

 2.1. Acte normative de referinţă 

 2.2. Structuri organizatorice implicate 

 2.3. Responsabilităţi ale organizmelor şi autorităţilor cu atribuţii în 

domeniu 



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 în profil teritorial (autorităţi ale administraţiei 

publice centrale de specialitate şi locale, inspectoratele teritoriale pentru situaţii de 

urgenţă, alte organe şi organizme cu atribuţii în domeniu). 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmesc corespunzător unităţii 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, de către comitetul judeţean pentru 

situaţii de urgenţă, respectiv de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se 

aprobă de către consiliul judeţean respectiv de către consiliile locale. 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeste corespunzator  comunei 

Tatarani de catre Comitetul local pentru  situatii de urgenta si  aproba de catre 

Consiliul local Tatarani. 

 Primarul va asigura condiţiile necesare  elaborării planurilor de analiză şi 

acoperire a riscurilor, având totodată obligaţia stabilirii şi alocării resurselor necesare 

pentru punerea în aplicare a cestora, potrivit legii. 

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Centru Operaţional 

Naţional, asigură pregătirea , organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, 

precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare tipurilor 

de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă. 

Personalul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi cel al 

celorlalte forţe destinate  prevenirii şi combaterii riscurilor generatoare de situaţii de 

urgenţă are obligaţia să cunoască  în părţile care îl privesc  conţinutul planurilor de 

analiză şi acoperire a riscurilor şi să îl aplice, corespunzîtor situaţiilor de urgenţă 

specifice. 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE  (JUDEŢ, LOCALITATE) 

1. Aşezare geografică şi relief  

- Suprafaţă, vecinătăţi 

Suprafaţă : Comuna Tătărani ocupă o suprafață de 6427,0044 ha. 

 Vecini : Comuna Tătărani are ca vecini : 

- la Nord: Comuna Cândesti, Comuna Voinești; 

- La Est: Comuna Șotânga; 

- La Sud: Comuna Mănești; 

- La Vest: Comuna Ludești, județul Argeș; 



Aşezare : Comuna Tatarani este situata in  parte de nord-vest a  judetului 

Dambovita, in Piemontul Candesti si subcarpatii Ialomitei, strabatuta de valea 

Dambovitei. Este strajuita de dealurile Tampa, Corn, Carbunaru. Se gaseste  la o 

distanta de 24 Km de muinicipiul Targoviste, intinzandu-se de-a lungul drumurilor 

DN 72 A si  DJ 702 B. 

Teritoriul comunei este strabatut de de la nord la sud de raul Dambovita si paraul 

Aninoasa care strabate satul Caprioru de la vest la est. 

Comuna Tatarani este formata din 4 sate si anume: 

- satul Tatarani, sat resedinta 

- satul Caprioru 

- satul Gheboieni 

- satul Priboiu 

Toponimul “Tatarani” provine de la populatia tatareasca, care a trecut pe teritoriul 

tarii noastre si a lasat urme in toponime, hidronime si onomastica. 

- Forme de relief, specificitaţi, influenţe 

Din punct de vedere geomorfologic,comuna Tatarani apartine zonei 

subcarpatice,in partea ei interna, facand trecerea spre culmile muntuoase. 

Structura litologica si tectonica a conditionat in mare masura structura 

morfologica a zonei determinanad un relief cu dealuri de inaltime medie, sectionati de 

vai cu profil mediu si panta hidraulica medie. 

In ansamblu relieful prezinta altitudini in descrestere in directia nord- sud, 

directie pe care o urmeaza si raul Dambovita. 

Dealurile sunt orientate in general pe directia nord-sud si uneori est-vest ca 

urmare a actiunii retelei hidrografice si sunt constituite din culmi determinate de 

versanti spre principalele artere hidrografice. 

Versantii fac racordul dintre zona deluroasa si zona de curs a arterelor 

hidrografice. 

In aceste zone au loc cele mai frecvente alunecari de teren, datorita versantilor 

instabili si eroziunii foarte intense. 

Zonele depresionare se dezvolta cu precadere de-a lungul cursurilor retelei 

hidrografice si s-au format in urma actiunii de eroziune, transport si sedimentare a 

acestor cursuri hidrografice. 

 

 



2. Caracteristici climatice 

 Asezarea la poalele  muntoase din nord, reprezinta o dubla importanta sub 

aspect climatic: 

 - adapost de curentii reci din nord; 

acumulare mai mare de precipitatii. 

Temperatura aerului inregistreaza urmatoarele valori: 

- temperatura medie maxima pentru anotimpul rece  + 2,3 ºC  

- temperatura medie maxima pentru anotimpul cald  + 22 ºC 

- temperatura medie minima pentru anotimpul rece  - 6,3 ºC 

- temperatura medie minima pentru anotimpul cald  + 15 ºC 

        Fenomenul de ceata se manifesta la trecerea de la anotimpul rece la cel cald si 

invers, frecventa medie maxima inregistrandu-se in timpul iernii. 

Cantitatea maxima de precipitatii cazute pe sol in 24 ore este de 158.7 l/mp, 

frecventa maxima inregistrandu-se in timpul iernii. 

Regimul vanturilor este influentat de aspectul morfologic al regiunii. Vanturile 

cu frecventa cea mai ridicata sunt pe sectorul nordic 24%. 

3. Reţea hidrografică 

Din punct de vedere hidrografic comuna Tatarani face parte din bazinul 

hidrografic al raului Dambovita. 

Principala artera hidrografica ce strabate Comuna Tatarani de la nord la sud de 

raul Dambovita pe o lungime de 7,5Km. 

O alta artera hidrografica ce strabate zona de sud a perimetrului este paraul 

Aninoasa care prezinta un curs torential cu debit in perioadele cu precipitatii 

abundente. 

In zona culmilor deluroase din estul si vestul perimetrului isi au originea o serie 

de paraiase si izvoare cu debite variate, functie de cantitatea de precipitatii cazute pe 

zona de acumulare si extindere a acesteia, cum ar fi; paraul Raciu, paraul Tarcina, 

paraul Corbu, paraul Valea Satului, paraul Bulina, paraul Valea Ursului, paraul Ruja, 

paraul Biserica Gheboieni. 

 



4. Populaţie 

- Numărul populaţiei 

Se ridică la 5239 locuitori. 

Structura populatiei comunei Tatarani, pe sate componente se prezinta astfel; 

- satul Tatarani (sat de resedinta) cu 1052 locuitori; 

- satul Caprioru cu 1671 locuitori, 2 km de centrul de comuna; 

- satul Gheboieni cu 1558 locuitori, 4 km de centrul de comuna; 

- satul Priboiu cu 958 locuitori, 3 km de centrul de comuna;  

5. Circulația 

Principala arteră de circulație ce asigura legatura cu reședința de județ și cu 

localitațile din partea de sud și de nord a comunei este DN 72 A Târgoviște - 

Câmpulung, ce traversează satul Gheboieni pe o lungime de  7km.  

O alta arteră de circulație ce traversează satele Priboiu, Tătărani, Căprioru este 

DJ 702 B, ce asigură legătura cu reședința de județ și cu celelalte localități pe o 

lungime de 7,5 km. 

Drumul județean DJ 702 M Tătărani – Gheboieni, pe o lungime de 2,25 km, este 

un drum asfaltat. 

Drumul comunal  DC 118 A Dealul Priboiu, pe o lungime de 2.29 km, drum 

asfaltat. 

6. Dezvoltare economică  

Profilul economic dominant este agricultura, profilata pe cresterea animalelor si 

pomicultura, sectoare caracteristice zonelor de deal si de munte. 

Aceste activitati se desfasoara preponderent in gospodariile populatiei in sistem  

privat individual. 

Pomicultura este reprezentata in special de livezi in suprafata de 137 ha, pomi 

fructiferi -  meri si pruni.  

Suprafetele arabile sunt cultivate cu porumb, grau, cartofi si legume in functie de 

necesitatile populatiei, in suprafata totala de cca.807 ha. 

O alta preocupare a cetatenilor comunei este cresterea animalelor. 



Silvicultura, o alta ramura economica deosebit de importanta, beneficiaza de un 

fond forestier, ce ocupa circa 3926 ha, reprezentand 62% din suprafata comunei. 

Vegetatia forestiera ofera conditii deosebite dezvoltarii unui fond cinegetic 

variat. 

7. Infrastructuri locale 

Instituţii: Primaria si Consiliul local Tatarani, Scoala Generala cu clasele I-VIII 

in satele Tatarani, Caprioru ,  Gradinita de copii in satele Tatarani, Caprioru, 

Gheboieni,si Priboiu Biblioteca comunala, Dispensarul uman in satele Tatarani ,  

Gheboieni, si Priboiu , Camin cultural in satul Gheboieni, Caprioru,Priboiu , Post de 

Politie. 

CAPITOLUL III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE  

DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

1. – RISCURI NATURALE 

Unele dintre fenomene meteorologice periculoase au un caracter independent de 

anotimp, o altă categorie fiind de asemenea condiţionată de anotimpul favorabil 

producerii lor. Principalele fenomene meteorologice periculoase sunt: furtuni, tornade, 

valuri de căldură excesivă etc. 

- Inundaţii 

În general inundaţiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că de la 

declanşarea fenomenului până la propagarea în zonele inundabile din aval de baraje , 

sau a declanşării acumulărilor de apă datorate căderilor masive de precipitaţii, există 

suficient timp pentru avertizare si alarmare. 

Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 comuna Tatarani este noiminalizata 

ca fiind afectata de inundatii. 

- Incendii de pădure 

Acţiunile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în masă se organizează şi 

se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei.  

Zone planificate în caz de urgenţă: 

-Fond forestier   - dealurile subcarpatice si podisul Getic din perimetrul comunei 

cuprinzand padurea Batrana, padurea Margineanca, padurea Dumbrava          

 Fenomene distructive de origine geologică 

 - Cutremure 



  În urma cercetării , s-au delimitat mai multe regiuni seismice ce dau cutremurele denumite: 

vrâncene, făgărăşene, danubiene, panonice, pontice. 

 Cutremurele vrâncene sunt cele mai importante, mai ales în ceea ce priveşte frecvenţa şi 

intensitatea. Ele se manifestă într-o suprafaţă epicentrală restrânsă de cca 2000 Km2. Cutremurele 

puternice de Vrancea care a produs în acest secol pierderi umane şi materiale considerabile au avut 

loc în 1940 şi 1977. În zone epicentrale s-au deschis fisuri profunde, sărituri ale faliilor şi alunecări 

de teren.  

- Alunecări de teren 

 Se situează printre cele mai importante dezastre naturale ale căror consecinţe, uneori se 

manifestă sub formă de importante distrugeri de bunuri materiale şi vieţi omeneşti. Alunecările de 

teren de mare amploare s-au produs în comuna Tatarani, in satul Gheboieni deasupra 

pilierului de siguranta de la Mina Margineanca si de la Putul Gheboieni. 

 Transporturi 

Transportul rutier 

 In cazul producerii unor situatii de urgenta cum ar fi: accidente urmate de 

incendii sau explozii, care sa afecteze autovehicolele aflate pe reteaua de drumuri din 

zona  de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” a 

judetului Dambovita,  interventia este asigurata de fortele din subordine in cooperare 

cu cele ale Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta si ale celorlalte  

componente ale Sistemului National de Aparare, dupa caz.  

In ceea ce priveste accidentele rutiere, functie de categoria autovehicolelor, 

acestea pot fi impartite in accidente “usoare” in care sunt implicate autoturismele si 

accidente “grele” in care sunt implicate autovehicolele de transport persoane sau  

marfa, care la randul lor, functie de marfa transportata se impart in transporturi 

obisnuite si transporturi de marfuri  periculoase. 

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple. Nerespectarea semnelor si 

regulilor de circulatie, neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, consumul de alcool  

si mai nou starea carosabilului. Gropile din el, pe importante cai rutiere, ii fac pe 

conducatorii auto sa  bruscheze volanul provocand grave accidente soldate cu pierderi 

de vieti omenesti si pagube materiale. 

Ca tronsoane rutiere cu un grad mai ridicat de pericol, apartinatoare zonei de 

competenta putem include:- DN 72A si DJ 702B.  

 



 Poluare ape  

 Comuna Tătărani este străbătuta de râul Dâmboviţa, pârâul Aninoasa şi pârâul 

Raciu, pârâul Târcina, pârâul Corbu, pârâul Valea Satului, pârâul Bulina, pârâul Valea 

Ursului, pârâul Ruja, pârâul Biserica Gheboieni. 

 Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

Până în prezent nu se cunosc prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări în 

comuna Tătărani. 

Eşecul utilităţilor publice 

Până în prezent nu se cunosc eşecuri ale utilităţilor publice în comuna Tatarani 

dar sunt posibile apariţia acestora la reţelele de alimentare cu apă, reţelele de 

alimentare cu energie electrică, precum şi reţelele de telefonie fixă.  

Intervenţia pentru repunerea în funcţiune a acestora se face de către societăţile de 

administrare conform planurilor proprii de acţiune. I.S.U. Dâmboviţa poate acţiona la 

solicitarea acestora cu forţele şi mijloacele avute  la dispoziţie pentru diminuarea 

efectelor produse de eşecul utilităţilor publice. 

Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderea unor meteoriţi, asteroizi sau comete pot provoca pe tot teritoriul comuna 

Tatarani efecte distrugătoare vieţii prin producerea unui cutremur de tip cosmic şi de 

apariţie a unei calote imense de impurităţi în suspensie minimalizând radiaţia solară. 

2.   RISCURI BIOLOGICE 

 Epidemii şi epizotii  

 Numim epidemie raspândirea în proporţii de masă şi intr-un timp scurt a unei 

boli transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stării de sănătate a populaţiei 

şi perturbarea activităţilor economice, sociale şi de altă natură. Declanşarea efectelor 

vătămătoare se datorează acţiunii specifice provocate de agenţii patogeni asupra 

oamenilor. 

 Lanţul epidemic: sursa de infecţie, căile de transmitere şi omul receptiv.  

 Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare 

digestivă şi transmise prin vectori şi plăgi. 

 Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea convulsivă, 

meningita  cerebro – spinală, parotidita epidemică şi gripa. 



 Cu poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria bacilară, 

holera, toxinfecţiile alimentare şi hepatita epidemică.  

 Transmise prin vectori şi plăgi: tifosul exantematic, malaria, febra galbenă, 

ciuma, tetanosul. 

 Epizotiile reprezintă răspîndirea în proporţii de masă în rândul animalelor a 

unor boli infecto- contagioase, unele din ele putând fi transmise şi la oameni prin 

contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine 

animală contaminată. Deţinătorii de animale au obligaţia şi răspunderea aplicării 

măsurilor stabilite de organele sanitar – veterinare pentru prevenirea şi combaterea 

bolilor transmisibile la animale precum şi de asigurarea bazelor materiale şi a 

condiţiilor organizatorice necesare. 

 Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice ,şi 

parazitare. 

 Bacteriene: tuberculoză bovină, bruceloză, leptospiroză, salmoneloză, antraxul, 

stafilococia şi tetanosul. 

 Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza. 

 Parazitare: trichinoloza, echinocoza, dermatomiceea. 

 Omenirea se află sub ameninţarea izbucnirii a unei epidemii de gripă care ar 

putea avea rezultat milioane de decese. Cel mai mare pericol îl reprezintă o 

combinaţie între virusul gripei aviare (răspăndită la păsări) şi virusul ce provoacă 

gripa la om. 

 S-a ajuns la concluzia că cei doi viruşi aviar şi uman se combină intervenind 

mutaţii care să declanşeze o pandemie. Acest virus poate fi adus atât de fluxul 

migrator al păsărilor cât şi de cel uman ajungâdu-se la o extindere a evoluţiilor 

epidemice pe teritoriul judeţului Dâmboviţa.    

3. RISCUL DE INCENDIU 

Incendiile de pădure iau naştere, în majoritatea cazurilor din neglijenţa 

oamenilor,   rar provocate de trăsnete si  datorită autoaprinderii ( cele subterane). 

Factori care favorizează incendiul: anotimpul în care izbucneşte acesta, felul 

incendiului, condiţiile meteorologice, topografia terenului. Astfel, seceta provoacă 

uscarea puternică a ierburilor, litierei şi resturilor de exploatare, iar vîntul intensifică 

arderea şi extinde incendiul. De asemenea, incendiile iau naştere şi se propagă mai 

uşor în pădurile pure de răşinoase şi în special spre sfârşitul verii şi începutul 

primăverii.  



In afara cauzelor mai sus prezentate, mai intervine una foarte importanta si 

anume trecerea unei suprafete de 1254 ha in domeniul privat. Din punct de vedere al 

protecţiei la foc, acest lucru crează anumite inconveniente datorate faptului că paza şi 

intreţinerea  pădurilor sunt activitaţi destul de des neglijate.  

In cazul producerii unui incendiu, intervenţia funcţie de relief, suprafaţa, tipul 

(litiera, coronament, combinate, doborâturi, subterane) este deosebit de dificilă, 

necesitând un număr mare de forţe si mijloace.  

Faţă de cele expuse se desprinde concluzia că problemele complexe şi specificul 

intervenţiei pentru stingerea incendiilor la păduri, impun o organizare şi conducere 

fermă a acţiunilor, fapt ce se realizează prin constituirea comandamentelor de 

intervenţie în fondul forestier încă înaintea producerii unor eventuale incendii.   

   Se desprinde ca o caracteristică  a incendiilor de  pădure dezvoltarea cu 

intensitate pe o suprafaţă mare a acestora, datorită speciilor de răşinoase şi foioase, 

lipsa spaţiilor de siguranţă (rigole), terenul accidentat şi greu accesibil (uneori 

inaccesibil), lipsa surselor de apă – pe timp de secetă chiar inexistenţa acestora, 

greutăţi în realizarea legăturilor radio datorită zonelor ecranate 

4. RISCURILE SOCIALE  

Problema sărăcie reprezintă efectul de dezagregare socială cu care societatea 

noastră se confruntă: corupţia, trafic de fiinţe vii, degradarea habitatului uman, 

inhibarea simţului civic care duc la manifestări cu afluenţă de public. 

Mişcările sociale posibile pot fi organizate în timpul sărbătorilor religioase 

importante  ( Ziua Paştelui, Ziua Crăciunului etc.) sau în timpul manifestărilor 

culturale (15 August Sf. Maria – Ziua Comunei,etc.) cât şi în timpul evenimentelor 

social – economice (bâlciuri, festivaluri, etc.). 

5. ZONE DE RISC CRESCUT 

- Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi 

obiectivelor din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice. 

 Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 comuna Tatarani este nominalizata 

ca teritoriu afectat de inundatii, alunecari de teren si se afla in zona de risc 7 in ceea ce 

priveste cutremurul de teren. 

CAPITOLUL IV.  ACOPERIREA RISCURILOR 

 

 Secţiunea 1.Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie: 



 Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie- intervenţie constă 

în stabilirea efectelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a 

situaţiilor de urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de 

dezvoltare, a premizelor referitoare la condiţiile viitoare, selectarea cursului optim de 

acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea sau 

transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare. 

 Concepţia acţiunilor de protecţie- intervenţie se stabileşte din timp şi se înscrie 

în concepţia generală a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I,, 

Dâmboviţa şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în 

scopul asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a 

factorilor de mediu în caz de război sau dezastre. 

 Concepţia din Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor se aplică în scopul 

realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de 

intervenţie şi protecţie. 

 Măsurile stabilite în concepţia de protecţie – intervenţie se realizează din timp 

în conformitate cu legislaţia în vigoare ( Ordinul nr. 132/ 29.01.2007) şi a Schemei cu 

Riscurile Teritoriale din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,Basarab I,, Dâmboviţa şi se intensifică în situaţii speciale. 

 De asemenea, concepţia cuprinde măsuri specifice privind planificarea, 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă la 

localităţi, obiective, instituţii publice, construcţii, aglomerări de persoane şi operatori 

economici sursă de risc din zona de competenţă. 

 Secţiunea a 2a. -Etapele de realizare a acţiunilor: 

 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele: 

a.alertarea şi /sau alarmarea unitătii sau 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; 

p.restabilirea capacităţii de intervenţie; 

q.informarea inspectorului general/ inspectorului şef/ comandantului şi a eşalonului 

superior. 

 Aceste etape se stabilesc ţinând cont de caracteristicile operative ale zonei de 

competenţă, centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor obţinute. 

 Organizarea intervenţiei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I,, 

Dâmboviţa pentru acoperirea riscurilor se realizează într-o concepţie unitară în zone 

de competenţă prin stabilirea raioanelor de intervenţie a subunităţilor, precum şi 

stabilirea urgenţelor astfel: 

I.-Detaşamentul Târgovişte – cuprinde localităţile: 

municipiul Târgovişte, comuna Aninoasa, Răzvad, Şotânga, Ulmi, Băleni, Bucşani, 

Comişani, Dragomireşti, Lucieni, Nucet, Văcăreşti, Pierşinari, Raciu. 

II.-Detaşamentul Moreni cuprinde localităţile: 

Municipiul Moreni, comuna Iedera, Dărmăneşti, Vlădeni, Gura Ocniţei, I.L.Caragiale, 

Ocniţa, Valea Lungă, Vişineşti, Vârfuri. 

III.-Detaşamentul Titu cuprinde localităţile: 

oraşul Titu, comuna Brăneşti, Corbii Mari, Cornăţelu, Costeşti Vale, Gura Şuţii, 

Lunguleţu, Odobeşti, Poiana, Potlogi, Produleşti, Sălcioara. 

IV.-Detaşamentul Găeşti cuprinde localităţile: 



Oraşul Găeşti, comuna Gura Foii, Cobia, Crângurile, Dragodana, Hulubeşti, Ludeşti, 

Mogoşani, Valea Mare, Mătăsaru, Ulieşti. 

V.-Detaşamentul Pucioasa cuprinde localităţile: 

Oraş Pucioasa, oraş Fieni, comuna Doiceşti, Moţăieni, Brăneşti, Buciumeni, Glodeni, 

Moroieni, Pietroşiţa, Vulcana Băi, Vulcana Pandele. 

VI.-Garda de Intervenţie Răcari cuprinde localităţile: 

Oraşul Răcari, comuna Brezoaiele, Ciocăneşti, Slobozia Moară, Tărtăşeşti, Conţeşti. 

VII.-Garda de Intervenţie Corneşti cuprinde localităţile: 

Comuna Corneşti, Bilciureşti, Cojasca, Finta, Butimanu, Crevedia, Niculeşti, Dobra. 

VIII.-Garda de Intervenţie Voineşti cuprinde localităţile: 

Comuna Voineşti, Bărbuleţu, Cândeşti, Malu cu Flori, Măneşti, Pucheni, Tătărani, 

Râul Alb.  

IX.-Garda de Intervenţie Vişina cuprinde localităţile: 

Comuna Vişina, Morteni, Şelaru, Ulieşti, Petreşti. 

 Forţele şi mijloacele din dotarea fiecărei subunităţi dispuse în raioanele de 

intervenţie sunt conform anexei nr. 1 din prezentul plan. 

 

 Secţiunea a 3a.-Fazele de urgenţă a acţiunilor. 

 În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţia 

subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I,, Dâmboviţa este 

organizată astfel: 

 urgenţa I- asigurată de Garda de Intervenţie a subunităţilor în raionul 

(obiectivul) afectat; 

 urgenţa a II a- asigurată de către subunităţile Inspectoratului; 

 urgenţa a III a- asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 

 urgenţa a IV a- asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul 

inspectorului general al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii de amploare 

de lungă durată. 



 În urgenţa I, de regulă, sunt cuprinse misiunile care trebuie executate de către 

structurile specializate, în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau 

înlăturării, după caz, a consecinţelor acestora, şi se referă la:  

   1. deblocarea căilor de acces şi a adăposturilor;  

   2. limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbuşire a unor 

construcţii;  

   3. salvarea victimelor;  

   4. acordarea asistenţei medicale de urgenţă;  

   5. descoperirea, identificarea şi paza elementelor de muniţie nefuncţionale sau 

neexplodate;  

   6. limitarea şi înlăturarea avariilor la reţelele de gospodărie comunală;  

   7. evacuarea şi asigurarea măsurilor de adăpostire a populaţiei şi a sinistraţilor aflaţi 

în zonele supuse riscurilor;  

   8. stingerea incendiilor;  

   9. decontaminarea personalului, terenului, clădirilor şi tehnicii;  

   10. asigurarea mijloacelor de subzistenţă.  

   

 b) În urgenţă a II-a se continuă acţiunile din urgenţa I, concentrându-se la locul 

evenimentului forţe şi mijloace de intervenţie, şi se îndeplinesc toate celelalte misiuni 

specifice, până la terminarea acţiunilor de intervenţie. Acestea se referă la:  

   1. dispersarea personalului şi bunurilor proprii în afara zonelor supuse riscurilor 

complementare;  

   2. evacuarea, protejarea şi, după caz, izolarea persoanelor contaminate;  

   3. asigurarea suportului logistic privind amenajarea şi deservirea taberelor pentru 

sinistraţi;  

   4. constituirea rezervei de mijloace de protecţie individuală şi colectivă;  

   5. decontaminarea personalului, terenului, clădirilor şi tehnicii, dacă situaţia o 

impune;  

   6. executarea controlului contaminării radioactive, chimice şi biologice a 

personalului şi bunurilor proprii;  



   7. executarea controlului contaminării surselor de apă potabilă;  

   8. executarea controlului sanitar-epidemic în zonele de acţiune a forţelor şi 

mijloacelor proprii;  

   9. asanarea terenului de muniţia neexplodată, rămasă în urma conflictelor militare;  

   10. refacerea sistemului de alarmare şi a celui de comunicaţii şi informatică;  

   11. controlul şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea viabilităţii unor căi de 

comunicaţie, pentru transportul şi accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie;  

   12. asigurarea mijloacelor de subzistenţă;  

   13. îndeplinirea altor misiuni stabilite prin lege.  

    Pentru îndeplinirea misiunilor sunt solicitate conform planurilor de cooperare 

forţe şi mijloace de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie, unităţi ale MApN, Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, 

precum şi forţe şi mijloace puse la dispoziţie de către Comitetul Local pentru Situaţii 

de Urgenţă.  

  

 Secţiunea a 4a. 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; 

 c.aplicarea măsurilor privind ordinea 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: 

staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor 

sanitare care vsunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu 

responsabilitate înn gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea 



naţională, staţiile de producere şi distribuire a energiei, garajele de vehicule ale 

serviciilor de urgenţă, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii 

de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, 

precum şi căi de transport, clădiri pentru învăţământ; 

 f.limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor 

acesteia cu mijloacele din dotare. 

 Secţiunea a Va. Instruirea. 

 Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul unităţii şi 

subunităţilor pe baza programelor elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie de nevoile de pregătire, 

tipurile de risc ce pot afecta judeţul Dâmboviţa, gradul de dotare cu mijloace şi 

materiale. 

 Forţele specializate de intervenţie – voluntare şi private se pregătesc în cadrul 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau operatorilor economici unde sunt 

organizate, în baza programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Basarab I,, Dâmboviţa.  

 Secţiunea aVIa. Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de 

cooperare. 

 Sistemul informaţional- decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 

observării, detectării, măsurii , înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, 

alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor de către factorii implicaţi în 

acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

 Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic 

superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, 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. 

 Circuitul informaţional- decizional se realizează conform anexei nr.2. 

 



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 Local Tatarni a prevazut in bugetul anului 2020 suma de 10000 lei, 

fonduri necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le 

reprezintă. 

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 comunei Tatarani. 

 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. 

 În funcţie de modificările ce vor surveni, Planul de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor va fi actualizat cu evoluţia situaţiilor din teren. 
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