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PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  
 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Sectiunea 1 

 

Definiție, scop şi obiective 

 
Importanţa şi complexitatea riscurilor contemporane şi a mizei economice subscrise acestora 

privind viziunea globală asupra riscurilor existente şi a metodelor / mijloacelor de prevenire şi de 

intervenţie la dispoziţie.  

Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă s-a elaborat în scopul identificării şi 

evaluării tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, pentru stabilirea măsurilor în domeniul 

prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, de către autorităţile 

administraţiei publice locale, în „ Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ 

teritoriale”. 
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Planul de analiză şi acoperire al riscurilor din unitatea administrativ-teritorială, denumit în 

continuare PAAR, reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ 

sau localitate componentă acestuia  (reşedinţă de judeţ, municipiu, oraş, comună), măsurile, acţiunile şi 

resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scopul ,, Planului de analiză şi acoperire al riscurilor “ este acela de a permite autorităţilor şi 

celorlalţi factori de decizie să facă alegerile 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. 

Obiectivele ,, Planului de analiză şi acoperire al riscurilor “   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 situaţii de urgenţă;  

-  alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare. 

 

Sectiunea 2 

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor  

 

2.1. Acte normative de referinta :  

- O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 Metodologia de elaborare a planului de analiză şi acoperire 

al riscurilor din unitatea administrativ-teritorială ; 

- Legea 307 / 2006 a P.S.I.,  cu modificările ulterioare; 

- Legea 481 / 2004, cu modificările ulterioare ; 

- Ordinul nr. 459 din 2019, Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta 

hidrologica precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale ale 

cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera, din 07.03.2019 ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a 

unităţilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice şi operatorilor economici din punct 

de vedere al protecţiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice,  
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- Ordinul nr. 1475 din 13.10 2006, ,, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca 

urmare a incendiilor de pădure ” ; 

- Ordinul nr. 163 din 28.02 2007, Normă generală de apărare împotriva incendiilor; 

- Ordinul nr. 160 din 23.02 Regulament  de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a 

activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă ;  

-   Ordinul nr. 459 din 2019, Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta 

hidrologica precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale ale 

cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera, din 07.03.2019 ; 

-   Regulamentul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgoviște ; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al 

Municipiului Târgovişte . 

 

2.2 Structuri organizatorice implicate : 

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste ; 

- Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Municipiului Targoviste ;  

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte 

 

2.3. Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu : 

                2.3.1. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste : 

organizează şi conduce toate activităţile de gestionare ale situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului 

Targoviste . 

CLSU al municipiului Targoviste are în componenţă:  

(a) Preşedintele CLSU  -  primarul municipiului Târgovişte ; 

(b) Vicepreşedintele  CLSU – viceprimarul municipiului Târgovişte ; 

(c) Secretarul CLSU - secretarul general al municipiului ; 

(d) Membrii  - şefii direcţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Târgovişte, 

conducători ai instituţiilor din sectorul de competenţă -  municipiul Târgovişte, regiilor autonome şi ai 

altor agenţi economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial 

generatori de situaţii de urgenţă.  
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(e) Consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale sau din instituţii şi unităţi din subordine, reprezentanţi ai unor instituţii şi servicii publice 

cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, 

reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, regiilor autonome şi agenţilor economici cooptaţi în CLSU. 

Cooptarea  consultanţilor în CLSU se face la propunerea membrilor acestuia în baza  funcţiilor de sprijin 

stabilite potrivit legii. 

Continuitatea  activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă CLSU se asigură  prin Centrul 

Operativ cu Activitate Temporară . 

În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară la locul producerii unor evenimente excepţionale a 

acţiunii tuturor forţelor şi mijloacelor stabilite pentru intervenţie, se realizează de către o persoană 

împuternicită de către CLSU .  

 

CLSU are următoarele atribuţii principale: 

(a) informează CJSUD prin Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

,, Basarab I ” al judeţului DÂMBOVIŢA la tel.: 112, 0245611212, privind stările potenţial generatoare 

de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

(b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, 

stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

(c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale; 

(d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

(e) informează CJSUD şi Consiliul Local al municipiului Târgovişte asupra activităţii 

desfăşurate; 

(f) îndeplineste orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 

abilitate. 

          În gestionarea situaţiilor de urgenţă sau a celor potenţial generatoare CLSU al Municipiului 

Târgovişte îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:          

I. În perioada premergătoare unei situaţii de urgenţă : 

(a) Organizează aplicarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, cu 

respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi  

organelor locale ale administraţiei de stat; 
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(b) Asigură şi urmăreşte, la nivel local, respectarea de către persoanele fizice şi juridice a 

legislaţiei în domeniu; 

(c) Iniţiază, elaborează şi fundamentează activităţi şi programe de prevenire şi protecţie a 

populaţiei şi bunurilor materiale, pe baza hotărârilor C.J.S.U.Dâmbovița în vederea alocării de la buget a 

fondurilor necesare si urmăreşte utilizarea acestor fonduri; 

(d) Coordonează pregătirea populaţiei, privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în caz de 

situaţii de urgenţă, pe localitate, instituţii şi agenţi economici; 

(e) Asigură, la nivel local, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor de simulare privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

(f) Propune necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru acţiuni de 

prevenire, intervenţii şi refacere în  situaţii de urgenţă; 

(g) Propune Consiliului Local al Municipiului Târgovişte nivelul fondului de rezervă 

bugetară, prevăzut la partea de cheltuieli a bugetului local, pentru finanţarea acţiunilor de intervenţie, 

recuperare şi reabilitare după producerea situaţiilor de urgenţă; 

(h) Analizează periodic, modul de îndeplinire a acţiunilor de prevenire prevăzute în 

planurile proprii,  măsurile privind pregătirea populaţiei şi a factorilor cu răspunderi şi atribuţii în caz de 

situaţii de urgenţă; 

(i) Analizează şi validează măsurile aprobate de preşedintele CLSU al Municipiului 

Târgovişte între şedinţe  sau, le corectează ori modifică, după caz; 

(j) Stabileşte fluxurile informaţionale, sistemul de comunicaţii şi de înştiinţare - alarmare 

pentru alarmarea populaţiei, conducerea activităţilor de intervenţie, recuperare şi reabilitare si propune 

alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Târgovişte a resurselor financiare necesare realizării, 

menţinerii şi dezvoltării acestor sisteme; 

(k) Stabileşte sistemul de raportare pe linia situaţiilor de urgenţă la nivel local, dacă 

C.J.S.U.Dâmbovița nu prevede altfel . 

II. În timpul producerii unei situaţii de urgenţă: 

(a) Aplică măsurile operative urgente de protecţie şi intervenţie stabilite pentru tipul de 

risc respectiv, cu respectarea nivelurilor de intervenţie prevăzute în documentele de intervenţie ; 

(b) Informează C.J.S.U.Dâmbovița prin Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgentă ,, Basarab I” al judeţului Dîmboviţa la tel.: 112, 0245611212, despre situaţia produsă, 

măsurile întreprinse şi nevoile de sprijin; 

(c) Dispune înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici 

şi populaţiei ce pot fi afectate; 
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(d) Integrează şi coordonează, prin C.O.A.T., acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor 

distructive din zona de competenţă; 

(e) Coordonează realizarea funcţiilor de sprijin de către serviciile publice responsabile ; 

(f) Stabileşte măsuri de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale necesare desfăşurării 

activităţii economico – sociale, în zona afectată; 

(g) Organizează primirea şi întrebuinţarea în intervenţie a forţelor şi mijloacelor de 

intervenţie sosite din localităţile vecine, judeţene, naţionale sau din străinătate; 

(h) Organizează primirea şi distribuirea ajutoarelor sosite din ţară şi străinătate;  

(i) Hotărăşte şi avizează ajutoarele materiale şi băneşti date de stat pentru populaţie; 

(j) Hotărăşte asupra funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, şcolare 

precum şi a unităţilor de producţie de primă necesitate pentru populaţia din zona de dezastru; 

III.  În perioada de intervenţie, refacere şi reabilitare: 

(a) Asigură planificarea misiunilor şi resurselor până la terminarea acţiunilor de 

intervenţie; 

(b) Desemnează grupul pentru planificarea şi conducerea acţiunilor de refacere şi 

reabilitare a zonei afectate; 

(c) Desemnează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea 

efectelor şi pagubelor produse şi le asigură mijloacele  necesare desfăşurării activităţilor; 

(d) Analizează în şedinţe extraordinare cauzele producerii situaţiilor de urgenţă, modul de 

acţiune a C.L.S.U., a forţelor şi mijloacelor de intervenţie, concluziile care s-au tras, lecţiile de învăţat şi 

stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor  de urgenţă, 

de reducere a gradului de vulnerabilitate a comunităţilor faţă de riscul generator de situaţii de urgenţă; 

(e) Planifică şi asigură desfăşurarea activităţilor legate de condiţiile de viaţă ale 

sinistraţilor ; 

(f) Coordonează şi verifică aplicarea măsurilor sanitare, sanitar-veterinare şi de impunere 

a legii ; 

(g) Stabileşte şi sprijină activităţile de repartizare şi utilizare a ajutoarelor materiale şi 

băneşti acordate de stat, de organizaţii naţionale şi internaţionale; organizează distribuirea acestora; 

(h) Avizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru refacerea 

lucrărilor de infrastructură; 

(i) Reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie specifice. 

Preşedintele C.L.S.U. are următoarele atribuţii principale : 

(a) Convoacă întrunirea CLSU, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia ;  
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(b) Semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate ; 

(c) Semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte 

normative ; 

(d) Informează operativ pe preşedintele C.J.S.U.Dâmbovița  

            Vicepreşedintele CLSU îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, este șeful 

Centrului de Conducere și coordonare a Evacuării în situații de conflict armat / sau în situații de urgențe 

civile, precum şi pe cele care îi revin ca membru al CLSU al Municipiului Târgovişte ; 

           Secretarul CLSU :  

a)  asigura, întocmirea planurilor locale  în domeniul Situațiilor de Urgență ; 

b) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

c) asigură centralizarea datelor  primite de la structurile proprii ; 

d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de dispoziţii, pe care le 

prezintă spre aprobare ; 

e) difuzează la componentele C.J.S.U.Dâmbovița şi la autorităţile interesate şi vizate, 

documentele emise privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 

f)    asigură întocmirea și transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la 

declanșarea evenimentului și nu mai mult de 12 ore de la incetare ; 

g) informează operativ pe membrii CLSU ( conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care 

le reprezintă) asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi 

măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; 

h) întocmeşte proiecte de comunicate de presă; 

Membrii CLSU îndeplinesc următoarele atribuţii: 

(a) Participă la şedinţele CLSU; 

(b) Prezintă informări şi puncte de vedere; 

(c) Menţin permanent legătura cu C.O.A.T.  odată ce acesta a fost activat; 

            Consultanţii în CLSU au următoarele obligaţii: 

(a) Participă la şedinţele comitetului; 

(b) Consiliază membrii CLSU asupra problemelor tehnice şi de specialitate; 

(c) Asigură documentarea tehnică de specialitate . 

2.3.2. Centrul Operativ cu Activitate Temporara (COAT), se constituie prin dispoziţia 

primarului. 

COAT al CLSU este o structură tehnico-administrativă care se activează pe durata stării de alertă 

sau la ordinul Centrului Operaţional ( CO ) al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență ,, Basarab I ” al 
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judeţului DÂMBOVIŢA ( IJSUD ), precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru 

pregătirea răspunsului în situaţii de urgenţă: 

(a)  Spaţiul de lucru al COAT în sediul primăriei - se stabileşte în biroul Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență . 

(b) Organizarea, dotarea, funcţionarea, stările de pregătire şi fluxurile informaţionale ale 

COAT al municipiului Targoviste, se stabilesc prin  regulamentul de organizare şi funcţionare al 

acestuia, elaborat de CLSU, potrivit reglementărilor stabilite de C.O. Permanent al C.J.S.U.Dâmbovița ; 

(c) Dotările pentru  COAT al municipiului Targoviste se asigură de către municipiul 

Târgoviște ; 

(d) COAT coordonează funcţiile de sprijin ( asigurate de direcţiile subordonate )  potrivit 

prevederilor legale şi regulamentele elaborate de ministerele responsabile ; 

(e)  COAT asigură activitatea de Secretariat Tehnic Permanent al CLSU; 

(f) COAT se constitue din personalul aparatului propriu al primăriei municipiului 

Targoviste. 

(g) Compartimentul Situații de Urgență asigură funcționarea C.O.A.T. . 

(h) Secretarul general al Municipiului Târgoviște în situații de conflict armat / sau în 

situații de urgențe civile este locțiitorul șefului Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuării.   

            La producerea  situaţiilor de urgenţă, C.O.A.T. se completează cu personal cu atribuţii pe linia 

asigurării funcţiilor de sprijin şi gestionării situaţiilor de urgenţă prin dispoziţie a primarului pe baza 

propunerilor membrilor CLSU ; 

(i) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul C.O.A.T. este investit cu 

exerciţiul autorităţii publice; 

Pe timpul funcţionării, C.O.A.T. împreună cu secretarul C.L.S.U. îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale : 

(a) Centralizează şi transmite operativ la C.J.S.U.Dâmbovița, prin Centrul Operaţional al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă ,, BASARAB I ” al judeţului Dâmboviţa la tel.: 112, 

0245611212, date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de 

urgenţă în zona de competenţă  administrativ teritorială şi învecinată; 

(b) monitorizează situaţiile de urgenţă produse pe raza sectorului de competenţă, municipiul 

Târgovişte şi informează, prin Centrul Operativ, C.J.S.U.Dâmbovița despre evoluţia acestora; 

(c) urmăreşte aplicarea planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 

(d) asigură transmiterea operativă a hotărârilor şi dispoziţiilor de intervenţie forţelor şi mijloacelor 

proprii sau celor sosite în sprijin sau întărire; 



   

 9 

(e) asigură menţinerea legăturilor de comunicaţii cu C.O. permanent al C.J.S.U.Dâmbovița  şi cu 

celelalte C.O.A.T.-uri implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

(f) stabileşte şi centralizează necesarul  de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul 

situaţiilor de urgenţă şi face propuneri sau înaintează solicitări C.O. permanent pentru asigurarea 

acestora; 

(g) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; 

(h) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de 

lege; 

(i) împreună cu secretarul CLSU execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

(j) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

(k) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor CLSU; 

(l) gestionează documentele  CLSU; 

(m)asigură punctul de contact cu Centrul Operativ  permanent al C.J.S.U.Dâmbovița ; 

 

     COAT asigură secretariatul tehnic permanent ale CLSU  şi îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

(a) asigură convocarea CLSU şi transmiterea ordinii de zi; 

(b) întocmeşte planul de alarmă şi asigură alarmarea CLSU la producerea situaţiilor de urgenţă; 

(c) împreună cu secretarul CLSU primește şi pregătește materialele pentru şedinţele CLSU şi le prezintă 

preşedintelui şi membrilor acestuia; 

(d) îndeplineşte alte sarcini stabilite de CLSU sau de preşedintele acestuia .  

 

2.3.3. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgovişte ( S.V.S.U. 

Tgv.),   este o structura specializată cu o dotare specifică care se constituie în subordinea Consiliului 

Local al municipiului Târgovişte, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a 

situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de 

prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor 

producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de indrumare şi control, intervine în timp oportun 

pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi 

salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate 

pentru asemenea situaţii. 
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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgovişte se constituie potrivit 

legii, în municipiul Târgovişte, în subordinea Consiliului Local şi făcând parte din structura organizatorică a 

acestuia. 

Activitatea serviciului este coordonată de către primarul municipiului Târgovişte . 

            Sediul serviciului este dispus în municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 6 . 

            Serviciul voluntar asigură intervenţia în sectorul de competenţă - teritoriul administrativ al 

municipiului Târgovişte, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create sau desfăşoară acţiuni pentru aplicarea 

hotărârilor CLSU privind limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea logistică a populaţiei din zonele 

afectate, sprijinirea forţelor de intervenţie profesioniste ( pompieri militari, ambulanţă, etc. ) pe timpul 

intervenţiei acestora . 

S.V.S.U. Tgv are următoarele atribuţii principale : 

- desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor 

de prevenire, comportare şi apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor ;   

- pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele C.L.S.U. pentru asigurarea condiţiilor minime de 

supravieţuire a populaţiei; 

- execută acţiuni de evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse de către 

primarul municipiului Târgovişte, în calitate de preşedinte al Comitetului Local Pentru Situaţii de 

Urgenţă ; 

- cunoaşterea încălcărilor frecvente a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de 

incendiu, sau alte situaţii de urgenţă şi aducerea la cunoştinţa factorilor de decizie pentru stoparea 

acestor situaţii ;  

- sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând Consiliului Local al Municipiului Târgovişte pentru 

instruirea persoanelor care execută lucrări care pot reprezenta un pericol de incendiu ; 

- popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative 

care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care 

duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora ;  

- participă la aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie ;  

- participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă  şi alte 

forţe stabilite prin planurile de cooperare ; 

- asigură cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor şi sistemelor de alimentare cu apă de  pe raza 

localităţii ; 
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- verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, 

care constă în: 

              - efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a 

incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă ;  

              -  face propuneri pentru înlăturarea cauzelor care pot genera potenţiali factori de risc şi 

urmăreşte rezolvarea operativă a acestora ; 

              - stabileşte restricţii ori interzice utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu 

pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, 

explozii etc. ; 

             - asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate 

pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de 

periculozitate ;  

               - sprijină conducătorii instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Târgoviște  pentru realizarea activităţii de prevenire ;  

               - sprijină conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă ;  

             - acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a or icărui pericol constatat 

pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane ;  

               - informeaza președintele CLSU, primarul Municipiului Târgovişte, personalul inspecţiei de 

prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Dâmboviţa asupra 

încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri 

menite să înlăture pericolul; 

- execută acţiuni de intervenţie pentru sprijinirea formaţiunilor militare ale I.S.U.J. Dâmboviţa cu 

echipele specializate de stingere a incendiilor/inundații, căutare, deblocare-salvare, acordarea primului 

ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia persoanelor şi a bunurilor materiale şi a 

mediului, evacuare ; 

- întocmeşte documentele operative de intervenţie; 

- planifică, organizează şi execută instruirea voluntarilor asupra modului de intervenţie în diferite 

situaţii;  

- asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi 

semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de 

acces şi de intervenţie din cadrul localităţii ; 
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- acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, 

inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul Municipiului Târgovişte; 

- participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu 

apă a Municipiului Târgovişte; 

- participă la evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate ; 

- menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice din dotare ; 

- organizează şi pune în funcţiune, prin forţele proprii sau împreună cu alte structuri, locaţii speciale cu 

dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei;  

- participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre ;  

- participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea 

asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre.  

S.V.S.U. al municipiului Târgoviște are în dotare : 

-  1 autospecială de intervenție MERCEDES ( ASPIM ), dotată cu motopompă, furtune ( A, B, 

C, D ), scară ( 13,5 m ), instalație de iluminat, grup electrogen ), 4 aparate de respirat cu 8 tuburi de 

oxigen ; 

-  1 autoutilitară de intervenție – logistică marca RENAULT MASTER, dotată cu grup 

electrogen, aparat de sudură, polizor unghiular, 4 motofierăstraie de diferite capacități, 1 emondor, 2 

sisteme de iluminare autonome, 2 motopompe, 2 sisteme de iluminare profesionale, 2 lămpi profesionale 

1000W, 2 motopompe, unelte genistice cu care se execută intervențiile, monitorizarea municipiului, 

controlul pe linia Protecției Civile, P.S.I. și verificările săptămânale și lunare ale sistemului de 

înștiințare-alarmare ; 

În situații de urgențe complexe, incendii de vegetație, fenomene meteoroogice periculoase cum 

ar fi inundații, înzăpezirii etc., S.V.S.U. al municipiului Târgoviște are in dotare autospeciala multirol, 

marca Renault 433 TRUCK 6 x 6, cu următoarele dotări : 

- modul de stingere cu capacitatea de 7.000 l ( cu motompă ) ; 

- modul de vidanjare ; 

- pompă hiraulică pentru refularea apei ; 

- modul pentru topirea zăpezii ; 

- nacelă ; 

- lamă pentru deszăpezire ; 

- benă transport . 

- 46  funcții, voluntari încadrați în compartimentul prevenire, 4 grupe intervenție ( incendii ) și 

o echipă specializată . 
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Numărul de telefon / fax al S.V.S.U. al municipiului Târgoviște : 0374649312 sau prin O.S. al 

primăriei 0245.611222 . 

CAPITOLUL II 

CARACTERISTICILE UNITĂȚI ADMINISTRATIV – TERITORIALE 

Sectiunea 1. AMPLASAREA GEOGRAFICA SI RELIEF 

a. Municipiul Târgovişte  este reşedinta judetului Dâmbovița . 

b. ASPECTE  ADMINISTRATIVE 

 Municipiul Târgovişte : este situat în câmpia subcolinara care-i poarta numele, parte a câmpiei 

piemontane înalte, în apropierea paralelei de 45o. Inălțimea dealurilor din vecinatatea orașului atinge cota de 

295 m, întreaga zonă colinară caracterizându-se prin văi săpate de torenți. In marginea vestică a Municipiului 

Târgoviște relieful este ușor boltit, formând pragul interfluvial dintre Ialomița și Dâmbovița . Vatra 

municipiului, delimitată la est de râul Ialomița, se afla la o înăltime de 10 – 15 m deasupra luncii inundabile a 

Ialomiței . 

 Municipiul Târgovişte este situat în partea centrală a judeţului, cu o suprafaţa a sectorului ( zona 

administrativ-teritorială ) –  5.347 ha din care 11 Km2 construiţi ( din care suprafața intravilanului este de 

2123,43 ha  ) .  

 Are ca vecini:      

- la N : comuna Aninoasa - învecinată  municipiului Târgovişte, situată în partea central – 

nordică a judeţului, la 7 km de municipiu, cu o suprafaţă de 2757 ha, este formată din trei sate - 

satul Aninoasa - reşedinţa comunei; satul Săteni; satul Viforâta; nr.de locuitori : 6.288 ; 

- la N. și N.V. : comuna Şotânga, la o distanţă de 9 km de Târgovişte, cu o suprafaţă de 

3515 ha, este formată din 2 sate : satul   Şotânga - sat de reşedinţă și satul Teiş; nr. de locuitori : 

7165 ; 

- la NE şi E : comuna Răzvad situată la o distanţă de 8 km de Târgovişte cu o suprafaţă 86 

km2, este formată din trei sate : satul Răzvad - sat de reşedinţă; satul Valea Voivozilor si 

Gorgota; nr. de locuitori : 8.710 ) ; 

- la S.E., S., S.V. : comuna Ulmi este situată la o distanţă de 4 km de Tărgovişte , cu o 

suprafaţă de 3250 ha, este formată din 8 sate : satul   Ulmi - sat de reşedinţă; satul Nisipuri; satul 

Dimoiu; satul Matraca; satul Udreşti; satul Colanu; satul Dumbrava și satul Viişoara; nr. de 

locuitori : 4.553 ; 

- la SV şi V : comuna Dragomireşti este situată la o distanţă de 12 km de Târgovişte, cu o 

suprafaţă de 38 km², este formată din 6 sate : satul  Dragomireşti - sat de reşedinţă; satul  



   

 14 

Decindeni; satul  Geangoesti; satul  Mogoşeşti; satul  Râncaciov și satul Ungureni; nr. de 

locuitori : 8.953 ; 

- la S. : comuna Văcăreşti este situată la o distanţă de 12 km de Târgovişte, cu o suprafaţă 

de 54 km2 , este formată din 4 sate satul : Văcăreşti - sat de reşedinţă; satul Bungetu şi satul 

Brăteştii de Jos; nr. de locuitori : 5.130 . 

 

Sectiunea 2.  CARACTERISTICI CLIMATICE 

a. Municipiul Târgovişte beneficiaza de un climat plăcut, determinat de asezarea geografica si de 

relief, unul dintre cele mai favorabile din tara . Clima se caracterizeaza printr-o temperatura medie anuala de 

9,9oC si o amplitudine termica de 22oC . Valoarea anuala a bilantului radiativ este de 50 kcal / cm .  

Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vantului de nord – vest, nord – est si vest cu viteze 

medii anuale intre 0,9 m / s si 3,2 m / s si viteze medii lunare intre 0,9 m / s si 4,2 m / s . 

Precipitatiile atmosferice ating in zona municipiului valori cuprinse intre 470 – 780 mm anual, desi s-au 

inregistrat si valori extreme . 

 

b. Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc.) 

Pe teritoriul municipiului Târgoviste s-au înregistrat fenomene meteorologice mai semnificative, în 

anul 2005 cand regimului pluviometric a depasit 100 l. / mp / 24 h., în anul 2007 în lunile iunie si iulie s-

au produs vijelii de mare intensitate sub formă de tornadă si descarcari electrice, care a afectat peste 70 

clădiri, care au rămas fără acoperişuri, în anul 2010 datorită topirii bruște a zăpezii, cartierul Romlux, 

str. Calea Câmpulung și zona supermaket Penny ( autogară ), au fost iundate iar în perioada iunie – 

august s-a caracterizat  printr-un regim pluviometric care a depășit frecvent 50 l. / mp / 24 h. . 

Datorită precipitaţiilor abundente într-un interval de timp de 2 la 4 zile / sau mai mult, în zona 

Aleea M. Dealu, sau acumulat mari cantităţi de apă care au inundat majoritatea proprietăţilor de pe 

partea dreaptă a DN 71 ( scurgeri versanţi ), în perioada 2015 - 2018 .  

Aceeaşi situaţie s-a regăsit şi în cartierul Priseaca  în ani 2013 – 2018 . 

Pe linie de inundații : 

-  în anul 2005 -  din cauza regimului pluviometric abundent s-au produs pagube la circa 

40 de gospodării în zona Romlux iar datorită topirii bruște a zăpezii zona Romlux, str. 

Calea Câmpulung și zona supermaket Penny ( autogară ) au fost afectate peste 60 

gospodării ; 

- În anul 2014 – lunile Mai şi iulie au fost deosebit de ploioase, regimului pluviometric 

abundent într-o perioada lungă de timp de  2 la 4 zile au produs pagube la circa 30 de 
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gospodării în localitatea Priseaca, Romlux, str. Calea Câmpulung DN 72 A, str. Aleea 

M. Dealu și zona supermaket Penny ( autogară ) au fost afectate mai multe gospodării.  

- În urma eroziunii malului drept al râului Ialomița, zona - Parcul M. Bravu și a peste 20 

de gospodării afectate în valoare estimată de comisia numită prin ordinul prefectului nr. 

4 din 12.01.2015 a fost de 11.000.000.000 lei . 

- În anul 2015,  lunile iunie și iulie - au fost deosebit de ploioase, regimului pluviometric 

abundent într-o perioada lungă de timp sau produs pagube la peste  25 de gospodării în 

clocalitatea Priseaca, str. Aleea M. Dealu, zona Romlux ; 

- În anul 2016,  luna iulie - a fost deosebit de ploioasa, regimul pluviometric abundent 

într-o perioada lungă de timp sau produs pagube la peste  20 de gospodării în localitatea 

Priseaca, str. Aleea M. Dealu, zona Romlux ; 

- În anul 2018 lunile iunie, iulie -  regimul pluviometric abundent într-o perioada lungă 

de timp au produs pagube la circa 30 de gospodării în localitatea Priseaca, zona 

Romlux, str. Calea Câmpulung DN 72 A, str. Aleea M. Dealu, pasaj Romlux ;  

- În anul 2019, luna ianuarie datorită datorită topirii zăpezii și precipitațiilor în localitatea 

Priseaca, str. Soarelui o gospodărie a fost inundată ; 

- În anul 2020, luna iunie – datorită fenomenelor meteo periculoase, regim pluviometric 

abundent într-o perioada scurtă de timp canalizarea pe str. Luceafărului a refulat ; 

      Datorită precipitațiilor abundente și deversărilor controlate a barajului Pucioasa în anul 2015,  

malul drept al râului Ialomița în zona Parcului M. Bravu a fost afectată pe lungime de peste 500 m. 

      În anul 2016 în lunile mai, iunie, datorită precipitațiilor abundente și colmatarea canalului 

colector de la limita localității Aninoasa cu municipiul Târgoviște a produs inundarea a 3 locuințe           

( Aleea M. Dealu ), cu pagube în valoare de  aproximativ de 25.000 . 

       În perioada 2017, 2018, 2019, 2020  datorită fenomenelor meteo periculoase, Pasajul Romlux 

a fost frecvent inundat. 

     Anul 2020 se caracterizează a fi fost deosebit de secetos iar pe timp de vară temperaturile au 

depăşit frecvent limitele de disconfort termic -  frecvenţă mare a incendiilor de vegetaţie, volumul 

acumulărilor de apă a scăzut semnificativ ( Lacul parcului Chindia, al Grădinii Zoologice  precum și 

Iazul Morilor ) . 

 

Sectiunea 3. REŢEAUA  HIDROGRAFICĂ 

Cea mai importanta apă curgătoare care străbate teritoriul municipiului, pe directia nord, vest -  

sud, est, este râul Ialomita, cu un debit mediu de 9 – 13 mc/s şi o viteza a apei intre 0,75 m/s si 8,4 m/s .  
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La 4 km spre vest de valea Ialomitei curge pârâul Ilfov dar și pe raza municipiului, iar pârâul 

Milioara ( Mierea ) a fost canalizat și deviat catre raul Ilfov . 

Pe terasa Ialomitei, pânza freatică se afla la adâncimea medie de 3 – 5 m, iar în lunca înalta a 

Ialomiței și în lunca pâraielor Ilfov si Milioara la adancimea de 1,5 – 3 m .  

Reţeaua hidrografică - este formată din două mari sisteme hidrogeografice distincte: Ialomiţa şi 

Dâmbovița. 

În urma finalizării centurii municipiului Târgoviște podul rutier peste râul Ialomita, în punctul 

Teis a fost consolidat circulația realizându-se pe două benzi de circulație pe sens . 

 

b. Bazine hidrografice: 

S.G.A. Ialomiţa Superioară cuprinde râul Ialomiţa şi afluienţii acestuia. 

 

   c. Acumulări piscicole  

 - lacul Priseaca 1, deţinător Municipiul Târgovişte – pus în funcţiune în anul 1976 . 

 

d.Amenajări hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva 

inundaţiilor, etc.) 

S.G.A. Ialomiţa Superioară - principalele obiective: 

 - Priza gravitaţională Teiş (construcţie din beton) – L = 90 m, Q= 3 mc/s; 

 - Iazul Morilor (canal din pământ executat în secolul XIX)- L = 6,9 Km, Qmax.=2,5 mc/s; 

 - Priza gravitaţională Valea Voievozilor (construcţie din beton)- 2 deschideri x 1,75m, Q= 5 

mc/s;  

 - Lucrare „Regularizare Ialomiţa la Târgovişte” (lucrarea este amplasată la podul rutier „Mihai 

Bravu”) – L = 312 ; 

- Amenajarea hidro Priseaca, pr. Mierea ( lucrare amplasată pe partea dreaptă a DN. 72 A, la 

intrarea în cartierul Priseaca . 

 

Sectiunea 4. POPULAŢIE 

a.  Numărul populaţiei 

Se ridică la aproximativ  91.013  locuitori  -   ianuarie 2021  . 

                     b. Structura demografică 

- Bărbaţi şi băieţi : 42.640 locuitori ; 

- Femei şi fete : 48.373 locuitori . 
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Majoritatea locuitorilor sunt români ( 88,01% ), cu o minoritate declarată de rromi ( 3,36% ).  

Pentru 7,52% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută . 

În structura pe vârste a populatiei se observă o accentuare a procesului de îmbătrinire demografica 

prin cresterea proportiei persoanelor adulte si varstnice cu precădere a celor de peste 40 ani – 60 de ani 

paralel cu scăderea numarului si proportiei persoanelor sub 15 ani . Astfel ponderea populatiei tinere 

cuprinsa între 0 – 19 ani a scăzut, reprezentând 15.000 locuitori .  

                    În luna noiembrie 2020, numărul nașterilor au scăzut faţă de luna octombrie 2020, iar 

numărul deceselor a crescut comparativ cu luna precedentă. 

                    În luna noiembrie 2020, căsătoriile au reprezentat 77,4% din numărul celor din luna 

noiembrie 2019, iar divorțurile au reprezentat 80,0% față de luna corespunzătoare din anul precedent. 

        La recensământul din anul 2011 : 

➢ număr de gospodării : 34.279 ;         

➢ număr blocuri – 575 ; 

➢ număr scări – 1.420 ; 

➢ număr apartamente – 28.970 ; 

➢ număr camere : - 82.198 ; 

➢ număr locatari – 54.614 ( blocuri ) ; 

➢ suprafaţă locuibilă de : peste 1.231.000 m2 ; 

 Bunurile din patrimoniul U.A.T. :  

Locuințe sociale :  

➢ număr de imobile – 8 ; 

➢ număr apartamente aferente acestora – 365 : 

➢ suprafață utilă totală – 14.758,96 m2 . 

Spații cu altă destinație decât cea de locuit : 

➢ număr spații în domeniul privat – 2 ; 

➢ număr spații în domeniul public : 12 . 

            

                             

            c. Mişcarea naturală 

          În sensul stabilirii unei densități medii relevante a populației în municipiu, se va studia raportul 

dintre numărul de locuitori și suprafața în km2 a intravilanului. 

 Municipiul Târgoviște are o densitate a populației de 1709,3 loc. / km2 . 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
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          Sporul natural  ( nou născuți vs. persoane decedate ) în intervalul 2010-2015 are o valoare mică, 

însă este pozitiv. Cu toate acestea, bilanțul locuitorilor înregistrează o scădere procentuală de 3,69 unități 

pe parcursul celor 6 ani  ( 2010-2015 ) . 

            In cazul Municipiului Târgoviște, depopularea este explicabilă în sensul soldului negativ dintre 

valoarea numerică a sporului natural și cea a soldului migrator . 

          Astfel, cauza principală a scăderii numărului locuitorilor este constituită de fenomenul de 

migrație. 

          Depopularea cauzată de valoarea soldului migrator mai mare decât cea a sporului natural pe acest 

interval este un fenomen complex, cu factori de influență atât de context local (sistarea activităților din 

domeniul industriei), cât și de context național și global ( nivelul salarial mediu în România vs. statele 

dezvoltate ale Uniuniii Europene sau criza financiară a ultimilor ani care a generat valori de șomaj mai 

mari ) . 

 La 1 iulie 2020, populația după domiciliu era în Târgoviște de 91.447 persoane, din care 42.919 

bărbați ( 46,9 % ) și 48.528 femei ( 53,1 % ) valorile negative ale sporului natural conjugate cu cel ale 

soldului migrației externe, au făcut ca populația după domiciliu a Municipiului Târgoviște să se 

dimensioneze în perioada 2015 – 2020 cu 2.573 persoane mai puțin ( - 2,7 % ) . 

 Structura pe vârste a populației după domiciliu poartă amprenta specifică unui proces de 

îmbătrânire demografică, marcat în principal, de scăderea unei natalități, care a determinat reducerea 

absolută și relativă a populației tinere în vârstă de 0 -  14 ani și de creștere a populației vârstnice de 60 

ani - și peste . 

 La 1 iulie 2020, comparativ cu 1 iulie 2015, se remarcă reducerea populației tinere 0 – 14 ani de 

la 13,8 % la 13,6 % și creșterea ponderii celei vârstnice de peste 60 ani și peste de la 18,9 % la 23,5 % . 

 Populația după domiciliu adultă ( 15 – 59 ani ) la 1 iulie 2020 reprezintă 64,9 % față de 67,3 % 

cât era în 2015 . 

           Dinamica populației municipiului indică aceeași tendință ca și în majoritatea localităților urbane 

din România, respectiv scăderea mai accentuată a populației din mediul urban, parțial explicabilă prin 

migrația mai intensă, atât spre alte țări, mai ales către Italia, Spania, Marea Britanie, Franța si Germania 

(ca urmare a unei mai bune informări, dar și a unei mai bune pregătiri profesionale), cât și spre alte părți 

ale României ( în special către București și județul Ilfov) și chiar spre mediul rural, fiind bine pus în 

evidență fenomenul remigrației urban-rural, în special spre comunele limitrofe orașelor, cu standarde 

mai ridicate de viață (datorită conexiunii la infrastructurile tehnice urbane), dar cu costuri mai scăzute de 

întreținere. 
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  Sectiunea 5. CĂI DE TRANSPORT  

 

a. Reteaua stradală a municipiului Târgoviște măsoară în prezent 114,723 Km, din care 

86,5 % străzi modernizate ( asfaltate – 83,976 Km, betonate – 15,213 Km, pavate – 0,310 Km, balastate 

– 15,224 Km ) inclusiv șoseaua de centură care asigură devierea traficului rutier greu .  

Peste  85 % din lungimea totala a străzilor are asigurata evacuarea apelor meteorice . 

Drumuri naţionale:  

➢ DN 71 – Tărtăşeşti – Răcari – Târgovişte  – limită judeţ Prahova (Sinaia);                 

➢ DN 72 – Găeşti – Târgovişte – Dărmăneşti – Ploiești ;  

➢ DN 72 A – Târgovişte –Câmpulung ; 

 De asemenea, o serie de drumuri județene trec prin municpiu : DJ 701, DJ 702A,B,C,D,F,J,L; DJ 

710 A,B; DJ 711A,D; DJ 712 A,B; DJ 715; DJ 720A; DJ 721A; DJ 401A; DJ 503;  DJ 611; DJ 701. 

• DJ 711 Târgoviște — Bujoreanca 

• DJ 712 Târgoviște — Șotânga — Vulcana-Pandele — Brănești — Pucioasa 

• DJ 718A Târgoviște — Mănăstirea Dealu ; 

• DJ 719 Târgoviște — Valea Voievozilor ; 

• DJ 721 Târgoviște — Colanu — Văcărești — Perșinari — Gura Șutii — Produlești — Costești 

Deal . 

 

             b. Feroviare 

Municipiul nostru este deservit de magistrala feroviară Bucureşti – Titu – Găeşti – Piteşti. Din 

această linie ferată se ramifică de la Titu, spre nord o altă linie care ajunge la Pietroşiţa (punct terminus), 

care pune municipiul Tîrgovişte în legătură cu capitala ţării, respectiv localităţile din nordul judeţului şi  

spre municipiul Ploieşti. 

 Aceste căi de comunicaţii stabilesc legături între oraşul Târgovişte şi celelalte centre economice 

ale judeţului, căt şi legături în afara judeţului 

COD   

JUDET 
MAGISTRALĂ 

LINIE 

FERATA - 

COD 

Km 

INTRARE 

JUDEŢ 

Km 

IEŞIRE 

JUDEŢ 

DB 901 1 21 78+700 

DB 904 1 0 67 

DB 302 1 47 20 

DB 303 1 0 15 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bujoreanca
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ot%C3%A2nga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcana-Pandele,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ne%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pucioasa
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dealu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Voievozilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Colanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Per%C8%99inari
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_%C8%98u%C8%9Bii,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Produle%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Târgovişte - semnal prevestitor  Firul II Staţiile Zalhanaua – Târgovişte Nord – şină  tip 49; 

 Liniile industriale: 

                      -    Târgovişte Sud  

➢ S.C. Otelinox S.A.; 

➢ S.C. C.O.S. Târgovişte S.A. ; 

➢ S.C. Erdemir România S.R.L. ; 

➢ S.C.  Romlux Lighting S.A.. 

 

         c. Rute aeriene 

Partea de sud  - sud vest a municipiului este situata pe culoarului aerian ce face legătura 

între capitala şi oraşele reprezentative din vestul ţării. 

                   d. Reţele de conducte magistrale 

Reţea repartiţie M.P. Petrom: Târgovişte – Fieni; Târgovişte – Dragomireşti; Târgovişte -  

Bucşani; Valea Caselor – Mislea – Cobiuţa. 

Reţea repartiţie gaze M.P. S.C. Distrigaz:  - Răzvad – Târgovişte – Teiş – Aninoasa – Doiceşti-  

Pucioasa – Fieni . 

 

 

   

 

Sectiunea 6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ  

 

a. Zone industrializate / ramuri 

Pe ansamblu activitatea economică în municipiul Târgoviște poate fi ilustrată prin numărul 

de firme din fiecare domeniu și numărul de angajati cuprinși în aceste firme  ( mari firme : S.C. 

OTELINOX S.A., S.C. C.O.S. Târgovişte S.A ., S.C. Erdemir România S.R.L., S.C.  Romlux Lighting 

S.A. - Electroaparataj București – punct de lucru, S.C. Mecanică Rotes S.A., S.C. Vicas S.A, S.C. 

Rondocarton S.R.L.S.C.Cromsteel Asso S.A. ), astfel : 

 Situatia pe domenii de activitate : 

➢ Persoane juridice : 

➢ Ind. extractiva  : 6 firme – 19 angajați ; 

➢ Prod. şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat : 8 

firme –  8 angajați ; 

➢ Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare : 19 firme 

în funcţiune  –  744 angajați ; 

➢ Construcţii : 327 firme -  1866 angajați ;  

➢ Ind. Prelucrătoare  : 345 firme  –  6.452 angajați ; 
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➢ Agricultura, silvicultură şi pescuit : 45 firme –  132 angajați ; 

➢ Comert cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor : 1145 

firme – 3579 angajați ; 

➢ Turism, hoteluri si restaurante : 137 firme  în funcţiune -  1078 angajați ; 

➢ Transport şi depozitare  : 486  firme – 1829  angajați ; 

➢ Informaţii şi comunicaţii : 145 firme în funcţiune – 272 angajați ; 

➢ Intermedieri financiare şi asigurări : 56 firmei în funcţiune – 106 angajați ; 

➢ Tranzacţii imobiliare : 85 firme în funcţiune – 295 angajați ; 

➢ Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice : 467 firme în funcţiune – 1001 angajați ; 

➢ Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport: 130 firme în funcţiune 

– 2091 angajați ; 

➢ Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public: 2 firme în 

funcţiune – 437 angajați ; 

➢ Învăţământ :  46 unitati în funcţiune  - 170 angajați ; 

➢ Sănătate şi asistenţă socială : 103 unitati în funcţiune – 429 angajați ; 

➢ Activităţi de spectacole, culturale şi recreative : 53 unitati în funcţiune  - 64 angajați  

➢ Alte activităţi de servicii : 131 firme în funcţiune – 393 angajați ; 

În municipiul Târgovişte sunt înregistrate ca persoane juridice 3736 de firme cu un 

număr de 20.965 angajați . 

b. Depozite.  

Pe teritoriul Municipiului Targoviste sunt amplasate depozite de : 

➢  produse petroliere ; 

➢  silozuri de cereale ; 

➢  materiale de constructii, instalatii sanitare ; 

➢  centre comerciale : Dâmbovița Mall, PAVCOM – Mega Image, , Kaufland 1, 2 și 3, 

Brico Depot, Altex, Lidl 1 și 2, Plus, Penny 1și 2, Muntenia – Mega Image, Leroy Merline, 

Supeco, Carrfour, Profi 1, 2 și 3, Mondial, Dedeman, Regata, Metro, Minimarket ( M. XI ), 

JYSK, Deichman, DM, KFC, Decathlon, și Livorno . 

 

c. Agricultura . 

După destinație  

Suprafață 5.347 ha : 

➢ agricol : 2.233 ha ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DM
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➢ arabil : 2.016 ha ; 

➢  pășuni : 190 ha ; 

➢  fânețe : 23 ha ;  

➢  plantații viticole și pomicole: 4 ha ; 

➢  păduri și alte terenuri forestiere : 1.105  ha ; 

➢ terenuri cu ape și stuf : 102 ha ; 

➢ păduri și alte terenuri forestiere : 1.242 ha ; 

➢ Alte suprafețe : 1.907 ha . 

 

 

d. Turismul : constituie o zona turistică de mare interes, datorită numeroaselor vestigii ale 

trecutului istoric, a unor monumente de artă, cărora li se adaugă pitorescul văii Ialomiţei . 

Municipiul Targoviste constituie o zonă turistică datorită vestigiilor trecutului istoric alcatuit 

dintr-un numar de 40 mânăstiri și biserici, fiecare reprezentând ctitoria unui domnitor și purtând 

încarcătura sa istorica : ansamblul Curtii Domnesti, cu Turnul Chindiei; a doua Casa Domneasca și 

Biserica Mare a Curtii ; Mănăstirea Dealu, constituind de-a lungul timpului un puternic centru cultural; 

Biserica Andronesti – lacas in stil arhitectonic bizantin – muntenesc, inaltat intre anii 1527 – 1528; 

Manăstirea Stelea, ridicata pe ruinele unei construcții bisericestii din sec. XVI – lea, zidită în 1645, ca 

semn de împăcare între Vasile Lupu si Matei Basarab (  în prima jumătate a secolului al XIX, a găzduit o 

școală grecescă, unde au învățat Vasile Cîrlova, Grigore Alexandrescu și Ion Heliade Rădulescu).       

    Această bogată zestre a istoriei orașului se află astăzi în grija Complexului Național Muzeal          

,, Curtea Domnească “ și este completată de grupul de muzee alcătuit din : Muzeul Scriitorilor 

Dâmbovițeni, aflat în casa lui I.Al. Bratescu – Voinesti, Muzeul Tiparului si Cărtii Vechi Românesti, 

Muzeul Poliției Române și Muzeu de Istorie . In imediata apropiere se afla Galeriile Stelea, unde au loc 

o suite de expozitii de arta .  

  Municipiul Târgoviște mai găzduiește casele memoriale ale unor importanți creatori de artă și 

cultură : Casa – muzeu Gheorghe Pătrașcu, Casa Vasile Blendea si Casa – muzeu Pârvulescu . Muzeul 

de arheologie adăpostește colectia ,, Lapidariu “ care contine elemente de arhitectura si pietre de 

mormant datand din secolul XVII . De o importanta deosebită se bucura și grupul de muzee format din: 

Muzeul de Istorie, Muzeul Mânăstirea Dealu și Muzeul Poliției Române . 

Deasemeni, o valoare arhitecturala deosebita o reprezinta vechiul centru comercial al orasului, 

conturat in secolul al XVII lea si al XIX lea, în apropierea căruia se află sediul Primăriei Municipiului 

Târgoviște, opera a arhitectului italian Vignosa .     
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           Complexul Turistic de Natație, cea mai spectaculoasă investiție realizată vreodată în Târgoviște. 

            Prezentul complex intenționează să crească atractivitatea vechii capitale a Țării Românești în 

rândul turiștilor, prin oferirea unei game largi de servicii turistice de agrement și relaxare (înot, 

minifotbal, tenis, baschet, târguri turistice, evenimente cu caracter turistic).  

            Complexul cuprinde: ștrand, plajă, bazin olimpic acoperit, terenuri de sport.  

             Ștrandul funcționează în sezonul de vară și cuprinde plajă amenajată, umbrele, sezlonguri, 

tobogane ( twister, space bowl, black hole, rafting, kamikaze ) și 4 bazine de înot: Lazy River ( râu apă 

lină cu poduri, H: 90 cm ), Baby Lagon ( loc de joacă cu apă pentru copii, H: 40 cm ), Relax Pool ( bazin 

de înot și relaxare, H: 120 cm ), Splash Pool (bazin de înot, H:180 cm).  

            Bazinul olimpic acoperit ( 25x50 m, H: 2,07 m ) are o capacitate maximă de 300 de locuri, este 

dedicat atât sportului de performanță, cât și celui amator fiind deschis peste 330 de zile pe an. Bazinul 

acoperit dispune de o construcție în suprafață construită de 4.410 m2, vestiare, cabinet medical, saună, 

sală de forță, 200 șezlonguri și bar.  

            Terenurile de sport acoperă o varietate de activități, complexul dispunând de: 3 terenuri de tenis, 

2 terenuri de minifotbal, 1 teren de baschet, 1 teren de volei.  

            Complexul de Natație Târgoviște mai dispune de locuri de joacă pentru copii, 225 locuri de 

parcare, piste pentru biciclete și role, zonă de spectacole . 

În imediata vecinătate a complexului funcționează din anul 2020 un nou și modern teren sintetic 

de fotbal la dimensiuni standard  ( peste 9000 m2 amenajați, tribună 300 locuri, nocturnă etc) .  

 Grădina Zoologică Târgoviște ce se întinde pe o suprafață de 4 ha și deține specii de păsări și 

animale de pe toate continentele . A fost prima grădină zoologică din țară înființată în anul 1583 de către 

domnitorul Petru Cercel . 

             Grădina Zoologică Târgoviște constituie, împreună cu Parcul Chindia, pe care îl mărginește pe 

latura de nord-vest, principala atracție de petrecere a timpului liber pentru târgovișteni. 

 

o Complexele hoteliere:  

 

➢ S.C. Valahia cu o capacitate de 216 locuri ; 

➢ S.C. Dâmboviţa cu o capacitate de 174 locuri,  

➢ Hotel Dracula cu o capacitate de 48 locuri ; 
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➢ Hotel Nova cu o capacitate de 40 locuri ; 

➢ Hotel Tolea cu o capacitate de 30 locuri ; 

➢ Hotel King cu o capacitate de 30 locuri ; 

   constituie posibilităţile de cazare a turiștilor . 

 

e. Resursele naturale: 

 

    Solurile din zona orasului Targoviste sunt soluri argiloiluviale brun – roşcate, cu orizont de 

humus de 20 – 40 cm, care le confera o buna fertilitate pentru plantele de cultura . Solurile sufera 

impactul cauzat de urbanizare si de activitatile industriale, mai ales in zona de sud a orasului . 

               Ca resurse minerale pot fi mentionate : pietrisurile si nisipurile existente intr-o zonă puternic  

aluvionară, petrolul si gazele de sonda exploatate prin Schela Petrol Târgoviste / OMV . 

 

 

Sectiunea 7.  INFRASTRUCTURI LOCALE 

 

                   a. Instituţii:   

Prefectura judeţului Dâmboviţa, Consiliul Judeţean, Consiliul Local Municipal Târgovişte, 

Inspectoratul Şcolar judetean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia”, Colegiul Economic „Ioan Ghica”, 

Colegiul Economic „Ienăchiţă Văcărescu”, Colegiul Naţional „Constantin Carabela”, Colegiul Naţional 

„Constantin Cantacuzino” precum şi  liceele teoretice, industriale, şcolile generale şi grădiniţe, Casele de 

cultură, Teatru Municipal „Tony Bulandra”, Tribunalul Judeţean, Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Judetean Cultural, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliția municipală, Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Basarab I ”, Inspectoratul de Stat în Construcţii, 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Direcţia Agricolă, Direcţia Sanitar Veterinară, etc. 

 

     Reţeaua sanitară a judeţului Dâmboviţa este pregătită pentru a interveni operativ în orice situaţie.  

Unităţile medicale sunt Spitalul Judeţean  Urgenţă Târgovişte cu trei locații, astfel :  

1. Locația Centrală, str. Tudor Vladimirescu nr. 48 : 807 paturi ; 

2. Locația Dealu Mare ( Infecțioase ), I.C. Brătianu nr. 4 : 74 paturi ; 

3. Locația Platformă, str. Cooperație nr. 2 : 130 paturi . 

Total : 1011 paturi  

Serviciul de Ambulanţă al judeţului are în dotare un  număr ambulanţe de 59 . 
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          b. Reţele de utilităţi 

   Reţea repartiţie M.P. Petrom: Târgovişte – Fieni; Târgovişte – Dragomireşti; Târgovişte-

Bucşani.                                       

  Reţea repartiţie gaze M.P. S.C. Distrigaz:   Răzvad – Târgovişte – Teiş – Aninoasa – Doiceşti .  

Lungimea reţelei de gaze naturale in Targoviste este de 160 Km, din care cca. 95 % din oţel si 5% 

din polietilena .   

 Alimentarea cu apa potabila : serviciul Apa – Canal este asigurat de S.C. Compania de Apă S.A. 

– Târgovişte - Dâmbovița . 

 Apa livrată în municipiu este numai din resurse subterane, fiind de calitate superioara si in 

cantitate mai mare decat cerintele si se  realizeaza din 6 surse : 5 surse subterane, aflate la o distanta de 

10 – 20 km si o sursa de suprafata : 

➢ sursa Dragomiresti Nord, 32 foraje, V.anual = 7.884 mii mc ; 

➢ sursa Hulubesti – Butoiu, 17 foraje de adamncime, V. anual = 3.154 mii mc ; 

➢ sursa Manesti, 22 foraje, V. anual = 3.730 mii mc ;   

➢ sursa Lazuri  

 Alimentarea cu energie electrica  ( Staţii 110kv ) :  Municipiul Târgovişte este alimentat cu 

energie electrica din Sistemul Energetic National, prin intermediul a trei staţii de transformare 110 / ( 6 

KV, 20 KV ) mixte si o statie 110 / 6 KV de abonat .          

In ultimii ani, a crescut numărul de clienții ai SDFEE Târgovişte, tendința păstrându-se pentru 

toate categoriile de consumatori . Pe intregul areal deservit, sunt înregistrati 32.400 consumatori casnici, 

2.300 mici consumatori si 24 mari consumatori .    

SDFEE Targoviste gestioneaza 390 Km linii electrice, aeriene și subterane si 161 puncte de 

alimentare si posturi de transformare .  

Consumul mediu este de 80kwh / loc. / luna, iar pierderile au fost estimate in procent de 19,9 % . 

 

 

Sectiunea 8. SPECIFIC LOCAL 

 

Conform Legii 575 din 22 10 2001 privind Planul de amenajare al teritoriului, judeţul Dîmboviţa 

este nominalizat cu risc ridicat în ceea ce privesc  alunecăriile de teren, inundaţiile şi cutremurele. 

Tot ca un specific al municipiului Targoviste în partea de N.-N.E. în zona deluroasă se pot forma 

viituri şi torenţi ca urmare a precipitaţiilor ce pot afecta aceasta zona . 

Cantităţile mari de apă căzute pot provoca local inundaţii care pot fi produse şi datorită 

accidentelor  la  Scropoasa, Pucioasa, Zăvoiu Orbului, cît şi din partea lacului Priseaca 1. 
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Un risc transfrontalier este reprezentat şi de norul radioactiv produs în caz de accident  la CHE 

KOZLODUI – Bulgaria cât şi de emisiile din atmosferă cauzate de procesele tehnologice cu pulberi cu 

conţinut de oxizi metalici, oxizi de carbon  şi  oxizi de azot. 

 

CAPITOLUL III 

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Sectiunea 1. ANALIZA RISCURILOR NATURALE 

 

Riscuri naturale  

 

a.  Fenomene meterologice periculoase 

 

   a.1.  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. 

Râul Ialomita are albia adâncă pe teritoriul municipiului Târgoviște, astfel încât nu prezintă risc la 

inundaţie iar  derivaţia Iazul Morilor are un debit mic şi reglabil ne prezentând risc de inundatie . 

Pârâul Ilfov izvorește de pe teritoriul comunei Șotânga din dealul La Cruce ( altitudine 509 m ) și 

se varsă în lacul Priseaca la N.E. de oraș,  are un debit mic, nu este regularizat asfel că nu prezintă risc 

de inundație, având o lungime de 96 Km și se varsă în râul Dâmbovița în dreptul localități Zurbaua, 

județul Ilfov . 

 

       a.2. Furtuni, tornade, secetă, înghet, etc. 

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. 

In municipiului Targoviste s-au înregistrat fenomene meteorologice mai semnificative : 

➢ în anul 2005 cand regimul pluviometric a depășit 100 l. / mp / 24 h ; 

➢ în anul 2007 in lunile iunie si iulie s-au produs au fost vijelii de mare intensitate sub 

formă de tornadă si descarcări electrice, care a afectat peste 70 clădiri care au rămas fără 

acoperişuri; 

➢ în anul 2010 datorită topirii bruște a zăpezii, cartierul Romlux, str. Calea Câmpulung și 

zona supermaket Penny ( autogară ), au fost iundate; 



   

 27 

➢ în anul 2010  în perioada iunie – august s-a caracterizat  printr-un regim pluviometric care 

a depășit frecvent 50 l. / mp / 24 h. .  

➢ în anul 2014, datorită perioadelor lungi de precipitaţii din lunile Mai şi Iulie s-au produs 

frecvent iundaţii în zonele : Aleea M. Dealu, str. Magrini, cartier Romlux, str. 

Cooperaţiei ( zona Spital ) şi cartier Priseaca . 

➢ în anul 2015, datorită perioadelor lungi de precipitaţii s-au produs frecvent iundaţii în 

zonele : Aleea M. Dealu, str. Magrini, cartier Romlux, str. Cooperaţiei ( zona Spital ) . 

➢ în anul 2016, datorită perioadelor lungi de precipitaţii din lunile mai, iunie  şi iulie s-au 

produs frecvent iundaţii în zonele : Aleea M. Dealu, str. Magrini, str. Cooperaţiei ( zona 

Spital ) și pasaj Romlux . 

➢ 2014 – 2018 o perioada caracterizată prin ploi abundente cu depășirea frecventă a 50 l / 

m2, producând spălarea albiei râului Ialomița în sectorul municipiului Târgoviște . 

➢ în perioada 2010 – 2020, pe timp de vară temperaturile au depăşit frecvent limitele de 

disconfort termic – frecvenţă mare a incendiilor de vegetaţie . 

Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001, municipiul Târgovişte este afectat de inundaţii in 

partea de N. –  N.V. , cartier Priseaca, cartier Romlux, str. T. Vladimirescu in zona D.G.M.P.O.S. – la 

precipitatii abundente peste 100 l. /  mp. / 24 h.;  N. - N.E., Aleea Mănăstirea Dealului segment C.F. / 

comuna Răzvad – sat Valea Voevozilor, str. Canalului ( fara case ) și zona Sârbi – fără case . 

 

b. 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, prin S.V.S.U..  

Zone planificate în caz de urgenţă, Ocolul Silvic Târgovişte – 15.120 ha din care 1.242 ha păduri 

și alte terenuri forestiere pe raza municipiului Târgoviște . 

Zone cu vegetație, vulnerabile în caz de incendii : 

➢ Zona Romlux – Unitățiile Militare din str. N. Bălcescu ; 

➢ Localitatea Priseca ( pădurea Priseca ) 

➢ Cartier Matei Voievod, str. Călărași ( în spatele firmei Romstyl și ABI ) ; 

➢ Mal drept râul Ialomița ( zona Halta Teiș, str. Intrarea Teiș ) . 

       În ani, 2007 - 2020 au fost focare identificate în zona Romlux care ar fi putut afecta pădurea 

Teiș şi Priseaca. Tot în perioada mai sus menționată au fost semnalate incendii de vegetație, frecvente pe 

malul drept al râului Ialomița  - în zona Halta Teiș și în sectorul Grădina Zoologică – podul de trecere în 

satul Valea Voievozilor / comuna Răzvad . 
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 Datorită secetei prelungite în anul 2020, în zona Halta Teiș, str. Intrarea Teiș, pe malul drept al 

râului Ialomița a avut loc un incendiu de vegetație care a distrus în proporție de 50 %,  plantația tânără 

de plop negru în suprafață de 16,53 ha, aparținând Municipiului Târgoviște . 

 

 c. Avalanşe 

Nu este cazul . 

 

 d. Fenomene distructive de origine geologică 

    d.1.  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. 

Reactivarea unor falii s-a produs şi la distanţe mai îndepărtate, cum s-a întâmplat şi în municipiul 

Târgovişte ( probabil falia Viforâtei ), sau în zona comunelor subcarpatice Vârfuri, Glodeni, Buciumeni, 

din interfluviul Ialomiţa – Prahova. Procesul de reactivare al faliilor a fost evident la cutremurul din 30 

august 1986, cu intensitate mai redusă (cca 6 pe scara Richter), când s-a produs o săritură de cca. 100 m 

în lungul faliei Lăculeţe – Ocniţa –Drăgăneasa, care  a avut ca efect bombarea drumului naţional dintre 

Târgovişte şi Pucioasa. 

               Evidenta construcțiilor expertizate tehnic si incadrate in clasele de 1, 2 si 3 de risc seismic din  

municipiul Târgoviște : 

 

Localitatea      Adresa 
Tipul de 

imobil 

Destinaţia 

imobilului 

Anul 

construcţiei 

An 

expertizare 

M
u

n
ic

ip
il

u
  

 T
a
rg

o
v
is

tr
e
 

Bd, Unirii, bl. 39 B, 40, 
41,42,49,50, Micro VI 

Bloc   

S+P+10 E 

L
o
cu

in
ţă

  

1974 - 1975     1996 

Str. Nuferilor, bl. 18, Micro 

VIII 

Bloc 

 S+P+10 E 1974 - 1975 
 

    1995 
Str. Radu cel Mare, Bl. 18, 

Micro 4 

Bloc 

S+P+4E 
    1978      1995 

Aleea Trandafirilor, bl.16 A, B Bloc  

S+P+4E 
     1961     1997 

Aleea Trandafirilor, bl. 16 C Bloc 

S+P+4E 
     1961      1998 

Aleea Trandafirilor, bl. 6 B,C Bloc 

S+P+4E 
     1961      1998 
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Aleea Trandafirilor, bl. 10 Bloc P+4E      1961      1998 
Aleea Trandafirilor, bl. 8 Bloc P+4E      1961      1998 

Aleea Triumfului, bl. 24 
Bloc 

S+P+4E 
     1978      1999 

Radu Popescu, bl. 43 Micro IV 
Bloc 

S+P+4 E 
     1975      2000 

Radu Popescu, bl. 21, 22, 23  

Micro IV 

Bloc 

S+P+4 E 
     1978      1998 

 
Str. T. Vladimirescu Bl. D. 6  

Bloc 

S+P+6 E 
      1978      1998 

Bd. Independenței Bl. O. 1 
Bloc 

S+P+5 E 
      1975     2000 

Bd. Independenței Bl. O. 2, O. 

3 

Bloc 

S+P+6 E 
      1975     2000 

Bd. Independenței Bl. O. 4 
Bloc 

S+P+4 E 
      1975     2000 

Bd. Independenței Bl. J 1,J 2, J 

3, J 4, J 5  

Bloc 

S+P+8 E 
      1975     2000 

 

Notă : a ) sunt 1739 apartamente x 3 persoane ( ca medie ) = 5217 persoane ; 

           b ) la un cutremur de :  - 6,5 pe scara Richter – 5 % victime, aprox. 10 – 15 % sinistrați ; 

➢ 7,6 pe scara Richter – 10 % victime, aprox. 45 % sinistrați ; 

➢ 8 pe scara Richter – 40 % victime, aprox. 50 – 65  % sinistrați  
Anexa : copie pentru clădirile expertizate - Inspectoratul de stat în construcții – jud. Dâmbovița 

 

Caracteristicele fondului construit 

Grupurile de construcţii care alcătuiesc cartierele din Municipiul Târgoviște s-au dezvoltat în 

raport cu evoluţia orașului. 

Urbanizarea Municipiului Târgovişte a parcurs anumite etape care a condus la crearea de 

ansambluri construite specifice care au o strânsă legătură cu protecţia antiseismică a populaţiei – astfel:  

- ansambluri construite din centrele orasului sunt realizate din clădiri de zidărie şi beton armat, 

prezentând riscuri datorită ornamentelor; 

- ansambluri construite în cartierele din generaţia anilor 1960 de tipul blocurilor grupate, cu spaţii 

verzi mai bogate  prezintă riscuri de prăbuşire în special lângă aleile circulate; 

- ansambluri construite din cartierele noi  de tipul blocurilor cu spaţii comerciale ( la parter şi 

eventual la etajul I  ) prezintă hazarduri legate de existenţa unor construcţii în cadre şi în consecinţă a 

unor zidării de beton uşor, în condiţiile unei flexibilităţi sporite a clădirii ( parterul sau cele două nivele 

comerciale au o rigiditate mai redusă ) ceea ce în condiţiile specifice mişcării seismice din Vrancea a 

condus la suprasolicitări de oscilaţie, la rezonanţă şi implicit la efecte neplăcute asupra locatarilor. 



   

 30 

Locatarii acestor tipuri de ansambluri construite pot identifica relativ uşor în ce categorie se 

încadrează propria locuinţă astfel încât să adopte anticipat măsuri de protecţie antiseismică în cunoştinţă 

de cauză. 

          Începând cu data de 29.07.2019 ( HCL nr. 305 ), s-a aprobat delimitarea cartierelor de pe raza 

Municipiului Târgoviște și atribuirea denumirilor aferente acestora, după cum urmează :          

- cartierul Matei Basarab – fostul microraion 2 și 3 ; 

- cartier Radu cel Mare – fostul Microraion 4 ; 

- cartier Constantin Brâncoveanu – fostul Microraion 5 ; 

- cartier Tudor Vladimirescu – fostul Microraion 6 ; 

- cartier Mircea cel Bătrân – zona Centrală – cuprinzând sectorul de la str. Constantin 

Brâncoveanu până la Școala Ioan Alexandru Brătescu – Voinești, mergând până la Casa 

Sindicatelor și Piața Mihai Viteazul ; 

- cartier Mihai Viteazul –fostul microraion 8 și 9 ; 

- cartier Vlad Țepeș – fostul Microraion 11 ; 

- cartier Petru Cercel  – fostul Microraion 12 ; 

 

d.2 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 municipiul Targoviste dar mai ales in judeţ unde sunt active cca 25 

amplasamente ce au provocat daune materiale importante. 

În perioada 2014 – 2017, datorită precipitaţiilor abundente în intervale mari de timp şi deversărilor 

controlate efectuate de către S.G.A. Dâmboviţa pe r. Ialomiţa s-au produs prăbuşiri ale malului drept 

afectând Parcul Mihai Bravu pe o distanţă de 500 m., punând în pericol existenţa Iazului Mori obiectiv 

istoric atestat documentar din anul 1396 dar şi importanţa sa pentru Grădina Zoologică Târgovişte, Lacul 

Chindia şi comunitatea bulgară din municipiul Târgovişte şi prăbuşirea malului cotă superioară, zona 

Complexului de Turism și Natație pe o distanţă de 1000 m . 

Astăzi prin lucrările de consolidare ale malului drept al râului Ialomița pericolul a fost îndepărtat . 

 

Sectiunea 2   ANALIZA RISCURILOR  TEHNOLOGICE 

 

Riscuri tehnologice – accidente, avarii, explozii si incendii 

 

a. Industriale 
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 Din analiza structurii economice a municipiului Targoviste, a industriei chimice, rezultată că nici 

un agent economic nu deţine cantităţi foarte mari de substanţe toxice industriale.  

 Principalele hazarde tehnologice cu impact asupra mediului sunt produse de deficienţe şi erori de 

proiectare şi construcţie ale instalaţiilor industriale, de gradul ridicat de  uzură fizică şi morală, de 

exploatarea necorespunzătoare, de eroare umană, de managementul defectuos al operatorilor economici, 

de transportul substanţelor / deşeurilor periculoase, de ruperi ale barajelor sau explozii ale unor instalaţii, 

având atât cauze naturale cât şi antropice, şi determinând o succesiune de evenimente extrem de 

complexe sub forma unor reacţii în lanţ, cu efecte locale sau transfrontaliere. 

Marea majoritate a operatorilor economici folosesc în procesul de producţie substanţe care prin 

caracterul exploziv-incendiar pot reprezenta un real pericol pentru colectivităţile umane şi care, de 

regulă, constau în: 

  -produse petroliere, uşor inflamabile ; 

  -lacuri, vopsele, emailuri pe bază de nitroceluloză sau răşini sintetice ; 

 Există şi operatori economici, din domeniul industriei alimentare, care în procesul de refrigerare 

a produselor alimentare utilizau, ca agent de răcire în instalaţii de mică capacitate, amoniacul dar prin 

programele proprii de modernizare unii au trecut la refrigerare cu freon 134 ecologic, excepţie făcând 

serviciile care utilizează clorul în procesul de potabilizare a apei extrase din puţuri de mică adâncime sau 

surse de suprafaţă. 

 Rezultă, deci, că principalele substanţe toxice industriale, care pot fi implicate într-un potenţial 

accident chimic pe timpul derulării proceselor tehnologice, sunt cantităţi mici de compuşii rezultaţi în 

urma proceselor tehnologice, amoniacul şi clorul îmbuteliat în recipienţi de 50 l/10 bari din staţiile de 

apă. 

  Principalii operatori economici care utilizează aceste substanţe sunt: 

 - Staţia de Clorinare a apei potabile –Lazuri – Compania  Apa Târgovişte 

 - execută clorinarea apei potabile destinate alimentării Municipiului Târgovişte şi care este 

extrasă din puţuri de mare adâncime (cc.90 m) 

 Staţia de clorinare este dispusă pe DN 71, la ieşirea din Mp.Târgoviste, 5 km S, spre Bucureşti şi 

ocupă o suprafaţă de cc. 0.5 ha. 

Zona a fost relativ izolată nefiind populată. Existenţa DN 71 care face legătura cu Bucureşti şi 

construirea în imediata vecinătate a unui popas turistic si a unei staţii de alimentare cu carburanţi, au 

determinat schimbarea sistemului de clorinare proiectat iniţial (rezervor de clor de 800 l) şi adoptarea 

sistemului de clorinare din butelii de 50 l. 
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Vecinii : în partea de N, E si V, teren agricol pe care sunt amplasate puturile de adâncime; În partea de S 

popas turistic si o staţie de alimentare cu carburanţi. 

 Cantitatea maximă de clor îmbuteliat şi depozitat în gospodăria unităţii este de 8 recipienţi x 50 

l = 400 litri. 

- Staţia de Clorinare a apei potabile – cartier Priseaca – Compania  Apa Târgovişte -  execută 

clorinarea apei potabile destinate alimentării Municipiului Târgovişte şi care este extrasă din sursă de 

suprafaţă, Râul Dâmboviţa. 

 Staţia de clorinare este dispusă pe DN 72 A, spre Câmpulung-Muscel, în satul Priseaca, în afara 

perimetrului construit, într-o zonă împădurită. 

Zona este izolată nefiind populată. Sistemul de clorinare este de tip dual, rezervor de clor de 800 l 

şi sistem de clorinare din butelii de 50 l. . 

Vecinii : în partea de E si V, terenuri agricole, în partea de N pădurea Priseaca. În partea de S la 

cc. 500m satul Priseaca, protejat de o vale a pârâului Ilfov. 

 Cantitatea maximă de clor îmbuteliat şi depozitat în gospodăria unităţii este de 800 l şi 8 

recipienţi x 50 l = 400 litri. Cantităţile menţionate nu sunt niciodată cumulate. 

Principalele caracteristici ale  focarelor chimice : 

- STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE –LAZURI – COMPANIA  APA 

TÂRGOVIŞTE 

-cantitatea maximă angajată în accident              = 0,05 tone; 

  -suprafaţa de răspândire   = cc. 25 m2 (incinta de beton); 

  -lungimea zonei letale    =90 m; 

  -lungimea zonei periculoase   =320 m; 

  -persistenţa la 20 grade C   =max 4 ore. 

 

- STAŢIA DE CLORINARE A APEI POTABILE – CARTIER PRISEACA –  COMPANIA  

APA TÂRGOVIŞTE  

-cantitatea maximă angajată în accident        = 0,8 tone; 

  -suprafaţa de răspândire                    = cc. 25 m2 (incinta de beton); 

  -lungimea zonei letale                     = 400 m; 

  -lungimea zonei periculoase        = 2320 m; 

  -persistenţa la 20 grade C        = max 4 ore. 
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- SC OTELINOX SA TARGOVISTE   

Este operator cu factor de risc din cauza capacitătii de stocare a acidului fluorhidric ( HF ); 

stocarea se face într-un tanc de stocare acid fluorhidric ( material HDPE - polietilena de inalta densitate; 

dimensiuni Ø 2800 x 5500 mm; capacitate bruta 33.8 mc; capacitate utila 30 mc; tanc protectie pentru 

tancul de stocare; material HDPE; dimensiuni Ø 3200 x 5300 mm; volum 42.6 mc ) . 

Evaluarea impactului generat asupra mediului a ţinut cont de gradul de periculozitate şi risc al 

materiei prime manipulate şi depozitate – acidul fluorhidric. 

Riscuri de poluare chimică - accidentale 

In cazul aparitiei de accidente care pot conduce la scapari de acid fluorhidric în incinta tancului 

rezervor sau pe traseele de vehiculare au fost prevazute : 

• pentru traseele de acid fluorhidric 

- montarea de dispozitive pentru detectarea pierderilor de acid între peretii dubli ai conductelor de 

transport, care sa declanseze starea de alarmare si : 

- oprirea alimentarii acidului fluorhidric pe trasee 

- suflarea de aer comprimat pentru golirea acidului catre bazinul colector al Statiei de neutralizare 

existente 

- pomparea apei de spalare cu drenarea catre bazinul colector 

• pentru incinta tancului rezervor de acid fluorhidric 

- montarea de dispozitive pentru detectarea pierderilor de acid în mantaua tancului rezervor, care 

sa declanseze starea de alarmare si : 

- pornirea instalatiei de pulverizare apa, cu formare de ceata pentru spalarea vaporilor de acid – 

colectata in basa din incinta si evacuata in bazinul colector al Statiei de neutralizare 

 

- S.C.ERDEMIR ROMANIA S.R.L. TÂRGOVIŞTE 

- cantitatea maximă de acid sufuric angajată  în accidentul unui rezervor plin  =  65 tone; 

suprafaţa de răspândire = cc.2500 m2 (cuva de beton placată antiacid); 

concentraţia maximă admisă (mmg/mc aer) profesional  =1,5 ; 

populaţie      = 0,5 

 Reprezină pericol numai pentru salariaţii proprii prin posibile explozii sau incendii de mari 

proprorţii pe amplasament. 
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Profilul unităţii este producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate Cod CAEN 

2710;Obiectivul ocupă o suprafaţă de cc. 24,3 ha şi este situat în Municipiul Târgovişte, platforma 

industrială, având adresa pe şoseaua Găeşti, nr. 18. Cod unic de înregistrare este 130087; 

 Unitatea foloseşte în procesul de producţie următoarele substanţe periculoase : 

   Hidrogen utilizat ca atmosferă de protecţie în cuptoarele de recoacere, stoc mediu de 0,85 t, 

depozitat în 2 rezervoare de câte 95 m.c. fiecare, subteran. Depozitul este amplasat la circa 200 m de cea 

mai apropiată hală de producţie . Nu este o substanţă periculoasă chimic. PERICOL DE EXPLOZIE  ; 

Hidrogenul este depozitat în rezervoare tip LINDE avănd o mare siguranţă în exploatare. 

Oxigen utilizat pentru obţinerea temperaturilor de tăiere-sudare a metalelor, stoc mediu de 0,57 t, 

depozitat în recipienţii standard la 120 bari. Consum zilnic cc. 0,130 t ; 

Acid sulfuric utilizat în procesul de decapare a metalelor stoc mediu de 150 t, depozitat în 6 

rezervoare supraterane din oţel, în aer liber, de câte 36 m.c. fiecare. Depozitul este amplasat la cc. 40 m 

de cea mai apropiată hală de producţie pe partea de vecină cu Oţelinox SA Târgovişte – PERICOL 

CHIMIC ;  

Azot, substanţă nepericuloasă chimic, utilizat în procesul de recoacere pentru purjare, depozitat în 

patru rezervoare tip AIR LIQUID, având o mare siguranţă în exploatare. Depozitul este amplasat la cc. 

40 m de cea mai apropiată hală de producţie pe partea vecină cu S.C. COS S.A. Târgovişte . 

Ulei în rezervoare de 20 tone şi bidoane de plastic de 1 t. pentru instalaţiile hidraulice la toate 

liniile de fabricaţie, utilizat în toate instalaţiile pentru ungere, la laminor în timpul laminării ca emulsie şi 

în transformatoare – PERICOL DE INCENDIU . 

După procesul de privatizare, uzina de frig a suferit numeroase procese de modernizare ceea ce îi 

conferă o siguranţă deosebită în funcţionare. 

S.C.ERDEMIR ROMANIA S.R.L. Târgovişte a avut decât incidente minore cu substanţele 

folosit . 

 

S.C. Cromsteel ASSO S.A. - are un impact redus asupra factorilor de mediu şi se situează din 

punct de vedere al tehnologiei şi utilajelor la un nivel avansat .  

Societatea utilizează substanţe chimice în procesul tehnologic . 

 

S.C. TURNIR S.R.L. – utilizează în procesul de producţie substanţe volative reprezentând risc 

tehnologic . Datorită amplasării firmei în municipiul Târgovişte reprezintă risc de incendiu / explozie . 

În anul 2011 a avut loc Târgovişte a avut loc un incendiu major . 
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b. De transport şi depozitare produse periculoase 

Dinamica evoluţiei economiei, implică o creştere permanentă a transporturilor de substanţe sau 

deşeuri periculoase pe căile de comunicaţii rutiere şi feroviare, în cisterene, containere sau alte ambalaje. 

Datorită unor accidente de circulaţie, avariilor apărute la mijlocul de transport sau ambalaj, reacţiilor 

chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori 

neprevăzuţi, se pot produce explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândirea substanţelor 

şi deşeurilor periculoase pe sol şi în mediul înconjurător. 

Transporul substanţelor sau deşeurilor periculoase pe căile de comunicaţie este  reglementat prin 

Legea nr. 31/1994, Procedura de reglementare şi control al transporturilor deşeurilor pe teritoriul 

României din 05.01.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000, de Ordinul comun nr. 2/211/118 din 

2004 al miniştrilor din trei ministere cu responsabilităţi în domeniu şi de „ Codul Naţiunilor Unite pentru 

Transportul Produselor Periculoase”. 

 Transporturile de substanţe periculoase care prezintă pericol de accidente majore se realizează de 

următorii operatori economici şi instituţii: 

Deşeuri petrochimice: 

- S.C. All Sing 99 S.R.L. Medgidia; 

- S.C. Rompetrol Logistic S.R.L.; 

- Rafinăria Steaua Română; 

- S.C. Setcar S.A. Brăila; 

- S.C. Borsenia S.R.L. Bărcăneşti Prahova; 

Muniţii şi materii explozive: 

- Inspectoratul de Jandarmi Dâmboviţa, Gorj, Giurgiu. 

- S.C. Weaatherford Atlas Gip S.A. Ploieşti;  

- S.C.  M.F.A.  S.R.L Mizil; 

- S.C. Carpatcement  Holding S.A. – Teişani; 

Materiale radioactive, reactivi chimici, nuclear: 

- F.C.N. Piteşti; 

Clor lichid: 

- Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița. 

 

b.1. Transportul rutier 

    In cazul producerii unor situații de urgență cum ar fi: accidente urmate de incendii sau explozii, 

care să afecteze autovehicolele aflate pe rețeaua de drumuri din zona  de competență a Inspectoratului 
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pentru Situatii de Urgenta ,,Basarab I ” al judetului Dambovita,  interventia este asigurata de forțele din 

subordine în cooperare cu cele ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului 

Târgoviște și ale celorlalte componente ale Sistemului National de Apărare, dupa caz.  

In ceea ce priveste accidentele rutiere, functie de categoria autovehiculelor, acestea pot fi împărțite 

în accidente ,, ușoare ” în care sunt implicate autoturismele și accidente “grele” în care sunt implicate 

autovehiculele de transport persoane sau  marfă, care la rândul lor, functie de marfa transportată se 

împart în transporturi obișnuite și transporturi de mărfuri  periculoase. 

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple. Nerespectarea semnelor și regulilor de 

circulație, neadaptarea vitezei la condițiile de trafic, consumul de alcool .Ca tronsoane rutiere cu un grad 

mai ridicat de pericol, apartinatoare zonei de competenta putem include: 

- legătura dintre D.N. 71 si D.N. 72 Ploiești – Găiești – dinspre / spre A1 - Autostrada Bucuresti-

Pitesti datorita traficului intens, a neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a consumului de alcool sau a 

altor factori; Acesta reprezinta principala ruta ce leaga SV-ul cu NE-ul României  pe care circula 

frecvent  si transporturi de marfuri periculoase 

- DN 71 Bucuresti  - Targoviste - Pucioasa- Sinaia datorita faptului ca reprezintă o alternativă a  

DN 1 ( București – Ploiești – Sinaia ), unde pot fi intalniti aceiasi factori la care se adauga starea mai 

puțin bună a carosabilului cât și specificul zonei ( zona montană cu variații în ceea ce privește 

diferențele de nivel, curbe strânse,  factori climaterici, etc) 

 

b.2 Transportul feroviar 

 In cazul producerii unor situatii de urgenta cum ar fi: accidente urmate de  incendii sau explozii, 

care sa afecteze reţeaua de cale ferată din zona  de competenţă a Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta ,, Basarab I ” interventia este asigurata de catre  forte din cadrul acestuia in colaborare cu 

Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgență al municipiului Târgoviște și cu celelalte componente ale 

Sistemului Național de Apărare, dupa caz. 

 

b.3. Transportul prin reţele magistrale 

Datorită existenţei industriei extractive concretizată în exploatarea de ţiţei şi gaze naturale există 

riscul de explozii şi incendii la magistralele de transport petrol şi gaze datorate accidentelor tehnologice 

cât şi celor teroriste. 

Retea magistrală gaze: Răzvad – Brăteşti – Băneşti; Brăteşti- Racoviţa – Zalhana; Brăteşti – 

Cornăţelu – Meri – Butimanu . 

 Reţea repartiţie M.P. Petrom: Târgovişte – Fieni; Târgovişte – Dragomireşti; Târgovişte-Bucşani .                                               
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 Reţea repartiţie gaze M.P. S.C. Distrigaz:  

Răzvad – Târgovişte – Teiş – Aninoasa – Doiceşti . 

c. Nucleare 

d. Riscurile constă în executarea transporturilor cu material nuclear pe căile de comunicaţii ( 

feroviar şi rutier ) cât şi prin contribuirea factorilor climatici care ajută la deplasarea unui potențial nor 

radioactiv, ce s-ar forma în urma unui accident la CNE Kozlodui – Bulgaria. 

 

 

 d. Poluare ape  

 Municipiul Targoviste este străbătut râul Ialomiţa.  

Râul Ialomiţa primeşte direct sau prin intermediul staţiilor de epurare orăşeneşti şi ai unor afluenţi 

apele uzate din majoritatea zonelor industriale ale judeţului.  

Poluarea industrială în municipiul Târgovişte, este reprezentată de eliberarea în mediul 

înconjurător a unor cantităţi de noxe.  

Operatorii economici poluatori sunt: 

- S.C. Oţelinox S.A, S.C. C.O.S. Târgovişte S.A.,., S.C. Cromsteel S.A., S.C. Erdemir S.R.L., S.C. 

Romlux Lighting S.A. ( punct de lucru Electroaparataj București ), S.C. Swarco Vicas S.A. Târgovişte,  

S.C. Petrom S.A., S.C. Rondocarton S.R.L. . 

 

e. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

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

Targoviste 

f. Esecul utilităţilor publice 

Până în prezent nu se cunosc eşecuri ale utilităţilor publice în Municipiul Târgoviște. 

 

g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderea unor meteoriţi, asteroizi sau comete pot provoca pe teritoriul Municipiul Targoviste efecte 

distrugătoare vieţii prin producerea unui cutremur de tip cosmic şi de apariţie a unei calote imense de 

impurităţi în suspensie minimalizând radiaţia solară. 

h. Muniţie neexplodată 

Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiilor rămase neexplodate din timpul celor două   războaie 

mondiale  se execută conform actelor normative de bază.  

Acestă muniţie constituie un pericol permanent pentru populaţia civilă care vine în contact cu 

acesta. 
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Zonele în care se poate afla muniţie neexplodată  se regăsesc pe raza Municipiul Târgoviște ( au 

fost descoperite elemente de muniţie în mai multe puncte din municipiul Târgovişte – 2010, 2011, 2012, 

2013 şi 2014 ) .  

 

 

 

 

Sectiunea 3 ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE  

 

 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, gripa și COVID – 19 . 

 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. 
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 În contextul situație de criză generate de pandemia de COVID 19, Decretul nr. 195 din 

16.03.2020 privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României în Municipiului Târgoviște au fost 

luate măsuri de limitarea pandemiei . 

Rata de infectare maximă în Municipiul Târgoviște a fost de 1 - 3,81 la 1000 de locuitori . 

În perioada anilor 2018 – 2019 în comunele limitrofe municipiului Târgoviște au fost identificate 

focare de pestă porcină africană luându-se măsuri necesare eradicării imediate de către Unitatea Locală 

de Sprijin a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște împreună cu Direcţia Sanitar –Veterinară 

Dâmboviţa și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița . 

  

 

 

Sectiunea 4  ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU  

 

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 importantă și anume trecerea unei 

mari suprafete de pământ în domeniul privat. Din punct de vedere al protecţiei la foc, acest lucru crează 

anumite inconveniente datorate faptului că paza şi întreţinerea  pădurilor sunt activitaţi destul de des 

neglijate.  

În cazul producerii unui incendiu, intervenţia, funcţie de relief, suprafaţă, tipul (litiera, 

coronament, combinate, doborâturi, subterane) este deosebit de dificilă, necesitând un număr mare de 

forţe si mijloace.  

Din totalul suprafeței împădurite  ( cca 1.242 ha, în partea de S – V a municipiului, suprafața ) 

arborii de foiase sunt predominanți . Intervenţia la un astfel de incendiu este deosebit de grea . 

 Ea trebuie pregătită, organizată şi desfăşurată cu maximum de eficienţă deoarece incendiile la 

păduri pot avea consecinţe numeroase şi grave – cum ar fi: 

- distrugerea lizierei, a regenerărilor naturale şi a seminţişului; 

- arderea ramurilor şi a scoarţei arborilor ceea ce produce uscarea lor; 
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- carbonizare tulpinilor arborilor parţial, ceea ce duce la deformarea acestora; 

- arderea materialului lemnos exploatat; 

- pierderea calităţii solului ca urmare a arderii litierii şi reducerea umidităţii prin lipsa stratului 

protector; 

- degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de păsări, puii unor animale şi specii de 

vânat etc.); 

- reducerea valorii estetice, economice şi biologice a pădurilor; 

- distrugerea unor construcţii existente pe teritoriul pădurilor(cabane, adăposturi pentru 

animale etc.); 

- pierderea vieţiilor omeneşti în unele situaţii. 

    Primarul municipiului Târgoviște prin S.V.S.U,  are următoarele atribuţii specifice pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii de pădure:  

   a) asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de 

incendii de pădure;  

   b) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de 

incendii la fondul forestier naţional;  

   c) asigură întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure;  

   d) asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor acestor incendii;  

   e) centralizează datele privind urmările incendiilor de pădure;  

   f) asigură transportul pentru persoanele, animalele şi bunurile evacuate;  

   g) asigură localizarea şi stingerea incendiilor de pădure;  

   h) asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie şi transportul pentru persoanele şi bunurile 

evacuate;  

   i) asigură apa şi hrana necesare persoanelor evacuate în primele 72 de ore de la evacuare.  

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.   

      

 

 

 

 

 



   

 41 

Sectiunea 5 ANALIZA RISCURILOR SOCIALE  

 
 

3.5.1. Riscurile sociale  

Problema sărăciei reprezintă efectul de dezagregare socială cu care societatea noastră se confruntă: 

criminalitatea, 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  ( Sfintele 

Sărbatori Pascale, Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon Patriarhul Constantinopolului și Țării Românești, 

Nașterea Domnului, etc.) sau în timpul manifestărilor culturale ( Ziua Internaţională Rromilor, Ziua 

Internaţională a Muncii - 1 Mai, Ziua Europei – 9 Mai, Ziua Municipiului Târgoviște, Ziua Naţională a 

României, etc.) cât şi în timpul evenimentelor social – economice ( bâlciuri, festivaluri, etc. ). 

 

3.5.2 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 privind Municipiul Tărgoviste și Judeţul Dâmboviţa, 

sunt încadrate la grad de risc ridicat la inundați . 

În ceea ce priveşte cutremurul, Municipiul Targoviste ca și întregul judeţ Dâmboviţa este amplasat 

în zona cu intensitate seismică VIII, conform Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, iar în caz de cutremur 

cu o intensitate de peste 7 grade putând să apară daune majore .  

 

3.5.3.  Obiective sursă de risc ( pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic, tehnologic,etc. ) 

Incendiile de proporţii sunt fenomene complexe declanşate natural sau artificial, uneori scăpate de 

sub control, în urma cărora se produc pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale, necesitănd costuri 

mari pentru stingerea lor, reabilitarea zonelor afectate (avarierea sau distrugerea complexelor petroliere, 

reţelelor electrice, de telecomunicaţii a conductelor magistrale, distrugerea fondului forestier al culturilor 

pomicole, avarierea sau distrugerea construcţiilor de orice fel). 

Elementele de risc sunt reprezentate de clădirile de locuit, hoteluri, restaurante, magazine, şcoli, 

spitale, obiective economice, lăcaşe de cult, schele de foraj şi extracţie petrol, centre de depozitare, 

conducte magistrale, păduri, culturi cerealiere. Surse potenţiale de explozie sunt operatorii economici 

care produc, stochează, prelucrează gaze sau lichide inflamabile : precum şi cei care folosesc în procesul 

tehnologic materiel explozive: S.C. Otelinox S.A., S.C. Erdemir România S.R.L. Târgovişte, depozitul 

de muniție al Garnizoanei Militare Tărgoviște, care în timpul proceselor de producere şi prelucrare a 

metalelor, datorită apariţiei unor reacţii chimice şi fizice necontrolate,  al acţiunilor umane premeditate 

pot fi afectate de explozii puternice care ar avea urmări cu un număr mare de victime, distrugeri de 
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construcţii şi instalaţii. Societăţile comerciale care au ca obiect de activitate producţia de apărare sunt 

expuse riscului producerii exploziilor la procesarea, depozitarea şi comercializarea substanţelor şi 

produselor specifice. 

Accidentele chimice sunt o sursă permanentă de risc pe teritoriul municipiului şi au ca sursă 

emanaţiile în atmosferă, apă şi pe sol de substanţe toxice cu efecte nocive asupra populaţiei, florei, 

faunei şi factorilor de mediu. Cu toate că industria chimică nu are o dezvoltare  deosebită, în 

municipiului Targoviste sunt operatori economici şi instituţii publice care produc şi folosesc în 

activităţile specifice produse chimice care prezintă pericol cum ar fi substanţe cu acţiune iritantă, 

caustică şi sufocant axfisiantă (amoniac, clor) care se găsesc în instalaţiile sursă toxică sub formă de 

gaze lichefiante, gaze comprimate, vapori, aerosoli sau lichide. Staţiile de tratare a apei ce aparţin ale 

municipiului care folosesc clorul, fabricanţii de vopseluri ( S.C. Swarco Vicas SA, S.C. Turnir SRL 

Tîrgovişte), sunt surse de risc, dar minore. 

O sursă de risc major este  S.C. Nubiola Doiceşti, dar aceasta se găsește la o distanță de 

aproximativ  10 Km . 

 3.5.4 Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de risc. 

 In municipiul Târgovişte obiectivele cu risc la incendiu sunt următoarele: S.C. Otelinox S.A., 

S.C. Edemir, S.C. Rondocarton S.A. și în mai mică măsură S.C. Swarco Vicas ; complexele comerciale  

( Dâmbovița Mall, PAVCOM – Mega Image, , Kaufland 1, 2 și 3, Brico Depot, Altex, Lidl 1 și 2, Plus, 

Penny 1și 2, Muntenia – Mega Image, Supeco, Carrfour, Profi 1, 2 și 3, Mondial, Dedeman, Regata, 

Metro, Leroy Merline, Minimarket ( M. XI ), JYSK, Deichman, DM, KFC, Decathlon, și Livorno; 

Pieţele Agro-Alimentare ( 1 Mai, Baraţiei, Bucegi – Autogara, Vlad Țepeș, angro Lt. Stancu Ion ); 

Spitalul Judeţean de Urgenţă, Universitatea Valahia; Sala Polivalentă; Cinematograful Independența, 

Casa de Cultură a Sindicatelor; Teatrul Municipal, Mitropolia; Catedrala Eroilor; Mânăstirea Stelea. 

 Cu risc la explozie în Municipiul Târgovişte menționăm: Uzina 4 Dragomireşti; Stațiile de 

Carburanţi / Lubrifianţi - recipienţii cu butan gaz; depozitul de muniție al garnizoanei Tărgoviște. 

 Ca sursă de risc hidro menționăm barajele: 

- Baraj Pucioasa care prezintă pericol de inundații pentru localitățile: Pucioasa, Brăneşti, Doiceşti, 

Şotînga și Târgovişte – în mai mică măsură, datorită distanței și lățimii mari a văi râului Ialomița din 

zona  Doiceşti – Şotînga – Aninoasa . 

 

   

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DM
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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. 

 

Secţiunea a 2-a. ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 
 

 

Etapele de realizare a acţiunilor sunt: 

 1. Înştiinţarea conducerii despre situaţia creată; 

 2. Convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi stabilirea priorităţilor de acţiune; 

 3. Executarea cercetării de specialitate şi recunoaşterilor în raza administrativ - teritorială; 

 4. Introducerea restricţiilor de circulaţie şi a pazei, după caz, a sectorului, obiectivului sau punctului 

unde urmează să fie executată intervenţia; 

 5.Organizarea sectoarelor, raioanelor, obiectivelor si punctelor de interventie, stabilirea comandantilor 

de actiuni si repartizarea membrilor C.L.S.U. pentru fiecare din subdiviziunile stabilite; 

 6.Organizarea fortelor pe schimburi, stabilirea logisticii necesare, preluarea dispozitiilor de interventie 

si stabilirea formelor de comunicare cu comanda locala si  esaloanele superioare;  

 7. Combaterea panicii, zvonurilor şi păstrarea ordinii; 

 8. Înlăturarea avariilor pentru evitarea amplificării pierderilor şi distrugerilor; 

 9. Acordarea primului ajutor medical, transportul şi spitalizarea răniţilor; 

10. Executarea acţiunilor de intervenţie pentru deblocarea căilor de acces, consolidarea clădirilor care 

ameniţă cu prăbuşirea şi stingerea incendiilor; 

 11. Acţiuni de dezinfecţie sau evacuare, la nevoie;                                                    

12. Controlul acţiunilor şi informarea periodică la terminarea fiecărei acţiuni. 
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Secțiunea a 3-a. FAZELE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR 

 

În prima urgenţă : 

• se va acorda toată atenţia primului ajutor medical, trierii şi transportului răniţilor la spitalul de 

urgenţe ;  

• repunerea parţială în funcţiune a serviciilor vitale către populaţie ( alimentarea cu apă, energie şi 

gaze, alimente şi telecomunicaţii );  

• cazarea sinistraţilor şi executarea tratamentelor  medicamentoase necesare                                                                                                                                          

În faza a doua de urgenţă : 

• se va acţiona pentru deblocarea căilor de acces, înlăturarea avariilor la reţelele utilitare; 

consolidarea sau, după caz, dărâmarea construcţiilor care ameninţă cu prăbuşirea ;  

• scoaterea şi înhumarea morţilor (inclusiv animale );  

• introducerea carantinei în caz de focare biologice .  

 În faza a treia se execută refacerea-reconstrucţia, reabilitarea-restabilirea, menţinerea condiţiilor de 

siguranţă şi reluarea activităţilor normale . Este faza cea mai lungă care se poate întinde câteva luni de 

zile. 

            

Secţiunea a 4-a.   ACŢIUNILE DE PROTECŢIE - INTERVENŢIE : 

            Înainte, pe timpul şi după cutremur sunt cele din anexa nr.9 şi se vor comunica populaţiei prin 

mass media periodic. 

 

           Secţiunea a 5-a. INSTRUIREA 

 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenta are ca obiectiv creşterea competentei în organizarea şi 

conducerea activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin realizarea capacitaţii operative, 

pregătirea şi conducerea activităţilor de intervenţie pentru limitarea si înlăturarea urmărilor unor situaţii 

de urgenţă .  

                    In pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va urmării ca la toate nivelele, să se pună 

accent pe organizarea desfăşurării teoretice şi practice a activităţilor şi iniţierea participanţilor în 

aplicarea corectă și în scurt timp a măsurilor de protecţie şi intervenţie, cunoaşterea actelor normative 

care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă .  

                  Măsurile organizatorice şi pregătirea au caracter permanent şi se intensifica la instituirea 

stărilor excepţionale.  
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                  Forme şi metode de realizare a pregătirii  

                 Inspectorii de specialitate de la localităţi, operatori economici, managerii de la operatorii 

economici, directorii de instituţii, preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi membrii comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă îşi vor perfecţiona pregătirea prin următoarele forme:  

• Cursuri de pregătire;  

• Convocări de pregătire;  

• Antrenamente de specialitate;  

• Instructaje;  

• Participarea la exerciţii şi aplicaţii;  

• Studiu individual;  

 

                 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenta se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri 

funcţionale si categorii de personal, fiind structurata astfel:  

1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul municipalităţii cu atribuţii în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă.  

2. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative si 

celulelor de urgenţă, a inspectorilor si personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării 

împotriva incendiilor si protecţiei civile, precum si a personalului serviciilor publice voluntare si 

serviciile private pentru situaţii de urgenţă.  

3. Pregătirea salariaţilor si a populaţiei neîncadrate în muncă.  

Planul de pregătire se întocmeşte de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă şi se aprobă 

prin ordin al prefectului.  

                 Pregătirea personalului nominalizat la punctele nr. 1 si 2 se va executa prin:  

a) cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Centrului Naţional pentru Securitate la  

Incendiu si Protecţie Civilă si centrul zonal Cluj Napoca;  

b) convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii si concursuri 

organizate de structurile profesioniste din structura Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  

             Structura pregătirii  

             Salariaţii din instituţiile publice şi operatorii economici se pregătesc prin instructaje şi 

antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor, etc, în funcţie de tipurile de risc 

la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării 
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activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005, cu 

modificările ulterioare.  

            Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi 

exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, 

potrivit specificului acestora.  

            Pregătirea elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară conform protocolului încheiat între 

Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului nr.250/12.07.2007 și nr.13527/07.09.2007 .  

            Pregătirea elevilor se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civică şi consiliere, în cazul 

disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi extraşcolare.  

            Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ prin integrarea 

cunoştiinţelor de specialitate si prin activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul 

producerii situaţiilor de urgenţă. Comunităţile de elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la 

exerciţiile şi activităţile practice organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.  

            Societăţile publice şi private naţionale şi locale, de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă sunt 

obligate să asigure prezentarea în emisiunile, respectiv în ştirile şi reportajele acestora, a riscurilor potenţiale, 

măsurilor preventive şi a modului de acţiune şi comportare a populaţiei pe timpul situaţiilor de urgenţă civilă. 

(in conformitate cu art. 36 alin.3 din Legea protectiei civile nr.481/2004)  

           Evidenţa şi evaluarea pregătirii.  

             La stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile decembrie, ianuarie şi februarie sunt 

prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare si evaluare, respectiv pentru organizarea 

următorului an de pregătire.  

          Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanelor care organizează pregătirea şi/sau pe 

timpul inspecţiilor, controalelor şi concursurilor profesionale.  

         Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon, sub formă 

de bilanţ, în şedinţa comitetelor pentru situaţii de urgenţă în concordanţă cu baremele prevăzute în criteriile 

minime de performanţă ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă, obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a 

acestora.  
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Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul informaţional-decizional şi de cooperare 

 
 

          Centrul de comunicare şi informare publică se înfiinţează în primele ore ale situaţiei de urgenţă, 

având ca principală responsabilitate coordonarea activităţilor de informare a populaţiei.  

1. În timpul unei situaţii de urgenţă, centrele de comunicare şi informare publică se înfiinţează sub 

conducerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi au ca bază structura de comunicare şi relaţii publice 

care trebuie să existe în fiecare centru operaţional.  

2. Funcţiile centrului de comunicare şi informare publică sunt următoarele:  

a) furnizarea informaţiilor şi sprijinirea presei într-o situaţie de urgenţă;  

b) soluţionarea solicitărilor telefonice primite din partea publicului;  

c) monitorizarea şi analizarea informaţiilor apărute în presă;  

d) coordonarea comunicării şi informării în cadrul echipei de management al situaţiei de urgenţă;  

e) asigurarea legăturii comitetului pentru situaţii de urgenţă cu mass-media;  

f) administrarea paginii de internet destinate informării publicului.  

3. Centrul de comunicare şi informare publică este compus din 3 compartimente:  

a) Structura de monitorizare, analiză şi sinteză - monitorizează şi sintetizează informaţiile apărute în 

presă sau provenite din alte surse, analizează şi realizează materialele ce vor fi utilizate ca bază pentru 

comunicarea şi informarea ulterioară a populaţiei.  

b) Structura de informare şi comunicare - lucrează direct cu publicul şi cu mass-media, primeşte 

întrebări şi furnizează răspunsuri, gestionează linia telefonică gratuită ce trebuie activată în cazul unei 

situaţii de urgenţă şi actualizează informaţia pe pagina de internet;  

c) Structura de acreditare şi contact - instruieşte, acreditează şi însoţeşte reprezentanţii mass-mediei sau 

alte persoane care participă la locul intervenţiei ori vizitează zona afectată.  
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Centrul de comunicare şi informare publică - schema de organizare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Responsabilităţile purtătorului de cuvânt 

 

     Purtătorul de cuvânt este responsabil cu elaborarea şi prezentarea mesajelor în numele 

comitetului pentru situaţii de urgenţă şi cu asigurarea informării în timp util atât a mass-mediei, cât şi a 

populaţiei. Purtătorul de cuvânt este principala persoană de contact pentru mass-media şi, în acelaşi 

timp, "vocea" Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgoviște în cadrul conferinţelor 

de presă şi în interviurile media. Odată desemnat, purtătorul de cuvânt va coopera cu purtătorii de 

cuvânt/personalul responsabil cu comunicarea din toate instituţiile reprezentate în comitetul pentru 

situaţii de urgenţă sau implicate în orice fel în situaţia de urgenţă. 

      

II. Purtătorul de cuvânt se va asigura că următoarele reguli vor fi respectate: 

    a) toţi comunicatorii primesc acelaşi mesaj în timp util; 

    b) informaţia este distribuită la nivelul tuturor instituţiilor implicate; 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență al municipiului Târgoviște 

PURTĂTOR DE 

CUVÂNT 

Comunicatori: 

Purtători  de cuvânt din 

cadrul : 

1. ISU Dâmbovița 

2. Politiei 

3. Poliția Locală  

4. Direcția de Sănătate 

Publică 

5. Celulele direcţiilor C.L. 

 

CENTRUL OPERATIV CU 

ACTIVITATE TEMPORARĂ 

Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență al municipiului Târgoviște 

și personalul voluntar adus în sprijin 

pentru situaţia de urgenţă. 
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    c) purtătorii de cuvânt din fiecare instituţie implicată vor furniza mass-mediei doar informaţiile aflate 

în domeniul lor de competenţă. 

     În cazul în care instituţiile nu au un purtător de cuvânt, aceste reguli vor fi respectate de 

conducătorii instituţiilor sau de persoanele delegate să comunice cu mass-media. 

     Solicitările de informaţii care nu vizează domeniul de responsabilitate al unei anumite instituţii 

trebuie transmise de purtătorul de cuvânt al instituţiei respective către purtătorul de cuvânt al instituţiei 

responsabile sau specializate în domeniu ori către persoana desemnată să ofere date despre acel sector. 

Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie notate datele de contact ale jurnalistului, iar după aflarea 

informaţiei solicitate jurnalistul va fi contactat pentru a i se oferi răspunsul la întrebare. În timpul 

situaţiei de urgenţă toţi ceilalţi purtători de cuvânt din cadrul instituţiilor implicate sunt obligaţi să 

respecte instrucţiunile şi recomandările purtătorului de cuvânt şi să deţină o listă actualizată cu numele şi 

datele de contact ale celorlalţi purtători de cuvânt din instituţiile publice/ministere. Atunci când 

purtătorul de cuvânt nu este disponibil, înlocuitorul desemnat preia atribuţiile şi responsabilităţile 

acestuia. 

Purtătorul de cuvânt şi purtătorii de mesaj 

     Purtătorul de cuvânt este subordonat preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Târgoviște. Acesta face parte din echipa de comunicare, colaborând permanent cu ofiţerul 

de informare publică, fiind direct responsabil de conţinutul şi calitatea informaţiilor făcute publice. 

 

III. Ofiţerul de informare publică şi personalul de sprijin 

     Ofiţerul de informare publică este coordonatorul echipei de sprijin. Ofiţerul devine manager şi 

direct responsabil pentru activitatea centrului şi a voluntarilor solicitaţi pentru funcţiile de sprijin, cum ar 

fi operatori telefonici, asistenţi administrativi şi ofiţeri de presă. Personalul de sprijin trebuie să respecte 

instrucţiunile ofiţerului de informare publică. 

 

 IV.  Verificarea informaţiei înainte de difuzare. 

 

     Înainte de difuzare, declaraţiile publice pregătite de purtătorul de cuvânt sau de centrul de 

comunicare şi informare publică trebuie prezentate Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Târgoviște şi/sau instituţiilor implicate. 
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V. Reguli referitoare la difuzarea de informaţii 

     

După adunarea şi verificarea informaţiilor în vederea difuzării, se vor respecta următoarele 

reguli: 

     1. Informaţia trebuie transmisă simultan tuturor canalelor mass-media, utilizându-se toate 

mijloacele disponibile şi întreg personalul; 

     2. Conferinţele de presă se vor organiza cât mai curând posibil, dar numai după verificarea 

informaţiilor, precum şi în cazul în care apar informaţii noi; 

     3. Comunicatele de presă trebuie să reprezinte instrumentul principal de informare atât pentru 

presă, cât şi pentru instituţii; 

     4. Toate instituţiile publice reprezentate în comitet sau implicate în gestionarea situaţiei de 

urgenţă trebuie să primească, de asemenea, aceste informaţii. Pe lângă agenţiile de presă şi canalele de 

televiziune principale, informaţia trebuie transmisă prin fax, e-mail sau personal centrului pentru 

preluarea apelurilor telefonice din partea publicului, tuturor serviciilor profesioniste de urgenţă, 

paginilor de internet relevante, partidelor politice, grupurilor speciale de interes, firmelor afectate, dar şi 

organizaţiilor neguvernamentale. Mass-media va apela la orice sursă posibilă pentru a obţine informaţii 

şi este esenţial ca toţi cei implicaţi sau care au legătură cu situaţia de urgenţă să fie informaţi în mod 

regulat despre evoluţia evenimentului şi despre măsurile adoptate. 

 

 

VI. Reguli de comunicare pentru instituţii publice şi reprezentanţi ai partidelor politice în 

timpul situaţiilor de urgenţă 

     În vederea unui mod de acţiune unitar şi coordonat, toate instituţiile publice trebuie să respecte 

regulile de comunicare specifice situaţiilor de urgenţă. Nerespectarea acestei reguli va duce la crearea de 

confuzie în rândul publicului, ce ar putea avea consecinţe grave asupra autorităţilor, serviciilor 

profesioniste de urgenţă, dar şi asupra celor afectaţi de situaţie. 

 

     VII. Grupuri-ţintă: 

 

     a) victimele şi rudele acestora; 

     b) locuitorii din zona afectată de situaţia de urgenţă; 

     c) cetăţenii din zonele potenţiale de risc; 

     d) opinia publică şi mass-media locală, naţională şi internaţională; 
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     e) autorităţile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă: instituţiile cu funcţii de sprijin, 

instituţii guvernamentale, agenţii locale sau naţionale, spitale; 

     f) categoriile speciale ale publicului-ţintă: organizaţii economice, societăţi de asigurări, 

organizaţii umanitare internaţionale, organizaţii neguvernamentale, biserica, instituţiile de învăţământ; 

     g) membrii structurilor de management al situaţiei de urgenţă şi membrii echipelor de intervenţie. 

 

VIII. Este contraindicat ca liderii politici care vizitează zone afectate să dea instrucţiuni sau 

sfaturi tehnice reprezentanţilor instituţiilor care gestionează situaţia sau comandantului acţiunii de 

intervenţie. Acest lucru poate submina încrederea publicului în personalul implicat în rezolvarea crizei şi 

poate ştirbi autoritatea reprezentanţilor locali care gestionează situaţia de urgenţă. 

 

 

CAPITOLUL V 

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 

            Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște, Centrul Operativ cu 

Activitate Temporară ( Secretariatului Tehnic ), organizează detasamentele voluntare constituite de către 

populatia neafectată ( de cutremur, etc ), grupele de cartiere organizate de catre asociatiile de proprietari 

și alte forte externe / repartizate din partea organismelor de management national din domeniul 

situatiilor de urgenta. Totodată mai pot acționa specialişti din cadrul celulelor pentru situații de urgență,  

direcțiilor subordonate C.L. al Municipiului Târgoviște, institutilor şi operatorilor economici, serviciile 

voluntare, private şi profesioniste pentru situaţii de urgenţă . 

      Resursele materiale sunt cele prevăzute şi aprobate prin actele legale în vigoare şi Dispoziţia pentru 

constituirea Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, pentru aprobarea 

Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea acestora, fiind 

alocate în funcţie de caracteristicile şi amploarea efectelor situaţiei de urgenţă specifice. 

     Resursele financiare necesare activităţilor de prevenire, pregătire, protecţie, intervenţie ale 

Comitetului Local se asigură de la bugetul local, prin Direcţia Economică a Municipiului Târgoviște, la 

ordinul Președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgențe, primarul municipiului Târgoviște . 

     Logistica acţiunilor pentru activităţile şi măsurile desfăşurate de la sediul propriu şi de către 

autorităţile, direcțiilor subordonate C.L. al municipiului Târgoviște, instituţiile publice şi operatorii 

economici cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu se asigură de la bugetul acestora. 
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ESTIMAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

NECESARE PENTRU PREVENIRE ŞI GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC 

EXISTENTE ÎN ZONA DE COMPETENŢĂ. 
 

Nr. 

crt. 

COMPONENTE ALE 

CAPABILITATILOR 
EXPLICATII 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuri 

    

 Sunt întocmite planuri pe tipuri de risc, sunt actualizate permanent 

în funcție de evoluția fenomenelor, de actele normative și legislația 

elaborată. Acestea sunt utilizate atat in procesul de pregatire cat si pe 

timpul interventiilor . Exista si unele aspecte negative aici, prin 

faptul ca datorita evolutiei fenomenelor – inundatii, alunecari de 

teren constructiv in zona din afara P.U.G.-ului, proprietatea privata 

asupra terenurilor pe care au fost amenajate sisteme de drenare a 

apei, de irigatii care au fost neintretinute au dus la amplificarea unor 

fenomene negative sau modificarea situatiei, teren – plan, fapt ce 

determina o permanenta recunoastere in teren. 

      De asemenea,  redimensionarea sau schimbarea proceselor 

tehnologice la unele obiective economice au determinat reanalizarea 

planurilor de interventie.  

     Evolutia unor tipuri de risc mai putin cunoscute  (pandemie, gripa 

aviară, pesta porcină africană, furtuni sub forma de tornade, 

caniculă, inundaţii, atacul electronic sau terorismul impune luarea 

unor masuri complementare specifice). 

    2. Infrastructura 

      Municipiul Târgovişte este situat în partea centrală a judeţului, cu o 

suprafaţa sectorului ( zona administrativ-teritorială ) –  47 Km2 din 

care 11 Km2 construiţi (din care suprafata intravilanului este de 

2.123,43 ha, din care 225,12 ha reprezinta zona verde  ) .  

 Numărul populaţiei : aproximativ 91.013  loc.locuitori .  

       Caile de comunicatie – au o repartitie uniforma dar sunt in 

stransa legatura cu configuratia terenului si necesitatile economice 

ale zonei. Drumurile Nationale – ce strabat Municipiul Târgovişte 

leaga capitala cu Valea Prahovei, municipiul Pitesti, orasul 

Câmpulung, precum si judetul Arges cu judetul Prahova (DN 72). 

       Reteaua stradală  a municipiului Târgoviște masoară în prezent 

114,723 Km, din care 86,5 % strazi modernizate ( asfaltate – 83,976 

Km, betonate – 15,213 Km, pavate – 0,310 Km, balastate – 15,224 

Km ) inclusiv soseaua de centura care asigura devierea traficului 

rutier greu .  

        Calea ferată  cu nodul feroviar  Targoviste  precum si liniile 

industriale existente asigura un transport operativ si eficient atat de 

persoane cat si de marfuri. 

 Reţea repartiţie M.P. Petrom: Târgovişte – Fieni; Târgovişte 

– Dragomireşti; Târgovişte-Bucşani.                                       

  Reţea repartiţie gaze M.P. S.C. Distrigaz:   Răzvad – 

Târgovişte – Teiş – Aninoasa – Doiceşti .  

Lungimea retelei de gaze naturale in Targoviste este de 160 

Km, din care cca. 95 % din hotel si 5% din polietilena .   

 Alimentarea cu apa potabila : Serviciul Apa – Canal este 

asigurat de Compania Apă Târgovişte   . 

 Apa livrata în municipiu este numai din resurse subterane, 

fiind de calitate superioara şi în cantitate mai mare decat cerinţele şi 
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se  realizeaza din 6 surse : 5 surse subterane, aflate la o  thnic  de 

10 – 20 km si o sursa de suprafata : 

➢ sursa Dragomiresti Nord;  

➢ sursa Hulubesti – Butoiu;  

➢ sursa Manesti;    

➢ sursa Lazuri . 

 Alimentarea cu energie electrica  ( Staţii 110kv ) :  

Municipiul Targoviste este alimentat cu energie electrica din 

Sistemul Energetic National, prin intermediul a trei statii de 

transformare 110 / ( 6 KV, 20 KV ) mixte si o statie 110 / 6 KV de 

abonat .          

   3. Echipamente 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Târgovişte( S.V.S.U. Tgv.), serviciu de Tip V 2 – 

este o structura specializată cu o dotare specifică care se constituie în 

subordinea Consiliului Local, destinat să execute activităţi de 

prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în 

sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a 

activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, 

îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor 

situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în 

timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor 

de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi 

bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte 

structuri abilitate pentru asemenea situaţii. 

S-a avut în vedere constituirea de grupe specializate pentru 

intervenți la incendii de vegetaţie, sprijin incendii cu Detaşamentul 

de Pompieri Târgovişte, cutremure, inundații și alte tipuri de 

intervenție 

           Prin planul de buget s-a achiziționat tehnică,  aparatură, scule 

și unelte necesare pentru intervenții . 

            

   4. Rezerva 

Rezervele sunt insuficiente atât pentru adăpostire, evacuare articole 

de primă urgență, cât și cu materiale pentru construcții și reparații ; 

la nivelul  C.L.S.U. spatiile pentru cazare, depozitare și adăpostirea 

tehnicii sunt insuficiente.  

   5. Personal 

   Ultima organigramă a  S.V.S.U. Tgv., H.C.L. nr. 379 din 

31.10.2019, avizată de către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență BASARAB I Dâmbovița,  cuprinde un stat de functii de  48 

persoane din care : 1 șef S.V.S.U. Tgv.; compartimentul 

prevenire, 1 şef formaţie, inspector PSI /  Protectie Civilă,  4 

grupe intervenție și 1 echipă specializată (  46 funcții voluntari ) . 

     Structura pentru situații de urgență pentru municipiul Târgoviște 

impune un număr de minim de : 1 șef SVSU , 1 inspectori  

Protectie Civilă şi 1 cadru tehnic PSI, conform legislației în 

vigoare .   

  Există planuri de cooperare întocmite, acestea sunt fiabile, cu 

responsabilitati și sarcini bine stabilite. 

   6. Instruire 

Sunt intocmite planuri si programme de pregătire a personalului 

voluntar.  

De asemenea se desfașoară activități de informare, conform               

,, Graficului de informare Publică “ şi ,, Planul de instruire a 

populatiei ,, . Sunt planificate, organizate si desfășurate exerciții și 

aplicații având ca tematică anumite tipuri de risc ce pot apărae în 
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zonele respective. 

   7. Legislatie 
Legislatia în domeniu este cunoscută, aceasta este în continuă 

perfectionare, functie de evolutia situatiilor. 

   8. Finantarea Activitățile sunt  finanțate numai de către  bugetul  local  . 

   9. Capabilităţi funcţionale 

Atât atenționările cât si avertizările sunt primite și transmise la 

direcţiile subordonate C.L. . 

Se întâmpină unele greutăți privind transmiterea avertizărilor             

( codurilor ) – nu toate direcțiile subordonate au aparatura fax, la 

dispoziția salariaților care sunt de serviciu în intervalul : vineri ora 

16.00. – luni  ora 08.00. 

               
 

 

 CAPITOLUL VI 

LOGISTICA ACȚIUNILOR  

 

     Logistica acţiunilor pentru activităţile şi măsurile desfăşurate de la sediul propriu şi de către 

autorităţile, direcțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, instituţiile publice şi 

operatorii economici cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu se asigură de la bugetul acestora . 

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se stabilește 

prin : Regulamentul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipilui Tîrgoviște, Planul de 

apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specific provocate de cutremure şi / sau alunecării 

de teren, Planul de evacuare  al municipilui târgoviște în situaţii de urgenţe civile generate de dezastre, 

Planul de apărare împotriva inundațiilor, poluărilor accidentale pe cursul de apă al C.L.S.U. al 

Municipiului Târgoviște, Planul de Intervenție  etc., conform regulamentelor privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri identificate pe raza Municipiului 

Târgoviște . 

         Forţele şi mijloacele de intervenţie sunt organizate, stabilite, se pregătesc din timp şi acţionează 

conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice . 

          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 

direcțiile și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște sau de 

către firme autorizate din teritoriul de competență . 

 



 

                  

RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă 

 

 

Nr. 

crt. 

HAZARD/AMENINTARE IMPACTUL 

RISC 
Tipul riscului 

La ce scara/    

amploare 

Probabilitatea 

E
co

n
o
m

ic
 

S
o
ci

a
l 

S
a
n

a
ta

te
 

M
ed

iu
 

Frecventa 

I. RISCURI NATURALE 

    1. Alunecari sau prabusiri de teren mare permanent x x x x ridicat 

    2. Caderi de grindina medie medie x x x x moderat 

    3. Caderi masive de zapada, polei, inghet medie medie x x x - moderat 

    4. Cutremure gradul VIII - x x x x ridicat 

    5. Fenomene meteo periculoase medie medie x x - x moderat 

    6. Furtuni puternice – inclusiv tornade mica mica - x - x scazut 

    7. Incendii majore de padure mica mica x - - x moderat 

    8. Inundatii 
20-30% 

suprafata judetului 
medie x x x x moderat 

    9. Secete 
30% 

suprafata judetului 
redusa x x  x scazut 

 



   

 56 

Nr. 

crt. 

HAZARD/AMENINTARE IMPACTUL 

RISC 
Tipul riscului 

La ce scara/    

amploare 

Probabilitatea 

E
co

n
o
m

ic
 

S
o
ci

a
l 

S
a
n

a
ta

te
 

M
ed

iu
 

Frecventa 

II. RISCURI TEHNOLOGICE 

   1. Accidente industriale majore medie redusa x x x x mediu 

   2. Accidente majore pe caile de comunicatii mica redusa x x - - mediu 

   3. Atac electronic mica scazuta x x - - scazut 

   4. Caderi de obiecte din atmosfera sau  cosmos 
mica scazuta x x - x scazut 

   5. Caderi majore ale softului mica redusa x x - - scazut 

   6. Contaminarea alimentelor mica redusa x x x - scazut 

   7. Contaminarea apei potabile 
mica redusa x x x x mediu 

   8.    Dezastre la evenimente sportive de    masa 
mica redusa - x - - scazut 

   9. Esecul serviciilor de utilitati publice mica redusa x x x x scazut 

 10. Evenimente publice de amploare 
mica redusa x x - - scazut 

 11. Munitie de razboi neexplodata 
mica medie x - x x mediu 

 12. Poluarea apelor mare redusa x x x x mediu 

 13. Poluarea mediului mare redusa x x x x mediu 

 14. Prabusirea aeronavelor civile mica redus - - - x scazut 

 15.    Prabusirea cladirilor mica redusa x - x - scazut 
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  16. Spargerea digurilor medie redusa x x x x semnificativ 

  17. 
Transport si depozitarea produselor 

periculoase medie medie x x x x semnificativ 

III. RISCURI BIOLOGICE 

1. 
Boli ale plantelor, invazii daunatori,   

contaminari mediu scazuta x x x x moderat 

2. Epizootii - zoonoze mediu mediu - x x x Ridicat 

3. Imbolnaviri in masa mediu mediu - x x x scazut 

4. Pandemie  - COVID 19 mediu mediu x x x x Ridicat 

IV. ALTE RISCURI  

1. 

    Pericol material (chimic, biologic, radiologic, 

nuclear) - cauze nonteroriste si incidentele 

provocate de aceste riscuri mare - x x x x ridicat 

  2. 

    Pericol material (chimic) – cauze non-

teroriste si incidentele provocate de aceste 

riscuri cu implicatii numai pe amplasament mare - x x x x ridicat 

   3. 
    Terorism CBRN (chimic, biologic, 

radiologic, nuclear) 

mare - x x x x ridicat 

   4.     Terorism conventional, asediu, ostateci mare - x x x x ridicat 
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                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 1 

LISTA AUTORITĂȚILOR 

 ȘI A FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂȚI ÎN ANALIZA ȘI ACOPERIREA RISCURILOR ÎN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. Responsabili Nume si Prenume Tel Fix Tel Mobil Adresa de e-mail 

1 

Responsabil evacuarea 

populatiei jr. Rădulescu Cătălin 0245611222 0731847466   

2 

Responsabil asigurarea 

spatiilor de  cazare jr. Rădulescu Cătălin 0245611222 0731847466   

3 

Locțiitorul  evacuarea,  

asigurare  spatiilor de  

cazare jr. Cristea Chiru Cătălin 0245611222 0732100203   

4 

Responsabil intocmire 

Rapoarte Operative 

ing. Alexandru Laurențiu 

George  
0245611222  0732100211 svsutgv@gmail.ro  

5 

Responsabil avertizare 

populatie mun Tgv. 
insp Pr. Civ Dincă Gheorghe  

0245611222 
                                 
0732100247 svsutgv@gmail.ro  

mailto:svsutgv@gmail.ro
mailto:svsutgv@gmail.ro
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                                  Anexa nr. 1 

LISTA AUTORITĂȚILOR 

 ȘI A FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂȚI ÎN ANALIZA ȘI ACOPERIREA RISCURILOR ÎN 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 
 

Nr.  

Crt.  

Denumire 

Autoritate  

Nume și prenume  Telefon fix Telefon fax Telefon mobil Adresa emil 

1 Primar  Jr. Stan Daniel Cristian 
0245/611222 0245/217951 0746166610   

2 Viceprimar  Jr. Rădulescu Cătălin 
0245/611222 0245/217951 0731847466   

3 Viceprimar  Prof. Ilie Monica 

Cezarina  0245/611222 0245/217951 0736490656   

4 Secretarul general al 

municipiului 

Jr. Cristea Chiru Cătălin   

0245/611222 0245/217951 0732100203  

5 Șef S.V.S.U.  Ing. Alexandru Laurențiu 

George  0374649312 0245614041@orangefax.ro 0732100211  svsutgv@gmail.ro 

6 Director Poliția Locală  jr. Mihai Tudorache 
0245921 0245921 0785212832   
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