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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 
    Secțiunea 1.  Definiție, scopuri, obiective 
  
    Definiţie: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, denumit în continuare PAAR, 
cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului administrativ al judeţului 
Braşov, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.         
    Scopurile PAAR sunt: 
     - asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă ; 
     - creează un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă ; 
     - asigură un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
    Obiectivele PAAR sunt : 
     a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în 
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei 
cu riscurile teritoriale; 
     b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 
funcţiilor de sprijin, privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
     c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 
operative;   
     d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
 
 
     Secțiunea a 2-a.  Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor 
 
     2.1. Acte normative de referință  
 
 - OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- O.U.G. nr.88/2001 privind infiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă; 
- H.G.R. nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, 
materiale și financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- H.G.R. nr.762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
- O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din 
zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă; 
- O.MA.I. nr.886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de 
înstiinţare, avertizare și alarmare a populaţiei; 
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- O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea 
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
- O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 
activităţii de înstiinţare, avertizare, prealarmare și alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
- O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și a structurii-cadru a 
Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 
- Regulamentul M.A.D.R. privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de 
pădure; 
- O.M.A.I nr.192/2012 si O.M.M.G.A. nr.1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice și poluări accidentale; 
- O.M.A.I si O.M.T.C.T. nr.116/1995 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgentă specifice riscului la cutremure și/sau 
alunecări de teren; 
- LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase 
  
 
     2.2. Structuri organizatorice implicate:  
 
    La nivelul Municipiului Săcele, pentru prevenirea, gestionarea şi managementul riscurilor 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă funcționează Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență (S.V.S.U) 
    Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Săcele este de categoria  
a II-a (C2), este subordonat Consiliului Local al Municipiului Săcele și colaborează, pe linia 
specializării, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” din Brașov. 
    În situații majore Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este sprijinit de echipajele 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” din Brașov și serviciile SMURD – 
Serviciul Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare. 
    Comitetul  Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Săcele, Centrul Operativ cu 
Activitate Permanentă sunt structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă.  
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2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu:  

 

      Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 

potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă în profil teritorial (autorităţi ale administraţiei publice centrale de 

specialitate şi locale, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, alte organe şi 

organisme cu atribuţii în domeniu). 

      La nivel local se identifică următorii factori - Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență, Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ cu Activitate 
Permanentă care fac parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
      Atributiile Comitetului Local pentru Situații de Urgență sunt :  

    a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind 
stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora; 
    b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, 
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 
    c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale; 
    d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 
    e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 
    f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 
abilitate. 
Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii principale: 
    a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
    b) participa la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor 
determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de 
competenta, pe care le supun aprobării prefecţilor; 
    c) exercita coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de 
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; 
    d) acorda asistenţă tehnica de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
    e) monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează 
operativ prefecţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
    f) planifica, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de 
urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine; 
    g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă; 
    h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a 
planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri; 
    i) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc 
menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de 
urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 
    j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe 
timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate; 
    k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenta; 
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    l) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate. 
        Centrul operativ cu activitate permanenta are următoarele atribuţii principale: 
    a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare 
de situaţii de urgenţă; 
    b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate; 
    c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a 
planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 
    d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi 
menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu 
dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 
    e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe 
timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor; 
    f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; 
    g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, 
prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru menţionat la art. 17. 
    (2) Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alerta, pe timpul 
funcţionarii lor, îndeplinesc atribuţii similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele şi baza 
de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative, se gestionează 
permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
respective. 
 

 

CAPITOLUL II 
 

CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
 
 

       Secțiunea  1:  Amplasare geografică și relief 
  
          Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a județului Brasov, în imediata 
vecinatate a municipiului Brașov (la 15 km fată de centrul municipiului Brașov), fiind 
străbătut de DN 1 A (Brașov-Vălenii de Munte- Ploiești- București) și de DN 1 (Brasov- 
București, principala arteră natională). Fiind amplasat la sud-est de municipiul Braşov, în 
imediata vecinătate a acestuia, Săcele este una din cele 18 localităţi care intră în componența 
Zonei Metropolitane Brasov. 
         Teritoriul localității, în suprafață totală de 34.466 hectare se învecinează la vest cu 
municipiul Brașov si oraşul Predeal, la nord cu comunele Hărman și Tărlungeni, la nord-est 
cu comuna Vama Buzăulu,i iar la est şi sud-est cu teritoriul judeţului Prahova (comunele 
Valea Doftanei, Măneciu și oraşul Azuga). 
        Conexiunile rutiere cu aceste localităţi sunt asigurate prin reţeaua de drumuri naţionale 
(DN1 si DN1A) şi judeţene (DJ 103A, 103B, 102I). Localitatea nu beneficiază de acces direct 
la rețeaua feroviară națională. 
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        Relieful municipiului Săcele aprox. 90% aparţine formei montane constituită din 
versanţii Masivelor Ciucaș și Piatra Mare, cu altitudini care ajung până la 1954 metri 
(Vârful Ciucaș). În zona de munte se întâlnesc toate formele geomorfologice, începând de la 
văile Tărlungului și ale afluenților săi, câmpia și colinele piemontane, până la vârfurile 
înalte ale Masivelor Ciucaș și Piatra Mare. Cea mai mare parte a acestei zone este acoperită 
de păduri, preponderent de rășinoase, dar și de foioase, în special fag, restul fiind utilizat cu 
destinația de pășuri și fânețe. O mare parte a zonei montane se suprapune cu teritoriul ariilor 
protejate Ciucaș, Piatra Mare și Aninișurile de pe Tărlung. 
       Restul teritoriului administrativ al localității se suprapune peste depresiunea Bârsei, cu 
altitudini care variază între 600-700 de metri și care se caracterizează printr-un relief plan 
sau ușor ondulat. Această zonă găzduiește de altfel intravilanul localității cu zonele 
rezidențiale și cele cu destinație economică și prezintă totodată cele mai fertile terenuri care 
crează condiții proprice pentru practicarea agriculturii. (Strategia de Dezvoltare a 
Municipiului Săcele anii 2014-2020). 
 
        Secțiunea 2-a:  Caracteristici climaterice 
 
       Teritoriul administrativ al localităţii prezintă o reţea hidrografică bine dezvoltată, care 
se suprapune peste bazinul Tărlungului. Principalele cursuri de apă sunt Tărlungul, Timișul 
Sec și Durbavul, cu afluenții lor, la care se adaugă o serie de pârâuri minore. Pe teritoriul 
localității este situat și lacul  de acumulare Tărlung, care asigură alimentarea cu apă a 
municipiilor  Brașov și Săcele și care este valorificat și din punct de vedere energetic.  
       De asemenea, municipiul Săcele dispune de rezerve semnificative de ape subterane din 
care se asigură parțial alimentarea localității (captările de izvoare din Poiana Angelescu, 
Turcheș, Gârcini,  Valea Baciului, Munții Ciucaș). 
       Județul Brașov și implicit municipiul Săcele se încadrează în zona climatului temperat-
continental, caracterizată de nota de tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea 
temperată de tip continental. 
       Trăsăturile generale ale climei zonale, regionale şi de sector sunt puternic modificate de 
condiţiile fizico-geografice locale. Sub influenţa reliefului muntos, se realizează o 
compartimentare a climatului general şi o etajare evidentă a fenomenelor climatice.  
       Temperatura medie multianuală a aerului la nivelul judeţului Braşov este de 8ºC, 
temperatura maximă absolută fiind de 37,3 ºC în luna august, iar temperatura minimă 
depăşind în timpul lunilor de iarnă valoarea de  - 25 ºC.  Pe parcursul aniilor s-a înregistrat o 
tendință de creștere a temperaturii medii anuale, aceasta fiind cu 1,5 ºC mai mare decât 
norma climatologică anuală. Aceste valori și tendințe caracterizează și condițiile 
climatologice de la nivelul municipiului Săcele. 
       Dată fiind amplasarea localităţii în zona montană, puternic influențată de Masivele Piatra 
Mare și Ciucaș, temperaturile cele mai reduse se înregistrează pe parcursul lunii ianuarie. 
Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 60-70 de zile pe an, în timp ce numărul 
mediu al zilelor de iarnă este de 50 de zile. Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 140 
- 160 zile anual. 
       Umiditatea aerului se încadrează în limitele înregistrate la nivel judeţean, cu valori 
medii anuale de 75%. 
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       Vânturile sunt puternic influenţate, în privința direcției și a vitezei, de relieful și de 
amplasarea localității în vecinătatea Masivelor Piatra Mare și Ciucaș. Ca urmare a acestor 
condiții, vânturile dominante sunt cele din direcția est, sud-est, cu viteze medii de 7 
m/secundă pe culmi și de 3 m/secundă în zona depresionară/colinară. Alături de acestea se fac 
simțite și o serie de vânturi locale – așa numitele brize de munte și Vântul Mare (Mâncătorul 
de zăpadă) care se manifestă la începutul primăverii. Vara predomină vânturile oceanice 
umede din vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. 
        Cantitățile medii anuale de precipitații variază de la o zonă la alta, fiind în general mai 
însemnate cantitativ în zona masivelor Piatra Mare și Ciucaș și mai reduse în zona 
depresionară în care este amplasat intravilanul localității Săcele. Global, numărul mediu anual 
al zilelor de precipitații este de 140 de zile, valoare caracteristică județului Brașov.                 
         Precipitațiile cele mai abundente se produc în general pe parcursul lunilor de primăvară-
vară. Pe parcursul verii, ploile torenţiale sunt destul de frecvente, fiind însoţite de grindină şi 
trăsnete şi depăşind uneori valoarea de 30-40 l/m2. Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad 
aproximativ 35 de zile pe an, numărul mediu de zile cu straturi de zăpadă fiind de aproximativ 
55 de zile în zonele joase și 215 zile, în cazul culmilor montane. (Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Săcele). 
 
 
       Secțiunea 3-a : Rețeaua hidrografică 
             
      1.  Principalele cursuri de apă de pe raza municipiului Săcele, aflate în administrarea 
A.N.”Apele Române”A.B.A. Olt - S.G.A.Brașov: 

- pr.Tărlung, pr.Ramura Mică, pr.Babarunca, pr.Doftana, pr.Valea Tigăilor, pr.Valea 
Dracului, pr.Gârcin, pr.Ramura Mică (afluent Gârcin), pr.Durbav,  

    Cursuri de apă din administrarea S.G.A.Buzău: 
- pr.Strâmbu, pr.Dălghiu, 

    Debite normale și istorice în secțiunile cursurilor de apă monitorizate prin stații 
hidrometrice: 

- SH Babarunca (pr.Tărlung):   Qmediu multianual=1,02 m3/s 
                                                Qmax istoric=63,4m3/s 
                                                Qmin anual 95%=0,080 m3/s 

- SH Babarunca (pr.Ramura Mică):  Qmediu multianual=0,510 m3/s 
                                                        Qmax istoric=24,1m3/s 
                                                        Qmin anual 95%=0,025m3/s 

- SH Dâmbu Morii (pr.Timiș):  Qmediu multianual=1,27 m3/s 
                                                      Qmax istoric=147,0m3/s 
                                                      Qmin anual 95%=0,0304 m3/s 
2.  Caracteristici pedologice (în zona stațiilor hidrometrice) 
  a)  SH Babarunca (pr.Tărlung): Sectorul stației hidrometrice, se află la întrepătrunderea 
provinciei pedogenetice a Transilvaniei cu subprovincia munților și a dealurilor înalte, cu 
soluri bine dezvoltate. Astfel, predomină solurile cenușii de pădure și cel brun de pădure, 
brune podzolite, cernoziomurile levigate, soluri propice pentru terenuri agricole (teren 
arabil, pășuni și fânețe). Agricultura se practică în zonă pînă la contactul cu pădurea. 
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  b)  SH Babarunca (pr.Ramura Mică): Stratul de sol se prezintă ca o pătură continuă de 
grosimi diferite întreruptă de văi, abrupturi, stâncări.  

      Tipul de sol predominant este podzolul primar cu textură grosieră. Sub pădurile de foioase   
      solul este brun roșcat de pădure, iar sub cele de conifere s-au format soluri brune acide cu    
     diferite grade de podzolire. În zona pajiștilor apar solurile brun acide. În zonele cu   
     eroziuni, solurile sunt puternic levigate. 

  c)  SH Dâmbu Morii (pr.Timiș): Solurile din zona Dâmbu Morii sunt concretizate prin 
predominarea solurilor brune de pădure. Pe versantul vestic sunt soluri brune acide de 
pădure, ceva mai bine dezvoltate ca grosime a stratului de sol; pe versantul estic 
predomină solurile brun roșcate de pădure. Spre părțile superioare ale bazinului, stratul de 
sol se reduce ca dimensiuni pentru a face loc stîncăriilor și grohotișurilor. Pe culmi apare 
solul de pajiște alpină. În zonele calcaroase ale Pietrei Mari apar și renzine pe suprafețe 
mici. În lunca slab dezvoltată este prezentă și solul aluvionar de luncă, sărac în substanțe 
nutritive. 
 3.  Lacuri de acumulare (din administrarea S.G.A. Brașov) 
     Acumularea Tărlung Săcele  
     -  suprafața bazinului hidrografic de recepție este de cca 170 km2. 
     -  Suprafața lac=179,85 ha la NNR=747,00 mdM (nivel normal de retenție) 
     În plus, suprafața dintre cota nivelului normal de retenție NNR=747,00 mdM și cota 
nivelului coronamentului barajului Nc=750,00 mdM se include în categoria terenurilor 
acoperite cu ape asimilându-se ca albie minoră și se include în terenurile aparținând 
domeniului public al statului conform art.3, al.3.1 din Legea Apelor nr.107/1996. Această 
suprafață încă nu a fost determinată. 
4.  Amenajări hidrotehnice (din administrarea S.G.A. Brașov) 
 -     Barajul Săcele (pr.Tărlung) 
 -     Praguri de fund pentru protejarea acumulării colmatării 5 buc. (3 buc.pe pr.Tărlung,  
1buc. pe  pr.Doftana, 1 buc.pe pr.Valea Dracului) 
-  Conductele de livrare a apei din ac. Săcele (pr.Tărlung): 

Firul 1 (Ac.Tărlung Săcele-Stația de tratare – Uzina Roman Brașov): conducta 
împreună cu căminele aferente L=13,1 km, diametru=1000mm până la Stația de 
tratare, diametru=800 mm după Stația de tratare. 
Firul 2 ( Ac.Tărlung Săcele-Stația de tratare): conducta împreună cu căminele aferente  
L=2,6 km, diametru=1000mm   

- regularizare pr.Timiș Sec la Dârste, pe sector DN1-DJ103A cu o lungime de 2,99 km 
(componente: regularizare, zid beton, pereu beton, 22 praguri/traverse) 
Aceste lucrări sunt administrate de personalul care își desfășoară activitatea în cele 
două cantoane hidrotehnice, respectiv: Cantonul hidrotehnic ac.Tărlung-Săcele (lîngă 
barajul Săcele/Tărlung) și cantonul hidrotehnic Tărlung-Doftana (pe drumul forestier 
Valea Doftanei) 

        5.  Acumulări piscicole: Păstrăvăria Gârcin (pr.Gârcin), din administrarea Universității 
Transilvania Brașov, cu o suprafață totală de 1931 m2 
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  Secțiunea 4-a:  Populație 
 
      Populaţia după domiciliu la 01.07.2016 în municipiul Săcele (adresa 315/02.02.2017 - 
Direcția Județeană de Statistică) era de 36.028 locuitori, fiind practic a doua localitate ca 
mărime din județul Brașov, după municipiul reședință. Localitatea face parte integrantă din 
Zona Metropolitană Brașov, alături de alte 16 unități administrative urbane și rurale, 
constituind axa urbană Săcele-Brașov-Ghimbav-Codlea. 
      În ceea ce privește structura etnică a populației municipiului, așa cum a reieșit la 
recensământul din 2011, aceasta este majoritar românească (65,65 %), diferența fiind 
reprezentată în special de maghiari (20,16 %) și rromi (1,07%), germani (0,22%), de alte etnii 
(0,10%), în timp ce 12,81% nu și-au declarat etnia.  
       Raportat la zona urbană a arealului metropolitan și a județului, municipiul Săcele prezintă 
o situație aparte. Astfel, în perioada analizată, populația localității a crescut, în timp ce, atât, la 
nivel metropolitan, cât, și la nivel județean, populația urbană a înregistrat scăderi 
semnificative. Aceste tendințe s-au temperat în ultima perioadă, însă ele au fost mai 
accentuate în  orașele și municipiile județului Brașov când acestea înregistrau împreună o 
scădere medie anuală a sporului populației de 0,28% (0,15 % în arealul urban al zonei 
metropolitane), în timp ce populația săceleană înregistra un ritm mediu anual al sporului de + 
1,80%. 
         Cauza principală a acestei situații o constituie municipiul Brașov care a contribuit 
decisiv la diminuarea numărului populației urbane: scăderea natalității, migrația externă, 
declinul industriei braşovene (inclusiv prin relocarea sa în zonele limitrofe Brașovului), 
migraţia externă, dar şi migrația dinspre mediul urban spre cel rural, din proximitatea 
municipiului. 
        Chiar și raportat la orașele care au înregistrat o valoare pozitivă a sporului mediu anual – 
Râșnov și Ghimbav, a căror dezvoltare economică și urbană este evidentă – municipiul Săcele 
are cel mai important aport la creșterea populației în zonă. 
         Ea se datorează, așa cum vom demonstra mai jos, în special sporului natural și mai puțin 
celui migratoriu. Creșterea populației municipiului a determinat și creșterea indicelui de 
densitate a populaţiei de la 94,60 locuitori/km2 în anul 2009, la 99,27 locuitori/km2 în anul 
2013. Dacă ne raportăm la densitatea medie înregistrată în aria urbană a zonei metropolitane 
(fără municipiul Brașov) - 118,26 locuitori/ km2 - ea este mult inferioară. Trebuie menționat 
însă, că municipiul Săcele este una dintre cele mai întinse unități administrative teritoriale din 
România (34.466 ha din care numai 7% sunt reprezentate de intravilan), fapt ce explică 
valoarea scăzută a indicatorului. 
         Raportându-ne strict la intravilan, distanța medie dintre doi locuitori (indicator care este 
construit plecând de la premisa că populaţia este repartizată uniform în teritoriu) a scăzut de la 
34,08 m în 2009 la 33,27 m în 2013, fiind totuși mai ridicată decât cea din localitățile urbane 
din zonă. Acest fapt se datorează în special caracterului cvasi-rural al localității, formată în 
1950 din unirea a patru dintre cele șapte sate săcelene (Baciu,Turcheș, Cernatu și Satulung) la 
care s-au adăugat, în anii de dezvoltare urbanistică din perioada comunistă, trei mici cartiere 
de blocuri: Precizia, Ștefan cel Mare și Movilei. 
         Dinamica populației este influențată de două fenomene demografice importante: sporul 
natural și mișcarea migratorie. Sporul natural se înscrie în tendința generală a creșterii 
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populației municipiului, înregistrând o creștere importantă de la numai 1,87 ‰ în 2002, la 
9,42 ‰ în 2009, pentru ca mai apoi să scadă treptat spre 8,3 ‰ în 2011 și 5,81 ‰ în 2013. 
         Rata migraţiei este și ea interesantă, prin constanța ei. Analizând datele disponibile 
privind plecările și stabilirile cu domiciliul în localitate, în perioada 2008-2010, se observă că 
în acești trei ani numărul celor care au ales să se mute cu domiciliul în Săcele a fost superior 
celor care au părăsit localitatea. 
         Repartizarea populației municipiului din punct de vedere al genului se încadrează în 
tendința generală, astfel că raportul de masculinitate deși este subunitar – 0,952 sau, cu alte 
cuvinte, în localitate existau în 2013, 95,22 bărbați la fiecare 100 de femei -, se încadrează în 
media valorilor întâlnite în lume. Astfel, populația feminină reprezenta, în același an, 51,22 % 
din totalul locuitorilor. După cum se poate observa în graficul de mai jos, evoluția celor două 
categorii de populație în ultimul deceniu este asemănătoare, astfel că ponderea lor s-a 
menținut relativ constantă. Cu toate acestea, tendința de creștere a populației feminine este 
ușor superioară celei a populației masculine, fapt ce va avea efecte pe termen lung asupra unui 
alt indicator relevant, îmbătrânirea populației.  
         Structura pe grupe de vârstă a populației la 01.02.2016 a evoluat astfel:  

 Grupa de vârstă 0-19 ani – 9.599 persoane, 
 Grupa de vârstă 20-39 ani – 10.296 persoane,   
 Grupa de vârstă 40-64 ani – 11.875 persoane, 
 Grupa de vârstă peste 65 de ani – 4.310 persoane,  

        Densitatea/concentrarea populației în principalele zone- aglomerări ale mun. Săcele este: 
- Zona cartier Electroprecizia – 6.076 persoane, 
- Zona B-dul. George Moroianu – 1.532 persoane, 
- Zona B-dul Brasovului – 950 persoane, 
- Zona cartier Movila – 820 persoane, 
- Zona cartier Ștefan cel Mare 2.661 persoane, 
- Zona cartier Gârcini (DN1A) – 3.840 persoane, 
- Zona cartier Gârcini (valea Gârcinului) – 1.650 persoane, 
- Zona str. Carierei – 657 persoane, 
- Zona cartier Bunloc – 305 persoane, 

 
          Secțiunea 5-a:  Căi de transport 
 

   Situat la sud est de municipiul Brașov, în imediata vecinătate a acestuia, localitatea 
Săcele beneficiază de acces la o serie de artere rutiere de importanță județeană și națională  
care îi asigură conexiunea, atât cu  celelalte comunităţi ale Zonei Metropolitane Braşov, cât şi 
cu alte localităţi de la nivel local, regional și național. Teritoriul administrativ al localității 
este străbătut de următoarele drumuri: 
          Drumuri naţionale/ europene  

 DN1 (Borș - Cluj –Brașov-  București  - Urziceni – Hârșova – Constanța) 
 DN 1A (București – Buftea – Ploiești – Cheia – Pasul Bratocea – Săcele – Brașov) 

care se suprapune pe o lungime de 8,479 km pe centura ocolitoare a municipiului. 
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        DN1 tranversează teritoriul municipiului Săcele la limita administrativă a acestuia cu 
municipiul Brașov. Fluxurile ridicate de circulație înregistrate constant pe DN1 afectează 
indirect localitatea în special la final de săptămână, când circulația din/în direcția București – 
Ploiești este deviată pe DN1A.  
          Totodată, din anul 2005, traficul greu de pe DN1 a fost deviat pe DN1A, ceea ce a 
condus la blocaje de trafic şi a generat valori ridicate de poluare sonică şi atmosferică la 
nivelul localităţii, situație numai parțial rezolvată, prin darea în funcțiune a centurii ocolitoare 
a municipiului.  
          DN1A se desprinde din DN1 la intersecția cu B-dul Calea București și Centura 
Ocolitoare a Municipiului Brașov printr-un nod de sistematizare a circulației numai parțial 
finalizat datorită problemelor referitoare la reglementarea dreptului de proprietate asupra 
suprafeței de teren afectate. Ca atare, în această zonă se creează frecvent blocaje de trafic, atât 
la intrarea în localitate, cât și pe centura ocolitoare a municipiului. Pe DN1A, suprapusă cu 
centura ocolitoare, traficul se desfăşoară pe o singură bandă de circulaţie pentru fiecare sens 
de mers, valorile de trafic, inclusiv greu, fiind constant ridicate, ceea ce generează și presiuni 
semnificative asupra calității aerului.  

Drumuri județene 
 DJ 103A (Brașov – Zizin)   
 DJ 103B (Săcele – Cărpiniș- Budila – Teliu) - aproximativ 0,49  Km în intravilanul 

localității Săcele 
 DJ 102l (Câmpina – Valea Doftana – Săcele - aproximativ 13,68 km lungime pe 

teritoriul administrativ al localității 
        Calitatea drumurilor naționale și județene care traversează teritoriul administrativ al 
localității este în general bună, inclusiv ca urmare a lucrărilor de întreținere și reabilitare care 
se execută constant.  
          Alături de aceste artere, teritoriul localității este acoperit de o rețea de aproximativ 120 
de km de drumuri locale la care se adaugă, conform datelor din Registrul cadastral al 
parcelelor Săcele, drumuri de exploatare (inclusiv forestieră)  în lungime totală de 307,73 km. 
          Drumurile locale sunt în proporție de 53% modernizate, beneficiind de îmbrăcăminte 
asfaltică, în timp ce 38% sunt de macadam si 9% din pământ. 
          Autoritățile publice locale realizează constant investiții pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere, acestea vizând inclusiv drumurile de exploatare (precum proiectul 
PNDR „Reabilitare drum forestier Tărlung, L=10,30 km). 
          Drumurile locale includ și rețeaua stradală a municipiului Săcele, aceasta fiind formată 
în ceea mai mare parte de străzi din categoriile III și IV, dar și din câteva tronsoane de străzi 
de categoria a II –a. 
          Arterele principale din interiorul localității sunt B-dul Brașovului și B-dul Moroianu, 
care traversează  municipiul Săcele de la Vest la Sud Est şi în care debuşează străzi de 
categoria a-III-a prin care se asigură legătura cu zonele rezidenţiale şi cele industriale. Viteza 
legală de deplasare în interiorul municipiului Săcele este de maxim 50 km/h. 
           Municipiul Săcele a beneficiat până la începutul anilor 1960, de o cale ferată 
suburbană prin care se asigura legătura fostelor sate Baciu, Turcheș și Cernatu cu municipiul 
Brașov, prin Dârste. Calea ferată menționată a fost treptat desființată odată cu dezvoltarea 
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celor două localități și reorganizarea circulației urbane, astfel încât, în prezent, municipiul 
Săcele nu are acces direct la rețeaua feroviară națională. 
           În aceste condiții, pentru accesul la transportul feroviar pe distanțe scurte și medii, cu 
trenuri Regio, locuitorii municipiului pot opta pentru Halta Timișul de Jos sau Stația Dârste 
Brașov, ambele situate în imediata vecinătate a teritoriului administrativ al Municipiului 
Săcele, pe Magistrala 300. Pentru călătorii pe distanțe lungi și internaționale, este preferată 
stația CFR Brașov, care reprezintă un nod feroviar important la intersecția magistralelor  
200, 300 și 400. 
 
 
          Secțiunea 6-a:  Dezvoltarea economică  

 
      Mediul economic din localitatea Săcele a reprezentat în anii 70-80 ai secolului trecut unul 
dintre cele mai importate centre industriale ale județului Brașov, în special datorită platformei 
Electroprecizia, specializată în producția de mașini și echipamente electrice.  
       Industria din această zonă, profilată pe producerea bunurilor intermediare destinate 
celorlalte ramuri ale economiei a fost puternic afectată de declinul economic înregistrat de 
România în anii 90 și de lipsa investițiilor pentru retehnologizare, ceea ce a condus la 
închiderea mai multor coloși industriali. În decursul ultimului deceniu, numărul de salariaţi 
din industrie s-a redus cu 42%, ramurile industriale cele mai afectate de restructurare fiind 
industria constructoare de maşini, industria metalurgică, industria chimică, industria 
extractivă. 
        Restructurarea economică din ultimii ani a condus la diminuarea progresivă a 
importanței industriei în economia județului, Zonei Metropolitane și municipiului Brașov, în 
favoarea sectorului serviciilor și al comerțului. 
         Transformările economice generate de procesul de democratizare a societății românești 
au condus, în municipiul Săcele, ca de altfel la nivel național, alături de efectele negative, 
resimțite sub forma restructurării marilor întreprinderi de stat, la disponibilizarea unui număr 
ridicat de salariați și la o serie de evoluții benefice.  
        Acestea au constat în primul rând în dezvoltarea inițiativei private, caracterizată prin 
numărul ridicat de companii care au apărut pe piața locală, dar și în diversificarea economiei 
săcelene, anterior extrem de specializată, prin emergența unor noi activități industriale și 
consolidarea treptară a sectorului terțiar reprezentat de comerț și servicii. 
        Majoritatea agenților economici înregistrați în municipiul Săcele sunt societăți cu 
răspundere limitată: LEFRUMARIN SRL, ROULEAU-GUICHARD ROUMANIE SRL, 
BANDI INDUSTRY SRL, DISZTIPO SRL, etc,  în timp ce la polul opus, se situează 
societățile în nume colectiv și cooperativele de consum. Societățile pe acțiuni sunt 
reprezentate de noile entități formate în urma divizării fostei întreprinderi Electroprecizia și 
care intră în prezent, în componența grupului cu același nume, ECTROPRECIZIA SA -  
ELECTRICAL MOTORS, TOOLS PRODUCTION, ELECTRICAL EQUIPEMENT, 
AUTOMOTIVE EQUIPEMENT. 
         În acestă direcție a fost constituit la Săcele, Clusterul Regional Electrotehnic ETREC, al 
cărui obiectiv strategic este acela de a obține statutul de cluster naţional şi de pol de excelenţă 
în domeniul electrotehnic. Structura industriilor dezvoltate de mediul industrial în care 
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activează clusterul ETREC stabileşte domeniile strategice de dezvoltare a acestuia pe 4 
direcţii principale: motoare, generatoare şi acţionări electrice, energii regenerabile, 
echipamente electrice şi electronice auto, logistică şi servicii suport. Clusterul menționat 
reunește grupul de firme de pe platforma Electroprecizia din Săcele, la care se adaugă alte 
patru entități din mediul industrial, dar și instituții de învățământ mediu și superior, autorități 
publice locale (Primăria Săcele) și regionale (ADR Centru), firme de consultanță și organisme 
catalizator (Camera de Comerț și Industrie Brașov).  
             Ca regie autonomă care operează la nivel local este Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele, ce are ca obiect de activitate, aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, 
actionând pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate 
publica a municipiului Sacele si al altor unitati aministrativ - teritoriale, a fondului forestier 
proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, mânastiri) si a institutiilor de 
învatamânt, a fondului forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti 
composesori, mosneni, razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a 
persoanelor fizice, pe care îl administreaza sau pentru care presteaza servicii silvice, în 
conformitare cu prevederile legale în vigoare, în vederea valorificarii, prin acte si fapte de 
comert, a produselor specifice fondului forestier, în conditii de eficienta economica, 
exercitând, totodată, si atributii de serviciu public cu specific silvic. 
             Agricultura nu își găsește condițiile cele mai bune de dezvoltare în cea mai mare parte 
a teritoriului municipiului Săcele, însă suprafețe întinse de pășuni și fânețe naturale din zona 
montană sunt favorabile creșterii animalelor, iar clima mai rece și regimul pluviometric 
specific fac, ca aici, să fie mai puțin simțite efectele perioadelor mai secetoase din timpul 
anului. 
             De altfel, zona de munte definește profilul preponderent zootehnic al activităților 
agricole din municipiului Săcele, străveche comunitate mocănească de altfel, în care tradiția 
creșterii animalelor și în special oieritul are rădăcini adânci. 
             La nivelul localității, suprafața totală de teren afectată activităților cu caracter agricol 
este de 8.869 ha, distribuită astfel, pe categorii de folosință: 

 Teren arabil – 2.403 ha 
 Pășuni – 2.513 ha 
 Fânețe – 3.953 ha 

             Totalul suprafețelor cultivate este de numai 1.659 ha,  reprezentând mai puțin de 70% 
din totalul terenului arabil, ceea ce demonstrează anvergura redusă a activităților cu caracter 
agricol și contribuția redusă a acestui sector în veniturile generate de economia săceleană. 

      În ceea ce privește principalele culturi, acestea sunt cele specifice zonei depresionar 
colinare în care se regăsește cea mai mare parte a terenului, cu destinație agricolă, de pe 
teritoriul localității și include:   

 Plante de nutreț – 257 ha 
 Cartofi – 209 ha 
 Cereale – 1.032 ha 
 Sfeclă de zahar – 55 ha 
 Rapiță – 76 ha 
 Muștar – 10 ha 
 Leguminoase – 8,46 ha 



18 
 

 Flori – 4,17 ha  
 Căpșunării – 2,60 ha 
 Plante medicinale – 2,25 ha 
 Soia – 5 ha 

        Condițiile geografice și tradiția istorică favorizează practicarea zootehniei la nivelul 
municipiului Săcele, și această îndeletnicire este practicată în majoritatea cazurilor cu caracter 
domestic, pentru satisfacerea nevoilor interne ale gospodăriei.  
         Numărul de animale înregistrate la nivelul mun.Săcele: 

 Bovine – 490 capete, 
 Ovine – 8.833 capete, 
 Porcine – 88 capete, 
 Cabaline – 129 capete, 
 Păsări – 5.964, 

         Turismul reprezintă unul dintre cele mai dinamice activități generatoare de venituri, a 
cărui influență se exercită și asupra altor sectoare economice și a vieții sociale și culturale a 
comunităților locale.  
         Municipiul Săcele beneficiază de atuuri certe care o pot consacra ca destinație turistică 
de referință la nivelul Zonei Metropolitane Brașov. 
         Astfel, din punct de vedere al accesibilității, factor esențial în dezvoltarea sectorului 
turistic, localitatea beneficiază de avantajul amplasării în imediata vecinătate a municipiului 
Braşov, unul dintre marile noduri rutiere şi feroviare ale ţării, punct în care se intersectează 
căile de transport prin care se realizează legături între toate regiunile ţării.  
         Localitatea este conectată la infrastructura de drumuri naționale (DN1 și DN1A) și 
județene care asigură atât legătura cu localităţile Zonei Metropolitane Brașov, cât și cu 
principalele centre urbane de la nivel regional și național. 
         Din punct de vedere al profilului turistic al localității Săcele, acesta este definit pe de o 
parte de amplasarea geografică deosebit de avantajoasă, în vecinătatea masivelor Ciucaș și 
Piatra Mare și, pe de altă parte, de patrimoniul cultural istoric inedit, caracterizat de 
prevalența elementului mocănesc în condițiile în care în Țara Bârsei predomină în general 
vestigii ale elementelor etnice săsești și maghiare 
          Astfel, cadrul deosebit în care este amplasată localitatea facilitează accesul turiștilor la 
numeroase obiective naturale precum Canionul Şapte Scări, Tamina, Cascada din roci 
calcaroase, Peştera de gheaţă, Prăpastia Ursului, Vârful Piatra Mare, Cabana şi Dealul Bunloc, 
dar și diverse trasee turistice din masivul Ciucaș. 
           Recent au fost derulate de către autorități și investitori privați intervenții pentru 
valorificarea acestor obiective, precum reabilitarea scărilor din Canionul 7 Scări și instalarea 
tirolienei din această zonă de către Regia Pădurilor din Municipiul Săcele.  
           Cadrul natural în care este amplasată localitatea oferă posibilitatea practicării a 
numeroase sporturi și activități în aer liber. Astfel, dealul Bunloc este o locație preferată 
pentru practicarea sporturilor extreme – parapantă, deltaplanorism  și dispunea până de curând 
de o instalație de transport pe cablu pîrtie de schi care nu mai este însă în funcțiune. 
            Zona Dâmbu Morii, unde sunt prezente numeroase structuri turistice care oferă 
posibilități variate de petrecere a timpului liber, reprezintă și punctul de pornire către o serie 
de obiective turistice precum Canionul 7 Scări. Zonele Brădet și Babarunca – situate pe 
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drumul de acces către Cheia, prin Masivul Ciucaș, au cunoscut în ultimii ani o importantă 
dezvoltare a infrastructurii turistice și oferă condiții pentru practicarea ecoturismului. 
            Cea de-a doua componentă a potențialului turistic al municipiului Săcele este 
reprezentată de patrimoniul cultural-istoric, acesta din urmă constituind un element clar de 
diferențiere față de alte localități din Țara Bârsei și, în același timp, un punct forte care poate 
fi valorificat din punct de vedere turistic. Astfel, pe parcursul istoriei, în Săcele, prevalența 
elementului românesc (mocănesc) s-a menținut nealterată, alături de componenta maghiară 
(ceangăiască) peste care s-a circumscris ulterior contribuția populației rrome. 
         Alături de casele vechi ale mocanilor și ceangăilor săceleni, expresie a unei culturi 
rurale arhaice, nealterate, poarta mocănească ar trebui să constituie principalul element de 
identitate pe baza căruia să se realizeze promovarea turistică a municipiului Săcele. Valoarea 
acestor obiective este atestată și de faptul că nu mai puțin de 50 dintre ele au fost înscrise în 
lista monumentelor istorice actualizată prin Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei 
nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004. Dintre acestea pot fi 
menționate: 

- Ansamblul “Mocănime” – sec. XIX-XX 
- Biserica ortodoxa “Adormirea Maicii Domnului” din Satulung – sec XIX 
- Ansamblul bisericii ortodoxe “Sf. Adormire a Maicii Domnului” din Turcheş – sec. 

XVIII-XIX 
- Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” din Baciu – 1808-1809 
- Ansamblul bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Cernatu – sec XVIII 
- Biserica Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din Satulung – sec XVIII 
- Biserica Catolică din Turcheș și Bisericile Evanghelice din Baciu, Turcheș, Cernatu și 

Satu Lung 
- Muzeul etnografic din Săcele 
- Casa memorială Darie Magheru – Turcheş 
- Troițele din localitate 

         Turismul de odihnă şi recreere întruneşte în Municipiul Săcele toate condiţiile necesare 
pentru a fi practicat, ţinând cont de clima specifică, frumuseţea peisajelor naturale și de zonele 
relativ izolate care au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare semnificativă a infrastructurii de 
primire turistică (Brădet, Babarunca dar și Dâmbul Morii).  
         Turismul sportiv și de agrement - diversitatea peisagistică, ariile naturale protejate 
situate pe teritoriul localității, cu numeroase specii endemice de floră și faună, traseele 
montane (există 20 de trasee marcate  în Munții Piatra Mare și Ciucaș), precum și obiectivele 
naturale anterior menționate oferă condiții favorabile pentru practicarea drumețiilor montane. 
         Un potențial deosebit la nivelul municipiului Săcele îl deține ecoturismul, favorizat de 
mediul înconjurător, încă nealterat de circulația turistică, dar care nu beneficiază de o strategie 
coerentă de promovare. 

   Alături de turismul montan, cadrul natural în care este amplasată localitatea oferă 
condiții favorabile pentru alpinism, speologie, mountainbike, off road, însă este necesară 
realizarea unor amenajări specifice pentru aceste sporturi.  

   Nu în ultimul rând, mun. Săcele reprezintă deja o destinație pentru practicarea 
sporturilor extreme, dealul Bunloc reprezentând deja o destinație cunoscută pentru pasionații 
de deltaplanorism și zboruri cu parapanta. Totodată, în zona Canionului 7 Scări a fost 
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înaugurată o tiroliană, cea mai mare din țară, care va atrage în mod cert pe cei interesați de 
turismul de aventură.  
    
 
               Agroturismul / turismul rural 
           Deși a doua localitate urbană din Zona Metropolitană Brașov, municipiul Săcele 
păstrează în continuare, numeroase elemente ale civilizației păstorești rurale care i-au definit 
profilul pe parcursul istoriei. În aceste condiții, prin corelare cu valorificarea potențialului 
cultural-istoric local, se recomandă și promovarea formelor de agroturism care să îi pună pe 
vizitatori în legătură directă cu modul de viață, îndeletnicirile, tradițiile comunităților 
mocănești și ceangăiești și să le ofere posibilitatea de a gusta delicatesele și de a îmbrăca 
veșmintele tradiționale locale. Posibilitatea dezvoltării agroturismului este favorizată și de 
numeroasele pensiuni care au fost deschise în ultimii ani în zone care beneficiază de 
amplasarea într-un cadru natural deosebit, precum Babarunca, Brădet, dar și în zona de pădure 
ce înconjoară localitatea. 

      Un avantaj competitiv al sectorului turistic din municipiului Săcele este reprezentat de 
existenţa unei infrastructuri de cazare care se află într-o continuă extindere și modernizare.  
            Mai puțin prezente în centrul localității, structurile de cazare sunt concentrate în 
zonele cu destinație turistică, precum Dâmbu Morii, Brădet, Babarunca și în vecinătatea DN1. 

 
           Secțiunea 7-a:  Infrastructuri locale 
 

    Scăderea numărului de elevi este un fenomen care a afectat și Municipiul Săcele, ca de 
altfel, toate localitățile Zonei Metropolitane Brașov și care a determinat autoritățile să 
procedeze la comasarea unor instituții locale de învățământ pentru eficientizarea activității 
educaționale, dar și pentru diminuarea costurilor de operare. Deși restructurarea a constat în 
primul rând în comasarea juridică a unor unităţi şcolare, în anumite situații, precum cea a 
fostului Liceu de Construcții s-a ajuns și la abandonarea efectivă a spațiilor afectate 
activităților educaționale. 
          Autoritățile locale au valorificat spațiul amintit prin reconversia  pentru noi activități cu 
caracter socio-cultural și educațional prin proiecte precum “Centru Multicultural și 
Educational în Municipiul Săcele”, implementat pe amplasamentul fostului Liceu de 
Construcții. 

   În urma acestor evoluții, infrastructura educațională actuală a Municipiului Săcele 
include, în present, următoarele unități de învățământ: 

A. Grădinițe: 
 - Grădinița nr.2 – str.Mihai Eminescu  
 - Grădinița nr.3 – str. Zizinului  
 - Grădinița nr.4 – str.G.Moroianu 
 - Grădinița nr.4A – str.Ghe.Dragalina  
 - Grădinița nr.5 (corp- A) – str.Viitorului 
 - Grădinița nr.5 (corp- B) – Str.Petofi S. 
 - Grădinița “ Ruxi “ - structură privată 
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B. Școli Gimnaziale: 
       - Școala Gimnazială nr.1  - Baciu – clase gimnaziale și grădiniță 

 - Școala Gimnazială “Fratii Popeea”  - clase gimnaziale 
 - Școala Gimnazială nr.5 – Gârcini – clase pregătitoare, gimnaziale și grădiniță 
C. Licee 

- Liceul Teoretic George Moroianu  - clasele 1-12 
- Liceul tehnologic Victor Jinga – clasele 9 -12 și seral 

                                                        - școală Profesională  
                                                              - școală Postliceală 
- Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan – clasele 1-12 și grădiniță cu predare în limba 

maghiară 
            Infrastructura culturală a municipiului include următoarele instituții: 

 Bibliotecile din cadrul instituțiilor de învățământ și o bibliotecă publică ce dispunea de 
un număr de 142.944 de volume în anul 2012 

 Muzeul Etnografic din Săcele, singura instituție muzeală din municipiu, care își 
desfășoară activitatea într-o clădire monument istoric datând din anul 1543 și 
adăpostește o colecții de exponate privind istoria localității și tradițiile comunităților 
mocănești și ceangăiești locale. Instituția muzeală beneficiază de o vizibilitate din ce 
în ce mai bună la nivelul localnicilor dar și al turiștilor, 

 Sala festivă a  Liceului Tehnologic Victor Jinga cu o capacitate de aproximativ 200 de 
locuri, 

 Sala multifuncțională a Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situații de Risc din 
localitate care poate găzdui peste 80 de locuri, 

 Centrul Multicultural și Educațional, realizat în cadrul unui proiect derulat de U.A.T. 
Săcele, care pune la dispoziția membrilor comunității locale următoarele facilități: 
          Sală de spectacole cu 314 de locuri 

                 Sală de documentare cu videoproiector 
                 Sală de bibliotecă electronica 
                 Săli pentru activități sociale 
                 Sală conferință 
                 Săli expoziții 
                 Atelier de pictură 
                 Sală activități sportive 

       Evenimentele cultural-artistice care se desfășoară în aer liber sunt organizate de regulă în 
Piața Libertății din centrul localității și în Poiana Angelescu unde există o estradă special 
amenajată. 

  

             Infrastructura de sănătate – În cursul anului 2017 se va redeschide Spitalul 
Municipal Săcele, cu următoarea structură organizatorică: 

- Compartiment medicină internă           - 10 paturi 
- Compartiment pediatrie                        - 20 paturi 
- Compartiment boli cronice                   - 10 paturi 
- Compartiment îngrijiri paliative           - 10 paturi 

                    Total paturi spitalizare continua     - 50 paturi 
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- Spitalizare de zi 5 paturi 
            - Cameră de gardă 
            - Farmacie cu circuit închis 
            - Sterilizare 
            - Laborator de radiologie și imagistică medical 
            - Laborator de analize medicale 
            - Cabinet de planificare familială 
        Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinete în specialitate: 

        - Chirurgie generală 
        - ORL 
        - Obstetrică-Ginecologie 
        - Cardiologie 
        - Oftamologie 
     Unitatea deservește o poulație a municipiului de 36.000 de locuitori, plus comunele 
arondate Tărlungeni, Zizin, Purcăreni, Cărpiniș și Budila. 

       Infrastructura de sănătate la nivelul mun.Săcele este asigurată și de servicii medicale prin 
următoarele structure private: 
            - cabinete medici de familie         - 16 
            - cabinet interne                            -   1 

     - cabinete pediatrie                       -   2 
            - cabinet oftalmologie                   -   1 

     - laborator analize medicale          -   2 
     - cabinete stomatologice                -  5  
     - laboratoare dentare                      -  2 
     -farmacii                                         -  7 
Majoritatea acestor cabinete funcționează în clădirea Policlinicii Săcele din cartierul 

Electroprecizia care a beneficiat pe parcursul anilor, de investiții importante în anveloparea şi 
termoizolarea exterioară, refacerea instalației electrice, schimbarea tâmplăriei și modernizarea 
și eficientizarea instalațiilor termice. 

 
Rețele de utilităti: Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Municipiul 

Săcele este asigurată din reţeaua SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud. Necesarul 
de consum este asigurat din Sistemul Energetic Naţional, principalele surse de alimentare 
fiind reprezentate de S.C. HIDROELECTRICA S.A. şi producători independenţi de la nivel 
naţional. 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor locali se realizează prin intermediul 
staţiei de transformare Săcele (110/20 kV), care este racordată la LEA 110 KV - Braşov - 
Dârste - Intorsura Buzăului. Teritoriul administrativ al municipiului Săcele este traversat de 
liniile electrice aerene de înalta tensiune LEA 400 kV Brașov – Borzești și LEA 110 kV 
Brașov - Dârste - Întorsura Buzăului - Covasna - Târgul Secuiesc - Sfântul Gheorghe. 

Alimentarea se realizează din linii de distribuţie publică de medie tensiune, care, 
racordate la stația de transformare de 110 kv, asigură legătura între surse şi consumatorii 
casnici, edilitari, terţiari și, parțial, cei industriali. 
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În cartierele de locuinţe, distribuţia energiei electrice se realizează prin posturi de 
transformare sau puncte de alimentare (PA). Marii consumatori industriali sunt alimentaţi prin 
staţii sau posturi de transformare proprii.  
       Conform datelor furnizate de FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud, sucursala 
Brașov, în municipiul Săcele, rețeaua de distribuție este de tip subteran (îngropată sub zonele 
pietonale sau partea carosabilă), în special în centrul localității și în cartierele de blocuri 
(Electroprecizia, Ștefan cel Mare) și aeriană, pozată pe stâlpi de beton armat, în zonele 
periferice, relativ nou dezvoltate. 
       În municipiul Săcele, distribuţia gazelor naturale este asigurată de GDF Suez din sistemul 
de conducte magistrale DN500 Mediaş – Bucureşti, prin intermediul stației de reglare – 
măsurare – predare gaze naturale Brașov II, din care pornesc conducte de medie presiune 
conectate la cele trei stații de reglare măsurare din Săcele. Dintre acestea, două stații (cele din 
Str. Valea Largă și Ogrăzii) asigură alimentarea consumatorilor casnici și industriali prin 
conducte de presiune redusă (2 bari), iar stația nr. 3 este destinată în exclusivitate alimentării 
centralei termice din cartierul Ștefan cel Mare. 

Reţeaua de alimentare a consumatorilor casnici, de joasă presiune, este realizată în cea 
mai mare parte din conducte de oţel cu o vechime mai mare de 15-20 ani, însă aflate în stare 
bună de funcţionare, la care se adaugă secţiuni nou realizate din conducte de polietilenă, în 
special în zonele care au cunoscut o dezvoltare rezidențială recentă (Bunloc), B-dul 
Brașovului și B-dul George Moroianu. 

În prezent, captarea, tratarea în vederea potabilizării, înmagazinarea, pomparea si 
distribuţia apei potabile la nivelul municipiului Săcele este asigurată de Compania Apa 
Brașov din următoarele surse de suprafaţă și subterane: 

 Lacul  de acumulare Tărlung, realizat în anii 1971-1975, cu obiectivul principal de a 
asigura alimentarea cu apă a municipiilor Săcele și Brașov, apărarea împotriva 
inundațiilor și producția de energie electrică.   

 Captarea de izvoare din Poiana Angelescu  
 Captarea de izvoare Turcheș  
 Captarea de izvoare Gârcini  
 Captarea de izvoare Valea Baciului  
 Captarea din Munții Ciucaș  

       Sistemul de alimentare este format din conducte cu diametre cuprinse între 80 și 500 mm, 
realizate din beton armat, fontă, oţel, polietilenă, vechimea medie a reţelei de distribuţie fiind 
de peste 25 de ani. Se impune prin urmare realizarea unor lucrări de modernizare care să 
vizeze în primul rând schimbarea conductelor din fier și oțel  (cu o vechime situată între 40 – 
50 de ani) cu conducte de PEHD. 

 O parte a lucrărilor necesare sunt în curs de derulare în cadrul proiectului “Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brasov”, derulat de Compania Apa 
Braşov în cadrul  Programului Operaţional Sectorial de Mediu care include și componenta 
“Extinderea si reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabilă Brașov-Săcele” de care 
urmează să beneficieze și membrii comunității săcelene. 

 Municipiul Săcele dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere 
care este operat de Compania Apa Brașov.  
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 În ceea ce privește dimensiunea actuală a rețelei de canalizare menajeră  este estimat la 
un procent de 40% și există în continuare numeroase zone care nu beneficiază de facilitatea de 
preluare a apelor menajere, în special în cartierele Gârcini și Babarunca. Anumite locuințe din 
aceste zone dispun de fose vidanjabile, însă în multe cazuri, apele uzate se evacuează direct în 
văile apelor care străbat localitatea.   
      Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, reţeaua de canalizare existentă este 
realizată în sistem divizor și se conectează printr-un colector ovoid de 600/900 mm la 
canalizarea menajeră a municipiului Brașov și astfel la Stația de Epurare din Stupini.  La 
acesta se conectează colectoare cu secțiunea cuprinsă între 100 și 500 mm care acoperă parțial 
străzi din zonele Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung (zone de case/locuințe unifamiliale). 
Gradul de acoperire al rețelei este mai ridicat în cartierele de blocuri (Electroprecizia, Ștefan 
cel Mare) si recent în cartierele Baciu și Turcheș.  

 În ceea ce privește canalizarea pluvială, gradul de acoperire al municipiului Săcele este 
foarte redus, apele provenite din ploi fiind deversate în pâraiele care traversează localitatea, 
precum Pârâul Valea Morii, Pârăul Ștrandului, și Dârbav.  

Rețelele de comunicaţii disponibile la nivelul localităţii Săcele prezintă următoarea 
structură: 

    Telefonie fixă și mobilă 
Teritoriul localității Săcele este traversat de de cablul magistral coaxial ce interconectează 

localităţile: Ploieşti – Slănic Prahova – Săcele – Braşov – Rupea – Sighişoara, dar și de 
magistrala de fibră optică Sibiu – Braşov –Cheia –Ploieşti. De asemenea, localitatea este 
conectată la linia telefonică interurbană Predeal – Săcele – Tărlungeni – Hărman. Ambele linii 
sunt în proprietatea TELEKOM , care operează și centrala din localitate la care sunt conectați 
și abonații din Tărlungeni.  

Al doilea operator de pe pe piața locală de telefonie fixă este RCS&RDS. Rețelele locale 
ale celor doi operatori sunt în mare parte aeriene, cu excepția celor din cartierele de blocuri 
unde sunt îngropate. 

În ultimii ani, se remarcă o orientare din ce în ce mai pregnantă a populației către soluțiile 
de telefonie mobilă în detrimentul celor fixe, ceea ce a condus la reducerea numărului de 
abonați pentru acestea din urmă. De altfel, localitatea Săcele beneficiază de acoperire din 
partea tuturor furnizorilor naționali de servicii de telefonie mobilă: Vodafone, Orange, 
Cosmote, Digi Mobile, numărul utilizatorilor locali fiind în continuă creștere.  

    Internet  
Localitatea beneficiază de conexiune de internet prin fibră optică, cablu coaxial și soluții 

mobile, principalii furnizori fiind Telekom, RCS&RDS, UPC, Vodafone, Orange. 
Televiziune prin cablu și satelit 

       Principalii operatori de televiziune din Săcele sunt Digi, Dolce și UPC. 
 
 
       Secțiunea 8-a:  Specific regional/local  
 
       Municipiul Săcele este situat în partea estică a județului Brașov, în curba arcului carpatic, 
la poalele masivului muntos Bunloc în sudul depresiuni Bârsei. Teritoriul localității, se 
învecinează la vest cu municipiul Brașov si oraşul Predeal, la nord cu comunele Hărman și 
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Tărlungeni, la nord-est cu comuna Vama Buzăului, iar la est şi sud-est cu teritoriul judeţului 
Prahova (comunele Valea Doftanei, Măneciu și oraşul Azuga). 
       Conexiunile rutiere cu aceste localităţi sunt asigurate prin reţeaua de drumuri naţionale 
(DN1 si DN1A) şi judeţene (DJ 103A, 103B, 102I). Localitatea nu beneficiază de acces direct 
la rețeaua feroviară națională. 
      Contextul teritorial din care face parte municipiul Săcele este cel care influențează în 
primul rând mediul socio-economic local. Din acest motiv, abordarea principală în procesul 
de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Săcele este cea 
intercomunitară. Municipiul face parte din Zona Metropolitană Braşov, alături de municipiul 
Braşov (municipiu de rang I – reședință de județ), municipiul Codlea, oraşul Râşnov, oraşul 
Predeal, oraşul Ghimbav, orașul Zărnești (localități urbane cu care localitatea se poate 
compara), comunele Bod, Budila, Cristian, Crizbav, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, 
Sânpetru, Tărlungeni și Vulcan. Relaţia dintre municipiul Braşov şi comunităţile învecinate, 
precum și cea între fiecare dintre localitățile ce se învecinează în arealul metropolitan este una 
biunivocă, în care toți actorii au de câştigat. Oportunitățile și provocările ce se află pe calea 
dezvoltării durabile pot fi abordate mult mai simplu și eficace într-o manieră integrată în care 
municipiul Săcele poate colabora direct cu acele localități cu care împărtășește probleme 
asemănătoare și/sau pot valorifica oportunități de finanțare care să conducă la o dezvoltare 
economică sustenabilă și la creșterea calității vieții tuturor locuitorilor lor. 
        Cooperarea transfrontalieră – este cooperarea mutuală clasică între două regiuni 
învecinate. Ea cuprinde toate domeniile vieţii cotidiene, dezvoltarea de programe comune, 
priorităţi şi acţiuni. Ea include participarea extinsă a grupurilor sociale, a diverselor nivele 
administrative etc. Principiile cooperării transfrontaliere sunt: parteneriat vertical şi orizontal 
cu sferă largă, subsidiaritate prin unirea şi responsabilitatea nivelelor regionale şi locale, 
pregătirea de concepte şi programe transfrontaliere comune de dezvoltare, implementarea 
proiectelor transfrontaliere. 
        Tipurile de regiuni învecinate se deosebesc prin gradul de omogenitate, nivelul de 
dezvoltare şi statutul de promotor al politicii structurale a statului, precum şi atributele 
geografice natural: lanţuri muntoase, râuri, frontiere maritime, etc. 
       
 
                                                    CAPITOLUL III 

 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
          Secțiunea 1-a:  Analiza riscurilor naturale. 
          Inundații 
      Măsurile preventive și operative pentru managementul situațiilor de urgență în caz de 
inundații la nivelul mun. Săcele sunt:          
- organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de 

risc la inundații, 
- elaborarea, prin agentul de inundații a planului local de apărare împotriva inundațiilor, 

ghețurilor și poluărilor accidentale, 
- întocmirea planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență, 
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- constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de 
inundații, 

- încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în 
situații de urgență, 

- organizarea periodică prin agentul de inundații a adunăriilor cetățenești pentru 
conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean 
pentru apărarea vieții și bunurilor materiale, 

- realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere, 
- întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza mun. Săcele, 
- interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații, 
- organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor, 
      Municipiul Săcele este străbătut de râul Tărlung și afluenți săi Doftana și Gârcini, iar pe 
flancul S-V de râul Timiș, care nu prezintă pericol de inundații deoarece cursurile lor se abat 
spre flancuri. 
      Bazinul hidrologic al zonei prezintă o umiditate mare, dar cu o rețea hidrologică scăzută 
datorită permeabilității mari și a depozitelor sedimentare. 
       Celelalte pâraie mai mici ce străbat mun.Săcele: Dârbav, Valea Cernatului și Valea Morii 
nu prezintă importanță deosebită având un debit scăzut. 
        În aval de râul Tărlung în partea de N-E a mun.Săcele se află barajul Tărlung. În cazul 
unui accident tehnic la baraj ar putea fi afectată o parte din N-E-ul mun. Săcele, Uzina de Apă 
Săcele și un număr însemnat din populația situată în partea de jos a cartierului Gârcini: 
-  str. Barajului – 488 persoane  (adresă 315/02.02.2017 – I.N.S. Brașov) 
-  str. Amurgului – 908 persoane 
-  str. Subobrej – 303 persoane 
-  str. Tei – 9 persoane 
-  zona Uzina de Apă - Tărlung – 70 persoane 
-  Zona sub Baraj – 10 persoane 

Măsurile de protecție și intervenție sunt stipulate în „Planul de Apărare Împotriva 
Inundațiilor” a Municipiului Săcele. 
 
         Zone desemnate pentru inundare controlata in situaţii deosebite, Municipiul Săcele 
- Incinta îndiguita r.Tarlung , mal drept, aval DN 10 pana la confluenta cu pr. Teliu  
       Cote teren - limita aval 488,70 mdMN 
                        - limita amonte 493,40 mdMN 
                        - limita teren incinta 500,00 mdMN 
-     Cote coronament dig - limita aval 491,08 mdMN  
                                         - limita amonte 495,70 mdMN 
-     Suprafaţa incintei 0,6 km2 = 60 ha 
-     Înălţime medie coloana apa = 1,5 m  
-     Volum apa din incinta = 1,12 mil.mc. 
-     Hectometru r.Tarlung 505 ÷ 507 / breşa la hm. 505  
-     Obiective din incinta : păşuni / fâneţe  
-     Atenuarea vârfului viiturii cu cca. 50 mc/s , raportat la Q5% = 181 mc/s, adică cca. 30 % 
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       Măsuri in caz de manifestare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase:  
Măsuri pt. avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor hidrologice si 
meteorologice: 
   
   • Primirea avertizărilor de la C.M.R.Transilvania Sud Sibiu, A.N.M., I.N.H.G.A., posturi 
hidro- si pluviometrice la Centrul Operativ al S.G.A. Braşov (Dispecerat); 
   • Transmiterea avertizarii primite la ISU, la postul de înştiinţare-alarmare a populaţiei, la 
comitete locale; 
   • Transmiterea avertizărilor primite la formaţiile de intervenţie ale S.G.A. Braşov si la 
staţiile hidro-pluviometrice, cu dispoziţia de intensificare a observaţiilor si urmărire a 
evoluţiei fenomenelor; Masuri la atingerea Cotei de Atenţie / faza I de ap. la diguri si gheţuri / 
praguri de avertizare la Precipitaţii - COD GALBEN 
   • Se convoca Comitetul jud. pt. Situaţii de Urgenţă care declanşează starea de apărare, 
sporindu-se vigilenta factorilor implicaţi in monitorizarea si/sau desfăşurarea unor activităţi 
expuse la inundaţii;  
   • Se asigura coordonarea tehnica a acţiunilor operative prin intermediul Grupului de Suport 
Tehnic 
   • Se dispune verificarea liniilor de apărare si a punctelor critice pe liniile de apărare S.G.A. 
   • Se verifica stocul de materiale si mijloace de intervenţie si se completează deficitul;  
   • Se dispune îndepărtarea utilajelor din albii si materialele din zonele dig-mal; 
   • Se dispune asigurarea condiţiilor de scurgere a apelor mari si apelor pluviale prin şanţuri, 
rigole si vai nepermanente în localităţi, precum si in secţiunile podurilor/ podeţelor; 
   • Se verifica asigurarea permanentei la nivelul Comitetelor locale;  
   • Se urmăresc masurile luate de către Comitetele locale si de către unităţile potenţial 
poluatoare; 
   • Întocmire Rapoarte Operative zilnice; Măsuri la atingerea :Cotei de Inundaţie / faza a II a 
la diguri si gheţuri / praguri de avertizare la Precipitaţii - COD PORTOCALIU  
   • Se intervine in punctele critice, concentrând mijloacele de intervenţie în zonele respective;     
   • Se blochează subtraversările nefuncţionale; se acţionează pentru consolidarea si 
supraînălţarea digurilor tasate (execuţie de diguri iepureşti, suprainaltare folosind saci cu 
nisip); închiderea unor lucrări neîncastrate; lucrări provizorii pentru eliminarea infiltraţiilor 
prin corpul lucrărilor hidrotehnice, a grifoanelor, etc. (utilizând saci cu nisip, folii polietilena, 
geotextil); 
    • Se intervine pentru deblocarea podurilor de plutitori si/sau sloiuri de gheata;  
    • Se solicita ISU pentru a interveni la distrugerea blocajelor si aglomerărilor de gheţuri cu 
explozivi din aval in amonte; 
    • In cazul manevrelor la construcţiile hidrotehnice, se vor anunţa obiectivele din aval;  
    • Se pregătesc pentru a intra in funcţiune Staţiile de pompare a apei din incintele îndiguite, 
asigurându-se combustibil si personal deservent;  
    • Se intervine cu mijloace si forte de intervenţie pentru combaterea poluărilor accidentale; 
    • Întocmirea Rapoartelor Operative zilnice; instituirea Măsurilor la atingerea Cotei de 
Pericol / faza a III - a la diguri si gheturi - COD ROŞU 
    • Se intervine in continuare in zonele critice pentru limitarea efectelor negative ale 
fenomenelor si distrugerea blocajelor și aglomerărilor de plutitori și/sau gheață; 
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    • Localizarea apelor revărsate și dirijarea lor în cursurile de apă, gravitaţional sau prin 
pompare; 
    • Avertizarea-alarmarea obiectivelor din zona de influenta in caz de pericol iminent de 
avariere a construcţiilor hidrotehnice;  
    • Întocmirea Rapoartelor Operative zilnice; instituirea Masurilor la ieşirea din starea de 
apărare: • Evaluarea pagubelor înregistrate de către o comisie constituita de către CJSU 
(având si reprezentanţi AN”Apele Romane”) si stabilirea măsurilor pt. refacerea obiectivelor 
afectate; 
    • Evacuarea apelor din inundaţii si băltiri de pe terenurile agricole (gravitaţional si/sau prin 
pompare);  
    • Repunerea in funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apa, si a celorlalte obiective 
afectate; 
    • Sprijin acordat Comitetelor locale pt. Situaţii de Urgenţă în refacerea obiectivelor 
afectate; 
    • Întocmirea Raportului Sinteza. 
        
        Furtuni  
        Furtunile sunt parcele organizate de aer cald si umed care au fost forţate să se ridice şi să 
producă fulgere şi tunete. Ele sunt căile frecvente ale naturii de a echilibra cantitatea de 
energie în atmosfera. Furtunile pot crea mai multe fenomene periculoase: ploaie torenţială, 
vânturi puternice, grindină, fulgere şi tornade. Într-o furtună, se produce mişcarea aerului pe 
verticală şi o vastă cantitate de energie este transferată. Vânturile din urma unei furtuni la 
suprafaţă ajung la 80 km/h. Pietrele grindinii pot cauza pagube imense lanurilor şi 
proprietarilor în doar câteva secunde şi pot răni oameni şi animale. Precipitaţiile produse sunt 
de obicei intense, dar de scurtă durată, inundaţiile sunt asociate cu acest tip de precipitaţii. 
Fulgerele sunt responsabile de multe victime în fiecare an. De asemenea, ele cauzează 
incendii care ameninţă vieţi şi locuinţe omeneşti. Întreruperea curentului cauzată de fulger sau 
vânturi poate cauza o întrerupere pe scara largă a activităţilor zilnice ale oamenilor şi 
operatorilor economici. 
        În mun Săcele s-au produs asemenea fenomene in ultimii ani, fără a fi nevoie de 
evacuare a populaţiei.  
         
        Tornade  
        Tornadele reprezintă o mişcare violentă a aerului sub formă de pâlnie verticală. Aceste 
fenomene apar în special în zonele temperate şi tropicale şi au efecte catastrofale: smulg 
acoperişuri de case, arborii din rădăcini şi ridică de la sol oameni, animale şi autovehicule.  
        Viteza de rotaţie poate depăşi chiar şi 500 de km/h, iar durata este de ordinul zecilor de 
minute, dar datorită energiei enorme pe care o degajă, pagubele pot fi însemnate. 
        În mun. Săcele  nu s-au produs asemenea fenomene, dar avându-se în vedere 
modificările produse în mediu, cu precădere după anul 1990, nu este exclusă producerea unui 
astfel de risc. 
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          Seceta  
        Un hazard natural poate fi cauzat şi de lipsa unui element natural, cum ar fi ploaia în 
cazul secetei. Seceta reprezintă o perioada extinsă de precipitaţii sub nivelul normal şi golirea 
depozitelor de apă din sol. Mai simplu, aceasta se întâmplă când mai multă apă este luată 
dintr-un rezervor decât cea adăugată. Acesta este de obicei rezultatul unei combinaţii de 
persistenţă a presiunii mari într-o regiune, care produce cer senin cu precipitaţii puţine sau 
neexistente şi folosirea excesivă a apei pentru activităţile umane. Rezultatele secetei pot fi 
micşorarea producţiilor agricole, micşorarea calităţii şi existenţei apei de băut şi micşorarea 
rezervelor de hrană. Astfel, când populaţia e in continuă creştere şi cererea de apă si hrană e şi 
ea mare, implicaţiile secetei devin din ce în ce mai serioase. De asemenea, vegetaţia moare 
datorită secetei, riscul incendiilor creşte, ameninţând locuinţe, culturi agricole şi vieţi. 
         Aceste fenomene nu au existat pe raza mun. Săcele.  
 
         Înghețul 
         Conform STAS 6054/1977, adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona 
mun. Săcele este de 100 cm. 
         Înzăpezirile, de regulă au caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest 
gen de riscuri, cu rare excepţii, se formează într-un timp mai îndelungat şi există posibilitatea 
de a lua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. 
        Zăpada şi gheaţa sunt hazarde bine cunoscute şi pentru populația din mun. Săcele. 
Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscole, care pot dura de la 
câteva ore la câteva zile. Ele ingreunează în special deplasarea mijloacelor de transport de 
toate tipurile, activitatea în gospodăriile populaţiei şi a operatorilor economici privind 
aprovizionarea cu materie primă, energie şi gaze, precum şi telecomunicaţiile. 
       Asigurarea deszăpezirii și combaterea alunecușului în Mun.Săcele în sezonul de iarnă 
este supervizată de o comisie locală prin dispoziția Primarului mun. Săcele.  
       
      Incendii de pădure 
      Fondul forestier pe UAT Săcele este de 20.305,64 ha și este administrat după cum  
urmează de: 
- R.P.L.P.Săcele R.A. – 13.008,45 ha 
- R.P.L.P.Kronstat R.A. Brașov – 4.233,9 ha 
- R.P.L.P.Ciucaș R.A. Tărlungeni – 770,3 ha 
- I.C.A.S.București – 2.143,6 ha 
- D.S.Brașov – 149,39 ha 

    Incendiile la fondul forestier sunt clasificate în trei grupe: 
- incendii care se întind deasupra pământului ( de pe sol) 
- incendii care se întind pe vârfurile copacilor (coronament) 
- incendiile la sol (litieră) 
     Incendiile de pădure pot fi provocate de cele mai diferite cauze, care se pot  grupa în 
următoarele grupe principale: 
- manipularea imprudentă de către oameni a focului în pădure (inclusiv întrebuinţarea 

armelor de vânătoare în pădure pe timp secetos)  
- incendierea premeditată 



30 
 

- scânteile de la maşinile care străbat pădurea 
- trăsnetele, autoaprinderea păturii organice de pe sol; scântei produse de pietre care cad de 

pe stânci; razele solare care trec prin cioburile de sticlă aruncate; resturile de plante 
aprinse aduse de păsări şi animale. 

       Cea mai mare capacitate de ardere o posedă pădurile de pin, zadă, brad, brad alb şi alte 
specii de conifere, capacitatea cea mai mică de ardere prezentând-o pădurile de foioase: stejar, 
mesteacăn, plop de munte, fag etc.   

       
      Avalanșe 
      Având în vedere relieful muntos a zonei administrate, cu cote ce depăşesc 1.900 m în 
masivul Ciucaș si 1.800 m în masivul Piatra mare, există posibilitatea producerii de avalanşe 
pe crestele şi văile despădurite, cu grade de periculozitate cuprins între 1-4, care pot afecta   
traseele turistice.  Perioada în care pot să apară avalanşe este decembrie - martie. 
      Riscul ca aceste avalanşe să provoace victime este scăzut, întrucât zonele respective sunt 
monitorizate de Formația Salvamont Săcele, iar traseele turistice nu sunt deschise în sezonul 
rece.   

           
         Fenomene distructive de origine geologică 
         Cutremure 

       Cutremurele de pământ provin din cele produse în curbura munţilor Carpaţi, în zona 
Vrancea, în zona Făgăraş şi care se resimt pe teritoriul Municipiului Săcele.  
        Aproape în totalitate sunt de natură tectonică. Cele mai puternice cutremure care 
afectează teritoriul județului Braşov sunt cele de tip INTERMEDIAR (70 < H < 170 Km.).        
Acestea sunt produse la adâncimi de 100-150 Km, au magnitudini medii de M=7° Richter şi 
conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K.  
        În prezent cca. 20% din imobilele construite până în 1970 prezintă pericol de distrugere 
(avariere gravă) la un seism de peste 7° pe scara Richter.   

  
           Alunecări de teren 

        Alunecările de teren se produc pe versanţii dealurilor prin deplasarea rocilor de-a 
lungul pantei sau lateral ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torenţiale, mişcări 
tectonice, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice etc.) sau chiar ca urmare a unor 
activităţi umane.  
       Cu toate că nu produc pierderi şi distrugeri la fel de mari ca celelalte fenomene naturale 
distructive, alunecările de teren sunt totuşi periculoase, prin posibilitatea distrugerii unor 
construcţii, determinată de deplasarea rocilor sau prin acoperire. Pot, de asemenea, bara 
cursul unor ape curgătoare creând locuri de acumulare temporare sau permanente, sau pot 
produce chiar distrugerea unor baraje  Pe teritoriul municipiului Săcele acest fenomen nu 
afectează zone locuite rezultând un risc mic pentru populaţie iar pagubele materiale fiind 
mici. Gestionarea şi managementul acţiunilor sunt prevăzute în „Planul de Gestiune a 
Acțiunilor de Prevenire-Intervenție în caz de Seisme și Alunecări de Teren.” 
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  Secțiunea 2-a:  Analiza riscurilor tehnologice. 
         Riscuri industriale 
         Accidentele chimice pe teritoriul mun. Săcele se pot produce pe timpul depozitării sau 
transportului substanţelor toxice industriale şi care prin concentraţii mai mari decât cele 
admise pun în pericol sănătatea oamenilor.  
         Sunt considerate substanţele toxice industriale acele produse chimice care au o acţiune 
vătămătoare în concentraţii mici şi pe distanţe mari ce depăşeşte limitele operatorului 
economic. 
         Uzina de Apă -Tărlung are identificat în perimetrul său risc potential de accident 
chimic, respectiv contaminare cu clor, prin spargerea sau fisurarea unui container cu clor, 
deversarea, precum și norul format care pot afecta societatea respectivă, precum și o parte 
din gospodăriile situate în cartierul Gârcini. 
         Evaluarea zonelor se face în funcție de natura substanței periculoase – Clorul: 

- zona de răspândire - în funcție de mărimea norului și concentrația de clor a acestuia, 
- zona de pericol – Școala Gimnazială nr.5 – corp A, parte din str.Barajului (10 case) și 

partea de sus a străzii Lacului – aprox.20 case, 
- zona de izolare – str.Barajului de la Uzina de Apă – 300 m și str.Lacului, 
- zona de evacuare – Școala Gomnazială nr.5 – corp A, parte din strada Barajului și 

str.Lacului, 
         În acest sens Uzina de Apă – Tărlung a elaborat un plan de intervenție în caz de 
accident chimic, precum și un program de instruire și exerciții specifice. 
          
         Riscuri de transport și depozitare produse periculoase 
         Catastrofele mari care se întâlnesc în domeniul transporturilor sunt produse de 
accidentele care au loc pe căile de comunicaţii rutiere (DN1A-Brașov-Cheia-Ploiești), 
feroviare și aeriene. 
         În catastrofele auto şi de căi ferate, de regulă, cauzele producerii accidentelor 
respective sunt datorate greşelilor de circulaţie, defectelor care pot apare la materialul rulant 
respectiv şi uneori actelor de terorism. 
        În cadrul Uzinei de Apă – Tărlung substanța toxică este clorul, care se depozitează în 
containere de 500 kg și tuburi de 50 kg, în stare lichefiată. Stocul mediu este în jur de 9 tone, 
iar cantitatea minimă necesară de clor pentru uzura de apă este de aprox.5-6 tone/lună, în 
funcție de încărcarea bacteorologică și debitul de apă care se tratează. 
          
         Transport rutier 

           Având în vedere amplasarea geografică a judeţului Braşov, respectiv al mun. Săcele, 
existenţa unor mari producători şi utilizatori de substanţe periculoase şi ţinând cont că 
municipiul Săcele este un nod rutier foarte important, care face legătura între Transilvania şi 
Muntenia ( DN1A-Brașov-Cheia-Ploiești), teritoriul municipiului este tranzitat zilnic de 
cisterne sau autospeciale auto care transportă substanţe toxice industriale de la producători 
către beneficiari. 
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        Transport feroviar 
    Municipiul Săcele a beneficiat până la începutul anilor 1960 de o cale ferată 

suburbană prin care se asigura legătura fostelor sate Baciu, Turcheș și Cernatu cu municipiul 
Brașov, prin Dârste. Calea ferată menționată a fost treptat desființată odată cu dezvoltarea 
celor două localități și reorganizarea circulației urbane, astfel încât, în prezent, municipiul 
Săcele nu are acces direct la rețeaua feroviară națională. 

  Pentru călătorii pe distanțe lungi și internaționale, este preferată stația CFR Brașov, 
care reprezintă un nod feroviar important la intersecția magistralelor 200, 300 și 400.  

   

  Transport fluvial și maritim  
  Nu este cazul 
   

  Transport aerian 
  Nu este cazul 

          
         Transport prin rețele magistrale 
         Transportul prin reţele magistrale se realizează prin conducte de gaz metan şi linii de 
transport energie electrică aeriene. 
         Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Municipiul Săcele este asigurată 
din reţeaua SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud. Necesarul de consum este 
asigurat din Sistemul Energetic Naţional, principalele surse de alimentare fiind reprezentate 
de S.C. HIDROELECTRICA S.A. şi producători independenţi de la nivel naţional. 

 Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor locali se realizează prin intermediul 
staţiei de transformare Săcele (110/20 kV), care este racordată la LEA 110 KV - Braşov - 
Dârste - Intorsura Buzăului. Teritoriul administrativ al municipiului Săcele este traversat de 
liniile electrice aerene de înalta tensiune LEA 400 kV Brașov – Borzești și LEA 110 kV 
Brașov - Dârste - Întorsura Buzăului - Covasna - Târgul Secuiesc - Sfântul Gheorghe. 

    Alimentarea se realizează din linii de distribuţie publică de medie tensiune, care, 
racordate la stația de transformare de 110 kv, asigură legătura între surse şi consumatorii 
casnici, edilitari, terţiari și, parțial, cei industriali. 

    În municipiul Săcele, distribuţia gazelor naturale este asigurată de GDF Suez. 
    Alimentarea localității este asigurată din sistemul de conducte magistrale DN500 

Mediaş – Bucureşti, prin intermediul stației de reglare – măsurare – predare gaze naturale 
Brașov II, din care pornesc conducte de medie presiune conectate la cele trei stații de reglare 
măsurare din Săcele.  

    Dintre acestea, două stații (cele din Str. Valea Largă și Ogrăzii) asigură alimentarea 
consumatorilor casnici și industriali prin conducte de presiune redusă (2 bari), iar stația nr. 3 
este destinată în exclusivitate alimentării centralei termice din cartierul Ștefan cel Mare. 

    
    Riscuri nucleare 
    În situaţia apariţiei unor urgenţe radiologice sau nucleare pe teritoriul mun.Săcele se 

alertează instituţiile implicate în acţiunile de evaluare radiologică (Laboratorul de Igiena 
Radiaţiilor, S.S.R.M. Braşov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov - reprezentantul 
CNCAN). 
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    Riscuri poluare ape 

           Poluarea se defineşte ca orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a  
apei peste o limită admisibilă stabilită, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate  
produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normală  
în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea. 
           După acţiunea lor în timp, sursele de poluare se pot grupa în:  
            - permanente; 
            - nepermanente 
            - accidentale.  
           Dupa modul de generare a poluării, sursele de poluare pot fi:  
            - naturale 
            - artificiale, datorate activităţii omului, care la rândul lor pot fi subdivizate în:  
                       - ape uzate, 
                       - depozite de deşeuri.   
        
       Poluările accidentale înregistrate pe cursurile de apă din Mun.Săcele în perioada  
1995 – 2011 
- 43 ore pe cursul - pr.Ramura Mică și Tărlung 
- Zona în care sa produs poluarea – Ramura Mică pe un tronson de 4 km amonte la confl. 

Tărlung și pr.Tărlung, de la confl. Ramura Mică – DN1A 
- Substanța poluantă – benzină 
- Unitatea poluatoare – SC Benjamin Oil Unirea – Bistrișa Năsăud 
- Pagube – Reducerea producției de energie la MHC Tărlung III 
- Utilizatori de apă afectați – Pânza freatică de pe malul drept pr.Ramura Mică 

 
    Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări 
    În mun. Săcele nu există construcții sau instalații cu risc de prăbușire, respectiv 

construcţii cu risc mare la seism. 
     
    Eșecul utilitățiilor publice  
    Riscul eşecului utilităţilor publice este mai mare în zonele urbane, având în vedere 

densitatea populaţiei şi existenţa mai multor sisteme de utilităţi publice. Eşecul acestora poate 
duce la apariţia de epidemii, epizootii, contaminări sau riscuri sociale. 

    Puncte slabe în reţeaua de apă potabilă: 
    - multe dintre reţele au durata de exploatare depăşită, sunt executate din oţel sau fontă; 
    - sistemul actual de alimentare cu apă nu dispune de un sistem complet automatizat 

care să supravegheze distribuția, de la sursă până la beneficiari; 
    Puncte slabe în reţele de canalizare:  
    - gradul curent de acoperire al rețelei este estimat la un procent de 40% și există în 

continuare numeroase zone care nu beneficiază de facilitatea de preluare a apelor menajere, în 
special în cartierele Gârcini, Baciu, Turcheș și Babarunca. 

    Puncte slabe în reţele de distribuţie a gazului metan:  
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  - sistemul de distribuţie nu acoperă integral mun. Săcele, între zonele care nu 
beneficiază încă integral de alimentare cu gaze numărându-se în primul rând cartierul 
Gârcini și parțial ansamblurile de locuințe din vecinătatea centurii ocolitoare a 
municipiului. 

    Puncte slabe în reţele electrice: 
    - rețeaua de distribuție a energiei electrice cunoaște în prezent o serie de probleme, în 

principal de natură tehnică, generate de vechimea cablurilor/conductorilor, dar și a 
echipamentelor din posturile de transformare, 

    
   Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
   Pe teritoriul mun.Săcele nu au avut loc astfel de fenomene, probabilitatea căderii de 

obiecte din atmosferă fiind relativ mică având în vedere rutele aeriene şi densitatea zborurilor 
efectuate de aviaţia civilă, militară şi utilitară. 

    
   Muniție neexplodată 
   Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele: cartuşe de toate tipurile, 

proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele şi orice elemente încărcate cu 
substanţe explozive. În timp de pace sau de război un mare rol îl prezintă acţiunea de 
identificare a muniţiei şi apoi neutralizarea acestora în poligoane speciale de către un personal 
calificat în acest domeniu. Detectarea propriu-zisă a muniţiei rămasă neexplodată se face de 
către formaţiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari 
performanţe, care pot detecta muniţia la mari adâncimi. 

Misiunile pirotehnice au o pondere importantă în activitatea Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 

Astfel în urma misiunilor de asanare în Mun. Săcele au fost asanate diferite feluri de 
muniție: 
- 1 buc. grenadă defensivă 
- 1 lov.AG.  
       La descoperirea oricărui tip de muniţie (în special de elevi, tineri etc.) trebuie respectate 
următoarele reguli: să nu fie atinse, lovite sau mişcate; să nu se încerce să se demonteze 
focoasele sau alte elemente componente; să nu fie ridicate, transportate şi depozitate în 
locuinţe sau grămezi de fier vechi; sa se anunţe imediat organele de poliţie, care la rândul lor 
anunţă organele de protecţie civilă şi care intervin pentru ridicarea muniţiei respective. 

 La locul descoperirii muniţiei, organele de politie asigură paza locului până la sosirea 
organelor de protecţie civilă.  

  
   Secțiunea 3-a:  Analiza riscurilor biologice 
   Epidemii 
   În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli: 

holera, hepatita acută de tip B, febra tifoidă, leptospiroza, trichineloza, care dacă nu sunt 
oprite în faza incipientă pot deveni epidemii. 
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     Epizootii  
   Bolile la animale care au evoluat în ultimii 10 ani pe teritoriul municipiului Săcele sunt: 
    - tuberculoza bovină; 
    - leucoza enzootica bovină; 
    - anemia infecţioasă a solipedelor. 
   Aceste boli sunt transmisibile la om (cu excepţia anemiei infecţioasă a solipedelor), dar 

fenomenul nu s-a produs deoarece s-a intervenit prompt şi operativ. De asemenea, evoluţia 
bolilor a fost stopată la timp fapt pentru care nu s-au transformat în epizootii. În cazul unor 
dezastre de mari proporţii şi lungă durată pot apărea şi evolua următoarele boli (la animale) 
care se pot transforma în epizootii: 

     - febra aftoasă; 
     - blue tongue; 
     - antraxul   

   În zona antiepizootică fenomenele pot fi amplificate şi de efectele transfrontaliere în mod 
special pentru virusul H5N1 care a evoluat pe teritoriul judeţului Brașov începând cu luna 
aprilie a anului 2006. 

   Gestionarea şi managementul acţiunilor sunt asigurate de Ministerul Sănătăţii prin 
Autoritatea pentru Sănătate Publică Braşov şi de către Agenţia Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor prin Direcţia Sanitară Veterinară şi Siguranţa Alimentelor 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
            Secțiunea 4-a:  Analiza riscului de incendiu 
 
            Cuprinde referiri cu privire la analizarea şi diferenţierea riscurilor de incendiu după 
context: statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă, evidenţele existente pe localităţi, 
operatori economici, instalaţii publice etc., fond construit, vegetaţie sau vehicule. 
            Cauza frecventă a producerii incendiilor este reprezentată de: instalaţii electrice de 
iluminat şi încălzire improvizate, manevrarea substanţelor usor inflamabile, nesupravegherea 
copiilor şi joaca acestora cu chibriturile, prize defecte etc. 
            La acestea se adaugă: arderea nesupravegheată a resturilor vegetale din grădini, 
afumători improvizate, utilizarea aparatelor de sudură fără respectarea normelor de protecţie, 
coşuri înfundate cu aprinderea funinginei, depozitarea în poduri de substanţe inflamabile sau 
utilizarea acestora în apropierea surselor de căldură etc.           
           Nesupravegheate, focurile deschise practicate pot constitui surse de iniţiere şi 
propagare a incendiilor de pădure. 
           Autovehicolele în tranzit, transportatoare de substanţe uşor inflamabile, pot deveni 
surse de risc în situaţia producerii unor accidente. 
           La nivelul municipiului Săcele, este organizat și funcționează un Serviciu Voluntar 
pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) de categoría a-II-a (C2), subordonat Consiliului Local al 
mun. Săcele, iar pe linia specializării, colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
“Țara Bârsei” din Brașov.   

    În vederea derulării acestor activități, S.V.S.U. Săcele dispune de un număr de  
18 angajați, sprijiniți de 119 voluntari. 
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           Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele, în anul 2016 a intervenit pe raza 
Municipiului Săcele în 43 situații de urgență, după cum urmează: 
-  30 incendii (în gospodăriile populației, fondul forestier și agricol),  
-   8  accidente rutiere (descarcerare),                                                                                                                                                
-   5 salvări de persoane și animale. 

     În situații majore, S.V.S.U. este sprijinit de echipajele Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență “Țara Bârsei” din Brașov, serviciile SMURD - Serviciul Medical de Urgenţă, 
Resuscitare şi Descarcerare.  
 
         Secțiunea 5-a:  Analiza riscului social 
 
      Cuprinde referiri cu privire la analizarea riscurilor sociale în funcţie de evidenţele 
existente privind adunări, târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu afluenţă mare de 
public şi mişcările sociale posibile, în raport de politica socială şi situaţia forţei de muncă din 
zonă. 
      Riscurile sociale se produc pe fondul unui val de nemulţumiri ale maselor de oameni 
cauzate de probleme salariale, întârzierea acordării unor drepturi, comportament neadecvat a 
conducătorilor şi aleşilor, nesoluţionarea legală şi operativă a faptelor abuzive şi de corupţie 
comise de instituţii şi persoane investite cu responsabilităţi de cercetare şi sancţionare 
juridică. Aceste riscuri pot fi amplificate pe timpul adunărilor populare, cetăţeneşti şi 
electorale, serbărilor istorice, în locurile aglomerate (pieţe, târguri, magazine etc.), pe timpul 
disputelor sportive, când se pot produce atacuri teroriste şi alte ameninţări sau distrugerea de 
bunuri de utilitate publică.  
      Manifestari / evenimente culturale locale: 
               -Santilia – sarbatoare locala care are loc in fiecare an in jurul datei de 20 iulie; 
               -Serbarea populara maghiara de Sf. Mihail, organizata in fiecare an in jurul datei de 
29 septembrie de catre etnicii maghiari din localitate; 
               -„Balul Placintelor”- intalnire a mocanilor saceleni, care se tine anual odata cu 
lasarea secului; 
               -Ziua Recoltei (luna octombrie) 
               -Asociatia Astra, departamentul „Fratii Popeea” organizeaza diverse evenimente 
culturale comemorative, spectacole, lansari de carte. 
 
             Forța de muncă 
  
            Transformările economice și sociale și evoluția demografică din ultimii 25 de ani au 
contribuit în mod fundamental la evoluția și structura forței de muncă. 
          Municipiul Săcele nu are zone defavorizate declarate, dar dezorganizarea vechiului 
sistem economic și pierderea piețelor de desfacere, a avut ca efect restrângerea activităților 
industriale și reducerea numărului locurilor de muncă.  
 
            Secțiunea 6-a:  Analiza altor tipuri de riscuri 
 
            Conform datelor statistice în anul 2016 cauzele de incendiu cu cea mai mare pondere   
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au fost următoarele: 
            • instalaţii electrice defecte sau improvizate 
            • focul deschis 
            • coşuri, burlane de fum defecte sau necurăţate 
            • fumatul 
            • jocul copiilor cu focul 
            • nesupravegherea mijloacelor de încălzire 
            Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele, în anul 2016 a intervenit pe raza 
municipiului Săcele în 43 situații de urgență, după cum urmează: 30 incendii (în gospodăriile 
populației, fondul forestier și agricol), 8 accidente rutiere (descarcerare),                                                                                                                                                 
5 salvări de persoane și animale. 

 
 
             Secțiunea 7-a:  Zone cu risc crescut 
 
            În ultimii ani municipiul Săcele a cunoscut o dezvoltare economică mai ales în 
domeniul comerţului, care s-a dezvoltat dealungul unor căi de comunicaţii. 
            Zonele unde s-au dezvoltat marile magazine sunt pe  principale bulevarde și cartierele 
de blocuri Electroprecizia și Ștefan cel Mare și Movila. 
            Aceste zone comerciale sunt: 
             - B-dul George Moroianu unde este amplasat supermarketul PENNY – Săcele, 
             - cartierul Electroprecizia, unde sunt amplasate supermarketul PROFI – Săcele, piața 
agroalimentară, 
            Din punct de vedere al amplasării instituţiilor publice o zonă de risc urban este Piața 
Libertății unde sunt amplasate o serie de instituţii publice: 
             - Primăria, Oficiul Poştal, sediile mai multor banci comerciale, Poliția Națională, 
A.N.A.F, etc  
                                                          
                                                           CAPITOLUL IV 

 
  ACOPERIREA RISCURILOR 

 
             
               Secțiunea 1:  Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție 
 
 În urma manifestării unor situaţii de urgenţă, după caz, se creează: 
            - raionul (zona) de distrugere; 
            - raionul (zona) incendiat (incendiată); 
            - raionul (zona) contaminat (contaminată) chimic;  
            - raionul exploziei nucleare şi/sau zona contaminat/contaminată radioactiv; 
            - raionul (focarul) contaminat biologic; 
            - zona de inundaţii; 
            - zona de înzăpeziri. 
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            Situaţiile de urgenţă pot fi produse de riscuri naturale, riscuri tehnologice şi riscuri 
biologice, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul 
înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de 
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse 
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 
            Stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, selectarea cursului optim de acţiune, luarea 
deciziei şi transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           1. primirea anunţului de intervenţie prin: 
              - prin Sistemul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă – 112; 
              - prin avertizări meteo sau hidrologice; 
              - anunţuri directe ale cetăţenilor, organelor de poliţie, etc.  
          2. intervenţia forţelor specializate ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
          3. constituirea Centrului Operativ cu Activitate Temporară (COAT) la nivelul 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al municipiului Săcele; 
          4. convocarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă de către primarul 
municipiului Săcele;  
          5. centralizarea datelor privind evoluţia, urmările şi măsurile luate pentru 
limitarea/înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă;  
          6. prezentarea datelor în şedinţa CLSU, adoptarea hotărârii; 
          7. elaborarea hotărârii privind cursul optim de acţiune şi transmiterea acesteia la 
instituţiile, agenţii economici şi altor forţe abilitate să intervină pentru limitarea/înlăturarea 
urmărilor situaţiei de urgenţă prin COAT. 
         8. informarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” din Brașov despre 
situaţia operativă prin COAT; 
          9. evaluarea pagubelor produse în urma situaţiei de urgenţă prin comisii stabilite la 
nivelul primăriei mun.Săcele; 
        10. analiza rapoartelor comisiilor de evaluare în şedinţa CLSU şi acordarea 
despăgubirilor.  
        Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
         a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile competente; 
         b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenta; 
         c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi 
asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
         d) exerciţii şi aplicaţii.   
       Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
         a) controale şi inspecţii de prevenire; 
         b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
         c) acordul;  
         d) asistenta tehnica de specialitate; 
         e) informarea preventivă; 
         f) pregătirea populaţiei; 
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         g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
         h) alte forme. 
     Desfășurarea intervenției cuprinde următoarele operațiuni principale: 
          a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie; 
          b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
          c) deplasarea la locul intervenţiei; 
          d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 
preliminar de intervenţie; 
          e) transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
          f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
          g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
          h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
          i) manevra de forte; 
          j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/ dezastrului; 
          k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/ dezastrului; 
          l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
        m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia 
acestuia; 
         n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
         o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare 
permanenta;  
         p) restabilirea capacităţii de intervenţie 
         r) analiza intervențiilor și evidențierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
            
          
 
          Secţiunea a 2-a:  Etapele de realizare a acţiunilor 
 
          
     Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
         a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;  
         b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
         c) deplasarea la locul intervenţiei;  
         d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 
preliminar de intervenţie;  
         e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;  
         f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
         g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
         h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
         i) manevra de forţe; 
         j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;  
         k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
         l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
       m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia 
acestuia; 
        n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;  
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        o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare 
permanentă;  
        p) restabilirea capacităţii de intervenţie; q) informarea inspectorului 
general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior; 
        r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 
           
         Secțiunea a 3-a:  Faze de urgențe a acțiunilor 
 
         În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile 
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgență sunt organizate astfel: 
          a) urgența I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în 
raionul/obiectivul afectat; 
          b) urgența a II-a - asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean/municipiului 
București pentru situaţii de urgență;  
          c) urgenta a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
          d) urgenta a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului 
general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență, în cazul unor intervenţii de 
amploare şi de lungă durată. 
 
          Secțiunea 4-a:  Acțiunile de protecție-intervenție 
 
        Forţele de intervenţie specializate acţionează conf. domeniului lor de competența, pentru: 
          a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi 
materiale de prima necesitate; 
          b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea 
populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi; 
          c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei 
de urgență specifice; 
          d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
          e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a 
căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de 
pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt 
dotate cu secţii de chirurgie şi de urgență, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în 
gestionarea situaţiilor de urgență, în apărarea şi securitatea naţionala, staţiile de producere şi 
distribuţie a energiei şi/sau care asigura servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri 
menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii, rezervoare de 
apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgență, clădiri care conţin gaze toxice, 
explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru 
învăţământ; 
           f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgență specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 
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1

Primăria Municipiului 
Săcele, Piaţa Libertăţii 
nr.17

177 220 397 20
Staţia  
RAT 

Cernatu 
Liceu George 

Moroianu
Cernatu b-dul Moroianu 
Liceu

2

Căminul de Bătrâni 
Cristiana,      b-dul 
George Moroianu, nr.11

20 35 55 25
Cămin

Centrul 
Multicultural    

Cămin - b-dul Moroianu - 
Centrul; Centrul de 

plasament

3

Poliţia Municipiului 
Săcele, Piaţa Libertăţii, 
nr.4

43 50 93 80
Poliţie

Clădirea Taxe și 
Impozite(Poliția 

Locală) 

Poliţie-faţa Primăriei-
Clădire Taxe şi Impozite

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Uzina de apă - Tărlung 25 20 45 _ Platou 
Uzina

Pe colina DN1A 
partea de S.E

_

2 Şcoala Gen. Nr.5, Corp A 25 45 65 225
Platou 
Şcoală

Şcoala gen. Nr.5, 
George 

Moroianu, nr.399

Şcoala gen. Nr.5, Corp A - 
Garaj Auto;  Şcoala gen. 

Nr.5 corp B

3 str. Barajului, 10 case _ 488 488 _

În faţa 
b locului 

de 
Locuinţe 

Gîrcin

Şcoala gen. Nr.5, 
George 

Moroianu, nr.399

Bloc-Garaj Auto-Şcoala 
gen.5, corp B

4 str. Lacului, 20 case 132 132

În faţa 
b locului 

de 
Locuinţe 

Gîrcin

Şcoala gen. Nr.5, 
George 

Moroianu, nr.399

Bloc-Garaj Auto-Şcoala 
gen.5, corp B

C. ÎN CAZ DE ACCIDENT HIDROTEHNIC BARAJ-TĂRLUNG
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Str. Amurgului, 
aprox.150 case _ 908 908 _

Scoala 
gen. 
Nr.5, 

corp A

Scoala gen. Nr.5, 
corp A, Barajului, 

nr.49

str. Amurgului, 
Şcoala gen. Nr.5, 

corp A

2 Cartier Subobrej, 
aprox.60 case _ 303 303 _

Îeşire 
în str. 
Martin 
Luther

Şcoala gen. 
Nr.5, Corp 

A+B, Grădiniţa 
nr.4A str. 

Gen.Dragalina

Martin Luther, Garaj 
Auto, Scoala gen. 

Nr.5, Corp A

3 str. Tei, aprox.5 case _ 9 9 _
Platoul 
Târg 
Auto

Grădiniţa nr.5, 
str. Ziznului, 

nr.2

Târgul Auto, str. 
Ziznului, Grădiniţa 

nr.5

PRIVIND EVACUAREA INSTITUŢIILOR OPERATORILOR ECONOMICI ŞI POPULAŢIEI 
DIN MUNICIPIUL SĂCELE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

B. ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC
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1 Comuna Tărlungeni 
partea de jos _ Sala de sport

Tărlungeni, DJ103B, 
Zizinului, Câmpului, 
cartier Ştefan cel 

Mare

2
comuna Tărlungeni 
partea de jos _ Liceul George 

Moroianu

Tărlungeni, DJ103B, 
Zizinului, Liceul 

George Moroianu
 

  

D. ÎN CAZ DE ACCIDENT HIDROTEHNIC BARAJ-TĂRLUNG PRIMIRI EVACUAŢI DE LA COMUNA 
TĂRLUNGENI

N
r. 

cr
t. Denumirea instituţiilor şi 

adresa acestora
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Locul de evacuare

 
 
 
          Secţiunea 5-a:  Instruirea 
 
          Având în vedere constituirea sistemul integrat de management al situaţiilor de urgenţă, 
în funcţie de categoriile de personal şi domeniu de responsabilitate pregătirea va fi structurată, 
astfel: 
            1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul Primăriei mun. Săcele cu atribuţii 
în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
            2. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Săcele (CLSU), 
a Centrului Operativ cu Activitate Temporară (COAT), a inspectorilor şi personalului de 
specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, precum 
şi a personalului din Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Braşov; 
            3. Pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă; 
            4. Pregătirea elevilor şi studenţilor. 
 
         Secţiunea  6-a:  Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare                                                 
 
        Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 
detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, 
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culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de 
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgență.  
        Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgență 

ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgență specifică, evoluţiei 
acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează 
 prin rapoarte operative. 
          Primăria Mun. Săcele şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi 
conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să 
asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi 
hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. 

     În acest sens avertizarea și alarmarea populației în municipiul Săcele în situații de 
 protecție civilă se execută printr-o centrală de înștiințare avertizare-alarmare SONIA 
(achiziționată în anul 2016) și un ansamblu de 6 sirene electrice + 2 sirene electronice, care 
acoperă întreg teritoriul administrativ și care prezintă garanția și capacitatea necesară de a 
asigura funcțional înștiințarea –alarmarea populației în situații de protecție civilă. 
 
                                                      
 
 

CAPITOLUL V 
 

RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIAR 
 

        Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiza 
 şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de 
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgență, 
elaborate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Săcele. 
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          Consiliul Local al municipiului Săcele trebuie să prevadă anual în bugetul propriu, 
fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
analizei şi acoperirii riscurilor din unitatea administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.  
          În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/ 
manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forțe şi 
mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 
           a) inspecţii de prevenire; 
           b) servicii voluntare pentru situaţii de urgență; 
           c) formaţiuni de asistență medicală de urgentță şi descarcerare; 
           d) formaţiuni de protecţie civilă: echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice; 
           e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, Salvamont, etc.; 
           f) grupe de sprijin. 
          Pe lângă tipurile de forțe anterior, mai pot acţiona, după caz, în condiţiile legii: unităţile 
poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei locale,  unităţile pentru asistenta medicală de urgență 
ale Ministerului Sănătăţii, organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, 
unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară veterinara, formaţiuni de pază a 
persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice 
descentralizate şi al societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi 
dotate cu forte şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile 
specializaţi în intervenţia în situaţii de urgență şi organizaţii neguvernamentale cu activităţi 
specifice. 
           Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de 
voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgență, care acţionează conform 
sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi 
societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, elaborate potrivit legii. 
 
 
                                                           CAPITOLUL VI 

 
LOGISTICA ACȚIUNILOR 

 
        Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgență 
se stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, 
instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, 
conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgență specifice 
tipurilor de riscuri   
         Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp 
şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 
         Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practica, de prevenire şi gestionare a 
situaţiei de urgență specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu 
atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 
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CAPITOLUL VII 
 

DISPOZIȚII FINALE 
 

           La „Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor “din municipiul Săcele (PAAR) se 
atașează următoarele documente: 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
  

Anexa Denumire anexă 
1.  Lista autorităților si factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea 

riscurilor din Municipiul Săcele, conform model prevăzut Anexa nr.1 – 
O.M.A.I nr.132/29.01.2007 

2.  Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR, conform model 
prevăzut Anexa nr.2 – O.M.A.I nr.132/29.01.2007 

    3.  Componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării 
situațiilor de urgență, cu precizarea unității la care sunt încadrați membrii 
structurilor, funcția, adresa, și a telefoanelor de serviciu a responsabilităților și 
misiunilor. 

    4.  Riscuri potențiale în localități vecine care pot afecta zona de competență a 
unității administrativ-teritoriale 

    5.  Hărți de risc 
    6.  Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 

frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor a acestora. 
    7.  Sisteme existente de preavertizare-avertizare a atingerii unor valori critice si de 

alarmare a populatiei in cazul evacuarii. 
    8.  Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de 

urgență 
    9. Planuri și proceduri de intervenție. 
  10. Schema fluxului informațional - decizional 
  11. Locuri-spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora 
  12. Planificarea exercitiilor conform reglementărilor tehnice specifice 
  13. Rapoarte lunare de informare și analiză către prefect (modele) 
  14. Protocoale de colaborare cu instituții similare din țările cu care există granițe 

comune, în cazul producerii unor situații de urgență – NU ESTE CAZUL 
  15. Situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de apărare 

existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilități locale și cu sprijin 
de la comitetul pentru situații de urgență ierarhic superior 

  16. Reguli de comportare în cazul producerii de situații de urgență 
  17. Strategia de comunicare și informare publică pentru situații de urgență 
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Anexa nr.1 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                        
       

Lista autoritățiilor și factorilor care au responsabilități în analiza și 
acoperirea riscurilor în Municipiul Săcele 

Nr. 
crt   Denumire autoritate Coordonate autoritate Persoană de contact Atribuții în PAAR 

conf. fișei  
 1.  

Primăria Mun. Săcele 
str.Piața Libertății nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Popa Virgil 
PRIMAR 

Tel.0786.800609 
Gâdea Sorin 

VICEPRIMAR 
Tel.0787.716703 

Fișa nr.1 
 
 

Fișa nr.2 

2.  
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Goran Adriana 
Secretar 

Tel.0747035162 
Fișa nr.3 

 3. 
Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Coman Rodica 
Șef Serv.Contabilitate 

Tel.0752271143 
Fișa nr.3 

4.  
Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Medianu Gheorghe 
Șef Serv. Administrativ 

Tel.0752271145 
Fișa nr.3 

5.  
Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Pantilimon Camelia 
Inspector I.B.I.I.D.P.F.I 

Tel.0743013100 
Fișa nr.3 

6. 
Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Burlac Horia 
Consilier 

Tel.0724448256 
Fișa nr.3 

7. 
Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Jinga Ovidiu 
Referent 

Tel.0721217405 
Fișa nr.3 

 8. 
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Robu Adrian 
Șef  S.P.C.L.E.P. 
Tel.0747035175 

Fișa nr.3 

9.    
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Hilohi Marcel 
Șef S.V.S.U 

Tel.0747035178 
Fișa nr.5 

10.  
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Pantilimon Ștefan 
Inspector P.C. 

Tel.0752194484 
Fișa nr.4 

11.  
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Țăruș Romeo 
Dir.Ex. Poliția Locală 

Tel.0747035167 
Fișa nr.3 

12. 
  Primăria Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

Brânzea Ovidiu 
Șef Serv.F.F.R.A.C. 

Tel.0740202040 
Fișa nr.3 
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13.  
Poliția Mun. Săcele 

str.Piața Libertății nr.17 
tel. 0268.276198 
fax. 0268.273944 

Badea Bogdan 
Comisar Șef 

Tel.0758226714 
Fișa nr.3 

14.  
Policlinica Săcele str.Oituz nr.54 

tel.0268.270570 

Crăciun Rodica 
Medic 

Tel.0723692593 
Fișa nr.3 

15.  
  Electrica Of.F.Săcele 

str.G. Moroianu nr.13 
tel.0268.273116 

 

Toma Gheorghe 
Șef Centru Electrica 

Tel.0729499051 
Fișa nr.3 

16.  

 Distrigaz Sud Brașov 

str.Bisericii Române 
nr.107 A 

tel.0268.473225 
 

Popescu Gabriel 
Inginer 

Tel.0749692387 
Fișa nr.3 

17.  S.C. Servicii Săcelene 
S.R.L. 

str.George Moroianu 
nr.111 

tel.0722.284572 

Mormoloc Viorel 
Director 

Tel.0784261469 
Fișa nr.3 

 
18. Telekom Romania 

str.Mihai Sadoveanu 
nr.9 

tel.0268.406989 

Butuceanu Cristian 
Șef  Departament 
Tel.0760246157 

Fișa nr.3 

19. 

S.C.Cibin S.R.L Săcele 
str.Bolnoc nr.1 

tel.0268.271115 
fax.0268.271116 

Pripici Luminița 
Director 

Tel.0752246920 
 

Fișa nr.3 

20. Cabinet Med.Veterinar 
Săcele 

Str.Zizinului nr.9 
tel.0268.276163 

Simon Attila 
Medic 

Tel.0744488861 
Fișa nr.3 

21. Liceul Teoretic 
George Moroianu 

Săcele 

str.George Moroianu 
nr.110 

tel/fax 0268.273580 

Munteanu Gheorghe 
Director 

Tel.0786140762 
Fișa nr.3 

22. Uzina de Apă Tărlung - 
Săcele 

str.Barajului f.n. 
tel/fax 0268.276187 

Postoacă Marian 
Inginer 

Tel.0745379362 
Fișa nr.3 

23. 
  R.P.L.P. Săcele R.A 

str.Fagului nr.46 
tel.0268.274056 
fax.0268.274059 

Hermenean Sorin 
Director 

Tel.0745345803 
Fișa nr.3 
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Anexa nr. 2   
 

    
 

ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ȘI RESPONSABILILOR CUPRINȘI ÎN PAAR. 
 

FISA NR.1 
                  

AUTORITATEA: PRIMAR (PRESEDINTELE CLSU) Fişa nr.1 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autoritățiile competente 

-asigură condițiile de funcționare a permanenței la primărie, 
 în vederea urmăririi și comunicării centrului operațional 
județean evolutia situației în unitatea administrativ-teritorială .  

b.-controlul preventiv al autorităţii pe 
domenii de competenţă; 

-exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan 
local;  
-dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona 
sinistrată ; 
-asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice  
apartinând domeniului public si privat al unității administrativ 
teritoriale, precum și la instituțiile publice; 
-organizeaza si execute prin SVSU controlul respectării 
regurilor de apărare  împotriva incendiilor la gospodăriile 
cetățenesti . 

c.-informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol; 

-asigură prin mijloacele avute la dispozitie, desfăsurarea 
activităților de informare și educație antiincendiu a populației;  
-asigură condițiile pentru participarea la concursuri a SVSU. 
-aduce la cunoștința populatiei , despre proiectarea în unitatea 
administrativ-teritorială sau în zonele limitrofe a unor 
obiective cu activitați în care sunt prezente substante 
periculoase (daca este cazul); 
-asigură funcționarea fluxului informational decizional de 
apărare împotriva inundațiilor si fenomenelor meteorologice 
periculoase, mărind frecventa transmiterilor de informații , 
prognoze si avertizări către obiectivele periclitate, conform 
prevederilor planurilor operative de apărare. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a 
execițiilor de specialitate în domeniul protecției civile;  
-conduce execițiile , aplicațiile si activitățile de pregătire 
privind protecția civilă; 
-coordoneaza activitatea SVSU ; 
-răspunde de alarmarea , protecția si pregătirea populaței 
pentru situațiile de protecție civilă. 
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II.-RESURSE NECESARE 

               

a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

-asigură condițiile de funcționare a permanenței la primărie în 
vederea urmăririi și comunicării centrului operațional județean, 
evoluția situației în unitatea administrativ-teritorială . 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă; 

-propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție 
civilă;  
-asigură dotarea SVSU, potrivit normelor , cu mijloace tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de 
protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace 
necesare    susținerii operațiunilor de intervenție , inclusiv 
hrana necesară angajațiilor SVSU. 

c.-informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specific unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifesttării unui pericol; 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de urgenţă la afişierul Primăriei 
mun.Săcele şi alte zone vizibile. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -materialele si echipamentele necesare sunt cele specifice 
conform      normelor în vigoare ;  
-exercițiile si aplicațiile sunt conforme planurilor operative , de 
pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate, se 
desfăsoară pe teritoriul localității prin activități de simulare a 
creării unei situații de urgență. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -după convocarea comitetului local pentru situații de urgență 

(CLSU), alertarea SVSU, în funcție de situația de urgență 
creată și evoluția acesteia, răspunde de alarmarea populației 
folosind mijloacele de avertizare principale din dotare – sirene, 
respectiv  mijloacele secundare – clopotele bisericesti;  
-timpul de intrare în acțiune este în funcție de evoluția situației 
de urgență creată, situație urmărită prin deplasări în zona 
afectată pentru a anticipa evoluția acesteia.  

b.-acţiuni de căutar, salvare, 
descarcerare 

-urmărește activitatea echipelor specializate de căutare, 
salvare, descarcerare din cadrul SVSU, asigurând toate 
condițiile de intrare în acțiune a acestora în cel mai scurt timp, 
pentru limitarea pierderilor de vieți omenești. 

c.-asistenţă medicală - urmăreste activitatea și asigură condițiile de intrare în acțiune 
a echipelor specializate sanitare din cadrul SVSU și a tuturor 
structurilor sanitare participante la acțiunea de salvare, în 
vederea acordării primului ajutor medical și transportul 
răniților la punctele de adunare si evacuare. 
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d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

-solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea 
situațiilor de protecție civilă;  
-coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de 
incendiu, asigură participarea la intervenție a SVSU cu 
mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la 
stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Brașov; 
-timpul de intrare in acțiune este cât mai urgent posibil în 
vederea limitării efectelor situației de urgență. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

-asigură participarea la intervenție a SVSU, a fortelor de 
interventie alcătuite din localnici, la acțiunile operative  
desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu 
rol de apărare impotriva inundațiilor;  
-dispune măsuri de izolare a zonei, în vederea extinderii 
acțiunii situației    de urgență. 

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

-repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa ;  
-aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prin serviciile   
specializate; 
-refacerea căilor de comunicații, a utilităților publice; 
-sprijinirea populației pentru refacerea sau repararea 
gospodăriilor; 
-pentru inlăturarea efectelor unui eveniment se folosesc toate 
mijloacele disponibile, inclusiv sprijinul operatorilor 
economici din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
restabilirii stării de normalitate. 
-intrarea in acțiune este în funcție de evoluția situatiei și de 
situația de      fapt creată , urmărindu-se ca in cel mai scurt 
timp să se restabilească     starea de normalitate .  

                   
 
 
 
 
 

FISA NR.2 
 

AUTORITATEA: VICEPRIMAR (VICEPRESEDINTE CLSU) Fişa nr.2 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

Viceprimarul în calitate de vicepresedinte a CLSU îndeplinește 
atribuțiile președintelui CLSU în lipsa acestuia, respectiv cele 
cuprinse în Fisa nr.1, precum și pe cele ce îi revin ca membru 
al CLSU  
-asigură condițiile de functionare a permanenței la primării, în 
vederea urmăririi și comunicării centrului operational judetean 
evoluția situației în unitatea administrativ-teritorială . 
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b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă; 

-exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan 
local;  
-dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona 
sinistrată ; 
-asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând 
domeniului public și privat al unității administrative-teritoriale, 
precum și la instituțiile publice; 
-organizează și execută, prin SVSU controlul respectării 
regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile 
cetățenesti. 

c.-informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol; 

-asigură prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea 
activităților de informare și educație antiincendiu a populatiei;  
-asigură condițiile pentru participarea la concursuri a SVSU. 
-aducerea la cunoștința populației, despre proiectarea în 
unitatea administrativ-teritorială sau în zonele limitrofe a unor 
obiective cu activități în care sunt prezente substanțe 
periculoase (daca este cazul). 
-asigură funcționarea fluxului informational decizional de 
apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice 
periculoase, mărind frecvența transmiterilor de informații, 
prognoze și avertizări către obiectivele periclitate, conform 
prevederilor planurilor operative de apărare. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a 
execițiilor de specialitate în domeniul protecției civile;  
-conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire 
privind protecția civilă; 
-coordonează activitatea SVSU; 
-răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației 
pentru situațiile de protecție civilă. 

 
 
II.-RESURSE NECESARE 

  

a.-monitorizarea permaentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici și transmiterea datelor la 
autoritătile competente. 

 -asigură condițiile de functionare a permanenței la primărie în 
vederea urmăririi și comunicării centrului operațional județean 
evoluția situației în municipiu. 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă; 

-propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție 
civilă;  
-asigură dotarea SVSU,  potrivit normelor, cu mijloace tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de 
protecție specifice, carburanti, lubrifianți și alte mijloace 
necesare susținerii operațiunilor de intervenție. 

c.-informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrative-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol; 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de   urgenţă la afişierul Primăriei 
mun.Săcele și în zonele învecinate. 
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d.-exerciţii şi aplicaţii; -materialele si echipamentele necesare sunt cele specifice 
conform    normelor in vigoare ;  
- exercițiile și aplicațiile sunt conforme planurilor operative, de 
pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate, se 
desfăsoara pe teritoriul localității prin activități de simulare a 
creerii unei situații de urgentă. 

 
III.-INTERVENŢIE 

  

a.-alarmare -după convocarea comitetului local pentru situații de urgență 
CLSU, alertarea SVSU, în functie de situația de urgență creată 
si evoluția acesteia, răspunde de alarmarea populației folosind 
mijloacele de avertizare principale din dotare (sirene) si 
respectiv  mijloacele secundare (clopotele bisericesti);  
-timpul de intrare în acțiune este in funcție de evoluția situației 
de urgență creată, situație urmărită prin deplasări în zona 
afectată pentru a anticipa evoluția acesteia.  

b.-acţiuni de căutare salvare,    
descarcerare 

-urmărește activitatea echipelor specializate de căutare, 
salvare, descarcerare din cadrul SVSU, asigurănd toate 
condițiile de intrare în acțiune a acestora în cel mai scurt timp 
pentru limitarea pierderilor de vieți omenești. 

c.-asistenţă medicală -urmăreste activitatea și asigură condițiile de intrare în acțiune 
a echipelor specializate sanitare din cadrul SVSU și a tuturor 
structurilor sanitare participante la acțiunea de salvare, în 
vederea    acordării primului ajutor medical și transportul 
răniților la punctele de adunare și evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

-solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea 
situațiilor de    protecție civilă; 
-coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de 
incendiu, asigură participarea la intervenție a SVSU cu 
mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la 
stingerea incendiului ori pânaă la sosirea fortelor 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență; 
-timpul de intrare în actiune este cât mai urgent posibil în 
vederea limitării efectelor incendiului produs. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

-asigură participarea la intervenție a SVSU, a forțelor de 
intervenție alcătuite din voluntari la acțiunile operative      
desfășurate de specialiștii unitătilor deținătoare de lucrări cu 
rol de apărare impotriva inundațiilor;  
-dispune măsuri de izolare a zonei, în vederea limitării 
extinderii acțiunii situației de urgență. 
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f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

-repunerea in funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă ;  
-aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prin servicii  
specializate 
-refacerea căilor de comunicații, a utilităților publice; 
-sprijinirea populației pentru refacerea sau repararea 
gospodăriilor; 
-pentru înlăturarea efectelor unui eveniment se folosesc toate 
mijloacele disponibile, inclusiv sprijinul operatorilor 
economici din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
restabilirii stării de normalitate. 
-intrarea in acțiune este în funcție de evoluția situației și de 
situația de fapt creată, urmărindu-se ca în cel mai scurt timp să 
se restabilească stare de normalitate .  

 
 

 
FISA NR.3 

 
AUTORITATEA: COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE 
URGENTĂ (CLSU) 

Fişa nr.3 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

-asigură permanența la sediul primăriei în vederea primirii 
prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice;  
-transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor       
periculoase centrului operațional judetean. 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă; 

-informează centrul operațional județean privind stările 
potențial generatoare de situații de urgență și iminența 
amenințării  acestora .  

c.-informare preventivă a populaţiei 
municipiului asupra pericolelor 
specifice şi asupra comportamentului 
de adoptat în cazul manifestării unui 
pericol 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de urgenţă la avizierele publicitare 
din municipiul Săcele.  
-identificarea tipurilor de risc existente în municipiu și 
informarea  populației asupra pericolelor specifice; 
-aducerea la cunoștința populației, despre proiectarea în 
municipiu sau in zonele limitrofe a unor obiective cu activități 
în care sunt prezente substante periculoase. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -verifica modul de îndeplinire a planului operativ  de pregătire 
și planificare a exercitiilor pentru SVSU: 
-evaluează și stabilește măsuri de îmbunătățire a capacității de 
răspuns în situații de urgență a SVSU ; 
-asigură condițiile necesare executării exercițiilor și aplicaților 
conform planului operativ de pregătire și planificare a 
exercițiilor    de specialitate. 
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II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici și transmiterea datelor la 
autoritătile competente. 

 -asigură permanență la sediul primăriei în vederea primirii 
prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice;  
-transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor       
periculoase centrului operational județean. 

b.-controlul preventiv al autorităţii pe 
domenii de competență. 

-propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție 
civilă;  
-asigură dotarea SVSU, potrivit normelor, cu mijloace tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de 
protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace 
necesare susținerii operațiunilor de intervenție. 

c.-informarea preventivă a populaţiei 
mun Săcele asupra pericolelor specifice 
şi asupra comportamentului de adoptat 
în cazul manifestării unui pericol 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de   urgenţă la afişierul Primăriei 
mun. Săcele și ăn zonele învecinate. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -materialele și echipamentele necesare sunt cele specifice     
conform normelor in vigoare ;   
 -exercițiile și aplicațiile sunt conforme planului operativ  de 
pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate și se      
desfășoara pe teritoriul municipiului Săcele prin activități de 
simulare a producerii unei situații de urgență; 

 
 
III.-INTERVENŢIE 

  

a.-alarmare -folosește toate mijloacele existente pentru avertizarea cu     
prioritate a populației și obiectivelor în zonele de risc. 

b.-acţiuni de căutare, salvare, 
   descarcerare 

-asigură condițiile necesare intervenției echipelor specializate 
de căutare, deblocare, salvare, descarcerare în vederea limitării 
pierderilor de vieți omenești. 

c.-asistenţă medicală -asigură condițiile de intrare în acțiune a echipelor specializate 
sanitare din cadrul SVSU și a tuturor structurilor sanitare 
participante la acțiunea de salvare, în vederea acordării 
primului ajutor medical si transportul răniților la punctele de  
adunare si evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării    
pericolului produs 

-evaluează situațiile de urgentă produse pe teritoriul 
municipiului Săcele, stabilesc măsuri și acțiuni specifice     
pentru gestionarea acestora, urmărind indeplinirea lor. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

-supravegherea permanentă a zonelor de risc;  
-dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție; 
-evacuarea oamenilor și animalelor, punerea în siguranță a 
bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicarea la cote 
superioare sau prin ancorare; 
-asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a    
populației în perioadele deficitare. 
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f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

-acțiuni pentru repunerea în functiune a instalațiilor de 
alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale și 
menajere din unitățile publiceși operatori economici care au 
fost afectate, evacuarea apelor din inundații și băltiri;  
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; 
- timpul de intrare în acțiune se stabilește în funcție de evoluția  
situației de urgență , cât mai repede posibil  în zona afectată. 

 
 

FISA NR.4 
 
 
AUTORITATEA:  CENTRUL OPERATIV AL CLSU 

Fişa nr.4 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

Centrul operativ care se constituie numai la declararea stării de 
alertă, pe timpul functionării îndeplinește atribuții similare 
centrului operativ cu activitate permanenta (COAT),.  
centralizează și transmite operativ la centrul operational 
județean date și informatii privind apariția și evoluția stărilor 
potențial generatoare de situații de urgență; 
-monitorizează situațiile de urgență și informează centrul 
operațional judetean ; 
-asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și 
ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu 
centrul operațional judetean în gestionarea situatiilor de 
urgență . 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă. 

 -informează centrul operativ județean privind stările potential 
generatoare de situații de urgență și iminența producerii      
acestora . 

c.-informarea preventivă a populaţiei 
municipiului Săcele asupra pericolelor 
specifice şi asupra comportamentului 
de adoptat în cazul manifestării unui 
pericol. 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului,Săcele, afişarea 
regulilor de    comportament în situaţii de urgenţă la avizierele 
publicitare din municipiu;  
-identificarea tipurilor de risc existente în municipiul Săcele și 
informarea preventiva a populatiei asupra      pericolelor 
specifice; 
-aducerea la cunoștinta populației, despre proiectarea în 
municipiul Săcele sau în zonele limitrofe a unor obiective cu 
activități în care sunt prezente substante periculoase. 

d.-exerciţii şi aplicaţii. -exerciții de simulare privind producerea unei situații de 
urgență . 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo , seismici,de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
unitățile din municipiu. 

 -asigură permanență la sediul primăriei în vederea primirii 
prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice;  
-transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor       
periculoase centrului operațional județean. 
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b.-controlul preventiv al realizării 
măsurilor de protecție civilă.  

 -propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție 
civilă. 

c.-informarea preventivă a populaţiei 
din municipiul Săcele asupra 
pericolelor specifice şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol. 

 -distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul mun. Săcele, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de   urgenţă la afişierul Primăriei 
Săcele și în zonele învecinate. 

d.-exerciţii şi aplicaţii. -exerciții de simulare privind producerea unei situații de 
urgență;  
- locul de desfasurare a acestor exercitii este la sediul CLSU al 
mun. Săcele. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -foloseste toate mijloacele existente pentru avertizarea cu     

prioritate a populației și obiectivelor în zonele de risc.  
b.-acţiuni de căutare / sal-vare / 
descarcerare 

-asigură condițiile necesare intervenției echipelor specializate 
de căutare, deblocare, salvare, descarcerare în vederea limitării 
pierderilor de vieți omenești.  

c.-asistenţă medicală -asigură conditiile de intrare in actiune a echipelor specializate 
sanitare din cadrul SVSU și a tuturor structurilor sanitare 
participante la acțiunea de salvare, în vederea acordării 
primului ajutor medical și transportul răniților la punctele de  
adunare și evacuare.  

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

-evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul 
municipiului Săcele, stabilește măsuri și actiuni specifice     
pentru gestionarea acestora, urmărind  îndeplinirea lor.  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

-supravegherea permanentă a zonelor de risc;  
-dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție; 
-evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor, punerea în 
siguranță a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicarea la 
cote superioare sau prin ancorare; 
-asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a    
populației în perioadele deficitare.  

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

-acțiuni pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor de 
alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale și 
menajere din unitătile publice si operatorii economici care au 
fost afectate, evacuarea apelor din inundații si băltiri;  
- aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare; 
- timpul de intrare în acțiune se stabilește în funcție de evolutia  
situatiei de urgență, cât mai repede posibil după ce este 
accesibilă  zona afectată.  
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FISA NR.5 

 
AUTORITATEA: ȘEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUAȚII DE URGENȚĂ (SVSU)  Fişa nr.5 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici,de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

- face parte din CLSU și asigură permanența la sediul primăriei 
mun.Săcele în vederea primirii prognozelor și avertizărilor 
hidrometeriologice ;  
-asigură transmiterea informațiilor privind evoluția 
fenomenelor periculoase, centrului operațional județean. 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă. 

-controlează ca instalațiile, mijloacele și utilajele de stins 
incendiu, celelalte materiale pentru intervenție de pe teritoriul  
mun. Săcele să fie în stare de funcționare și întreținute 
corespunzător;  
-împreună cu compartimentul de protecție civilă verifica modul 
de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile 
populației, ale instituțiilor publice și operatorilor economici de 
pe raza municipiului Săcele. 

c.-informarea preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice 
municipiului şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol. 

-promovează în permanență SVSU în rândul populației și 
elevilor ;  
- distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul municipiului, afişarea regulilor 
de comportament în situaţii de urgenţă la afişierele publicitare 
din unitatea administrativ-teritorială 
-identificarea tipurilor de risc existente în municipiul Săcele și 
informarea preventivă a populației asupra pericolelor specifice, 
modul de acțiune asupra acestora; 
-aducerea la cunostinta populatiei, despre proiectarea în 
unitatea administrativ-teritorială sau in zonele limitrofe a unor 
obiective cu activităti în care sunt prezente substante 
periculoase. 

d.-exerciţii şi aplicaţii. -conduce lunar  procesul de pregatire al SVSU pentru ridicarea 
capacitătii de intervenție potrivit documentelor întocmite în 
acest scop; 
-asigură studierea și cunoasterea de către personalul SVSU a 
particularităților municipiului și clasificării din punct de vedere 
al protectiei civile, precum și principalele caracteristici ale 
factorilor de risc care ar influența urmările situațiilor de 
urgență din zona de competență; 
-verifică prin exerciții de alarmare viabilitatea planurilor de 
alarmare întocmite, precum și starea de operativitate și de 
intervenție a formațiilor de protecție civilă. 

 
 
 
II.-RESURSE NECESARE 
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a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici,de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

-asigură permanență la sediul primăriei în vederea primirii 
prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice;  
-transmiterea informațiilor privind evolutia fenomenelor       
periculoase centrului operațional județean.  

b.-controlul preventiv al autorităţilor 
din domeniile de competenţă. 

-propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție 
civilă. 

c.-informarea preventivă a populaţiei 
asupra pericole-lor specifice din 
municipiu şi asupra comportamentului 
de adoptat în cazul mani-festării unui 
pericol. 

-distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la 
unităţile şcolare de pe teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de urgenţă la afişierul primăriei mun. 
Săcele 
-informeaza populația asupra tipurilor de riscuri identificate în 
municipiu, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, 
mijloacele de protecție puse la dispoziție, modul de actiune . 

d.-exerciţii şi aplicaţii. -conduce lunar  procesul de pregătire al SVSU pentru ridicarea 
capacitații de interventie, potrivit documentelor întocmite în 
acest scop;  
-participă și conduce exercițiile și aplicațiile cuprinse în planul 
de pregătire a populației în situații de urgență. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -asigură alarmarea personalului SVSU pentru aducerea 

acestuia în mod oportun la punctul de întâlnire stabilit;  
-timpul mediu de alertare este de 5-10 minute în funcție de 
anotimp si de ora din zi sau din noapte la care s-a produs 
situația de urgență; 
-timpul de răspuns este de 10 minute pentru obiectivele cu risc 
ridicat și de 30 minute la cel mai indepartat punct din sectorul 
de competenta stabilit; 
-raza medie a sectorului de competență este de aprox. 10 km. 

b.-acţiuni de căutare , sal-vare , 
descarcerare. 

-dispune măsuri și coordoneaza activitățile echipelor 
specializate de cercetare - cautare ; deblocare – salvare -
evacuare în vederea reducerii pierderilor de vieți omenești . 

c.-asistenţă medicală. -dispune măsuri și asigură intervenția echipei specializate 
sanitare în vederea acordării primului ajutor medical și 
transportul răniților la punctele de adunare si evacuare . 

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs. 

-conduce activitățile echipei de intervenție din cadrul SVSU în 
vederea limitării efectelor situației de urgență; pentru limitarea 
efectelor urmărilor produse de situații de urgență se folosesc 
toate mijloacele disponibile; timpul de răspuns este de 10 
minute la obiectivele cu risc ridicat și de 30 minute la cel mai 
îndepărtat punct din sectorul de competență; 
-viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie este 
de 50 Km/h. 

 
 
 
e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 

 
 
 
-conduce activitățile SVSU în vederea limitării consecintelor 
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unui pericol. situațiilor de urgență produse, prin activități de izolare a zonei, 
evacuarea populației aflate în pericol, intreruperea alimentării 
cu energie si gaze. 

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment. 

-acțiuni pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor de 
alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale și 
menajere în zonele care au fost afectate, evacuarea apelor din 
inundații și băltiri;  
-evacuarea animalelor moarte în vederea evitării producerii 
unor epidemii; 
-pentru inlăturarea efectelor unei situații de urgență se folosesc 
toate mijloacele din dotare . 

 
    Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în Lista autorităţilor şi factorilor care au 
responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Săcele, respectiv de la 
punctele 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, sunt conform 
Hotărârii nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le 
asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă,astfel: 
 
         -coordonează acțiunile de verificare periodică a modului de funcționare a fluxului 
informațional; 
         -asigură dotarea comitetului local pentru situații de urgență (CLSU) și a formațiunilor de 
intervenție cu materiale specifice; 
         -asigură mijloacele necesare avertizării și alarmării populației din zonele de risc la 
inundații, incendii de mari proporții,etc.; 
         -coordonează realizarea lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale; 
         -verifică periodic sursele de risc existente pe teritoriul municipiului; 
         -asigură permanență la primarie în cazul avertizărilor cu cod portocaliu sau rosu; 
         -asigură luarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor de urgență deosebite; 
         -coordoneaza repartiția forțelor și mijloacelor de interventie în zonele afectate de situații 
de urgență deosebite; 
         -organizează distribuirea ajutoarelor la populația afectată; 
         -coordonează acțiunile pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor si 
materialelor; 
         -asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă 
necesitate și acordarea de asistență medicală; 
         -dispune măsurile pentru reluarea activităților instituțiilor si operatorilor economici din 
municipiul Săcele; 
         -dispune și verifică alte măsuri pentru buna desfașurare a oricăror acțiuni și activități din 
zonele afectate de situații de urgență deosebite. 
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Anexa nr.3 
 
 

COMPONENȚA NOMINALĂ A STRUCTURILOR CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ DIN MUNICIPIUL SĂCELE.- C.L.S.U 

 
  

Nr
crt 
 

Numele si 
prenumele 

Funct. în 
C.L.S.U. 

Functia 
ad-tivă 

Locul de 
muncă Telefon 

serv./acasă 

Adresă 

1. Popa Virgil Președinte Primar Primăria 
Săcele 

0786800609 

str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

2. Sorin Gâdea Vicepresedinte Viceprimar Primăria 
Săcele 

0787716703 

str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091  

3. Goran Adriana  membru Secretar Primăria 
Săcele 

0747035162 

str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091  

4. Coman Rodica membru Șef Serv. 
Contabilitate 

Primăria 
Săcele 

0752271143 

str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091  

5. Medianu Gheorghe membru  Șef Serviciu  
Administrativ 

Primăria 
Săcele 

0752271145 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

6. Pantilimon Camelia membru I.B.I.I.D.P.F.I Primăria 
Săcele 

0743013100 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

7. Burlac Horia membru Consilier Primăria 
Săcele 

0724448256 

    str.Piața 
Libertății nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091     

8. Jinga Ovidiu membru Referent Primăria 
Săcele 

0721217405 

   str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091      

9. Robu Adrian membru Șef  
S.P.C.L.E.P. 

Primăria 
Săcele 

0747035175 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

10. Hilohi Marcel membru Șef 
S.V.S.U. 

Primăria 
Săcele 

0747035178 

        str.Piața 
Libertății nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

11. Țăruș Romeo membru Director Ex. 
Poliția Locală 

Primăria 
Săcele 

0747035167 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 
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12. Brânzea Ovidiu membru Șef serv. 
F.F.R.A.C. 

Primăria 
Săcele 

0740202040 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276164 
fax. 0268.273091 

13. Badea Bogdan membru Comisar Șef 
 

Poliția  
Săcele 

0758226714 

  str.Piața Libertății 
nr.17 

tel. 0268.276198 
fax. 0268.273944 

14. Crăciun Rodica membru Medic Policlinica 
Săcele 0723692593 

    str.Oituz nr.54 
tel.0268.270570     

15. Toma Gheorghe membru Șef  Centru 
Electrica 

Electrica 
Of.F.Săcele 0729499051 

  str.G. Moroianu 
nr.13 

tel.0268.273116 
16. Popescu Gabriel membru Inginer Distrigaz Sud 

Brașov 0749692387 

  str.Bisericii 
Române nr.107 A 

tel.0268.473225 
17. Mormoloc Viorel membru Director SC Servicii  

Săcelene SRL 0784261469 

  str.George 
Moroianu nr.111 

tel.0722.284572 

18. Butuceanu Cristian membru   Șef Departament  Telekom 
România  0760246157  

str.Mihai 
Sadoveanu nr.9 
tel.0268.406989  

19. Pripici Luminița membru Economist SC Cibin SRL 

0752246920 

str.Bolnoc nr.1 
tel.0268.271115 
fax.0268.271116   

20. Simon Attila membru Medic Veterinar Cabinet Med. 
Veterinar  0744488861 

Str.Zizinului nr.9 
tel.0268.276163   

21. Munteanu Gheorghe membru Director Liceul Teoretic 
G. Moroianu 0786140762 

str.George 
Moroianu nr.110 

tel/fax 0268.273580   
22. Postoacă Marian membru Inginer Uzina de Apă 

Tărlung 0745379362 
str.Barajului f.n. 

tel/fax 0268.276187   

23. Hermenean Sorin membru Director R.P.L.P. 
Săcele R.A. 0745345803 

str.Fagului nr.46 
tel.0268.274056 
fax.0268.274059  
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Anexa nr.4 
 
 
 

RISCURI POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚILE VECINE CARE POT AFECTA 
MUNICIPIUL SĂCELE 

 
 
 Teritoriul localităţii, se învecinează la vest cu municipiul Brașov și orașul Predeal, la 

nord cu comunele Hărman și Tărlungeni, la nord-est cu comuna Vama Buzăului iar la est şi 
sud-est cu teritoriul judeţului Prahova (comunele Valea Doftanei, Măneciu și oraşul Azuga). 
        Inundații 
        Municipiul Brașov care se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului, 
care primeşte numeroşi afluenţi dintre care mai importanţi sunt : Tărlungul,Timişul. Cursurile 
de apă care izvorăsc şi/sau traversează judeţul Braşov aparţin in marea majoritate bazinului 
hidrografic Olt (94 % din lungimea totala a cursurilor de apă), cu excepţia unor mici porţiuni 
din extremitatea sud-estică (in com. Vama Buzăului), extremitatea sudica ( zona oraş Predeal . 
Reţeaua hidrografică, cu o densitate mare şi o alimentare bogată, dă valori mari ale scurgerii, 
înscriind Mun. Braşov în categoria zonelor afectate frecvent de viituri de mare amploare. 
Scurgerea maximă se produce de regulă în perioada aprilie-mai in urma topirii zăpezilor, 
combinată cu căderile de precipitaţii. Scurgerea medie are valori cuprinse intre 25 l/s/kmp în 
zona înalta şi 6 l/s/kmp în depresiuni şi are următoarea repartiţie anuală (conform datelor 
statistice): • 50 % din scurgerea medie se realizează primăvara • 20 % din scurgerea medie se 
realizează vara • 15 % din scurgerea medie se realizează toamna • 15 % din scurgerea medie 
se realizează iarna   Evoluţia cantitativă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane de pe 
teritoriul Mun. Braşov (monitorizare permanenta) se urmăreşte prin 19 staţii hidrometrice, 2 
lacuri de acumulare si 28 de foraje hidrometrice, aflate in administrarea Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Braşov. De asemenea, in cazuri excepţionale, la manifestarea 
fenomenelor hidrologice periculoase, se efectuează măsurători si pe celelalte cursuri de apa 
unde nu sunt amplasate posturi hidrometrice.  Periodicitatea elaborării prognozelor 
hidrologice : zilnic in condiţii hidrologice normale si din 12 in 12 ore in cazul manifestării 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase. S.G.A. Braşov are in administrare : 
 • lacul de acumulare Tarlung 
 • 230 km diguri pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor  
 • 189 km regularizări de râuri 
 • 59 km de consolidări de maluri  
 • 15 km conducte de aducţiune 
 •  prize de apa Dâmbu Morii • 
 
        Incendii de pădure 
        Mun. Săcele se învecinează la nord cu comuna Tărlungeni, unde fondul forestier este 
administrat de   R.P.L.P Ciucaş. 
        Activitatea de stingere a incendiilor are în vedere cu preponderență, incendiile de pădure. 
        Raportul dintre  rășinoase-foioase este mai mare în favoarea rășinoaselor, iar activitatea 
turistică este intensă, ceea ce conduce la concluzia că riscul de apariție a incendiilor de pădure 
este mare. 
        Pentru realizare dispozitivului de intervenție în caz de incendiu, sunt utilizate drumurile 
forestiere și celelalte căi de acces. 
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          Intervenția se execută în mod organizat, pe echipe, de personalul R.P.L.P Ciucaș, 
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Detașamentele de Pompieri din Mun. Brașov. 
          În cazul în care incendiul este situat la limita administrativă a fondului forestier și există 
pericolul extinderii acestuia la vecini, se va efectua alarmarea acestora, telefonic. 
   
  
 
Anexa nr.5 

 
 

HĂRȚI DE RISC 
 
 
                             E1. Harta cu riscul la inundaţii 
                             E2. Harta cu riscul la incendii de pădure 
                             E3. Harta cu riscul de incendiu la Uzina de Apă Tărlung 
                            E4. Harta cu riscul de accident chimic la Uzina de Apă Tărlung 
                            E5 Harta cu riscul de accident cu substanțe periculoase pe DN1A 
                           E6. Harta cu localizarea sirenelor de alarmare în Mun.Săcele 
 
 
 
Anexa nr.6 

 
 
 

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRIILOR 
RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENȚEI DE PRODUCERE ORI DE 

LIMITARE A CONSECINȚELOR ACESTORA 
 

         
 
 
       Inundații 
  
      Măsurile preventive și operative pentru managementul situațiilor de urgență în caz de 
inundații la nivelul mun. Săcele sunt:          
- organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de 

risc la inundații, 
- elaborarea, prin agentul de inundații a planului local de apărare împotriva inundațiilor, 

ghețurilor și poluărilor accidentale, 
- întocmirea plaului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență, 
- constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de 

inundații, 
- încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în 

situații de urgență, 
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- organizarea periodică prin agentul de inundații a adunăriilor cetățenești pentru 
conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean 
pentru apărarea vieții și bunurilor materiale, 

- realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere, 
- întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza mun. Săcele, 
- interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații, 
- organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor, 
      Municipiul Săcele este străbătut de râul Tărlung și afluenți săi Doftana și Gârcini, iar pe 
flancul S-V de râul Timiș, care nu prezintă pericol de inundații deoarece cursurile lor se abat 
spre flancuri. 
 
 
     Incendii de pădure 
 
    Măsuri silviculturale 
 • plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioase acolo unde condiţiile o permit; 
 • lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetaţie densă verde, 
arbustivă;  
 • liniile somiere să fie cultivate şi întreţinute; 
 • pe marginea drumurilor, a şoselelor, a căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin 
păduri, se vor amenaja benzi izolatoare; 
 • în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, 
lâncezi, rupţi sau doborâţi de vânt. 
 
   Amenajarea păduriilor 
- La proiectarea şi construirea drumurilor forestiere se va avea în vedere ca acestea să 
servească şi scopului de apărare a pădurilor din zona respectivă împotriva incendiilor ; 
 - Prin proiectele de amenajare vor fi prevăzute zonele accesibile în care se vor putea realiza 
depozite de apă pe văile principale prin bararea cursurilor de apă;  
 - În lungul traseelor ce delimitează zona pastorală de zona forestieră se vor săpa şanţuri de 
0,5 m lăţime pe curba de nivel, cu scopul de limitare a extinderii incendiilor. 
  
    Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de incendiile la fondul forestier 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt incluse în planul de apărare împotriva 
incendiilor de pădure ca forţă de intervenţie, dar trebuie să asigure la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale, prin componenta preventivă, desfăşurarea de activităţi 
instructiveducative cu specific de protecţie a fondului forestier în vederea apărării împotriva 
incendiilor. 
 
 
   Cutremure 
  
   Regulile de comportare și măsurile de protecție în caz de cutremur, trebuie să le realizăm 
înainte de producere, pe timpul producerii cutremurului și după ce mișcarea seismică a trecut. 
1. Pentru protecție înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecție a 
locuinței și în afara acesteia. În măsurile de protecție a locuinței este necesar:   
 - Recunoașterea locurilor în care ne putem proteja;   
 - Identificarea și consolidarea unor obiecte care pot cădea sau deplasa în timpul seismului ; 
 - Asigurarea măsurilor de înlaturare a pericolelor de incendiu:  
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 - Cunoașterea locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse;  
 - Asigurarea stării de rezistența a locuintei  
 - Asigurarea, în locuri cunoscute si usor accesibile, a imbrăcămintei pentru timp rece, a unei 
rezerve de alimente a unor materiale si obiecte necesare realizarii unei truse de prim ajutor 
familial;  
 - Asigurarea unei lanterne, a unui aparat de radio cu tranzistor si bateriile necesare; 
 În măsurile de protecție în afara locuinței este necesar: 
 - Cunoașterea locurilor celor mai apropiate unitati medicale, sediile inspectoratelor pentru 
situații de urgență, de poliție, de cruce rosie, precum si alte adrese utile;  
2.  Măsurile ce trebuie luate în timpul producerii unui cutremur puternic, sunt următoarele: 
 - Păstrarea calmului, să nu se intre in panică. 
 - Prevenirea tendintelor de a parasi locuinta  
 - Dacă suntem în interiorul unei locuinte – rămânem acolo, departe de ferestre care se pot 
sparge,   
 - Dacă suntem surprinsi in afara unei locuinte (cladiri) rămânem departe de aceasta, ne ferim 
de tencuieli, cărămizi, cosuri,parapete, cornise, geamuri care de obicei se pot prabusi pe 
strada;   
 - Dacă a trecut șocul puternic al seismului, se închid imediat sursele de foc cat se poate de 
repede  
 - Dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne oprim cat se poate de repede intr-un loc 
deschis, se evita cladirile prea aproape de strada, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice 
aeriene si ne ferim de firele de curent electric cazute; 
 - Dacă suntem intr-un mijloc de transport în comun sau în tren, stați pe locul dvs. păna se 
termina miscarea seismica.   
- Dacă va aflati într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematrograf, stadion, 
sala de sedinta etc.) nu alergati catre iesire, imbulzeala produce mai multe victime decat 
cutremurul. Stati calm si linistiti-va vecinii de rand.  
3. După producerea unui cutremur puternic este necesar sa luam următoarele măsuri: 
 - Nu plecați imediat din locuință. Acordati mai intai primul ajutor celor afectati de seism. 
Calmati persoanele speriate si copii;  
 - Ajutati-i pe cei răniti sau prinți sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții 
căzute, să se degajeze;   
-  Ascultati numai anunturile posturilor de radio-televiziune si recomandarile acestora; 
 - Verificati preliminar starea instalatiilor de electricitate, gaz, apa, canal din locuinta;  
- Paraseste calm locuinta dupa seism, fara a lua cu dvs. lucruri inutile. Verificati mai intai 
scara si drumul spre iesire;  
- Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare.   
 - Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri (replici) ulterioare primei 
miscari seismice, care de regula este mai redus decat cel initial.   
   
 
      Alunecări de teren 
 
     Măsurile planificate pentru prevenire, protecție și intervenție în cazul alunecărilor de teren 
sunt similare cu cele aplicate în caz de cutremur.  
O particularitate o constituie faptul ca evenimentul, cu rare exceptii, nu se desfasoara chiar 
prin surprindere.  
Alunecarile de teren se pot desfăsura cu viteze de 1,5 – 3 m/s, iar in unele situații și peste 3 
m/s, oferind posibilitatea pentru realizarea unor măsuri în astfel de situații. În aceste conditii, 
un rol important revine actiunilor de observare a condițiilor de favorizare a alunecărilor de 
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teren si alarmarii (avertizarii) populației în timp util realizarii protecției. Pentru prevenirea 
urmărilor dezastruoase ale alunecărilor de teren,  acestea pot fi preîntâmpinate dacă sunt 
făcute din timp investigațiile necesare stabilirii condițiilor de apariție și de dezvoltare a lor; se 
pot preîntâmpina asemenea evenimente dacă se aplica procedeele adecvate de tinere sub 
control; este necesar a se evita amplasarea unor obiective industriale sau a altor construcții în 
zonele în care asigurarea stabilitatii straturilor nu se poate realiza sau este foarte costisitoare, 
este posibilă protecția dacă se preconizează și se planifică din timp măsuri corespunzătoare și 
se realizeaza o informare oportună a populației în zona de risc.   
 
 
      Accidente chimice 
 
     În zona de acțiune a norului toxic se aplică măsura de protecție astfel:   
 - inștiințarea si alarmarea populatiei despre pericolul chimic se execută cu scopul de a 
avertiza populatia despre pericolul chimic , în vederea realizării măsurilor de protecție. 
Înștintarea se realizează in trepte de urgență , în funcție de dinstanta până la locul accidentului 
chimic 
.Alarmarea se execută prin semnalul “alarma la dezastre ‘’ 
 a) După declanșarea “alarmei ”, prin mass- media se transmit populației si tinerilor informații 
suplimentare privind regurile de comportare,modul de realizare a măsurilor de  protectie, 
durata de actiune a norului toxic si alte masuri ce trebuie aplicate dupa trecerea pericolui.  
b) Asigurarea protectiei populatiei cu mijloace individuale de protectie se realizeaza pentru a 
impiedica patrunderea substantelor toxice in organism , prin aparatul respirator sau prin piele. 
. c) Asigurarea protectiei populatiei prin adapostire se realizeaza numai in adaposturile de 
protectie civila care au prevazute un sistem corespunzator de de filtroventilatie  
d) Asigurarea protectiei prin evacuare (autoevacuare) temporara se executa pentru a realiza 
protecta populatiei si tinerilor in situatiile cand celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente. 
e) Introducerrea restrictiilor de consum a apei, produselor agroalimentare si furajelor pentru a 
preveni intoxicarea oamenilor si animalelor in zona contaminata.restrictiile se transmit 
cetatenilor prin toate mijloacele de instintare la dispozitie.  
f) Introducerea restrictiilor de circulatie si a unor masuri de paza si ordine in zona de actiune a 
norului toxic pentru a preveni intoxicatiile oamenilor si animalelor si pentru a asigura 
desfasurarea actiunilor de protectie si interventie 
 g) Organizarea cercetarii chimice, a controlului si supravegherii contaminarii se realizeaza in 
zona accidentului chimic si in zona de actiune a norului toxic, pentru a stabili prezenta 
substantelor toxice industriale, cantitatea de substanta raspandita, concentratia substantei in 
zona de raspandire, directia deplasarii norului toxic, limitele zonei de actiune a noruluui toxic 
cu concentratia letala si de intoxicare.  
h) Acordarea primului ajutor si a asistentei medicale de urgenta persoanelor intoxicate in zona 
accidentuluui chimic si in zona de actiune a norului toxic,se continua scoaterea victimelor de 
sub actiunea substantelor toxice industriale si transportarea la spitale in vederea tratamentului. 
i) Aplicarea masurilor de neutralizarre si de impiedicare a raspandirii sibstantelor toxice 
industriale, colectarea, transportul si depozitarea materialelor contaminate in vederea 
micsorarii sau anularii actiunii substantelor toxice industriale, localizarii si inlaturarii 
accidentului chimic.  
j) Asigurarea protectiei animalelor se realizeaza in fermele zootehnice si gospodariile 
individuale din zona de actiune a norului toxic, prin izolare in grajdurile folosite in mod 
curent la care se etanseaza usile si ferestrele .  
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    Anexa nr.7 
 
 
 
 
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERI UNOR 

VALORI CRITICE ȘI DE ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII  
 
 
           Sistemul de alarmare publică aparținând Municipiului Săcele este compus dintr-o 
centrală de înștiințare avertizare-alarmare SONIA și 8 sirene, din care 6 sirene cu motor 
electric trifazat și 2 sirene electronice UTS600. 
           Mediile de comunicație în sistemul centralizat se realizează prin telefonie GSM, 
internet/intranet și circuite de telefonie fixă. 
 
 

  
 Amplasamentul sirenelor electrice și electronice din Mun.Săcele 

 
 
 
    

  
  

  
  

 
Schema de avertizare-alarmare a populației în situații de protecție civilă la nivelul 

Municipiului Săcele    (Anexa nr.18) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr.crt.  AMPLASAMENT LOCAȚIE 

     1. Telescaun Bunloc   Str. Bunloc nr.185, Săcele 

     2. Școala Gimnazială nr.1  B-dul.Brașovului nr.250, Săcele 

     3.    S.C. Multitech S.R.L. (Săceleana-Socom)  B-dul.Brașovului nr.145, Săcele   

4. Primăria mun. Săcele   Str. Piața Libertății nr. 17, Săcele    

5. Cartier Ștefan cel Mare  Bl.39, Sc.B, Săcele   

6. Liceul George Moroianu  B-dul George Moroianu nr.110, Săcele  

7. Școala Gimnazială nr.5 (Corp A)  Str.Barajului nr.49, Săcele  

8.  Cartier Electroprecizia Bl.20, Săcele  

 Centrala de înștințare și alarmare- Poliția Locală Str. Mihai Eminescu nr. 6 
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Anexa nr.8 
 
 

TABEL CU OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI 
SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Timpul în care unda de viitură formată la ruperea barajului Săcele 

ajunge în localităţile afectate, înălţimile maxime ale apei la intrare şi ieşire, 
precum şi debitul maxim 

 
 
Localitate Nr 

profil 
intrare 
/ ieşire 

Timp 
propagare 
undă  
(ore) 

Nivel maxim 
apă (mdM) 

Adâncime 
maximă 
(m) 

Debit 
maxim  
(m³/s) 

Proporţia 
afectării 
localităţii 
(%) 

Săcele P11-
P13 

0,25/0,35 684,15/671,54 14,98/15,45 17389/16361 1 

Tărlungeni P18-
P23 

0,50/0,80 639,53/608,67 13,9/12,62 15222/13266 30 

Cărpiniş P23-
P26 

0,50/1,00 608,67/586,28 12,62/6,24 13266/12816 100 

Budila P28-
P33 

1,20/1,40 587,42/552,93 5,38/7,45 11661/5436 80 

Teliu P36-
P38 

1,83/2,32 535,18/528,05 5,53/6,01 7543/6119 1 

Stupinii 
Prejmerului 

P39-
P40 

2,45/2,55 528,89/523,29 7,45/3,31 5623/5288 100 

Prejmer P39-
P49 

2,35/3,75 528,29/512,26 6,75/6,35 6119/2688 100 

Lunca 
Mărcuşului 

P48-
P52 

3,50/4,20 513,27/509,47 7,65/7,82 2717/2669 100 

Băcel P52-
P54 

4,20/4,50 509,47/507,66 7,82/7,43 2669/2223 100 

 
Distanţa baraj Tărlung Săcele – confluenţă Râul Negru = cca 27 km 
Debitul maxim al undei de viitură la rupere în zona barajului este de 17816 m³/s, scăzând în 
zona profilului 32 la 8435 m³/s, iar în profilul 47 la 3778 m³/s. În zona aval cuprinsă între 
profilele P47-P52 (cca 4 km), debitele maxime au o scădere redusă, de la 2778 m³/s la 2220 
m³/s. 
 

Săcele  P11-P13 
Tărlungeni P18-P23 
Cărpiniş P23-P26 
Budila P29-P32 
Teliu P35-P38 
Stupinii Prejmerului P39-P40 
Prejmer P38-P49 
Lunca Mărcuşului P48-P52 
Băcel P52-P54 
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          Informaţii privind efectele probabile ale unui seism la nivelul Municipiului Săcele 

 
Nr. 
crt. Efecte Municipiu/oraş/ 

comună 
TOTAL 

GENERAL Obs. 

1.  Clădiri de locuit /clasa de risc 
seismic I - - - 

2.  Clădiri de locuit /clasa de risc 
seismic II - - - 

3.  Clădiri de locuit /clasa de risc 
seismic III - - - 

4.  Clădiri de locuit / clasa de risc 
seismic IV - - - 

5.  Clădiri de locuit neexpertizate 
cu risc de prăbuşire/avariere Mun.Săcele 75 

15 blocuri de locuit 
60 case vechi + alte 
case construite 

6.  TOTAL clădiri care pot fi 
distruse - - - 

7.  TOTAL clădiride locuit / care 
pot fi avariate - - - 

8.  Populaţie în clădiri de locuit 
clasa I - - - 

9.  Populaţie în clădiri de locuit 
clasa II - - - 

10.  Populaţie în clădiri de locuit 
clasa III - - - 

11.  Populaţie în clădiri de locuit  
clasa IV - - - 

12.  
Populaţie în clădiri de locuit 
neexpertizate cu risc de 
prăbuşire/avariere 

Mun.Săcele 3350 

3200 persoane în 
blocuri de locuit 
150 persoane în case 
+ alte construcţii 

13.  
TOTAL populaţie în clădiri de 
locuit probabil afectate, din 
care: 

- - - 

14.  -total decedaţi - - - 
15.  -total răniţi - - - 
16.  -total sinistraţi - - - 

17.  Nr. spitale care pot fi 
distruse/avariate - - - 

18.  Nr paturi din spitale care pot fi 
distruse/avariate - - - 

19.  Nr. paturi de spital care pot fi 
suplimentate - - - 

20.  Şcoli/grădiniţe care pot fi 
distruse/avariate Mun.Săcele 12 

6 licee şi şcoli 
gimnaziale 
6 grădiniţe 

21.  Nr. copii în scoli/grădiniţe care 
pot fi distruse/avariate Mun.Săcele 4476 idem 



75 
 

22.  Instituţii publice care pot fi 
distruse - - - 

23.  Nr. angajaţi în instituţiile 
publice care pot fi distruse - - - 

24.  Instituţii publice avariate - - - 

25.  Nr. angajaţi în instituţiile 
publice care pot fi avariate - - 

 - 

26.  
Nr. populaţie care poate fi 
cazată în adăposturi (scoli, 
cămine, etc) 

   Mun.Săcele         4130 

930 pers. în sălile de 
sport 
3200 şcoli şi 
grădiniţe 

27.  Nr populaţie care poate fi 
cazată în corturi - - - 

28. - Nr. locuinţe modulare - - - 

29.  
Nr persoane care pot fi cazate 
în spaţii private (hotel, motel, 
pensiuni, etc) 

   Mun.Săcele        1000 Hoteluri 
Pensiuni  

30.  Nr. persoane care pot fi hranite  
în cantine şi restaurante    Mun.Săcele        3000 

Cantine 
Restaurante 
 

31.  
Capacitatea spaţiilor dedicate 
pentru preluarea cadavrelor 
(morgă) 

   Mun.Săcele          100 
Nu există morgă, 
sunt amenajate case 
reci 

32.  
Nr de locuri ce pot fi amenajate 
pentru identificarea şi  
înregistrarea decedaţilor 

   Mun.Săcele            20 
În cadrul Bisericilor 
şi caselor de 
rugăciuni 

33.  
Nr. de gropi care pot fi 
amenajate de autorităţile locale  
pentru înhumarea decedaţilor  

   Mun.Săcele          500 În spaţiile cimitirelor 
amenajate 
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Anexa nr.9 
 
 
 

PLANURI ȘI PROCEDURI DE INTERVENȚIE 
 
 
  
 

                 1  Plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale  
                                                             
 
                 2  Planul de evacuare a unor instituții, categorii de populație și bunuri     
                        materiale din Municipiul Săcele, în situații de urgență 
                                                             
 
                 3  Planul de înștiințare alarmare al Municipiului Săcele 
                                                             
                 
                 4  Planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic 
                                                             
 
                 5  Planul de protecție și intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase   
                        pe  D.N.1A 
                                                              
 
                 6  Planul de gestiune a acțiunilor de prevenire-intervenție în caz de seisme și  
                       alunecări de teren 
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Anexa nr.10 
 
 
 

SCHEMA FLUXULUI INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL 
 
 

 
 

1. Schema fluxului informaţional în situaţii de urgenţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
  
 
 

                                                                             

 

OFIŢER DE SERVICIU 
PERMANENȚĂ 

TEL. 0268/276164; 0268/274555 

C.L.S.U. 
PREŞEDINTE- 

PRIMAR 
0786800609 

 
 

C.L.S.U. 
VICEPREȘEDINTE-

VICEPRIMAR 
0787716703 

 
 

 
 

INSTITUŢII PUBLICE 
 AFECTATE 

OPERATORI ECONOMICI  
  AFECTAȚI 

PRIMĂRIA MUN. 
SĂCELE 

0268/276164 
0268/273091 

POLIŢIA MUN. 
SĂCELE 

0268/273944; 
0268/274555 

  
 

 

 CĂMINUL DE 
BĂTRÂNI 

„CRISTIANA” 

 
 

UZINA DE APĂ 
TĂRLUNG 

0268/276187 

 

 ȘCOALA 
GENERALĂ Nr.5 

SĂCELE 
0368/739179 

C.O.A.T. 
INSPECTOR 

PROTECȚIE CIVILĂ 
0752194484 

  
  

S.V.S.U. 
ŞEF. SERVICIU 
 0747035178 
0747035179 

 
 

POPULAȚIE 
 PORTAVOCE 
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  2. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărarea împotriva 

inundaţiilor 

  
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - BRAŞOV 

SECRETARIATUL ADMINISTRATIV 
Tel: 0268/419277; 0268/413770 (Cabinet prefect) 

Fax: 0268/475105; 0268/475361 
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
PENTRU GESTIONAREA 
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
GENERATE DE INUNDAŢII, 
FENOMENE METEO PERICULOASE, 
ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII 
HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRII 
ACCIDENTALE (S.G.A. BRAŞOV – 
Centrul Operativ) 
Tel: 0268/414567, fax: 0268/475622 
Tel/fax: 0268/412277 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ „ŢARA BÂRSEI” AL 
JUDEŢULUI BRAŞOV 

Centrul Operaţional 
 

Tel. 112; 0268/428888 
Fax. 0268/543537 

 
 
 
 
Staţie hidrotermică 
Locală/Avertizoare 

S.H. 
Uzină de Apă 
Tărlung 
0268/276187 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

PRIMĂRIA SĂCELE 
PRIMĂRIE 
TEL. 0268/276164 
FAX. 0268/273091 

POST POLIŢIE 
TEL. 0268/273944 
FAX. 0268/273980 

Surse poluare 
Gatere 
Exploatări Forestiere 

Lacuri piscicole, de 
agrement, etc. 
(deţinător) 
 

 
OBIECTIVE POTENŢIAL AFECTABILE 
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1.Sector Baciu 
Valea Baciului 
Pagube posibile 
Afectarea a 15 
locuinţe ≈ 50 ha 
teren agricol 

2.Sector Turcheş 
 Valea 

Morii 
 Canal

ul 
Narciselor 

 Valea 
Mare 

Pagube posibile: 
Afectarea a 25 
locuinţe ≈ 200 ha 
teren agricol 

3.Sector Cernatu 
 Val

ea 
Cernatului 

 Pârâ
ul Dârbav 
(parţial) 

Pagube posibile: 
50 locuinţe ≈ 300 
ha teren agricol 

4.Sector Satulung 
 Pârâul 

Dârbav 
(parţial) 

 Canal 
Oituz 

 Valea 
Largă 

Pagube posibile: 
 SC 

Rouleau 
Guichard 
SRL  

 SC 
Electropreciz
ia SA  

 40 
locuinţe ≈ 
450 ha teren 
agricol 

5.Sector Gîrcin 
1.Rupere Baraj 
Tărlung 
Pagube posibile: 
- str. Barajului-488 
persoane 
- str. Amurgului-
908 persoane  
- str.Subobrej-303 
persoane 
- str. Tei-9 
persoane 
- zona Uzina de 
Apă Tărlung-70 
persoane 
 -Zona sub Baraj-
10 persoane 
 
2.Pârâul Gârcin 
3.Râul Tărlung 
Pagube posibile: 

 Prism
a de apă 

 Parte
a de jos a 
staţiei de 
tratare a 
apei ≈ 50 
locuinţe 20 
ha teren 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 

Anexa nr.11 
 
 

LOCURI / SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI DOTAREA 
ACESTORA 

 
  

Locali-
tate

Posibilități 
de 

transport 
persoane

Punct 
de 

adunare 
îmbarca

re

Dotare 
spațiu de 
evacuare

Nr. 
persoane 
care pot fi 

cazate

Spațiu de 
evacuare în 
situații de 
urgență

Amplasament Supraf
utilă pt. 
adăpos

turi 
sinistr

ați 
(mp)

Utilități Posibilități de 
hrănire

5 
autoutilitare

1. 
Școala 
nr.1 
Baciu

182 Liceul George 
Moroianu

b-dul G. Moroianu, 
nr.112 640

10 
autoturisme

2. stație 
turcheș 342 Sală de sport

b-dul G. Moroianu, 
nr.112 1200

4 tractoare 
cu remorcă

3. stație 
Cernatu 303 Sală de sport

Cartier Ștefan cel 
Mare 10602 

autocamioa
ne 69

Clădirea Taxe 
și Impozite

str.M.Eminescu 
nr.3 242

4 microbuze

514

Șc. Gimn. Nr.5 
A+B               
Grădinița 
G.Dragalina +       
Grădinița 
Zizinului

str.Barajului nr.49 
G.Moroianu nr.401       
str.G.Dragalina +        
Str. Zizinului nr.2 1800

10 autobuze 28 Adăpost P.C.
Piața Libertății 
nr.24 100

curent 
electric,

Situația spațiilor de evacuare (cazare, a posibilităților de hrănire, depozitare și transport) în 
caz de urgență

Municipi
ul 

Săcele

Paturi, 
pături, 
saltele

4. bloc 
Gârcini, 
platou

Cantina 
Electroprecizia 

1500 porții; 
Cantina 

Socială 150 
porții;  

Restaurant 
Fortuna 30 

porții

curent 
electric, 
centrală 
proprie, 

apă 
curentă, 
toalete, 
dușuri, 
saltele
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Anexa nr.12 

PLANIFICAREA EXERCITIILOR CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE 
SPECIFICE 
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Anexa nr.13 

 
 

MODELE DE RAPOARTE DE INFORMARE ȘI ANALIZĂ CĂTRE PREFECT 
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                                               R O M Â N I A                                  
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria_sacele@yahoo.com 
 COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ 

 
                  

 
 

CĂTRE: 
INSTITUTIA PREFECTULUI 

JUDETUL BRASOV 
B-DUL EROILOR NR 3-5 

FAX 0268475105 
 
            Având în vedere ploaia torenţială din data de 11.05.2017 în Municipiul Săcele au fost 
afectate diferite zone prin inundarea mai multor gospodării din zona Turcheş, Hotar, Cernatu, 
Satulung şi deteriorarea unui număr de 52 de străzi pietruite. 

Debite importante de apă de pe versanţi au dislocat copaci obturând canalele pluviale. 
Acestea au deversat în proprietăţile particulare şi pe străzi creându-se făgaşe şi ruperi de 
maluri astfel străzile devenind impracticabile. Deasemenea viitura a desprins zidăria de piatră 
pe unele canale pluviale şi a decopertat suprafeţe mari de pe unele străzi   asfaltate cum ar fi 
str. M. Eminescu, Stadionului, Cartier Stefan cel Mare, deteriorând în acelaşi timp şi 
trotuarele. Cantităţile mari de aluviuni aduse de torent au o grosime de până la 80 cm pe B-dul 
Braşovului, B-dul G. Moroianu, P-ţa Libertăţii şi cartierul Stefan cel Mare 
         Datorită situaţiei prezentate mai sus se impun lucrări de mare anvergură privind 
decolmatarea bazinelor de pe Valea Cernatului şi Valea Morii parţial obturate cu buşteni şi 
aluviuni, a subtraversărilor din zona B-dul George Moroianu, N. Colceag şi B-dul Braşovului, 
Canalului, colmatate aproape în întregime (aproximativ de 80% din secţiune), curăţirea 
străzilor de aluviunile depuse,decolmatarea canalizării pluviale . 
        Valoarea totală estimată a tuturor pagubelor mai sus prezentate se ridică la valoarea de 
4.000.000,00 lei fără TVA : 

- refacere străzi pietruite pe o suprafaţă de  106.107 mp ; 
- refacere canale pluviale 95 ml ; 
- Decolmatări bazine şi canale pluviale – 30.500mc ; 
- Refacere străzi asfaltate 3.890mp ; 
- Refacere trotuare cu pavele 300 mp ; 
- Curăţare manuală aluviuni 28.000mp ; 
- Transport aluviuni 1148mc ; 

mailto:primaria_sacele@yahoo.com
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- Epuizarea  mecanică a apei cu electropompa ; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
Anexa nr.14 

 
 
 

PROTOCOALE DE COLABORARE CU INSTITUȚII SIMILARE DIN ȚĂRILE CU 
CARE EXISTĂ GRANIȚE COMUNE, ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAȚII 

DE URGENȚĂ –      NU ESTE CAZUL 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.15 
 
 
 

                                            
Nr. 
crt
. 

Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 

1.  Aprobat:  PRIMAR 
  

  

2.  Întocmit:   Nr. 
pag 

 Nr.
ex 
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SITUAȚIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ȘI 
MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE, MODUL CUM SE ACOPERĂ 

DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂȚI LOCALE ȘI CU SPRIJIN DE LA 
COMITETUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IERARHIC SUPERIOR 

 
 
  
 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA MATERIALELOR ŞI MIJLOACELOR 
DE INTERVENŢIE 

U.M. NEC. CONF.    
NORMATIV 

EXISTENT DEFICIT 

0 1 2 3 4 5 
  CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE 
1 Geotextil m.p. 500    
2 Bentofix m.p. 150    
3 Geomembrane HDPE cu crampoane pentru protecţia 

betoanelor şi protecţie construcţii hidrotehnice - baloturi 
(4x30 m) 

buc. 0    

4 Palplanşe metalice şi din PVC buc. 0    
5 Diguri mobile umplute cu apă (hidrobaraje) şi echipamente 

conexe (motopompă, grup electrogen, tambur, sistem de 
rotaţie, angrenaj cu electromotor, elevator) 

m.l. 0    

6 Diguri mobile tip panou cu sprijin m.l. 0    
7 Chesoane metalice cilindrice pentru combaterea 

grifoanelor  
buc. 0    

8 Saci de mari dimensiuni (250/500/1000/2000 kg) buc. 0    
9 Saci cu materiale higroscopice, autoelevabili la contactul 

cu apa 
buc. 0    

10 Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine dacă 
nu a fost folosit în acţiuni de apărare se va reînnoi minim 
1/3 din fiecare an) 

buc 0   

11 Scoabe din oţel rotund (Ø 18-20 cm) buc. 2500 1000 1500 
12 Saci biodegradabili buc. 0   
13 Saltele de protecţie buc. 0   
14 Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m buc. 500  300 200 
15 Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml  m.c. 3  3 - 
16 Dulapi m.c. 10  10 - 
17 Cozi de lemn pentru unelte (rezervă) buc. 50  25 25 
18 Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) kg. 15  10 5 
19 Sârma neagră Ø  2-4 mm kg. 75  50 25 
20 Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm kg. 400  200 200 
21 Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă şi sfoară 

pentru legat saci 
buc. 5200  - 5200 

  sfoară pentru sac m.l. 2600  1000 1600 
22 Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-

10 mm 
kg. 25  10 15 

23 Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatră 
200 – 1000 kg/buc. 

m.c. 150    

24 Stabilopozi buc 0    
25 Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din 

aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat, câte 1/5 
din necesar)  

m.p. 1500  500 1000 

  CAP. B. - CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI 
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26 Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei hidraulic şi aditivi 
pentru motorină 

litri 300  300 - 

  Benzină   100  100 - 
  Lubrifianţi   5  5 - 
  Ulei hidraulic   10  10 - 
  Aditivi pt.motorină   1  1 - 

  CAP. C. - MIJLOACE DE INTERVENŢIE 
27 Motofierăstraie (drujbe) buc. 2  - 2 
28 Motodefrişătoare buc. 2  - 2 
29 Bărci metalice, fibră de sticlă sau pneumatice cu rame buc. 0  -  
30 Şalupe cu motor buc 0    
31 Bacuri - dormitor buc. 0    
32 Autoturisme de teren cu două diferenţiale dotate cu staţii 

de emisie-recepţie şi alte echipamente specifice  
buc. 0    

33 Vagoane - dormitor echipate cu utilităţi (rulote) buc. 0    
34 Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu acumulatori buc. 0    
35 Polizoare drepte sau unghiulare buc. 0    
36 Containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, 

cazarmament, alimente nealterabile, bucătărie mobilă 
buc. 1    

37 Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenţie buc. 10  5 5 
38 ATV 4X4, cu remorci (500 kg) buc. 0    
39 Snowmobil buc. 0    
40 Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori 

reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi alte mijloace de 
iluminat mobile cu accesorii de rezervă (încărcător 
acumulatori, baterii de rezervă, becuri, felinare electrice) 

buc. 30  20 10 

41 Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă  buc. 25  25 - 
42 Marmite pentru transport hrana buc. 0    
43 Sonete de mana sau mecanice (L= 6 m cu berbec de 100-

150 kg) 
buc. 0    

44 Cazmale cu cozi buc. 100  50 50 
45 Lopeţi cu cozi buc. 100  50 50 
46 Târnăcoape cu cozi buc. 10  10 - 
47 Sape cu cozi buc. 25  10 15 
48 Furci de fier cu cozi buc. 50  25 25 
49 Căngi de fier cu cozi buc. 50  10 40 
50 Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn buc. 5 x 

nr.localităţi 
componente 

 - 5 

51 Maiuri mecanice tip “broască” buc. 10  - 10 
52 Ciocane diferite buc. 5  5 - 
53 Cleşte de cuie combinat buc. 5  5 - 
54 Patent izolant buc. 2  2 - 
55 Barde pentru cioplit şi topoare buc. 10  5 5 
56 Găleţi pentru apă sau bidoane din plastic buc. 0    
57 Binoclu buc. 0    
58 Aparat foto buc. 0    
59 Cameră video buc. 0    
60 Rezervor combustibil buc. 1  - 1 
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61 Costum protecţie la transportul pe apă (neopren) buc. 0    
62 Capre pentru montarea fascinelor buc. 0    
63 Piese schimb staţii hidrometrice automate, inclusiv 

comunicaţii radio sau GSM 
buc. 0    

64 Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, 
radio, acumulatori si piese de schimb 

buc. 0    

65 Telefoane mobile buc. 5  2 3 
66 Echipamente de prelucrare si transmitere automata a 

datelor (microcalculator PC, modem, telefax) 
set 2  - 2 

67 Morişti hidrometrice cu tijă buc. 0    
68 Teodolit electrooptic buc. 0    

Statie GPS (precizie 1-10 cm) 0    
Statie totala 0    
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69 River-cat (sistem automat de măsurare viteză şi secţiune 

semi-automat) 
buc. 0    

70 Instrumente de măsurare a distanţei cu laser (Lasermetre) buc. 0    
71 Dispozitive infraroşu (în zona termo) pentru detectarea 

infiltraţiilor în dig 
buc. 0    

72 Sisteme radar pentru detectarea discontinuităţilor din 
corpurile digurilor, până la 7 m adâncime 

buc. 0    

73 Ruleta 20 – 50 m buc. 10    
74 Pluviometre buc. 0    
75 Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale 

necesare montării; portavoce 
buc. 1    

76 Set miră + plăcuţe buc. 0    
77 Maşină de umplut saci cu nisip (cu productivitate mare) de 

trecut la mijloace 
buc. 0    

78 Dispozitiv de bătut palplanşe prin vibrare buc. 0    
79 Baraje lamelare din panouri din aluminiu cu profil S (20 

m)  
m.l. 0    

80 Baraj limitator  buc. 0    
81 Sisteme ancorare cu ghidaj  buc. 0    
82 Sisteme conectori tarm si conectori pentru baraj  buc. 0    
  CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE 
83 Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau furtun buc 1 x 

nr.localităţi 
componente 

   

84 Motocositori (multifuncţionale),  buc. 0    
85 Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu 

cupă) şi piese de schimb aferente 
buc 1    

86 Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea 
plutitorilor mari + cablu flexibil 

buc. 0    

87 Autobasculantă pentru transport materiale de intervenţie buc. 1    
88 Automacara buc. 0    
89 Autocamion  cu remorcă buc. 0    
90 Ponton fibră sticlă sau autogonflabil buc. 0    
91 Staţie potabilizare apă (30 l/min) buc. 0    
92 Trailer cu sisteme de ancorare şi cabluri buc. 0    
93 Încărcător frontal buc. 0    
94 Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare şanţuri, 

foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă, lamă de buldozer) 
buc. 1    

95 Remorcă auto tractată de capacitate mică buc. 0    
96 Gabară buc. 0    
97 Greifer plutitor buc. 0    
98 Trailer-remorcher buc. 0    
99 Bandă transportoare dotată cu elevator buc. 0    
100 Cisterne mono-ax (1,8-3,5 t) buc. 0    
101 Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat buc 1 x 

nr.localităţi 
componente 

   

102 Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de 
reflectoare); 

buc 10    

- cablu pentru iluminat m.l. 100 x poziţia 
101 

   

izolator pentru prinderea cablului,fasunguri,întrerupătoare, buc 200 x poziţia    
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becuri 101 
103. Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică şi 

materiale de sudură, truse aferente 
buc. 1    

104. Corturi impermeabile buc. 0    
105. Paturi pliante echipate cu saltele, perne şi 2 seturi de paturi 

şi lenjerie/pat 
buc. 100    

106. Cizme de cauciuc scurte şi lungi per. 100    
107. Mantale de ploaie cu glugă buc. 100    
108. Bucătarie mobilă buc. 1    
109. Hidrofor buc. 1    
110. Salopete din doc sau impermeabile buc. 100    
111. Costume izopren buc. 20    
112. Căciuli de blană ecologică sau vătuite buc. 0    
113. Mănuşi de protecţie buc. 100    
114. Veste şi colaci de salvare buc. 20    
115. Pieptare avertizoare (reflectorizante) buc. 100    
116. Bocanci buc. 0    
117. Filtru rapid pentru apă potabilă buc. 0    
118. Aparat radio + TV buc. 0    
119. Trusă medicală de prim ajutor buc. 1 x 

nr.localităţi 
componente 

   

120. Calorifere electrice  buc. 0    
121. Săpun şi detergenţi kg. 0    
122. Materiale dezinfectante (var şi cloramină) kg. 0    
123. Pudră talc, naftalină kg. 0    
124. Otravă de şoareci kg. 0    
125. Spray şi creme insecticide set 0    
  CAP. E. - MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI 
126. Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea sloiurilor buc. 10 x 

nr.localităţi 
componente 

   

127. Scânduri de răşinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm 
grosime, 20 cm lătime, 4-5 m lungime) 

buc. 50    

128. Răngi de fier 2-4 m lungime buc. 25    
129. Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe cu lamă de 40-50 

cm) 
buc. 2 x 

nr.localităţi 
componente 

   

130. Bile pentru spart gheaţa buc. 0    
131. Burghiuri pentru gheaţă buc. 10    
132. Scări din lemn 4-6 ml buc. 4    
133. Cordiţe de salvare şi asigurare buc. 4    
134. Pungi din polietilenă pentru încărcătura explozivă buc. 100    
135. Cuie de diferite mărimi kg. 5    
136. Bandă adezivă role 15    
137. Bandă izolatoare role 15    
138. Sârmă neagră ml. 50    
  CAP.F . - MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR 

POLUĂRILOR ACCIDENTALE 
139. Trusă pentru determinarea rapidă a tipului de substanţă 

poluatoare 
buc. 0    
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140. Materiale absorbante tip spill-sorb kg. 100    
141. Saci cu absorbant HEGSORB kg. 0    
142. Saci cu absorbant HEGACID kg. 0    
143. Materiale absorbante ECO seria 200 kg. 0    
144. Materiale asorbante ECO seria 300 kg. 0    
145. Materiale absorbante ECO seria 400 kg. 0    
146. Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanţi buc. 0    
147. Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanţi buc. 100    
148. Vidanje buc. 0    
149. Materiale filtrante tone 0    
150. Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de apă şi material 

biologic 
buc. 0    

151. Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determinărilor 
biologice 

buc. 0    

152. Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual buc. 0    
153. Echipamente pentru depoluarea apei buc 0    
154. Baraje absorbante plutitoare buc. 10    
155. Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri buc. 0    
156. Sistem tip funicular mobil pentru poziţionarea barajului 

plutitor 
buc. 0    

157. Compresor portabil buc. 0    
158. Sistem de vedere pe timp de noapte buc. 0    
159. Binoclu infraroşii buc. 0    
160. Electropompe buc. 0    
161. Pânza hessiană m.l. 0    
162. Baloţi paie buc. 250    
163. Căngi PSI buc. 25    
164. Recipiente PVC 200 litri buc. 5 x 

nr.localităţi 
componente 

   

165. Măşti de gaze buc. 10    
166. Substanţe chimice neutralizante (detergenţi biodegradabili 

pentru dedurizarea apei) -  bidoane 25 l 
buc. 0    

167. Sisteme colectare (eşantionare) probe buc. 0    
168. Recipienţi stocare materiale recuperate buc. 0    
169. Skimmer substanţe solide / pompă apă murdară buc. 0    
170. Truse reparaţii buc. 0    
171. Estacada 6 inch spumă solidă + accesorii buc. 0    
172. Baraje 8 inch (tambur 10 m) buc. 0    
173. Baraje 5 inch (tambur 10 m) buc. 0    
174. Absorbant 17” x 19” buc. 0    
175. Absorbant 38” x 144 ft buc. 0    
176. Recipient mobil de stocare buc. 0    
177. Laborator mobil buc. 0    
178. Capcane petrol (Saci) buc. 0    
179. Absorbant frânghie buc. 0    
180. Ghidaj scripete/sistem ancorare buc. 0    
181. Rezervor stocare ulei recuperat   buc. 0    
182. Piese de schimb buc. 0    
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       Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse de seisme, inundații (scurgeri de 
ape de pe versanții munților), alunecări sau prăbușiri de teren, reprezintă o activitate de interes 
național, prin dimensiunea urmărilor negative ce se pot produce în plan economic, social și de 
mediu. 
       În activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice participă 
autoritățile administrației publice locale, operatori economici, instituțiile publice, persoane 
juridice și fizice, reprezentanți ai societății civile – ONG-uri. 
       Autoritățile administrației publice locale, coform Legii 481/2004 art.21 privind Protecția 
Civilă, poartă întreaga răspundere pentru asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației 
afectate de urmările calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă. 
       În vederea desfășurării operative a activității de intervenție în caz de situații de urgență 
(seisme, inundații, alunecări de teren, epidemii, epizotii), Municipiul Săcele a încheiat 
protocoale de colaborare cu operatori economici, care vor intervenii cu utilaje și mijloace 
auto, în vederea limitării efectelor dezastrelor. 
       Având în vedere cele menționate mai sus, s-a alocat suma de 200.000 lei în fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, pentru eventualele  lucrări de intervenție, 
apărute în caz de situații de urgență pe parcursul anului 2017. 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183. Funie sintetică m.l. 150 x 
nr.localităţi 
componente 

   

184. Utilaj curăţare plajă buc. 0    
185. Maşini reecologizare, cu accesorii buc. 0    
186. Maşina colectoare alge buc. 0    
187. Concasor scoici buc. 0    
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Anexa nr.16 

 
 

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII DE SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 

 
1. CUTREMUR 
A) PROTECȚIA ANTISEISMICĂ ÎN INTERIORUL LOCUINȚEI SAU LOCULUI DE 
MUNCĂ 

 evitarea aglomerării spațiilor de la locul de muncă sau din locuința cu piese de 
mobilier sau aparatura instabile la seism și amplasate în vecinatatea locurilor în care se 
aglomerează de obicei familia, sau în spațiul de lucru; 

 asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse si inalte, intre ele si prin 
prindere de un perete, grinda solida in locurile unde se aglomereaza de obicei persoane la 
locul de munca sau in familie; 

 amplasarea echipamentelor tehnice si aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile 
– de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, masini de spalat, frigidere etc. -, astfel incat sa 
nu se afle in vecinatatea iesirilor din incaperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea 
lor accesul in cazul unui seism; 

 fixarea aparatelor in asa fel incat racordurile sa nu sufere deteriorari in caz de 
cutremur; 

 amplasarea obiectelor fragile si valoroase intr-un loc mai jos si sigur; 
 amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili in dulapuri in care sa nu se poata 

rasturna, in incaperi in care nu se locuieste si nu exista pericolul de contaminare si de 
incendiu; 

 asigurarea usilor dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel incat deplasarea 
veselei depozitate sa nu produca accidente; 

 procurarea in locuinta a cel putin unui extinctor si amplasarea acestuia intr-un loc 
cunoscut si accesibil in orice moment, langa sursele potentiale de incendiu; invatati utilizarea 
acestuia; 

 retinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale si 
locale pentru apa, gaze si electricitate si a modului lor de manevrare, astfel incat, la nevoie, 
dupa seism, sa puteti lua masurile minime de interventie de urgenta – inchidere/deschidere; 

 pastrarea la indemana o unei truse de scule adecvate. 
Daca locuiti intr-o cladire multifamiliala tip bloc, informati-va personal sau prin administratia 
asociatiei despre indeplinirea obligatiilor legale privind: 

 evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii 
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 reparatiile si consolidarile necesare 
 proiectarea si executarea lucrarilor necesare 
 asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare 

Retineti in memoria dvs. particularitatile localitatii, cartierului si imprejurimile locuintei dvs., 
ale drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, scoala sau cumparaturi, avand in vedere 
eventualele pericole descrise mai jos: 

 caderea unor elemente de constructie nestructurale: tencuielei, caramizi etc. 
 spargerea si caderea unor geamuri, in special la cladirile inalte 
 caderea unor obiecte, mobilier etc. 
 caderea unor stalpi si linii electrice 
 incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rasturnarea unor 

instalatii de incalzire etc. 
 alunecari de teren, avalanse in zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase 

Obisnuiti-va sa va protejati si cand va aflati intr-o alta situatie: in concediu, in delegatie, la 
spectacole, in vizita etc.Discutati cu toti membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre 
ce ati face fiecare in caz de cutremur si faceti periodic repetitii. 
 
B) REGULI DE COMPORTARE RAȚIONALĂ, INDIVIDUALE ȘI DE GRUP: LOC DE 
MUNCĂ, FAMILIE, PE STRADĂ, ÎN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI 

1. Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii 
si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur. 

2. Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala are 
o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe 
scari, holuri, paliere, in aglomeratie si panica, conducand la accidente grave, nedorite. 
Atentie! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate ale 
etajelor si, chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice 
este extrem de periculoasa. Chiar daca iesirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta 
parter ar fi in principiu posibila si fezabila in scurt timp, in special pentru persoane tinere, 
afara sunt multe alte riscuri: calcane si cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc. 

3. Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge si va pot 
accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient 
de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli  
ornamentale etc. In lipsa unor astfel de posibilitati va puteti proteja stand la podea langa un 
perete solid, pe genunchi si coate, cu fata in jos iar cu palmele impreunate va veti proteja 
capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere 
prealabila a acelor elemente de constructie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 
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4. Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar daca a luat foc ceva 
interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic. 

5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati 
aglomeratia, imbulzeala, iar daca este posibil deschideti usa locuintei spre exterior, spre a 
preveni blocarea acesteia, in vederea evacuarii dupa terminarea miscarii seismice. 

6. Nu alergati in strada. 
7. Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de 

tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi 
in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur. 

8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite. 
9. In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier 

rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va asigurati supravietuirea; ulterior 
veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat si echipele de salvare-interventie de 
prezenta dvs. 
 
C) COMPORTAREA DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR 

1. Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea in care v-a surprins 
seismul. Acordati mai intrai primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate 
in panica sau speriate, in special copiii de varsta mai frageda. 

2. Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, 
sa se degajeze. Nu miscati ranitii grav – daca nu sunt in pericol imediat de a fi raniti 
suplimentar din alte cauze – pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 

3. Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte si 
incaltaminte corespunzatoare sezonului in care s-a declansat seismul, in vederea unei 
eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o perioada anume, de la cateva ore la cateva 
zile. 

4. Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de catre organismul 
cu insarcinari oficiale in privinta interventiei post-dezastru, in cazuri justificate, spre a nu 
bloca circuitele telefonice. 

5. Daca s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii. 
6. Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apa, canal, verificati vizual 

starea constructiei in interior. In cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau 
generala si anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis. 

7. Parasiti cu calm cladirea, fara a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificati mai intai scara 
si drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole. 
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8. Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, 
caramizi etc. la iesirea din cladire utilizand o casca de protectie sau in lipsa acesteia un 
scaun/taburet ori alt obiect protector: geanta, ghiozdan, carti groase etc. 

9. Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu 
reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului si curatirea ramei si a 
zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza etc. Daca se constata ca in ascensor sunt persoane 
blocate, linistiti-le, mai intai, dupa care solicitati concursul persoanelor autorizate. 

10. Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare, masuri ce 
trebuie intreprinse cu un minimum de masuri de securitate si fara riscuri inutile. Evitati sa fiti 
confundat cu raufacatorii patrunsi in astfel de cladiri, nu aglomerati fara rost zonele 
calamitate. 

11. Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare. 
12. Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si recomandarile de 

actiune imediata ale organelor in drept. 
13. Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari 

seismice – asa numitele replici -, fara a intra in panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar 
frecvent imediat dupa seisme, chiar daca aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti! 

14. La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor si ascultati 
intocmai recomandarile salvatorilor. 

15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunostinte necesare 
supravietuirii pana la interventia echipelor de salvare in cazul unei situatii extreme in care, de 
exemplu, ati fi surprinsi sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta, 
ascensor etc. blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze. 

16. In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de 
panica, sa acordati primul ajutor celor raniti iar daca dumneavoastra sau alta persoana din 
grup are posibilitatea de miscare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se 
poate incerca numai daca prin aceasta nu se inrautateste situatia – de exemplu prin miscarea 
daramaturilor sau a mobilierului. 

17. O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la intervale regulate cu 
un obiect tare in conducte invecinate sau in peretii incintei, iar daca ati stabilit contactul 
verbal, furnizati informatiile cerute si cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul judetean/local 
pentru Situatii de Urgenta va concentra personal specializat si aparate de ascultare ca sa 
identifice locurile cu persoane blocate. 

18. Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece in astfel de 
conditii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza resurse nebanuite pentru a 
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trece peste o perioada critica. In acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de 
ore in conditii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, inregistrate in tara 
noastra in 1977 si in mod similar in intreaga lume. 
 
2. ALUNECĂRI DE TEREN 
Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa precipitatii 
intense, in zone predispuse la aceste fenomene si au evolutie progresiva, astfel incat 
desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor 
masuri de protectie. Atunci cand inceperea alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritatile 
publice locale impreuna cu Comitetul local informeaza institutiile si populatia din zona 
respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de alarmare cand alunecarea de pamant este 
iminenta, o data cu urmarirea evolutiei fenomenelor in zona. 
Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre autoritatile publice 
locale si de comitetul local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de actiuni. La 
receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea alunecarii terenului, in zona 
care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri: 

 Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de 
evacuare pregatite anticipat. 

 Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati – in caz de necesitate – a cladirilor de la 
sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita 
eventualele efecte negative. 

 Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean in actiunile de 
oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor si 
constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren. 

 Desfasurarea actiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate in 
considerare numai sursele oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-se 
informatiile bazate pe zvonuri. 

 La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna 
ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri: 

 Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in locurile desemnate in planurile de 
evacuare, fara a lua lucruri inutile si pastrand calmul. 

 Respectarea regulilor de convietuire in locurile sigure in care Comitetul judetean/local, 
impreuna cu autoritatile locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare 
adapostirii si desfasurarii vietii. 

 Dupa stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor si 
distrugerilor provocate la constructii si bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de 
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incepere a lucrarilor de reparatii si consolidari iar in cazurile de distrugeri se vor lua masuri de 
construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate.  

 Dupa caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor prin 
sistemul de asigurari pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren. 
3. INUNDAȚII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE (FURTUNĂ, 
CANICULĂ) 
Semnalul de alarma 

 Alarma la Dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 sec. 
intre ele. 
Regulile de baza 

 invață semnalele de alarmare transmise prin mijloacele de alarmare; 
 asculta informatiile oficiale si buletinele meteorologice; 
 semnaleaza autoritatilor locale inundatiile, alunecarile de teren si accidentele majore; 
 pastreaza la indemana un stoc de provizii pentru cateva zile; 
 la evacuare, ia cu tine documente personale,alimente, haine, paturi, medicamente, 

lanterne. 
Ce faci daca inundatia te surprinde acasa ? 
Adu in casa sau pune culcate la pamant intr-un loc sigur mobila, uneltele de gradina sau alte 
obiecte care pot fi suflate de vant sau luate de apa. Blocheaza ferestrele astfel incat ele sa nu 
fie sparte de vanturi puternice, apa, obiecte care plutesc sau aluviuni. Evacueaza animalele si 
bunurile de valoare in locuri de refugiu cunoscute. Incuie usile casei si ferestrele dupa ce 
inchizi apa, gazul si instalatiile electrice. 
Ce activitati se desfasoara daca se ordona evacuarea ? 
Respecta ordinea de evacuare stabilita: copii, batrani, bolnavi si in primul rand din zonele cele 
mai periclitate. Inainte de parasirea locuintei intrerupe alimentarea cu apa, gaze, energie 
electrica si inchide ferestrele. Scoate animalele din gospodarie si dirijeaza-le catre locurile 
care ofera protectie. Ia cu tine documentele personale, alimente, haine, paturi, apa, 
medicamente, un mijloc de iluminat, un radio. Dupa sosirea la locul de refugiu, comporta-te 
cu calm, ocupa locurile stabilite, supravegheaza copiii, respecta masurile stabilite. 
Ce faci la reintoarcerea acasa ? 
Nu intra in locuinta in cazul in care aceasta a fost avariata sau a devenit insalubra. Nu atinge 
firele electrice. Nu consuma decat apa fiarta. Consuma alimente numai dupa ce au fost 
curatate, fierte si dupa caz, controlate de organele sanitare. Nu folosi instalatiile de apa, gaze, 
electricitate decat cu aprobare. Acorda ajutor victimelor inundatiilor. Executa lucrari de 
inlaturare a urmarilor inundatiei, curatirea locuintei si mobilierului, dezinfectarea incaperilor, 
repararea avariilor. 
Ce faci daca ai fost prevenit despre furtuna ? 
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Deconecteaza energie electrica. Aduna membrii familiei acasa. Inchide bine usile, geamurile, 
orificiile pentru ventilare. Geamurile mari pot fi protejate cu scanduri. De pe acoperis, 
balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vant. Uneltele din gospodarie trebuie duse in 
incaperi. Stinge focul in sobe. Tine in ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite in caz 
de necesitate. Cand furtuna a inceput, stai in cladire, atent sa nu te ranesti cu cioburi de sticla. 
Nu se recomanda iesitul in strada imediat dupa ce a incetat vantul, deoarece o rafala se poate 
repeta. 
Ce faci daca furtuna te ia prin surprindere ? 
Daca vijelia te-a gasit in loc deschis, nu fugi, mai bine e sa te adapostesti intr-un sant, groapa, 
orice adâncitura, lipit de pamant, cu mainile acoperind capul. Nu ceda in fata panicii, 
actioneaza constient, retine pe altii de la fapte disperate. Furtuna poate fi insotita de fulgere, 
ploaie, grindina. Nu te apropia de obiectele metalice, de stalpii de tensiune, de paratrasnete. 
Pe loc deschis, daca stai culcat, fulgerul poate trece peste picioare si vei ramane in viata. 
Pozitia in picioare e cu mult mai periculoasa. Stai departe de copacii izolati, dar nici nu te 
departa mult de ei. Fulgerul nu loveste des, nu nimereste repetat in acelasi loc si de obicei 
atinge obiectul cel mai inalt sau cel mai masiv. 
Ce sa ceri autoritatilor in perioade caniculare ? 
Prevenirea formarii de cozi la soare la ghiseele directiilor de taxe si impozite si la casieriile 
furnizorilor de utilitati. Udarea principalelor cai rutiere din oras, pentru a combate efectele 
caldurii. Ridicarea intr-un ritm mai alert a gunoaielor menajere, pentru a preveni aparitia de 
focare de infectie.  
Controale mai dese in restaurante, pub-uri, fast-food-uri, magazine alimentare. Asigurarea cu 
prioritate a irigarii culturilor agricole. Intensificarea controalelor legale pe linie de P.S.I. 
Cum economisesti energie pe canicula ? 
Solutiile de economisire a energiei sunt binevenite, mai ales daca ai aparatura de „racorit” 
locuinta. Astfel, pentru ca iluminatul din locuinta ta sa coste cat mai putin vara trebuie sa 
folosesti surse luminoase de putere redusa, convenabil plasate. Frigiderul va consuma mai 
putin amplasat departe de masina de gatit, sau locuri insorite. La masina de gatit electrica, 
utilizeaza vase de gatit cu fundul plat, cu dimensiuni apropiate de cea a placilor incalzitoare 
si, pe cat posibil, fabricate special pentru masini de gatit electrice. Intrerupe curentul electric 
inainte de terminarea fierberii, intrucat aceasta va continua 3 – 5 minute datorita inertiei 
termice a discurilor. Boilerul de apa calda trebuie dotat cu termostat permanent. Temperatura 
de incalzire a apei nu trebuie sa depaseasca 60-70 grade, pentru ca o temperatura mai ridicata 
duce la combinarea cu apa rece in vederea utilizarii, adica la consum in plus. Evita regimul de 
curgere continua a apei calde in reteaua de canalizare in procesul de spalare a unor obiecte. 
Aparatul de aer conditionat are nevoie de modificarea circuitului electric interior astfel incat 
aparatul sa se alimenteze direct de la retea, iar ceilalti consumatori prin stabilizatorul de 
tensiune. Ca recomandari generale, nu utiliza aparate electrice improvizate. Cand cumperi un 
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aparat electric, alege unul cu consum redus de energie. Respecta instructiunile din prospectul 
aparatului, deoarece ele contin si sfaturi privind reducerea consumului de energie electrica. 
Mentine in stare buna de functionare termostatele si comutatoarele pentru reglarea puterii 
functie de necesitatile de consum. 
Ce spune legea privind canicula la serviciu ? 
Protectia persoanelor angajate pe vreme caniculara a fost reglementata din anul 2000, prin 
O.U.G. nr.99, iar amenzile pe care le risca angajatorii pentru nerespectarea legii sunt de 15 – 
25 milioane de lei. Astfel, daca in doua zile consecutive se inregistreaza temperaturi ale 
aerului care depasesc 37C sau care, corelate cu umiditatea, pot fi echivalate la 37C, 
angajatorii sunt obligati sa ia urmatoarele masuri: 
Pentru ameliorarea conditiilor de munca: 
a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice; 

 asigurarea ventilatiei la locurile de munca; 
 alternarea efortului dinamic cu cel static; 
 alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus. 

Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor: 
a) asigurarea apei minerale, cate 2 – 4 litri/persoana/schimb; 
b) asigurarea echipamentului individual de protectie; 
c) asigurarea de dusuri; 
d) asigurarea transportului la o unitate sanitara a celor afectati. 
Angajatorii care nu pot asigura aceste conditii sunt obligati sa ia, in acord cu sindicatele, una 
din urmatoarele masuri: 

 reducerea duratei zilei de lucru; 
 esalonarea zilei de lucru pana la ora 11.00 si dupa ora 17.00;intreruperea colectiva a 

lucrului. 
 angajatorii au doua variante pentru a recupera timpul nelucrat si a stabili modalitatile 

de plata: 
 prin recuperarea in urmatoarele 6 luni a timpului de munca nelucrat, cu mentinerea 

drepturilor salariale avute anterior; 
 fara recuperarea timpului de munca nelucrat, cu acordarea drepturilor salariale 

proportional cu timpul efectiv lucrat. 
Daca seful iti ignora aceste drepturi, adu-i aminte de ele, sau suna la I.T.M. 
 
4. ACCIDENT RUTIER CU SUBSTANȚE PERICULOASE 

1. Se anunță telefonic la nr.112 – pompierii, politia, salvarea despre accidentul petrecut, 
comunicandu-se: 

 timpul si locul producerii accidentului; 
 tipul mijlocului de transport; 
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 situatia accidentului (fisura in rezervor, rasturnare, imprastiere substante, 
incendiu, nor toxic,  

 persoane si bunuri aflate in pericol; 
 numele si prenumele, precum si modalitatea de contact a persoanei care a oferit 

informatiile de mai sus. 
2. Daca exista victime in urma accidentului, acestea se vor scoate din zona de pericol si li 

se va acorda primul ajutor. Atentie: Se acorda primul ajutor numai daca cunoasteti 
procedurile! 

3. In cazul in care se observa raspandirea substantelor din mijlocul de transport (rezervor, 
cisterna, butoaie, saci, etc.) nu se va folosi sub nici o forma flacara deschisa (brichete, fumat, 
scantei, flacara). 

4. In cazul in care se observa aparitia unei flacari deschise se va incerca stingerea de 
urgenta a acesteia cu mijlocul de stins incendii din dotarea autovehiculelor. 

5. Daca nu s-a putut opri incendiul in faza incipienta, parasiti de urgenta zona pe o raza 
de 100 m si asteptati sosirea pompierilor. 

6. Nu va apropiati de locul accidentului doar din curiozitate! puteti sa deveniti usor 
victima si in plus incurcati actiunile de interventie! 
 
5. URGENȚĂ RADIOLOGICĂ 
Ce trebuie să facă persoanele care se gasesc in preajma unui accident cu surse radioactive ? 

 sa nu ia nici un obiect de la locul accidentului; 
 sa acorde primului ajutor, daca are calificarea necesara; 
 ca masura de precautie, este recomandat sa plece si sa-i evacueze si pe altii din zona 

de risc la o distanta de siguranta (aprox. 100 m); aceasta recomandare nu include persoanele 
care dau primul ajutor sau salveaza alte persoane; 

 sa izoleze zona, daca este posibil; 
 sa nu manance, bea sau fuma in vecinatatea locului accidentului; 
 sa roage populatia prezenta sa ramana acolo unde se afla, departe de zona de risc, pana 

la sosirea echipelor de interventie profesioniste pentru a fi verificate; 
 sa astepte echipele de interventie profesioniste si sa faca o scurta prezentare 

coordonatorului interventiei. 
 
6. ACCIDENT CHIMIC 
Ce trebuie sa cunoasca populatia ? 

 care este unitatea sursa de pericol chimic; 
 tipul de substanta toxica industriala pe care il detine; 
 caracteristicile si modul de actiune al substantei toxice; 
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 zona de risc in care v-ati putea afla; 
 masurile de protectie specifice zonei; 
 locul in care se asigura protectia prin adapostire sau izolare; 
 locurile de dispunere si itinerarele de evacuare temporara. 

Ce masuri de siguranta trebuiesc luate in locurile de adapostire? 
 procurarea materialelor de etansare (chit, banda izolanta, bureti izolatori, purfix etc.); 
 asigurarea mijloacelor de protectie individuala speciale sau improvizate; 
 realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical; 
 pregatirea unei rezerve permanente de apa si alimente; 
 asigurarea unui radioreceptor cu baterii. 

Ce trebuie sa faca populatia in faza Pre-Dezastru ? 
 Informati-va asupra sursei de risc, substantele toxice industriale folosite, zonele de 

pericol! 
 Participati la exercitii, procurati-va materiale cu reguli de comportare si actiune in caz 

de dezastre si insusiti-vi-le! 
 Evitati amplasarea locuintelor in apropierea unor instalatii cu procese de risc! 
 Procurati-va materiale de etansare! 
 Asigurati-va mijloace de protectie individuala speciale sau improvizate! 
 Pregatiti-va o rezerva permanenta de apa si alimente! 
 Procurati-va un radioreceptor cu baterii! 

Ce trebuie sa faca populatia in faza de Dezastru ? 
 Urmati intocmai anunturile facute prin intermediul mass – mediei sau prin semnalele 

de alarmare! 
 Anuntati-va vecinii si prietenii despre pericolul chimic (de preferinta prin telefon)! 
 Adapostiti-va in locul stabilit si etansati toate intrarile si iesirile pentru a evita 

patrunderea agentului toxic! Daca adapostirea se face in propria casa sau apartament, etansati 
toate usile si ferestrele si ramaneti intr-o camera cu cat mai putine usi si ferestre! 

 Inchideti toate instalatiile cu pericol (gaze, apa, curent electric)! 
 Opriti toate ventilatoarele si instalatiile de aer conditionat! 
 Tineti la indemana mijloacele de protectie respiratorie si folositi-le daca este cazul! 
 Asigurati-va ca aveti acces la rezerva de apa si alimente si ca nu sunt afectate de 

accidentul chimic! 
 Tineti radioreceptorul deschis si fiti atenti la anunturile care se fac! 
 Nu parasiti locul de adapostire pana nu se anunta ca acest lucru este posibil! 

Cum procedati daca sunteti surprins in afara locuintei ? 
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 Nu intrati in panica, de cele mai multe ori in cazul accidentelor chimice victimele din 
randul populatiei civile au aparut ca urmare a panicii 

 Acoperiti-va caile respiratorii superioare cu o batista si indreptati-va spre cel mai 
apropiat adapost!- Respectati restrictiile de circulatie si acces! 

 Evitati deplasarea pe directia vantului, deplasati-va perpendicular pe directia lui! 
Ce trebuie sa faca populatia in faza Post- Dezastru ? 

 Nu parasiti adapostul sau locuinta chiar daca pericolul a trecut, riscati sa incurcati 
interventia fortelor specializate 

 Ascultati cu atentie mesajele catre populatie transmise prin mass -media! 
 Verificati daca vecinii si prietenii au probleme, in cazul in care exista probleme 

acordati-le primul ajutor si chemati ambulanta! 
 Respectati restrictiile de circulatie si consum! 
 Reveniti la activitatile cotidiene, remediind eventualele pagube! 
 Retineti invatamintele trase din aceste situatii si pregatiti-va continuu pentru a putea 

face fata unor alte eventuale asemenea evenimente! 
 
7. ACCIDENT LA CONTRUCȚII HIDROTEHNICE 

 sa cunoasca locul de adunare in caz de evacuare; 
 sa cunoasca timpul avut la dispozitie; 
 sa respecte urmatoarele reguli la parasirea locuintei: 
 sa intrerupa alimentarea cu electricitate, gaz, apa; 
 sa ia din locuinta lucruri de stricta necesitate: documente de identitate, hrana, haine, 

paturi, medicamente, lumanari, lanterne. 
 sa rerspecte instructiunile structurilor locale pentru situatii de urgenta. 

 
8. POLUARE ACCIDENTALĂ 
Cum putem sa ne dam seama ca a avut loc un accident de poluare? 

 aparitia unei pete vizibile la suprafata apei; 
 aparitia pestilor morti sau a altor organisme acvatice moarte la suprafata apei; 
 schimbarea vizibila a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust. 

Ce facem in cazul in care observam semnalmentele unui accident de poluare? 
 se anunta prin orice mijloc Inspectoratul de Protectia Mediului si Sistemul de 

Gospaodarire a Apelor; 
 in cazul in care nu se pot contacta institutiile de mai sus sunati la 112 

Ce facem in cazul in care suntem anuntati ca a avut loc un accident de poluare? 
 nu utilizam apa poluata pentru baut, pregatirea mancarii, spalat, imbaiat, adapatul 

animalelor, udatul gradinilor; 
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 ne retragem din zonele adiacente resurselor de apa afectate; 
 nu vom consuma produse alimentare din zonele afectate (pesti, scoici, raci, legume); 
 ne vom pregati un stoc minim de provizii – apa, alimente si medicamente; 
 se vor respecta indicatiile Autoritatii de Sanatate Publica, autoritatilor publice si 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 
 
 
 
 
 
 
9. ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIȚIILOR RĂMASE NEEXPLODATE 

 sa anunte de urgenta organele de politie, autoritatile administratiei publice locale sau 
inspectoratul general ( judetean) pentru situatii de urgenta despre descoperirea de munitii 
neexplodate; 

 sa nu miste de pe loc munitiile descoperite neexplodate; 
 sa nu introduca in cladiri, incaperi sau locuinte munitii descoperite neexplodate; 
 sa nu desfaca sau sa predea la agentii economici specializati munitii neexplodate 

pentru valorificarea ca deseuri metalice; 
 sa nu foloseasca munitiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau 

ornamente; 
 sa nu loveasca, sa taie sau sa demonteze munitiile neexplodate; 
 sa nu aprinda focul deschis in apropierea munitiilor descoperite neexplodate sau sa le 

introduca in foc; 
 sa nu se joace cu munitii descoperite neexplodate. 
 sa respecte regulile si masurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de 

munitii neexplodate; 
 
10. ÎN CAZ DE ADĂPOSTIRE 

1. La semnalele de alarma date prin sistemele de alarmare sau mijloacele mass – media, 
sa se indrepte spre adapostul de protectie civila in timpul cel mai scurt, dupa ce au luat 
urmatoarele masuri: 

 asigurarea locuintei prin: oprirea focului, iluminatului, apei si inchiderea 
geamurilor si a usilor; 

 luarea documentelor de identitate si a unui minim de materiale(imbracaminte 
adecvata, patura, masca contra gazelor, trusa sanitara antichimica, lanterna, medicamente, apa 
de baut si alimente) 
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2. Sa intre in adapost in mod organizat si sa-si ocupe locurile in liniste, acordand 
prioritate femeilor, copiilor, batranilor, bolnavilor si invalizilor. 

3. Sa respecte ordinea interioara, sa nu circule inutil prin adapost, sa pastreze curatenia si 
sa nu fumeze. 

4. Sa nu deschida usile sau obloanele etanse si sa nu paraseasca adapostul fara aprobare. 
5. Sa pastreze mijloacele individuale de protectie pregatite si sa le foloseasca la ordin. 
6. Sa participe, in caz de nevoie, la acordarea primului ajutor sanitar. 
7. Sa execute dispozitiile sefului de adapost si a membrilor din echipa de adapostire 

 
 
 
Anexa nr.17 
 
 
STRATEGIA DE COMUNICARE  ŞI INFORMAREA PUBLICĂ PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 
 

     Organizarea activităţii de comunicare cu mass-media şi informare publică în situații de 
urgență se realizează în scopul transmiterii datelor şi informaţiilor de interes public precum şi 
pentru evitarea crizelor mediatice. Comunicarea cu mass-media şi informarea publică se  
realizează prin purtătorul de cuvânt al Comitetului Local  pentru Situaţii de Urgenţă al 
Mun.Săcele.  
    Comunicarea cu mass-media se realizează prin : 

-  conferinţe de presă, 
-  comunicate de presă . 

    Informarea publică se poate realiza prin desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi: 
       1. consultări publice;  
       2. dezbateri publice privind planurile de apărare şi contribuţia comunităţii la aplicarea lor;      
       3. exerciţii şi aplicaţii pe tipuri de risc şi particularităţi de zonă;  
       4. exerciţii/aplicaţii integrate – servicii voluntare pentru situații de urgență, populaţie şi 
mass-media; 
       5. exerciţii integrate - copii şi comunitate; 
       6. campanii la nivel naţional şi local, de informare/conştientizare a populaţiei;  
       7. campanii de informare publică desfăşurate prin intermediul presei locale.  
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    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. 
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