
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  

la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova   
 
Analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.d),  coroborat cu alin.(7) lit.h) precum și cele ale art.155 
alin.(d) coroborat cu alin.(5) lit.b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, 

b) art. 4 şi 13 lit. “a”din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările ulterioare; 

c) art. 5 alin.(1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

d)  Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

   având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8608/24.10.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.8607/24.10.2019; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 8639/24.10.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie 
publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
 

  în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1. - Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei 
Cornu, judeţul Prahova, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                       
Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Cornu nr.20 din 29 martie 2016, privind actualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor a nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova. 
 

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  
-Director Executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                               Nicolae TUDOR                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 

Cornu, 29 octombrie 2019 
Nr. 60 

 
 

http://www.primariacornu.ro/


Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.60/2019 
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PROCEDURI DE REVIZUIRE A PLANULUI ȘI DE ASIGURARE A CALITĂȚII 
 

Planulva fi revizuitșiactualizat la interval regulat. Exercițiileimportantepentruintervențieîncaz de 
urgențevorasigura, de regulă, bazapentruasigurareaplanului. Aceastava include o 
actualizareanterioarășiconcluziiulterioarepentrucorectareapunctelorslabedezvăluite de exercițiu. 
Responsabilitateaactualizăriiplanului de răspuns la urgențătrebuierecunoscută de cătreautoritatea 
care are răspunderea global a pregătiriiplanuluiși de cătreorganizația care aprobăplanul. 
Asigurareaîntrețineriiunui plan aplicabil se realizeazădacă: 

- au existatschimbăriorganizatorice care afecteazăresponsabilitățileautorităților din 
exteriorulamplasamentului; 

- s-au schimbatsemnificativutilizareașiocupareazonelor din zona de planificare la urgență; 
- au existatschimbărisemnificative ale sistemelor de transport, drumuri, poduriînzonă; 
- s-au produsschimbărimajoreînsistemele de comunicații; 

Planul se actualizeazăpringrijabiroului de protecțiecivilăanualsauori de 
câteoriaparmodificăriastfel: 

- schimbareaunorpersoane din componențaComitetului Local pentruSituații de Urgemță; 
- schimbareaadreselor/numere de telefoncuprinseîn plan; 
- modificăriînsituațiile cu necesarul de resurseumaneșimateriale; 
- modificăriînconcepțiaaplicăriiplanului; 
- modificăriiînrealizareacooperării; 
- modificăriînprogramul de instruire-pregătire; 

și se revizuieșteimediatce se constată: 
- aparițiasaudisparițiaunorsurse de risc; 
- modificăriînstructuraașezărilorumane din zonele de risc; 

 
TABELUL ACTUALIZĂRILOR ȘI REVIZIILOR 

Nr. 
Crt 

 
 

Ediția 
Nr. 

Data 
Actualizării/ 

revizuirii 

Capitolul, 
paginaactualizate/ 

revizuite 

Persoana 
autorizată 

care a 
efectuatoperația 

Descrierea 
modificării 
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CAPITOLUL ISecțiunea I. Definiție, scop, obiective. 
 

4 
 



Planul de AnalizășiAcoperire a Riscurilor din localitateaCornureprezintădocumentul care 
cuprinderiscurilepotențialeidentificate la nivelullocalității, măsurile, 
acțiunileșiresurselenecesarepentrumanagementulriscurilor specific. 
ScopulPlanului de AnalizășiAcoperire a Riscuriloresteacela de a permitefactorilor de 
conducereși de deciziesăfacăalegerilecelemaibuneposibilereferitoare la: 

- prevenireariscurilor; 
- amplasareașidimensionareaunităților operative; 
- stabilireaconcepțieișielaborareaplanurilor de intervențieînsituații de urgență; 
- alocarea (resurselor) forțelorșimijloacelornecesare. 
ObiectivelePlanului de AnalizășiAcoperire a Riscurilor sunt: 
- creareaunuicadruunitar de 

acțiunepentruprevenireașimanagementulriscurilorgeneratoare de situații de 
urgență; 

- realizareaîntimpscurt, în mod organizatșiîntr-o concepțieunitară, 
măsurilepentrupregătireapopulațieiși a teritoriului, protecțiapopulației, salariaților, 
bunurilormaterialeși a colectivităților de animaleînsituații de urgență. 

- Realizareauneiconcepțiiunitareprivindacoperireariscuriloratât din punct de 
vederefinanciarcâtși logistic; 

- Dimensionareaforțelorumaneși material înfuncție de tipul de riscuricâtși de 
amploareaacestora. 

Președintele C.L.S.U asigurăcondițiilenecesareelaborăriiplanului de AnalizășiAcoperire 
a Riscurilor, 
avândtotodatăobligațiastabiliriișialocăriiresurselornecesarepentrupunereaînaplicareaa
cestorapotrivitlegii. 
 
Secțiunea a 2-a. responsabilitățiprivindanalizașiacoperireariscurilor 
 
Responsabilitățileprivindanalizașiacopereireariscurilorrevintuturorfactorilor care, 
potrivitlegii, au atribuțiioriasigurăfuncții de 
sprijinprivindprevenireașigestionareasituațiilor de urgențăînprofilteritorial (autorități 
ale administrațieipublicecentrale de specialitateși locale, 
inspectorateleteritorialepentrusituații de urgență, alteorganeși organism cu 
atribuțiiîndomeniu). 

Înconformitate cu Hotărărea de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 
pentruaprobarearepartizăriiprincipalelorfuncţii de sprijin pe care le asigurăministerele, 
celelalteorganecentraleşiorganizaţiileneguvernamentaleprivindprevenireaşigestionareasit
uaţiilor de urgenţă sunt repartizateurmătoarelefuncţii de sprijin : 
• Monitorizareapericolelorşiriscurilorspecifice, precum şiaefectelor negative ale 

acestora; 
• Informarea, înştiinţareaşiavertizarea; 
• Planificareaşipregătirearesurselorşiserviciilor; 
• Comunicaţiişiinformatică; 
• Căutarea, descarcerarea, salvareapersoanelor; 
• Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate; 
• Acordareaasistenţeimedicale de urgenţă; 
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• Prevenireaîmbolnăvirilorînmasă; 
• Localizareaşistingereaincendiilor; 
• Neutralizareaefectelormaterialelorpericuloase; 
• Asigurareatransportuluiforţelorşimijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate 

şialtorresurse; 
• Efectuarealucrărilorpubliceşiinginereşti la construcţiile, 

instalaţiileşiamenajărileafectate; 
• Asigurareaapeişihraneipentrupersoaneleşianimaleleafectatesau evacuate; 
• Asigurareacazăriişiadăpostiriipersoanelorafectatesau evacuate; 
• Asigurareaenergieipentruiluminat, încălzireşialteutilităţi ; 
• Efectuareadepoluăriişidecontaminării; 
• Menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 
• Logistica intervenţiei; 
• Reabilitareazoneiafectate; 
• Acordarea de ajutoare de primănecesitate, despăgubirişiasistenţăsocialăşireligioasă ; 
 
2.1. Acte normative de referinţă 
• ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15aprilie 2004 privindSistemulNaţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
• HOTĂRÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 

privindorganizareaşifuncţionareaComitetuluiNaţionalpentruSituaţii de Urgenţă cu 
modificărilesicompletărileulterioare 

• HOTĂRÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004pentruaprobareaRegulamentului de 
organizareşifuncţionareşiaorganigrameiInspectoratului General pentruSituaţii de 
Urgenţă cu modificările și completările ulterioare; 

• HOTĂRÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentruaprobareaRegulamentului-
cadruprivindstructuraorganizatorică, atribuţiile, 
funcţionareaşidotareacomitetelorşicentrelor operative pentrusituaţii de urgenţă; 

• HOTARÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privindprincipiile de organizare, 
funcţionareaşiatribuţiileserviciilor de urgenţăprofesioniste cu modificărileși  

modificărileulterioare; 
• HOTĂRÂRE nr. 547 din 09/06/2005 pentruaprobareaStrategieinaţionale de 

protecţiecivilă; 
• LEGE Nr. 481 din 29 iunie 2009privindprotecţiacivilă; 
• LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privindapărareaîmpotrivaincendiilor cu modificările și 

completările ulterioare 
• ORDIN Nr. 75 din 28iunie 2019pentruaprobareaCriteriilor de 

performanţăprivindstructuraorganizatoricăşidotareaserviciilorprofesionistepentrusitu
aţii de urgenţă; 

• ORDIN Nr. 1134 din 13/01/2006 pentruaprobareaRegulamentuluiprivindplanificarea, 
pregătirea, organizarea, desfăşurareaşiconducereaacţiunilor de intervenţie ale 
serviciilor de urgenţăprofesioniste cu modificărileșicompletărileulterioare; 
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• HOTĂRÂRE   Nr. 642 din 29 iunie 2005 pentruaprobareaCriteriilor de clasificare a 
unităţiloradministrativ-teritoriale, instituţiilorpubliceşioperatoriloreconomici din 
punct de vedere al protecţieicivile, înfuncţie de tipurile de riscurispecifice; 

• ORDIN   Nr. 2/211/118 din  5ianuarie 2004 pentruaprobareaProcedurii de 
reglementareşi control al transportuluideşeurilor pe teritoriulRomâniei; 

• ORDIN 163 din 29 martie 2007 pentruaprobareaNormelorgenerale de 
apărareîmpotrivaincendiilor; 

• ORDINUL 160 din 23 februarie 2007 pentruaprobareaRegulamentului de 
planificare,organizare,desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de 
urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență; 

• ORDIN   Nr. 736 din 22 iulie 2005 privindinstituireaserviciului de permanenţă la 
toateprimăriiledin zona de riscîncaz de iminenţă a produceriiunorsituaţii de urgenţă; 

• ORDIN   Nr. 886 din 30 septembrie 2005 
pentruaprobareaNormelortehniceprivindSistemulnaţionalintegrat de înştiinţare, 
avertizareşialarmare a populaţiei; 

• ORDIN Nr. 459 din 28 iunie 2019 
prntruaprobareaRegulamentuluiprivindgestionareasituațiilor de urgență generate de 
fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații,secetă hidrologică, precum și 

incidente/accidente la construcții hidrotehnice,poluări accidentale pe cursurile de apă și 
poluări marine în zona costieră, 

• ORDIN   Nr. 1184 din  6februarie 2006 
pentruaprobareaNormelorprivindorganizareaşiasigurareaactivităţii de 
evacuareînsituaţii de urgenţă; 

• ORDIN   Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 
pentruaprobareaRegulamentuluiprivindprevenireaşigestionareasituaţiilor de 
urgenţăspecificeriscului la cutremureşi/saualunecări de teren; 

• ORDIN   Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privindaprobareaprocedurilor de 
notificareaactivităţilor care prezintăpericole de producere a accidentelormajoreîn care 
sunt implicate substanţepericuloaseşi, respectiv, a accidentelormajoreproduse; 

• ORDIN   Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 
pentruaprobareaNormelorprivindorganizareaşiasigurareaactivităţii de înştiinţare, 
avertizare, prealarmareşialarmareînsituaţii de protecţiecivilă; 

• HOTĂRÂRE   Nr. 1579 din  8decembrie 2005 
pentruaprobareaStatutuluipersonaluluivoluntar din serviciile de urgenţăvoluntare cu 
modificările și completările ulterioare; 

• ORDIN   Nr. 1494 din  7noiembrie 2006 
pentruaprobareaNormelortehniceprivindorganizareaşifuncţionareataberelorpentrusini
straţiînsituaţii de urgenţă; 

• ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privindregimulstării de 
asediuşiregimulstării de urgenţă cu modificările și completările ulterioare; 

• ORDIN   Nr. 551/1475 din  8august 2006 
pentruaprobareaRegulamentuluiprivindmonitorizareaşigestionareariscurilorcauzate 
de căderile de grindinăşisecetăseveră, a Regulamentuluiprivindgestionareasituaţiilor de 
urgenţăîndomeniulfitosanitar - invaziialeagenţilor de dăunareşicontaminareaculturilor 
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agricole cuproduse de uzfitosanitarşi a Regulamentuluiprivindgestionareasituaţiilor de 
urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure; 

• HOTĂRÂRE   Nr. 1040 din  9august 2006 pentruaprobareaPlanuluinaţional de 
asigurarecuresurseumane, materialeşifinanciarepentrugestionareasituaţiilor de 
urgenţă. 

 
2.2. Structuriorganizatoriceimplicate 

Comitetul local pentrusituaţii de urgenţă:serviciideconcentrate, descentralizate și de 
gospodărire , instituții, regii autonome șisocietațicomerciale, ai agențiloreconomici care, 
prinspecificulactivitățilordesfășurate, constituiefactori de riscpotențialgeneratori de 
situații de urgență. 

• PrimăriaComunei Cornu 
• Consiliul Local al ComuneiCornu 
• Comitetul Local pentruSituaţii de Urgenţă al ComuneiCornu 
• PolițiaComuneiCornu 

 
2.3. Responsabilităţialeorganismelorşiautorităţilorcuatribuţiiîndomeniu 
 

LISTA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE  
CARE SE ÎNDEPLINESC ÎN CADRUL FUNCŢIILOR DE SPRIJIN 

 
1. Monitorizareapericolelorşiriscurilorspecifice, precum şiaefectelor negative ale 
acestora 

A. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi 
riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

B. Monitorizareapericolelor: 
• monitorizareacalităţiiaerului: MinisterulMediuluişiGospodăririiApelor; 
• monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 
• monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizica Pământului - INCDFP - Bucureşti şi Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC - 
Bucureşti; 

• monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor 
acestora: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională 
"Apele Române"; 

• monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării 
hidrotehnice, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Economiei 
şi Comerţului; 

• monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională de Meteorologie; 

• monitorizareastării de sănătate a populaţiei: MinisterulSănătăţii; 
• monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; 
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• monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear, precum şi a transporturilor de 
combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare; 

• monitorizareasiguranţeiînconstrucţii: Inspectoratul de Stat înConstrucţii; 
• monitorizareaobiectiveloreconomicesursă de riscchimic: 

MinisterulMediuluişiGospodăririiApelor, MinisterulAdministraţieişiInternelor, 
MinisterulEconomieişiComerţuluişiAgenţiaNaţionalăpentruSubstanţeşiPreparat
eChimicePericuloase; 

• monitorizareaobiectiveloreconomicesursă de risc la incendiişiexplozii: 
MinisterulAdministraţieişiInternelorşiMinisterulEconomieişiComerţului; 

• monitorizareaobiectivelorsursă de riscnuclearşiradiologic: 
ComisiaNaţionalăpentruControlulActivităţilorNucleareşiAgenţiaNucleară; 

• monitorizareatransporturilor de materialeexplozivemilitare: 
MinisterulApărăriiNaţionale; 

• monitorizareaobiectivelormilitare, sursă de risc la explozii: 
MinisterulApărăriiNaţionale; 

• monitorizareapericolelorşiriscurilorspecifice, semnalateîn plan 
externşiasigurareacolaborăriicuorganismeleautorizateîndomeniu, la 
nivelinternaţional: MinisterulAfacerilor Externe, prinUnitatea de Criză care 
îndeplineştefuncţiilecentruluioperativ; 

• monitorizareapericolelorpentrureţelele de comunicaţiişiinformatice: 
MinisterulComunicaţiilorşiTehnologieiInformaţiei, Serviciul de 
TelecomunicaţiiSpecialeşiAutoritateaNaţională de ReglementareînComunicaţii; 

• monitorizarea pericolelor nucleare în instalaţiile speciale de cercetare-
dezvoltare: Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

• monitorizareainfrastructurilorcriticestabilite de 
autorităţileadministraţieipublice centrale: comiteteleministerialepentrusituaţii 
de urgenţă; 

• monitorizareasiguranţeialimentelor - 
AutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSiguranţaAlimentelor. 
 

C. Evaluareariscurilorspecifice: 
• îmbolnăviriînmasă: MinisterulSănătăţii/DirecţiaGenerală de 

SănătatePublicăşiInspecţiaSanitară de Stat, CentrulNaţional de Supraveghereşi 
Control al 
BolilorTransmisibileşiAutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSiguranţa
Alimentelor; 

• epizootii/zoonoze: MinisterulAgriculturii, 
PădurilorşiDezvoltăriiRuraleşiAutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSi
guranţaAlimentelor, încolaborare cu MinisterulSănătăţii; 

• căderi de obiectecosmice: 
MinisterulEducaţieişiCercetării/AgenţiaSpaţialăRomână, 
MinisterulAdministraţieişiInternelor, MinisterulApărăriiNaţionale; 

• prăbuşiri de terencauzate de exploziiminiere: 
MinisterulEconomieişiComerţuluişiadministratoriiexploatărilorgeologice; 
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• prăbuşiri de terenîn zone urbane: MinisterulTransporturilor, 
ConstrucţiilorşiLocuinţei, 
MinisterulAdministraţieişiInternelor/administraţiapublicălocală; 

• alunecări de teren: MinisterulAdministraţieişiInternelor/AgenţiaNaţională de 
CadastruşiPublicitateImobiliarăşiMinisterulTransporturilor, 
ConstrucţiilorşiTurismului; 

• ameninţăribiologice: 
MinisterulSănătăţiişiAutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSiguranţaA
limentelor; 

• ameninţăriecologice: 
MinisterulApărăriiNaţionaleşiMinisterulMediuluişiGospodăririiApelor; 

• ameninţări la adresainfrastructurilorcritice: MinisterulTransporturilor, 
ConstrucţiilorşiTurismului, MinisterulComunicaţiilorşiTehnologieiInformaţiei, 
MinisterulEconomieişiComerţului, MinisterulMediuluişiGospodăririiApelor, 
MinisterulSănătăţii, Serviciul de TelecomunicaţiiSpecialeşiServiciul de 
ProtecţieşiPază. 
 

D. Evaluareaefectelor negative: 
• ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/autoritateaadministraţieipublice locale; 
• ale stărilorpotenţialgeneratoare de situaţii de urgenţă: conform 

responsabilităţilor de monitorizareşievaluare a pericolelorşiriscurilorspecifice. 
2. Informarea, înştiinţareaşiavertizarea 

A. Informareaşieducareapreventivă a populaţiei: 
• MinisterulAdministraţieişiInternelor/autorităţileadministraţieipublice locale; 
• MinisterulEducaţieişiCercetăriiprininstituţiile de învăţământ; 
• MinisterulSănătăţii; 
• Mass-media. 

B. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: 
• asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile 

administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de 
monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice; 

• asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de 
risc sau, după caz, administratorii proprietăţilor afectate. 

C. Avertizareapopulaţiei: 
• prinsistemeşimijloacetehnice de avertizareşialarmarepublică: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul General pentruSituaţii de 
Urgenţă; 

• prin mass-media: MinisterulComunicaţiilorşiTehnologieiInformaţiei, 
SocietateaRomână de Radiodifuziune, SocietateaRomână de Televiziune, 
societăţi private de radioteleviziune, societăţi de presăşi internet. 

3. Planificareaşipregătirearesurselorşiserviciilor 
• pentru intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
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• pentru punerea la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane: 
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale; 

• asigurareafinanţăriimăsurilor de protecţieainfrastructurilorcritice: 
MinisterulFinanţelorPublice, ministerele de resort şipatronatele. 

    4. Comunicaţiişiinformatică 
• asigurareafuncţionăriireţelei de comunicaţii - 

informaticăpentrumanagementulsituaţiilor de urgenţă: 
MinisterulComunicaţiilorşiTehnologieiInformaţiei; 

• asigurarealegăturilor de telecomunicaţiispeciale: Serviciul de 
TelecomunicaţiiSpeciale; 

• refacereaoperativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de 
telefoniefixăşimobilă. 

    5. Căutarea, descarcerareaşisalvareapersoanelor 
• căutarea-salvareaprinstructuri operative specializate: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul General pentruSituaţii de 
Urgenţă; 

• stabilizareşitriaj medical: MinisterulSănătăţii/DirecţiaGenerală de 
SănătatePublică; 

• transport sanitarşievacuare cu mijloace de intervenţiespecifice: 
MinisterulSănătăţii/DirecţiaGenerală de SănătatePublică; 
 

6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 
• asigurarealocală a măsurilorpentruevacuare: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/autoritateaadministraţieipublice locale; 
• evidenţapopulaţiei evacuate: MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul 

General al PoliţieiRomâne/InspectoratulNaţionalpentruEvidenţaPopulaţiei; 
• asigurareaprimiriişicazăriipersoanelor evacuate: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/fiecareunitateadministrativ-
teritorialălocală; 

• instalareataberelor de evacuaţi: 
MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul General pentruSituaţii de 
Urgenţă; 

• recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile 
proprii; 

• evacuareaanimalelor: MinisterulAgriculturii, 
PădurilorşiDezvoltăriiRuraleşiautorităţileadministraţieipublice locale; 

• evacuareavalorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: 
MinisterulCulturiişiCultelorşiautorităţileadministraţieipublice locale; 

• evacuareavalorilor de tezaur: MinisterulFinanţelorPublice, Banca Naţională a 
României; 

• securitateaşipazazonelor evacuate: 
MinisterulAdministraţieişiInternelor/ComandamentulNaţional al 
JandarmerieiRomâne; 

• controlulcirculaţiei: MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul General 
al PoliţieiRomâne ; 
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• evacuareafonduluiarhivisticnaţional: 
MinisterulAdministraţieişiInternelor/ArhiveleNaţionale; 

    7. Acordareaasistenţeimedicale de urgenţă 
• suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească; 
• instalareaspitalelor de campanie: MinisterulApărăriiNaţionale; 
• asigurareaasistenţeimedicalepentrustructurile de intervenţieoperativă: 

MinisterulAdministraţieişiInternelor/Inspectoratul General pentruSituaţii de 
Urgenţă; 

• acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile 
sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale; 

• acordareaprimuluiajutor premedical: SocietateaNaţională de CruceRoşie din 
România; 

• asigurarea de medicamenteşiinstrumentar medical: MinisterulSănătăţii, Oficiul 
Central de Stat pentruProblemeSpecialeşiAdministraţiaNaţională a Rezervelor 
de Stat. 

    8. Prevenireaîmbolnăvirilorînmasă 
• stabilireadimensiunilorşicaracteristicilorzonelor de carantină: 

MinisterulSănătăţii/DirecţiaGenerală de SănătatePublicăşiInspecţiaSanitară de 
Stat 
şiAutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSiguranţaAlimentelor/Direcţia
SanitarăVeterinarăşipentruSiguranţaAlimentelor; 

• securitateaşipazaperimetruluizonelor de carantină: 
MinisterulAdministraţieişiInternelor/ComandamentulNaţional al Jandarmeriei; 

• măsuriprofilactice: 
AutoritateaNaţionalăSanitarăVeterinarăşipentruSiguranţaAlimentelor, 
MinisterulSănătăţii/DirecţiaGenerală de SănătatePublicăşiInspecţiaSanitară de 
Stat, MinisterulMediuluişiGospodăririiApelorşiSocietateaNaţională de 
CruceRoşie din România. 
 

    9. Localizareaşistingereaincendiilor 
    a) localizarea, limitareapropagării, stingereaşilichidareaconsecinţelorincendiilor, 
inclusivaincendiilorînmasă: MinisterulAdministraţieişiInternelorprinInspectoratul General 
pentruSituaţii de Urgenţă, cu forţeleşimijloaceleinspectoratelorpentrusituaţii de 
urgenţăşialteforţeşiserviciispecializateexistente; 
    b) localizareaşistingereaincendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: 
MinisterulEconomieişiComerţului, MinisterulTransporturilor, 
ConstrucţiilorşiTurismuluişiMinisterulApărăriiNaţionale; 
    c) localizareaşistingereaincendiilor la fondulforestier: MinisterulAgriculturii, 
PădurilorşiDezvoltăriiRuraleşiautorităţileadministraţieipublice locale. 
10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 
    a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
    b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
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    c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor 
periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în 
coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de agenţi. 
    11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor 
evacuate şi altor resurse 
    a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază 
de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de 
Protecţie şi Pază, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii; 
    b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul 
Administraţiei şi Internelor/administraţia publică locală; 
    c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în 
termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile 
locale, după caz; 
    d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea 
evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului; 
    e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
    f) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General al Poliţiei Române; 
    g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru 
Evidenţa Populaţiei; 
    h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în 
situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul 
Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
    i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de 
gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - Administraţia Naţională 
"Apele Române". 
12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, 
instalaţiile şi amenajările afectate 
    a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în 
primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de 
Stat în Construcţii, Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii; 
    b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă 
urgenţă: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei 
şi Internelor/administraţia publică locală; 
    c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările 
afectate: ministerele şi instituţiile publice - la obiectivele din subordine/coordonare. 
    13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 
    a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 
    - în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Ministerul 
Administraţiei şi Internelor/administraţia publică locală; 
    - ulterior primelor 72 ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; 
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    b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
    c) verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru 
persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii/Direcţiile de Sănătate Publică 
Judeţene şi a municipiului Bucureşti, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. 
    14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 
    a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi 
colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor/autoritatea administraţiei publice locale; 
    b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/administraţia publică locală, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul 
Apărării Naţionale, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. 
    15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 
    a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la 
urgenţă, pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi; 
    b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei; 
    c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei 
electrice: Ministerul Economiei ; 
    d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor 
naturale: Ministerul Economiei . 
    16. Efectuarea depoluării şi decontaminării 
    a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor climatice şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice 
Periculoase; 
    b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau 
contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor 
de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
    c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru obiectivele din subordine/coordonare 
şi Ministerul Mediului şi Schimbarilor climatice ; 
    d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea 
datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor climatice şi Ministerul Sănătăţii; 
    e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul 
Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
    f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor 
necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale, personalul din unităţile 
specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, cu materialele necesare, puse la dispoziţie 
de Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
    g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi 
monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii; 
    h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la 
solicitarea organelor locale, personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării 
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Naţionale, cu materialele necesare, puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor; 
    i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi 
realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor/administraţia publică 
locală; 
    j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi 
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 
    k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Mediului şi Padurilor; 
    l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi 
indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării: Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 
    m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale; 
    n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi 
depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Padurilor şi agenţii poluatori; 
    o) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea marină şi 
costieră, în caz de poluare cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare: Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Mediului şi Padurilor, Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii şi Turismului şi Ministerul Economiei şi Comerţului. 
    17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 
    a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor/Inspectoratul General al Poliţiei Române/Comandamentul Naţional al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; Ministerul 
Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 
b) menţinerea ordinii publice: Consiliul Local prin Poliţia Locala; 
    c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării Naţionale; 
    d) stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei. 
    18. Logistica intervenţiilor 
    - asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al 
administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum şi 
pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. 
    19. Reabilitarea zonei afectate 
    - restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub 
autoritate, pe domeniile de competenţă. 
    20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi 
religioasă 
    a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se 
stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; 

15 
 



b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.000 victime, 
prin resursele şi infrastructura proprie, şi peste 10.000 victime prin Mişcarea 
Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România; 
    c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici, 
instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei 
publice locale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
    d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale     
    e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale, organizaţiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi  
Patrimoniului  National. 
    f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România, cu sprijinul Colegiului Psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale 
acestora. 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL II- CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV –TERITORIALE 
 
 

I. Amplasaregeograficăși relief 
 

LocalitateaCornuestesituatăînpartea de nord-vest a județului, pe valea de mijloc a 
râului Prahova, nu departe de loculundemasivulGârbovaîșidămâna cu 
Subcarpațiicurburiiexterne. 

SituatăîntrelocalitățileBreaza-Nistorești la nord, Breaza-PodulVadului la vest, 
MunicipiulCâmpina la sud, localitateaCornucorespundeînceamai mare 
partebazinuluihidrografic la râului Prahova, având o suprafață de 1511 ha, 
ceeacereprezintă 0,32% din suprafațajudețului Prahova și o populație de 4272locuitori la  
1 iulie2015 (conform INNSE), reprezentând 0,52% din suprafațajudețului Prahova cu o 
densitate de aproximativ 174locuitori pe km². 

Pe globulpământesc, prahovaesteașezată la 
jumătateadistanțeidintreecuatorșipolulnord, adică pe paralela de 45° care trece la sud de 
orașulBăicoi, șimeridianul de 26° care treceprinmunicipiulPloieștișicomunaMăneciu-
Ungureni. 

 
1. Forme de relief 
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ComunaCornuestesituatăîn zona dealurilorsubcarpatice, cu o altitudineîntre 500-700 m, cu 
un relief de depresiuneacoperit de păduri, livezi, pășunișifânețe lacontactulacestora cu 
câmpiapremontană.Dealurileînzonă, sunt fragmentate de apelerâului Prahova care și-a 
creat o vale largășiadâncă cu terasefoarte bine dezvoltate. 
               Pe malulstâng al râului Prahova, înpartealuisuperioarăeste bine 
dezvoltatăterasaînaltă, iar la extremitateaeinordicășiestică, comunaestedelimitată de un 
lanțdeluros cu înălțimeamaximă de 740 m (D. Sinoiu). 
Comunaestesituatăaproapeîntotalitate pe podulteraseiînalteșinumai un număr mic de case 
ocupăpantele de la bazaversanțilorsaufrunteateraseidinspre Prahova șiCâmpinița. 
                 Din punct de vedere climatic, teritoriulcomuneiCornuaparțineunuiclimat 
continental de deal cu următoarelecaracteristici: 
 Zona de deal 

Radiațiasolară global (Kcal/mp/an) 120 
Durata de strălucire a soarelui (ore/an) 2000 

Temperature medieanuală (°C) 9,0 
Temperaturamedie a luniiianuarie (°C) -1,9 

Temperaturamedie a luniiiulie (°C) 19,6 
Precipitațiimediianuale (mm) 700 

Nebulozitate (zile/an) 150 
Zile de ninsoare/an 25 

Zile cu strat de zăpadă/an 70 
Grosimeastratuluidezăpadă (cm) 35 

Vitezamedieanuală a vântului (m/sec) 4,7 
 
 

2. Caracteristici pedologice ale solului 
 

   Pe teritoriulcomuneiCornu se găsescurmătoareletipuri de soluri, grupate pe 
criteriimorfologiceastfel: 

- sol brunargilic 
- sol brun 
- pseudoendzina 
- regosol 
- litosol 
- sol aluvional 
- aluviuni 

Solurile respective s-au format încondițiidiferite de relief, rocășivegetație. Astfel, argilele, 
pietrișulșinisipul, sub o vegetație predominant arboreșcentă, s-au format însoluribrune. Pe 
marne s-au format pseudorendzinecarbonice. Pe platoulteraseiînalte a Prahovei, de la N-NE 
spre S-SV pe fundament argilos, nisipșipietriș, încondiții de intensăsolicitare s-au format 
soluribrune, intensexploatate. 
 

3. Zonareapedologică-calitateasolurilor 
 

În zona dealurilorsubcarpaticedominăsolurilebrune, brune-podzolice, bruneacide. 
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Grupareaterenurilordupăpretabilitatea la folosințaarabilă s-a realizatavându-se 
învederecaracteristicileșideficiențeleprincipale de sol șidrenaj, înfuncție de intensitatea de 
manifestareșinaturaproceselor de degradare. 
     Pe teritoriulcomuneiCornu s-au identificatterenuri din clasele de pretabilitate la 
utilizarea ca terenarabil: clasa III (preponderentă) urmată de clasa V, apoi de clasa II șiclasa 
IV.Clasa III – cu pretabilitatemijlocie cu limitări moderate ocupă 60,5% din 
totalulsuprafețeiagricole. 
Factorii restrictive care au condus la încadrareaterenurilorînaceastăclasă sunt: 
pantamoderatînclinatăasociatăfrecvent cu eroziuneasolurilor, nivelulridicat al apeifreatice 
(1-2 m) asociat cu texturaargiloasă a solurilor. 
Clasa V – terenuri cu limitărifoarteși extreme de severe ocupă 10% din 
totalulsuprafețeiagricole; 
Factorii restrictive care au condus la încadrareaterenurilorînaceasteclase sunt: alunecări 
de teren active pe versanți, eroziuneînadâncime (ravene, ogase) prăbușiri. 
Clasa II – esteconstituită din terenuri cu pretabilitatebunășilimităriredusepentruculturile 
de camp, ocupă 25% din totalulsuprafețeiagricole; 
Factorii restrictive care au condus la încadrareaterenurilorînaceastăclasăsunt 
:texturalutoargiloasă la suprafațasolurilor, pantaslabă a terenului, eroziuneaslabă a 
solurilor, neuniformitateafoarteslabă a terenuluiîn special pe luncilerâurilor, 
adâncimeaapeifreatice la 2-3 m adâncime, excesul slab de umiditate de suprafață (stagnat) 
pe solurilepseudogleizate. 
Clasa IV – terenuri cu pretabilitateslabă cu limitări severe încazulutilizării ca arabilocupă 
4,5% din totalulsuprafețeiagricole; 
Factoriirestrictivi care au condus la încadrareaterenurilorînaceastăclasăsunt :panta (20-
25%), eroziuneamoderată a solurilor, texturalutoargiloasă a solurilor. 
Eroziunea de suprafață de diferite grade afecteazăteritoriulcomunei pe 
următoarelesuprafețe: 

- slab erodat 65 ha 
- moderaterodat 33 ha 
- puternicerodat 25 ha 
- foarteputernicerodat 12 ha. 

 
4. Caracteristicileclimatice 

 
LocalitateaCornu se încadreazăîntr-o zonă cu climat continental de deal cu 
următoarelecaracteristiciclimatice: 
Climatul de deal: temperaturilemediianuale se încadreazăîntre 8° C spre zona de contact 
cu munteleși 10° C. Temperaturilemairidicate din zona subcarpatică se datoreazăvânturilor 
de tip foehn, îndeosebiprimăvara, și aciclonilorretrograzi, mai ales toamna. 
Precipitațiilemediianuale au valori de 800 mm. 
Înregiunea de deal se pot 
sesizadiferențiericlimaticeîntrezoneledepresionareșiculmileînalte. Inversiunle locale de 
temperaturăaparînzoneledepresionaresubcarpaticeși pe văilelargi, cu brume 
timpuriitoamnașitarzivara. Regiunile de deal înregistreazătimp de 10 luni pe an 
valorimedii de peste 0° C. 
Temperaturilecelemaiscăzute se înregistreazăînlunaianuarie, mediimultianuale: -2,1°C. 
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Valorile de temperaturămediimultianualecelemairidicate se înregistreazăînlunaiulie : 19.0 
°C. 
Minimele au valoriînjur de -27,8°C șimaximele de +38°C. 
Fenomenul de secetă se manifestăînlunaiulieși se accentueazăînluna august. Acestfenomen 
se produce datortăstagnăriiaeruluiuscat tropical, o perioadămaiîndelungatăîn zona 
barăganuluiși zona deluroasă. 
Perioadaceamaiploioasăaanuluiesteaprilie-iunieînlunaiunieînregistrandu-se 
maximulmultianual de precipitații 112, 4 mm. 
 

5. Fenomenemeteorologicedeosebite 
 
Foehnul- vânt local ce bate mai ales primăvara, în zona subcarpatică, 
datorităreversărilor de aer din Transilvaniapestearculmontancarpaticși a 
încălziriiacestuia la coborârepestepantelemunților. Vânturile de tip foehn duc la 
înseninări, topireamairepede a stratului de zăpadășicreștereatemperaturii cu 3-5° C. 
Ceața- fenomenmaipuținfrecventat la deal – 15 zile pe an. 
Chiciura – fenomen periculos pentru toate tipurile de transport pe cablu (energie 
electrică). În zona de deal între 2-5 zile pe an în medie. 
Grindina – fenomen periculos înregistrat în perioada aprilie-octombrie. Nr. mediu de zile 
pe an cu grindină de 2 cazuri pe an în medie în zonele de deal. 
Numărul de zile cu precipitațiisolide (ninsoare,mazariche) înmedie, 29 zile. 
Numărul de zile cu precipitațiilichide (ploaie, burniță) esteînmedie 109 zile pe an. 
 
 
 

STAȚIA METEOROLOGICĂ CÂMPINA 
TEMPERATURA AERULUI-VALORI MEDII LUNARE, ANUALE, EXTREME (°C) 

 
LUNA 
ANUL 

TEMPERATURI MEDII LUNARE (°C) MEDIA  
ANUALĂ 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
2006 -0.1 1.0 6.4 9.3 14.5 16.8 21.6 20.7 14.7 11.0 2.9 -3.9 9.6 
2007 -1.1 4.3 6.5 7.9 15.7 19.1 21.4 18.1 14.0 9.3 6.5 -3.9 9.8 
2008 -1.1 -5.3 1.0 7.9 18.4 19.2 19.7 20.4 13.2 7.6 5.5 0.2 8.9 
2009 -2.8 0.0 4.8 10.0 13.5 17.8 19.6 18.9 14.6 10.6 5.3 1.3 9.5 
2010 0.5 -2.1 1.7 9.2 15.5 16.8 19.6 19.2 15.5 9.2 3.1 0.4 9.1 
2011 -1.3 -1.6 3.7 8.8 14.3 18.7 20.5 19.7 17.4 8.0 1.6 2.2 9.3 
2012 -2.5 -5.8 3.9 11.5 15.4 20.7 24.0 21.2 16.9 11.6 5.9 -1.3 10.1 
2013 -0.9 0.9 2.9 11.8 16.7 19.3 20.1 20.5 13.4 9.6 6.6 0.0 10.1 
2014 -0,2 1,2 7.7 9.8 14,0 17.2 20.1 19,8 15.0 9.8 3.9 1,4 10.0 
2015 0.7 0.4 4.5 9.1 16.0 18.1 21.9 20.9 17.7 9.1 7.0 3.3 10.7 
2016 -1.8 4.6 5.4 12.3 13.6 19.7 21.3 20.1 16.0 8.0 3.6 0.7 10.2 
2017 -4.5 0.7 7.3 8.6 14.6 19.6 20.5 21.4 15.9 9.8 4.8 2.6 10.1 
2018 0.3 -0.3 2.5 14.1 16.6 19.2 19.4 20.6 15.6 10.7 3.5 -0,3 10.2 

NORMALĂ 
STANDARD 

-2.1 0.7 3.2 9.2 14.3 17.5 19.0 18.3 14.5 9.0 4.4 0.1 8.8 
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TEMPERATURA MAXIMĂ ABSOLUTĂ (INTERVALUL 2006-2018)  35,1°C/04.08.2018 
TEMPERATURA MINIMĂ ABSOLUTĂ (INTERVALUL 2006-2018) -22,4°C/26.12.2009 

 
 

STAȚIA METEOROLOGICĂ CÂMPINA 
PRECIPITAȚII ATMOSFERICE-CANTITĂȚI LUNARE,ANUALE,EXTREME 

 
 

LUNA 
ANUL 

CANTITĂȚI LUNARE DE PRECIPITAȚII (l/mp) CANTITĂȚI 
ANUALE 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
2006 33.0 31.6 43.1 44.9 34.3 167.2 46.1 40.4 103.5 24.6 17.1 10.0 595.8 
2007 5.1 0.8 0.7 37.1 25.1 121.2 178.8 86.8 47.0 62.2 66.0 93.0 723.8 
2008 61.4 28.0 21.4 24.3 31.5 74.3 80.5 60.0 55.2 99.0 47.6 24.0 607.2 
2009 36.3 17.7 25.0 44.9 49.3 46.4 189.7 61.4 69.1 33.6 97.6 22.9 693.9 
2010 32.5 97.6 43.0 47.1 162.5 104.7 205.3 260.4 194.2 4.9 42.3 46.1 1240.6 
2011 43.4 30.3 8.8 33.4 77.9 129.3 98.9 51.0 45.2 33.7 1.3 30.9 584.1 
2012 37.4 70.7 4.9 61.2 234.1 66.0 37.2 58.0 51.0 28.6 58.4 82.9 784.4 
2013 63.4 60.0 45.7 59.9 63.2 89.8 72.0 80.2 72.6 99.2 58.9 0.3 765.2 
2014 67.3 3.8 44.1 208.2 169.2 153.6 134.0 79.0 50.2 87.6 27,3 101,5 1125,8 
2015 39,2 44.9 68,9 37,0 50,4 108.0 53.0 44,6 148,4 56,8 103 4,2 758,6 
2016 27,2 16,2 68,5 68,2 148,2 155,4 44,0 66,4 86,2 145 73,2 2,4 901,7 
2017 16,0 30,0 8,3 111,0 94,8 68,0 117,6 20,8 84,8 144 79,8 59,6 834,9 
2018 30,5 78,4 84,6 16,2 41,8 209,8 167,4 72,4 8,8 5,2 32,8 97,7 845,6 

NORMALĂ 
STANDARD 

42.2 46.5 40.9 58.3 94.8 112.4 103.4 82.3 48.8 45.4 57.7 53.5 786.0 

 
II. Rețeauahidrografică 

ComunaCornuestesituatăînbazinulhidrografic al râului Prahova al cărui curs superior 
curgeînpartea de vest a comunei, albiaacestuirâuestelargă, iarcursulapeisinuos. 
Rețeauahidrograficăestecompletată de văileafluente, celeprincipalefiind: 
VâlcelulluiSărăcilă, VâlcelulValea Rea, VâlcelulBalițașipârâulCâmpinița, acesteaavând un 
caractertorențialșieroziv. 
Apelesubterane se întâlnesc sub forma de infiltrare la diferiteadâncimiși se 
prezintăfreaticîn zona de platou a localității. 
Dependența de toțiceilalțifactorifizico-geograficișimediul natural- rețeauahidrografică a 
localitățiiCornuînsumează o lungime de peste 19 km cursuri de apă cu o suprafațătotală a 
bazinuluihidrografic de 0.19 km. 

 
IV.Populație 

 
              Din totalulpopulațieilocalitățiiCornu de 4510 locuitori, 2173 sunt bărbațiși 2337 
sunt femei. DensitateamedieînlocalitateaCornueste de 298,4 locuitori pe km ², ceamai mare 
densitatefiindînsatulCornu de Jos de aproximativ 212 locuitori pe km ² 
șiceamaimicăînsatulCornu de Sus de aproximativ 86,1 locuitori pe km ² 
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Mișcarea natural a populațieiîntreanii 2006-2010 încomunaCornu a făcut ca populațiasă fie 
într-o ușoarăcreștere, urmând o perioadă de stagnareîntreanii2014-2015înjurulcifrei de 
4512locuitori. 
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2006 4489 30 62 -32 83 45 38 33 5 0 0 
2007 4495 28 41 -13 75 49 26 29 4 0 0 
2008 4508 40 61 -21 65 49 16 28 11 1 2 
2009 4505 34 61 -27 80 44 36 19 10 0 0 
2010 4512 21 44 -23 90 63 -51 22 11 0 0 
2011 4472 18 52 -34 61 53 -8 18 8 1 0 
2012 4472 20 49 -29 57 62 -5 17 16 0 0 
2013 4472 30 44 -15 55 60 -5 14 7 0 0 
2014 4318 23 64 -41 64 58 6 19 3 0 0 
2015 4306 18 54 -36 - - - 23 14 0 0 

 
 
 
 
V.Căi de transport 
        Zona căilor de comunicațieocupă 7,2 % din teritoriulintravilantotalizând 39,26 ha 
șiestealcătuită din drumuricomunaleșiporțiunea de DN1 
cetraverseazălocalitateaînparteaadiacentă la cursulrâului Prahova. 
Principalelecăi de transport din localitateaCornu sunt șoselelereprezentate de 
drumurilenaționale, județeneșicomunale care totalizează 41,847 km. 
Încontinuareprezentămsituațiadrumurilornaționaleșijudețenenecesarăînidentificareazonel
orexpuse la riscuri precum alunecările de teren, inundațiile, cutremurele, 
ruperisauprăbușiri de tronsoane, înzăpeziri, ccidentemajore pe căile de comunicații, 
fenomenemeteopericuloase etc. În general starea de viabilitate a drumurilorestebună. 
Anual C.L.S.U. face o evaluare a 
stăriidrumurilorșistabileșteprioritățileînîntreținereașireparareaacestora. 
Rețele de conductemagistrale: 
TeritoriulcomuneiCornuestetraversat de magistrala de gaze natural ɸ16” Mediaș-
Bucureștiamplasatăparalelcu DN1. 
       Localitatea este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic național prin LEA 
20 Kv Câmpina- Comarnic- Sinaia care traversează comuna pe direcția S-NV. 
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       Alimentarea cu apă potabilă se face din sursa de suprafață Paltinu printr-o conductă de 
transport PEID Dn 315 mm în lungime de 8,26 km din care 2,86 km pe teritoriul comunei 
Cornu pe direcția Se-Ne, iar restul pe teritoriul municipiului Câmpina. 
 
VI. Dezvoltarea economică 
LocalitateaCornuestedezvoltată din punctdevedere economic. Pe 
teritoriullocalitățiiîșidesfășoarăactivitateaoperatorieconomicidintre care amintim: 

1. SC SWISS CAPS – producție capsule gelatinoasemoi –  
2. LIMMASOL - textile 
3. TURNĂTORIA ORION – metalurgieneferoasă –  
4. SC MARKET SRL-  benzinărie, alimentație. 
5. OMV PETROM SA-benzinărie 
6. IULIANDRA GROUP- depozt material construcții 
7. SC TREI ORI TREI-depozit material construcții 
8. PENSIUNEA VALDANI- turism 
9. CENTRUL ASTORIA- îngrijire bătrâni 
10. SC GURA DIHAM SRL-bar 
11. SC FINTOOL SRL –mecanică fină 
12. SC UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL –alimentare cu apă 
13. PENSIUNEA AKAD- cazare 
14. PENSIUNEA ARIDO-cazare 
15. SC NEPTUN SRL-benzinărie-alimentație  
16. SC SIBIS INVEST SRL-bar 
17. SC LAVANDERIA SRL-bar 
18. SC ELENIC PETOIL SRL 
19. SC ICOMA IMPEX SRL 
20. SC BALI SPA 
21. SC ATLAS MAGAZINUL TĂU SRL - alimentație 
22. SC AFE BRĂDUȚ -  alimentație 
23. SC CLALEX PURCARU SRL – magazine alimentar 
24. SC ELSID SA -  microhidrocentrală 
25. SC FAISAN COM – magazine 
26. SC FILSAM PROD SRL – MAGAZIN ALIMENTAR 
27. SC IFOR COM SRL – magazine 
28. SC KISS DUO PREMIUM SRL – restaurant 
29. SC  RALF RESIDENCE EVENTS – azil de batrâni 
30. SC RIC DEALL LIMITED SRL – bar 
31. SC AZURIU COM SRL – deposit cherestea 
32. SC BAN ÎN BAN SRL -  magazine 
33. SC CARLEX SRL – reparațiiinjectoare 
34. SC CETINA GRUP SRL – deposit cherestea 
35. SC COMVEST SRL – magazine 
36. SC DITECO SRL – magazin 
37. SC YORAZAMA SRL – magazine 
38. SC DOCIVALS SRL – magazine 
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39. SC NIA COM SRL – deposit materiale de construcții 
40. SC REGALO COM SRL – deposit materiale de construcții 
41. SC SUPER SERVICE GM SRL – service auto 
42. SC VIORVIC SRL magazine alimentar 
43. SC ZÂMBĂREȚU SRL – magazin 

 
Depoziterezervoare 

- rezervor de stocareaapei din betonarmatsemiîngropat cu capacitatea de 300 mc 
- Rezerevorîn curs de construire din beton armat semiîngropat cu capacitate de 750 

mc din care 100 mc rezervă pentru incendiu 
Ambelerezervoare sunt situate în zona Topșeni la cota 547 m. 

Resursele minerale 
Nu s-au semnalat pe teritoriulcomunei zone cu resursemineralesau perimeter de 
exploatare. 
Resursenaturalecu o complexitatedeosebitădatorităvarietățiicondițiilor natural 
șigeologice, stau la bazadezvoltăriiuneieconomiidiversificate, cu 
sectoarereprezentândaproapetoateramurile de activitate ale economieinaționale. 
Creștereaanimalelor 
ÎnlocalitateaCornuzootehnia nu ocupă un loc important îndezvoltareacomunei. 
Creștereaanimalelorintrăînpreocupărilepopulației, întabelul de 
maijosesteprezentatăsituațiacentralizatoareaefectivelor de animaleaflate la populație: 
 
 
Nr. 
Crt 

Județul Localitatea Specia de animale Obs 

   Bovine Ovine Porcine Ecvine Păsări  
1 Prahova Cornu 40 500 200 100 2000  

 
 
Turismul 

- Turism de odihnășirecreere: 
          *turism rural-dezvoltareaofertei specific (pensiunirurale) 

       -      Turism de circulație: 
                        *turism de transit-estereprezentat de unitățilecedeservesc zona situată de-a 
lungul DN 1 (restaurant, moteluri) 
Potențialulbalneo-climateric nu a fostexploatat la valorilereale. 
 
VIIInfrastructuri locale 

1. Instituții (cultură, sănătateetc): Căminul cultural cu sala de 150 locuri; 
Bibliotecacomunală; Muzeul de etnografieșifolclor; Muzeulhărților, Biserica 
“ÎnălțareaDomnului” Cornu de Sus, monument istoric. 

2. Rețele de utilități (apă, canalizare, electrice, gaze, etc) : 
ComunaCornuestealimentată din sistemulpaltinu ( râulDoftana) pompatăprintr-o 
conductăDn 315 mm PEID pestedealul Voila la serviciul de apăCornu, amplasată la 
cota 547 m.p.Serviciul de apă are încomponență un rezervorcilindric din 
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betonarmatsemiîngropat de 300 mc, o stație de pompeși o instalație de clorinare. 
Rețeaua de distribuție a apei are o lungime de 31,5 km cu diametrecuprinseîntre 
ɸ2” - ɸ6”esterealizată din țeavăde  oțelși PEID. 
În zona centrală a comuneiexistă o rețea de canalizareînsistem divisor Dn 200-300 
mm înlungime de cca. 4 km. 
        Tot teritoriulcomuneiesteacoperit de rețeaua de gaze naturalealimentată din 
conductamagistrală ɸ16” Mediaș - București. 
Localitateaestealimentată cu energieelectrică din sistemul energetic naționalprin 
LEA 20 kV Câmpina-Comarnic-Sinaia. 

3. Locuri de adunareșicazare a sinistraților – materializare pe 
hartășidescrieiresuccintă. 
Căminul Cultural cu o suprafață de aproximativ 1100 m² situat pe 
BulevardulEroilor. 
Școala cu clasele I-VIII Cornu de Jos cu o suprafață de aproximativ 2500 m.² 
situată pe b-dulEroilor. 
GrădinițaCornu de Jos cu o suprafață de aproximativ 350m ²situată pe 
stradaGrădiniței. 
ȘcoalaCornu de Sus cu o suprafață de aproximativ 450 m² situată pe strada Mihai 
Viteazul. 
 
VIII. Specific regional 
 
       Situată între localitățile Breaza-Nistorești la nord, Breaza-Podul Vadului la 
vest, Municipiul Câmpina-cartierul Voila și comuna Șotrile la est și cu Municipiul 
Câmpina la sud. 
       Rețeaua hidrografică este dominată de râul Prahova în care se varsă vâlcelele 
și pârâul Câmpinița. 
        Peisajele pitorești și aerul curat fac din localitatea Cornu o zonă apreciată de 
turiști, lucru consfințit de construcția unui mare număr de case de vacanță. 

CAPITOLUL III 
 

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

1. Analiza riscurilor naturale 
1.   a) Fenomene meteorologice periculoase ( furtuni, inundații, tornade, secetă, 
îngheț etc) 
Condițiile geoclimaterice ale comunei Cornu, precum și explozia tehnologică a ultimelor 
decenii au creat premisele existenței pe teritoriul comunei a unor surse de risc majore. 
Riscurile pot fi categorisite în naturale și tehnologice. 
Dacă luăm în considerare factorii care pot declanșa manifestarea acestora ca dezastre, 
aceste riscuri pot fi clasificate după cum urmează: 

- Riscuri naturale, de origine non atropică; 
Această categorie include următoarele tipuri de risc: 

- Cutremure 
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- Fenomene meteorologice deosebite (ploi abundente și de lungă durată, căderi 
masive de zăpadă, furtuni, grindină, secetă, etc) 

- Inundații, altele decât cele generate de accidente la baraje și lucrări hidrotehnice; 
- Alunecări de teren 
- Incendii de pădure 

Fenomenele meteorologice periculoase sunt deja de notorietate pentru ultimii ani, 
caracteristicile principale situându-se între intensitatea deosebită  a lor și modul atipic de 
manifestare față de caracteristicile geo-climatice ale zonei geografice în care se află 
localitatea Cornu, fără a neglija efectele secundare pe care acestea le-au avut (inundații, 
recolte distruse, distrugeri ale căilor de comunicații rutiere etc.). Din punct de vedere 
cartografic nu se pot evidenția zone cu vulnerabilitate crescută; din acest punct de vedere 
practic tot teritoriul este afectat de astfel de fenomene. 
           În zona localității Cornu se pot manifesta cu precădere furtuni și ploi abundente 
urmate de distrugeri de culturi și inundații de scurtă durată. În ultimii ani au fost semnalate 
furtuni violente. Datorită modificărilor climatice din ultimii ani sunt tot mai frecvente 
furtunile cu aspect de vijelie însoțite deseori și de grindină. 
           Din această prezentare succintă a principalelor surse de riscuri naturale prezente și 
potențial active de pe teritoriul comunei, cu toate legăturile lor de interdependență cauzală, 
precum și din interpretarea sintetică a hărților ce prezintă distribuția acestora, se poate 
deduce ușor faptul că circa 40% din teritoriul localității Cornu este sub incidența unui 
factor de vulnerabilitate mare prin prezența a cel puțin doi sau trei factori de risc ce pot 
genera dezastre primare. 
          Din punct de vedere al frecvenței și al consecințelor distructive în ultimii ani, un loc 
aparte l-au ocupat inundațiile, atât pe torenți cât și pe cursurile apelor care străbat 
localitatea; 
Inundații 
  Din punct de vedere a impactului acestor fenomene un loc aparte îl ocupă inundațiile din 
anul 2005 a căror tablou amănunțit se poate urmări în următoarea caracterizare 
hidrometeorologică: 
       În zilele de 7-8 mai 2005 s-au înregistrat precipitații abundente cu caracter torențial: 
86,2 l/m², producându-se creșteri de debite și depășiri ale cotelor de apărarepe râul 
Prahova (CP+110 cm, Q=660 mc/s) 
       În perioada 10-14 iulie 2005 s-au înregistrat precipitații cu caracter torențial: 85 l/m², 
producând creșteri de debite și depășiri ale cotelor de apărare pe râul prahova (CP+140 
cm, Q=640 mc/s). 
       În perioadele 7-11 august, 14-19 august și 23-27 august 2005, s-au înregistrat ploi 
abundente cu caracter torențial 210, 2 l/m². 
       În perioada 19-25 septembrie 2005, s-au înregistrat precipitații abundente cu caracter 
torențial. S-au produs creșteri de debite pe cursurile de apă cu depășiri ale cotelor de 
apărare pe râul Prahova (Cp+110 cm, Q=912 mc/s) 
        În conformitate cu legea nr 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național secțiunea a V-a- zone de risc naturan, prin INUNDAȚIE se 
înțelege, acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mișcare, care, prin 
mărime și durată, poate provoca victime umane și distrugeri materiale, ce dereglează buna 
desfășurare a activităților social-economice din zona afectată. 
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       Pentru a monitoriza și a menține în permanență sub control nivelul râurilor din 
localitatea Cornu, precum și pentru a lua măsurile ce se impun pentru 
înștuiițarea,alarmarea prealarmarea populației posibil a fi afectate funcționează în regim 
permanet stații hidrologice și pluviometrice amplasate în municipiul Câmpina. 
       Situația meteorologică este monitorizată prin 3 stații meteorologice și printr-un număr 
de 45 posturi pluviometrice existente la nivelul județului. 
       Această monitorizare se realizează permanent astfel: 

- Stațiile meteorologice monitorizează fenomenele orar asupra următoarelor 
elemente: 
         _ precipitații licide și solide 
         _intensitatea și direcția vântului; 
         _temperatură aer –sol; 
         _radiația solară 
         _fenomene meteorlogice extraordinare ( căderi masive de zăpadă, polei, 
chiciură, vijelii, etc). 

- Stațiile hidrometrice monitorizează: 
- Nivelul râurilor 
- Temperatura apei și aerului; 
- Fenomene de iarnă ( gheață la mal, zăpoare, poduri de gheață) 
- Debite de lichide și solide; 
- Precipitații; 

       La aceste stații hidrometrice, monitorizarea se efectuează zilnic, la orele 7.00 și 17.00, 
în situații normale din trei în trei ore la introducerea codului galben, din două în două ore 
la introducerea codului portocaliu, din oră în oră sau mai des la introducerea codului roșu. 
       De asemenea, stațiile hidrometrice monitorizează și producerea de fenomene 
meteorologice extraordinare care se produc în zona stației respective. 
       Stațiile meteorologice extraordinare care se produc în zona stației respective. 
       Stațiile meteorologice și stațiile hidrometrice transmit informații zilnic, conform 
programului de observații și măsurători și ori de câte ori situația o impune. 
        Aceste stații sunt încadrate cu personal de specialitate,iar posturile pluviometrice sunt 
deservite de angajații consiliilor locale sau de colaboratori externi. 
       Pe teritoriul localității Cornu cantitățile de precipitații medii multianuale căzute de-a 
lungul timpului sunt de 800 mm. 
       Înștiințarea,avertizarea, alarmarea populației în zonele posibil a fi inundate se face 
prin dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județuluii Prahova la 
telefon 112. 
 
1. b) Incendii de pădure 

 
     Pe raza comunei Cornu nu s-au semnalat incendii de pădure. 
 

2. Generalități 
 
Incendii de vegetație uscată 
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      În perioada de primăvară datorită faptului că vegetația este uscată pot apărea incendii 
datorate neglijenței cetățenilor. 

       Pompierii militari care asigura intervenția pentru stingerea incendiilor produse la 
fondul forestier și vegetația uscată:  

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cornu 
- Detașamentul de Pompieri Câmpina 

 
Fenomene distructive de origine geologică 
 Cutremure 

În ceea ce privește fenomenul seismic, este de notat faptul că majoritatea cutremurelor 
sunt de natură tectonică, cele mai puternice putând afecta tot teritoriul comunei. 
Caracteristica generală a cutremurelor din România este aceea că, în general, sunt 
cutremure de adâncime medie, cel mai adesea cu epicentrul în zona de curbură a 
Carpaților, la confluența plăcii geologice est-europene și respectiv a stratului sub-geologic 
Moesian și Inter-Alpin. Profunzimea medie a epicentrelor se situează la 100-150 km, 
adâncime, cu magnitudini de până la M=7 pe scala Richter, intensități de până la VII-Ix pe 
scala MSK (Medvedev-Spoheuer-Karnik). Zona Vrancea coincide cu locul de contact dintre 
trei plăci tectonice ;i cu un fenomen de subducție asociat cu fracturi ale plăcilor la diferite 
adâncimi prin procese de rupere, lunecare, etc. Seismele din zona Vrancea sunt denumite 
normale (h<60 km) sau intermediare (h=60- 150...220 km, în funcție de adâncimea 
focarului. Zona în care se produc cutremurele intermediare este bine identificată ți prezintă 
un mare interes datorită particularităților sale specifice: izolare, concentrare și regularități 
în modul de producere (câmp macroseismic, mecanism focal, activitate seismică după șocul 
principal, ciclitate etc) 
         Datele statistice arată că periodicitatea cutremurelor de mare amploare în Vrancea 
este de circa 100 de ani, cu circa 3 perioade de activitate seismică intensă. Printre 
cutremurele importante ale ultimului secol, cu epiicentrul în Vrancea sunt de notat cele din 
1940, 1977, 1986. Din punct de vedere seismic localitatea Cornu se flă în zona B partea de 
sud și centrală (Ploiești-Câmpina-Băicoi-Slănic) 
 
           Analiza câmpurilor macroseismice ale cutremurelor istorice evidențiază următoarele 
aspecte: 

- Cutremurul din 26.10.1982 s-a caracterizat printr-o intensitate epicentrală I˳=IX-X, 
urmată de o zonă extinsă de intensități I=VIII MSK (în care a fost cuprins și județul 
Prahova), o zonă importantă de grad I=VII MSK, acestea însumând cca. 50 % din 
teritoriul României de azi. Restul țării a fost afectat de intensități I=VI MSK 
(cca.30%) și I=V MSK (cca.20%) 

- Cutremurul din 10.11.1940 s-a caracterizat printr-o zonă de intensități I=IX MSK 
(relativ restrânsă), o zonă importantă de grad I=VIII MSK la care trebuie adăugată o 
amplificare de I=VIII în zona Ploiești, o zonă importantă de intensitate I=VII și 
similar I=VI MSK. Zonele de intensitate I=VI-IX MSK  acoperă 50-60% din teritoriu; o 
pondere de cca. 10% a fost apreciată cu efecte I=V MSK, restul fiind; 

- Cutremurul din 04.03.1977 Zimicea și Iași într-un cuantum total de 5-10% din 
teritoriu. Aproape 45% din teritoriu a fost afectat de intensități I=VII MSK. Dincolo 
de Subcarpați se remarcă o amplificare locală de grad I=VII în zona de munte a 
județului. 
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- Izoseistele cutremurelor din 30/31.08.1986 și respectiv 30/31.05.1990 arată că la 
seismele de magnitudine apropiată de 7, zonele de intensitate I=VIII rămân 
concentrate în jurul sursei Vrancea, zona de grad VII este importantă, iar zona de 
grad VI este extinsă către S-V. În Moldova, Transilvania și dobrogea zonele de grad V 
sunt importante, dar comparabile cu cele de grad IV, III și II MSK. 

  În privința cutremurelor puternice, intermediare, (I˳≥VII MSK, M≥6,7 ) pe baza 
experienței evenimentelor istorice se pot remarca următoarele caracteristici: 

- Izoseistele sunt puternic alungite în direcția NE-SV pentru unele cutremure 
(1802,1940,1977) dar există și date privind elipse izoseistice orientate pe o direcție 
perpendiculară față de acestea ( de ex. 1990date instrumentale, 1471- date istorice) 
; seismele sunt resimțite la mari distanțe (moscova, St Petersburg, Istambul); 

- Uneori apa amplificări locale ale intensităților la distanțe considerabile: 200-300 km 
- Procesul de rupere este un eveniment multiplu (de exemplu în 1977 au fost 3 șocuri 

principale ) planul de rupere (falie inversă)n fiid orientat N 40°E și scufundat 70° 
către NV, sub munții Carpați; 

- Șocurile principale sunt urmate de post șocuri pentru care diferența M0-M1≥1,9; 
cele mai mari post-șocuri nu sunt asociate cu o activitate post-șoc importantă; 

- Ciclicitatea este de cca. 100 ani, cu trei intervale de timp în care activitatea seismică 
este mai intensă (pe ansamblu anii 5±; 35±; 80± din fiecare secol); conform mai 
multor autori, următorul cutremur puternic (M>&,0) este prognozat pentru 
începutul secolului XXI; 

- Ca urmare a studiului acestor caracteristici, rezultă că teritoriul României este 
afectat î cazul cutremurelor de Vrancea cu magnitudine M≥7.0 și intensități I≥VII 
MSK, pe mai mult de 50 % din suprafață: cutremurele de adâncime intermediară de 
Vrancea în sud-estul țării (cca. 50% din teritoriu); 

- Pe bază instrumentală, la cutremurele din 04 martie 1977, 30 august 1986 și 30 mai 
1990 au fost remarcate mai multe situații în care accelerația de vârf a terenului a 
fost între 0,2 și 0.3 °. În aceiași zonă s-au mai produs cutremure puternice, 30 august 
1986(M=7.0), 30 mai 1990 (M=6,7) și 31 mai 1990 ( M=6,1). 

          După anul 1977, în urma studiilor întreprinse și ținând cont de ciclicitatea 
cutremurelor din zona Vrancea s-au întreprins măsuri privind disciplina în construcții, de 
la proiectare și până la execuție după normative care au luat în considerare microzonarea 
seismică și izoseistele. 

           În conformitate cu legea Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V-a Zone de risc natural, prin, 

- CUTREMUR – se înțelege, mișcare vibratoare a scoarței terestre, generată de o 
ruptură brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane și distrugeri materiale. 
Toate localitățile urbane sunt expuse la o intensitate seismică cuprinsă între VII 
grade MSK și IX grade pe aceiași scară. 
Astfel rezultă că: 

- Fiecare categorie de clădiri, pe regim de înălțime și material, perioada de construcție 
și norme de proiectare antiseismică aplicate implică măsuri specifice de protecție în 
raport cu expunerea locuitorilor din acestea la riscuri, ca urmare a acțiunii seismice; 

- Categoriile de clădiri care sunt ocupate de un număr mare de locuitori și/sau 
prezintă caracteristici de vulnerabilitate desosebite pentru viața acestora trebuie să 
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fie analizate prioritar pentru a identifica potențialele de vulnerabilitate,  a evalua 
efectele și măsurile pentru a-i proteja și educa adecvat pe locatari. 

În aceste categorii pot fi incluse: 
- Clădirile înalte pre- 1977(1,2/1976) proiectate potrivit unor norme dovedite 

insuficient de acoperitoare în 1977, fără cerințe moderne de ductilitate și cu 
utilizarea unei curbe spectrale inadecvate, structurile cu parter flexibil, unele 
categorii de structuri în cadre și diafragme fără armare corespunzătoare, structurile 
glisate cu calitate de șantier necorespunzătoare. 

- Categoriile de clădiri care sunt ocupate de un număr mare de locuitori dar nu 
prezintă caracteristici de vulnerabilitate excesive vor fi încadrate în activitățile 
curente de protecție și educație antiseismică. 

     În aceste categorii pot fi incluse: 
- Clădirile cu P....P+1 niveluri cu caracteristici arhitectural constructiveși conformare 

antiseismică acceptabilă, stare de întreținere bună și fără avarii evidente. 
- Clădirile din panouri mari P+4 în număr mare. 

 
        În sensul normelor metodologice de aplicare a ordonanței nr.20 din 27.01.1994, 
privind punerea în siguranță a fondului construit existent, aprobate prin hotărârea nr. 
1364 din 27.12.2001: 
1. Prin construcție existentă se înțelege construcția amplasată în localități din zonele 

seismice de calcul A – E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismică a 
construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale – 
indicativP100-92**), cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare 
Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a 
teritoriului României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII și 
care prezintă: 
a) Degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice; 
b) Nivel de asigurare la acțiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importanță 

din care fac parte. 
2. Nivelul de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente este corespunzător 

normelor de proiectare și de executare în vigoare la data realizării construcției. 
3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente se 

face în funcție de nivelul corespunzător construcției noi, conform reglementărilor 
tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerința de caliate, 
rezistență și stabilitate. 

Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente pot fi: 
a) Măsuri aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, 

respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural 
în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau 
introducerea unor elemente structurale suplimentare; 

b) Măsuri aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a 
construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor 
porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care 
prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire. 
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Zona de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție – structurale și 
nestructurale – asupra cărora se acționează prin măsuri de intervenție, în baza 
documentației tehnico-economice verificate, avizate și aprobate în condițiile legii. 
        Măsurile de intervenție includ și desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, 
finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție și, după caz, 
lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare. 
        Refacerea instalațiilor și echipamentelor în zona de intervenție include, după caz, 
înlocuirea acestora și/sau a obiectelor aferente, precum și executarea unor lucrări de 
termoizolație și/sau hidroizolație, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare și 
de soluția de intervenție din documentația tehnico-economică aprobată. 
        Demolarea totală a construcției existente, ca alternativă la măsurile de intervenție 
pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic 
atestat pentru cerința de calitate A1 – rezistență și stabilitate. 
 
Alunecări de teren 
 
     Alunecarea de teren reprezintă o deplasare a rocilor și/sau a masivelor de pământ care 
formează versanții unor munți sau dealuri, a apntelor unor lucrări de hidroameliorații sau 
a unor lucrări funciare, ce poate produce victime umane și pagube materiale. 
     Alunecările de teren sunt provocate de precipitațiile abundentecare generează 
eroziunea la baza versantului, cu declanșarea accelerării și extinderii deformației acestuia 
și avansării masei de alunecare pe rampa astfel creată și denumită suprafață de alunecare. 
     În același timp, alunecarea terenurilor este provocată și de existența unor râuri 
subterane care, negăsindu-și un spațiu de deversar, se infiltrează în masa de pământ, îi 
slăbește coeziunea, și sub greutatea proprie, în zonele slăbite, de regulă cele formate de 
straturile de argilă prăfoasă, alunecă atâta timp cât nu întâmpină un blocaj pentru 
sprijinire. 
     Sunt de menționat o serie de caracteristici, specifice alunecărilor de teren, de care se 
ține seama în analizarea mecanismului de producere a evenimentului, și în mod deosebit a 
efectelor post dezastru, în cazul în care nu se întreprind măsuri adecvate, 
corespunzătoare. 
     Alunecările de teren sunt procese ce se desfășoară în timp, acestea accelerându-se în 
perioadele cu precipitații abundente sau intervenții asupra zonelor caracteristice, care 
modifică structura geologică naturală a terenului, în scopul construirii unor obiective 
industriale sau sociale, după necesitățile economice ale unei perioade determinate. 
     În anul 2015 pe teritoriul comunei au avut loc multiple alunecări de teren. 
     Cauzele principale ale reactivării alunecărilor de teren au fost, pe de o parte, 
intensificarea alimentării alunecării din fronturile freatice care acced din platoul înalt prin 
izvoarele de la creasta versantului, ce apar la contactul cu marnele vinete reprezentând 
patul impermeabil al apei subterane cantonată în nisipuri și calcare, iar pe de altă parte 
ploile abundente căzute în cuprinsul alunecării. 

Efectele alunecărilor de teren au constat în: 
1. Distrugerea sau avarierea gospodăriilor cetățenilor; 
2. Distrugerea drumurilor pe diferite lungimi și lățimi; 
3. Apariția de denivelări, tasări și crăpături în carosabilul drumurilor; 
4. Avarierea podurilor (desprinderea sau apariția de crăpături în culeele podurilor) 
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5. Distrugerea stâlpilor de înaltă și joasă tensiune și întreruperea alimentării cu 
energie electrică a locuințelor cetățenilor; 

6. Avarierea conductelor de apă; 
Măsuri de protecție și intervenție  

1. Întocmirea și aplicarea planurilor de protecție și intervenție în situații de urgență; 
2. Constituirea stocurilor de mijloace și materiale pentru intervenție  
3. Instruirea populațeie asupra modului de realizare a măsurilor de protecție și de 

respectare a regulilor de comportare; 
4. Înștiințarea și alarmarea populației – alunecările de teren, cu rare excepții, nu se 

produc chiar prin surprindere oferind posibilitatea alarmării în astfel de situații; 
5. Introducerea măsurilor de ordine și pază în zona calamitată 
6. Prevenirea și combaterea panicii 
7. Asigurarea măsurilor de prim ajutor victimelor și a asistenței medicale în zona 

calamitată. 
8. Organizarea acțiunilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor alunecărilor de 

teren 
9. Desfășurarea acțiunilor de intervenție pentru reabilitarea climatului social 
10. Evacuarea populației, animalelor și bunurilor materiale 
11. Asigurarea condițiilor de trai pentru sinistrați – organizarea cazării, asigurării cu 

apă, alimente și medicamente a persoanelor sinistrate. 
Sinteză alunecări de teren 
Urmare a ploilor de la începutul anului 2019, pe raza comunei Cornu s-au 
activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele de origine geologică fiind 
identificate riscuri în următoarele locații: 

- În satul Cornu de Sus, în punctul,,Teren de Sport”,datorită diferenței mare de nivel 
față de ,,Valea lui Sărăcilă”,cât și a fenomenelor meteorologice din ultima perioadă, a 
continuat fenomenul de alunecare de teren din această zonă,care se manifestă pe o 
suprafață de aproximativ 1000 m2. Acest fenomen se datorează prezenței apei în 
perioadele cu ploi,când debitul pe Valea lui Sărăcilă crește și afectează malurile. 
Lucrările de consolidare și susținere a terenului,executate de Primăria comunei 
Cornu,au fost distruse în proporție de 90% (ziduri beton pe o lungime de 
aproximativ 20 m cu o înălțime a e elevației de aproximativ 2,50 m). În această zonă 
se constată extinderea fenomenului de alunecare de teren și pe versantul opus 
terenului se sport ceea ce confirmă supoziția ca o cauză principală este acțiunea apei 
de pe Valea lui Sărăcilă. 

- În satul Cornu de Sus,în punctul “Cobeanu”,s-a produs o fisurare a carosabilului pe o 
lungime de 40 m și o lățime de 1.5 m. Deoarece gospodăria aflată lângă drum nu este 
afectată și nu prezintă nici o fisură,se presupune că  este un fenomen de tasare 
datorită prezenței apei din ploi. În prezent nu prezintă un pericol. 

- În satul Cornu de Jos,pe partea dreaptă a pârâului Balița la punctele Chițu și Drăgoi 
s-a reactivat alunecarea de teren care a deteriorat inițial grav strada Baliței. 
Fenomenul a produs o coborâre a pilonilor din țeavă cu 10 m și creerea unei 
caverne sub drum de 2 m pe o lungime de 7 m. În prezent,în zonă,placa armată de 
beton ancorată în grinda longitudinală din parteadrumului,opusă alunecării 
funcționează în consolă fiind susținută de coloanele benoto forate. Alunecarea de 
teren are un caracter activ,continuu și are un front de aprox. 200 m,o lățime de 
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aprox. 20 m cu o diferență de nivel de aprox. 10 m. Evoluția alunecării de teren 
poate pune în pericol locuințele și gospodăriile din imediata apropiere,existând și 
pericolul izolării a cca. 10 familii. Zona este semnalizată,circulația auto necesită 
limitare de tonajș 

- În satul Cornu de Jos,pe DJ 205 G,punct Cimitir,s-a s-a reactivat tasarea pe partea 
stângă  a drumului județean (zona parcare și trotuar) pe o lungime de aproximativ 
100 m și o lățime de aproximativ 2 m,care a afectat trotuarul,fundația gardului și 
pavajului parcări,zidul de sprijin existent; 

- În sat Cornu de Jos ,pe DJ 205 G,punct Lupescu,s-a agravat alunecarea versantului 
corespunzător malului stâng al vâlcelului Balița ajungând să sfecteze gospodăria 
familiei Lupescu (anexele); 

- În satul Cornu de Jos,strada Provinceanu,punct Coman, s-a reactivat alunecarea de 
teren existentă,care a distrus platforma drumului pe o lungime de aproximativ 50 
m,o lățime de 3 m și o diferență de nivel de aproximativ 6 m. 

- În satul Cornu de Jos,strada Malul Vadului,punct Georgescu (Joița),s-a produs o 
tasare a drumului local betonat (15-20 cm ) pe o lungime de aproximativ 80 m și o 
lățime de aproximativ 4 m,a antrenat atât carosabilul din beton și asfalt cât și șanțul 
din beton care parțial a rămas în aer; 

- În satul Cornu de Jos,strada Malul Prahovei,punct Ana,un fenomen de alunecare 
activă a produs fisurarea drumului pe o lungime de 50 m,lățime 2.5 m stâlp elastic 
aflat la marginea drumului înclinat. Nu s-a produs încă o diferență de nivel în 
carosabil ci doar o mărire a înclinației transversale a acestuia. 

- În satul Cornu de Jos,punctul Frățilă,terenul nu  are scurgere,apa meteorică din zonă 
se strânge în acest punct de minim producând inundarea gospodăriilor amplasate 
acolo. De asemenea această zonă este situată pe malul drept al pârâului Câmpinița și 
este afectată de fenomenul de eroziune produs de curgerea apelor extraordinare ale 
pârâului amenințând aceleași gospodării. 

- În satul Cornu de Jos ,strada Malul Prahovei,punctul Tudose,se evidențiază o tasare a 
drumului pe toată lațimea lui,pe o lungime de 30 m cu afectarea șanțului casetat 
aflat pe partea dreaptă a drumului lângă proprietăți și o scufundare a gradului 
proprietății adiacente pe aceeași lungime și pe o adâncime de 40 cm. Acest fenomen 
este produs de apa care se strânge de pe proprietatea Coterbic Corneliu și a cărei 
scurgere naturală a fost împiedicată de gardul de beton. În consecință pentru a-și 
urma cursul natural apa s-a infiltrat în drum producând aceste deteriorări ale 
drumului,rigolei carosabile și ale gradului și terenului de pe proprietate, 

- În satul Cornu de SUS,strada Mihai Viteazul,s-a produs o tasare a drumului 
localbetonat și asfaltat pe o lungime de aproximativ 50 m și o lățime de aproximativ 
4 m (acostament și parțial carosabil), a antrenat atât carosabilul de beton și asfalt 
cât și șanțul pereat; 
 

MĂSURI CARE SE IMPUN: 
1. Conform prevederilor art.26 lit.(e) din Legea 10/1995 cu 

modificărileșicompletărileulterioare, 
administratoriișiutilizatoriiconstrucțiilorvorsesizaîntermen de 24 h (adresăscrisă), 
I.J.C. Prahova , precum șiinstituțiaPrefectului – județul Prahova, I.S.U. Prahova, 
ConsiliulJudețean Prahova  și S.G.A. Prahova cu privire la 
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producereaeventualeloraccidentetehnicesauevenimentedeosebite: erodări de 
taluzuri, alunecări de teren,blocări de drumuri,etc. 
               Răspunde: Conducerea primăriei Cornu 
               Termen: permanent 

2. Se vorlua măsuri de protejare a corpului și platformei drumurilor comunale și a 
străzilor, în punctele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții de 
siguranță. 
                Răspunde: Conducerea primăriei Cornu 
                Termen: începând cu 21.05.2019 

3. Se vor semnaliza corespunzător toate zonele afectate de pe drumurile comunale și 
locale menționate mai sus,pentru evitarea producerii de evenimente rutiere. 

Răspunde: ConducereaprimărieiCornu 
Termen: începând cu 16.05.2019 

4. Se vormonitorizazoneleafectate, iarîn cazul evoluției fenomenului de alunecare a 
terenului se vor lua măsuri de punere în siguranță a acestora. 
                 Răspunde: Conducerea primăriei Cornu 
                  Termen: începând cu 21.05.2019 

5. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în H.G.R. 
766/1997, art. 10 (“La constatarea,în cursul activităților de urmărire curentă sau 
specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta 
exploatarea în condiții de siguranță a construcției,proprietarul este obligat să 
solicite expertiza tehnică .”) și a art. 12, lit.(a), (“Proprietarii au următoareleobligații 
și răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare 
a construcțiilor, sub toate formele;asigură,după caz, personalul necesa; 
comandăexpertizareaconstrucțiilorîncazurileprevăzute la art. 10…”), se vor face 
demersurilenecesarepentruîntocmireaunor studii/expertize de specialitate,  

6. după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a 
construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la 
construcții, precum și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al 
măsurilor de intervenție ce se impun. 
                 Răspund: -proprietarii gospodăriilor afectate 
   Termen: -permanent. 
 
 
 

 
“Analiza riscurilor tehnologice” cuprindereferiri cu privire la: 
 
a) Riscuri industriale – se analizează activitățile care prezintă pericole de accidente 

majore în care sunt implicate substanțe periculoase, tipurile de substanțe chimice 
periculoase folosite în procesul de producție;(Sc Swiss Caps-Aenova) 

b) Riscuri de transport și depozitare de produse periculoase – existența unor 
benzinării, precum și activitaea de manipulare (încărcare, descărcare, pompare, etc) 

b1) transport rutier –există pericolul accidentelor datorate greșelilor de circulație, 
defectelor care pot să apară la materialul rulant și uneori acela de terorism. Principala 
arteră dec circulație care traversează comuna este DN1. 
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b2) transport prin rețele magistrale – distrugerea parțială sau totală a rețelelor de 
alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, comunicație care afectează grav 
desfășurarea în bune condiții a activităților; 
c) Riscuri nucleare – pot să apară în caz de atac cu arme nucleare sau centrale 
nuclearo-electrice; 
d) Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări – se analizează construcțiile, 
instalațiile și alte amenajări aflate în stare avansată de degradare și la care există riscul de 
prăbușire; 
e) Eșecul utilităților publice – avarii la sistemele de alimentare cu apă potabilă, 
energie electrică, gaze naturale, rețea de telecomunicații care pot afecta activitatea; 
f) Căderi de obiecte din atmosferă sau cosmos – căderi de materiale cosmice 
reprezentate în cea mai mare parte de praf cosmic și de meteoriți de dimensiuni mici, care 
se aprind și ard în atmosferă înainte de a ajunge la sol, sau a unor sateliți artificiali (sau 
bucăți din aceștia) care își părăsesc orbita datorită unor afecțiuni tehnice, iar recuperarea 
lor înaintea intrării în atmosferă este imposibilă. 
g) Muniție neexplodată – în zona Câmpina afectată de bombardamentele din ce-l de-
al doilea război mondial se pot găsi cartușe de război de toate tipurile, proiectile, bombe 
sau grenade neexplodate. 
 

“Analizariscurilorbiologice” cuprinde referiri cu privire la: 
Epidemii – fenomene biologice care se manifestă prin îmbolnăviri în masă ale populației 
datorită unor agenți patogeni (viruși, riketsi, bacterii, fungi, protozoare) 
Epizotii – fenomene biologice care se manifestă prin răspândirea în masă în rândul 
animalelor a unor boli infecto-contagioase, unele putând fi transmise și la oameni prin 
contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală 
contaminate. 
 

“Analiza riscurilor de incendiu” 
Incendii de pădure – pe razacomuneiCornu nu s-au semnalatincendii de pădure. 
Incendii de vegetațieuscată – înperioada de 
primăvarădatorităfaptuluicăvegetațiaesteuscată pot 
apăreaincendiidatorateneglijențeicetățenilor. 

 
“Analizariscurilorsociale” 

Se pot materializaînperioadacând pe razacomunei se organizeazăfestivitățiocazionate de 
zilelecomunei. 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
Acoperireariscurilor 

Concepțiadesfășurăriiacțiunilor de protecție-intervenție 
 
Elaborareaconcepției de desfășurare a acțiunilor de protecție-
intervențieconstăînstabilireaetapelorșifazelor de intervenție, înfuncție de 
evoluțiaprobabilă a situațiilor de urgență, definireaobiectivelor, crearea de scenario pe 
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bazaacțiunilor de dezvoltare, a premiselorreferitoare la condițiileviitoare 
(completareaalternativelorfașă de obiectiveleurmărite, identificareașialegerea alternative 
de acțiuneoptimeși care recomandăplanul de acțiuneceurmeazăsă fie aplicat), 
selectareacursuluioptim de acțiuneșistabilireadispozitivului de intervenție, 
luareadecizieișiprecizarea/trnsmitereaacesteia la structurilepropriișicele de cooperare. 
Evitareamanifestăriiriscurilor, reducereafrecvenței de producer 
orilimitareaconsecințeloracestora se realizeazăprinurmătoareleacțiuni: 
a) Monitorizarea permanent a parametrilormeteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. 

șitransmitereadatelor la autoritățilecompetente; 
b) Activități preventive ale autorităților, pe domenii de competență; 
c) Informareapopulațieiasuprapericolelor specific unității administrative-

teritorialeșiasupracomportamentului de adoptatîncazulmanifestăriiunuipericol; 
d) Exercițiișiaplicații; 
Activitățile preventive planificate, organizateșidesfășurateînscopulacopeririiriscurilor 
sunt: 
a) Controaleșiinspecții de prevenire; 
b) Avizare/autorizare de securitate la incendiușiprotecțiecivilă; 
c) Acordul; 
d) Asistențătehnică de specialitate; 
e) Informarepreventivă; 
f) Pregătireapopulației; 
g) Constatareașisanționareaîncălcărilorprevederilorlegale; 
h) Alte forme; 

 
Desfășurareaintervențieicuprindeurmătoareleoperațiuniprincipale: 

a) Alertareași/saualarmareaunitățilorși a subunitățilorpentruintervenție; 
b) Informareapersonalului de conducereasuprasituației create; 
c) Deplasarea la loculintervenției; 
d) Intrareaînacțiune a forțelor, 

amplasareamijloacelorșirealizareadispozitivuluipreliminar de intervenție; 
e) Transmitereadispozițiilorpreliminare 
f) Recunoșterea, analizasituației, luareadecizieișidareaordinului de intervenție; 
g) Evacuarea, salvareași/sauprotejareapersoanelor, animalelorșibunurilor; 
h) Realizarea, adaptareașifinalizareadispozitivului de intervenție la situațiaconcretă; 
i) Manevra de forțe; 
j) Localizareașilimitareaefectelorevenimentului/dezastrului; 
k) Înlăturareaunorefecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
l) Regrupareaforțelorși a mijloacelordupăîndeplinireamisiunii; 
m) Stabilireacauzeiproduceriievenimentuluiși a condițiilor care au 

favorizatevoluțiaacestuia; 
n) Întocmireaprocesului-verbal de intervențieși a raportului de dislocare permanent; 
o) Retragereaforțelorși a mijloacelor de la loculacțiuniiînlocul de dislocare permanent; 
p) Restabilireacapacității de intervenței; 
q) Informareainspectorului general/inspectoruluișef/ comandantuluiși a eșalonului 

superior; 
r) Analizaintervențiilorșievidențiereamăsurilor de prevenire/optimizarenecesare. 
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Alertareapentruintervențiecuprinderecepționareașiînregistrareaanunțului, 
transmitereaacestuiașefului S.V.S.U (comandantuluiacțiunii) 
șiadunareapersonaluluiînvedereadeplasării la loculacțiunii. 
Deplasarea la loculintervențieiesteprecedată de adunareaefectivelor, ca urmare a 
declanșăriisemnalului de alertare. 
Deplasarea la loculacțiunii se face încoloană, pe itinerarulordonat, respectândregulile de 
circulație, încondiții de siguranțăfolosindu-se la nevoie, mijloacele de 
avertizaresonorășioptică, astfelîncâtsă se ajungă la loculintervențieiîntimpulcelmaiscurt, 
încondiții de siguranțăși cu capacitatea de intervențiecompletă. 
Recunoașterea, analizasituației, luareadecizieișidareaordinului de 
intervențieduntactivități care începimediat, dupăsosirea la loculacțiunii, se continuă pe 
toatădurataintervențieișiconstauîncercetarea direct, 
înscopulcunoașteriisituațieișiobțineriidatelornecesarepentruluareadeciziei. 
Evacuarea, salvareași/sauprotejareapersoanelor, animalelorșibunurilorse 
executăconcomitentcuoperațiunile de localizareșilimitareaefectelorevenimentului 
9dezastrului), de cătrepersonalul stability șipregătitînacestscop. 
Operațiunile de evacuare,salvareși/sauprotejare a persoanelorșianimalelor se 
organizeazăși se execută distinct șiprioritar, însituațiilecând: 

a) Evenimentulamenință direct viațasaiîncăperileîn care se găsescpersoaneorianimale, 
iarcăile de evacuare sunt blocate de incendiusaudărâmături; 

b) Încăperileîn care se găsescpersoaneși/sauanimale sunt inundate de fumși gaze 
toxice; 

c) Existăpericol de exploziesauprăbușire a unorinstalațiiși/sauelemente de 
construcție; 

d) Existăpersoane care sunt înimposibilitatea de a se evacua din locurileafectate de 
eveniment; 

e) S-a produspanicăînrândulpersoanelor ca urmare a situației de la loculacțiunii. 
              Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul îngrijitorilor, folosind procedee și 
metode în raport cu specia acestora și gradul de dezvoltare a evenimentului, de forțele și 
mijloacele avute la dispoziție. 
              Limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută când acestea nu sunt 
amenințate direct de efectele evenimentului, nu împiedică accesul la locul acțiunii și nu 
creează pericol de dezvoltare și propagare. În primă urgență se evacuează materialele și 
substanțele cu pericol de explozie, precum și bunurile de valoare. Bunurile evacuate se 
depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale apei și precipitațiilor atmosferice, 
asigurând protecția acestora împotriva incendierii sau reaprinderii. 
Localizarea și limitarea efectelor evenimentului (dezastrului) este operațiunea în care 
se realizează limitarea agravării situației de urgență, protecția construcțiilor, instalațiilor și 
amenajărilor periclitate și se creează condițiile pentru lichidarea acesteia cu forțele și 
mijloacele concentrate la locul intervenției. 
          Evenimentul seconsideră localizat atunci când propagarea și dezvoltarea acestuia este 
întreruptă, protecția vecinătăților este sigură și sunt create condiții pentru lichidarea 
acestuia cu forțele și mijloacele la dispoziție. 
Stabilirea cauzelor producerii evenimentului și condițiilor care au favorizat evoluția 
acestuia, constituie acțiunile și activitățile desfășurate în scopul procurării, analizării și 
exploatării datelor și informațiilor și problemelor de orice natură, aprecierii corecte a 
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condițiilor care au favorizat evoluția evenimentului și identificarea celor care au 
determinat dezvoltarea și propagarea acestuia. 
           Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face potrivit reglementărilor 
aprobate de ministrul administrației și internelor referitoare la cercetarea la fața locului. 
           Conform Ordinului nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru 
situații de urgență, derularea intervenției de face gradual, după caz, astfel: 

- alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunțarea/alertarea structurilor 
profesioniste de intervenție ale inspectoratului pentru situații de urgență județean, 
precum și a  serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/ o convenție 
de intervenție; 

- intervenția propriu zisă efectuată de serviciile voluntare; 
- sprijinul acordat intervenției (în tehnică și personal specializat) de către structurile 

profesioniste. 
Serviciul de urgență voluntar solicită în sprijin intervenția serviciilor de urgeență 
private și a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenții de intervenție sau, 
după caz, a serviciilor de urgență profesioniste, ori de câte ori amploarea situației de 
urgență depășește capacitatea de răspuns a acestuia. 

Fazele de urgență a acțiunilor 
          În funcție de locul, natura, amploarea și evoluția evenimentului, intervențiile 
serviciilor pentru situații de urgență sunt organizate astfel: 

- urgența I asigurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Cornu; 

- urgența II –a sigurată de detașamentul de pompieri Câmpina; 
- urgența III-a asigurată de subunitățileInspectoratului pentru Situații de urgență 

Șerban Cantacuzino Prahova; 
- Urgența IV-a asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului 

general, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă 
durată. 
 

Acțiunile de protecție-intervenție 
           Forțele de intervenție specializate acționează conform domeniului lor de competență, 
pentru: 

a) Salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea 
și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, 
medicamente și materiale de primă necesitate; 

b) Acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea 
populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați; 

c) Aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii 
situației de urgență specifice; 

d) Dirijarea ți îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile; 
e) Diminuarea și/sau eliminarea avariilor la rețele și clădiri cu funcțiuni esențiale, a 

căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția populației: 
stațiile de pompieri și sediile poliției, spitale și alte construcții aferente serviciilor 
sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență, clădirile instituțiilor cu 
responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea 
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națională, stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii 
esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate, garajele de vehicule ale 
serviciilor de urgenț de diferite categorii, rezervoare de apă și stații de pompare 
esențiale pentru situații de urgență, clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte 
substanțe periculoase, precum și pentru căi de transport, clădiri pentru învățământ; 

f) Limitarea proporțiilor situației de urgență specifice ți înlăturarea efectelor acesteia 
cu mijloacele din dotare. 

Conform Hotărârii nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de 
protecție civilă, în timp de pace, principalele misiuni strategice sunt: 
- Stabilirea forțelor și mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacității de răspuns cât 

mai apropiat nevoilor determinate de numărul și gradul de pericol al surselor de ris 
luate în evidență și monitorizate. 

- realizarea măsurilor necesare pentru informarea oportună a factorilor de decizie şi 
alarmarea populaţiei referitor la iminenta producere a dezastrelor naturale şi/sau 
tehnologice sau declanşarea prin surprindere a unor acţiuni militare din interior sau 
exterior; 

- realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi animalelor, bunurilor materiale, 
valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu conform situaţiilor de risc la care ar putea 
fi supus teritoriul naţional prin evacuare, adăpostire, apărare NBC şi asistenţă sanitară; 

- pregătirea personalului de conducere în domeniul protecţiei civile din administraţia 
publică centrală şi locală, de la nivelul instituţiilor publice şi agenţilor economici prin 
şedinţe teoretice şi practice, cursuri şi convocări în ţară şi străinătate; 

- instruirea populaţiei neîncadrate, a studenţilor şi elevilor, în vederea însuşirii regulilor 
de comportare înainte, pe timpul şi după producerea dezastrelor sau acţiunilor militare, 
precum şi pentru acordarea autoajutorului sau a primului ajutor, în caz de dificultate; 

- luarea în evidenţă a tuturor surselor şi zonelor de risc natural şi tehnologic existente pe 
teritoriul, în spaţiul aerian şi maritim al României; 

- elaborarea prognozelor privind urmările probabile ale producerii unor dezastre, calculul 
necesarului de forţe şi mijloace de intervenţie pentru diferite variante; 

- monitorizarea parametrilor de stare cuantificabili la toate sursele de risc luate în 
evidenţă, culegerea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la depăşirea 
limitelor de atenţie; 

- iniţierea şi elaborarea de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme cu privire la 
organizare, funcţionare şi principiile de întrebuinţare a structurilor de protecţie civilă pe 
timp de pace, criză sau război; 

Măsuripetimpulproduceriidezastrului: 
- salvarea (prevenireaşiprotecţia) populaţiei, animalelor, 

bunurilormaterialeşivalorilor de patrimoniu, de 
acţiuniledistructivealedezastrelorprinînştiinţare, 
alarmareşievacuaresaudispersaretemporară, adăpostire, descarcerare; 

- decontaminareachimicăradioactivă a personalului, terenului, clădirilor, 
instalaţiilorşiechipamentului, încazulproduceriiunor accidente 
nuclearesauchimice; 

- limitareaşiînlăturareaavariilor la reţelele de utilitatepublică; 
- izolareafocarelorepidemiilorsauepizootiilor; 
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- acordareaprimuluiajutor, triereaşievacuarearăniţilor la formaţiunilemedicale 
fixe sau mobile cele mai apropiate; 

- acordareaasistenţeimedicalespecializateşispitalizareapersoanelorrănite, arse, 
iradiate, contaminate, intoxicate; 

- amenajareaunorspaţii de locuitimprovizatesauspecializate, inclusiv a unortabere 
de sinistraţi (refugiaţi), pentrupersoanelerămasefărălocuinţe; 

- pazaşisupraveghereazonelorcalamitate; colectarea, depozitarea, 
transportulşidistribuireaajutoarelorumanitare de 
strictănecesitatepentrupopulaţiarămasăfărălocuinţe; 

- pazaşiînsoţireaconvoaielorumanitare; 
- înlăturareatuturorurmărilordezastrelorşiparticiparea la 

refacereacondiţiilorpentrureluarea, în stare de 
normalitateaactivităţilorsocialeşieconomice; 

 
Întoatesituaţiileîn care se participă la acţiunile de 

limitareşiînlăturareaefectelordistructiveprovocate de avarii, explozii, accidente, 
calamităţi, catastrofesauatac din aer,comandantulforţelorceintervin, înraport cu 
misiunileprimite, are următoareleobligaţii: 
 a) săasigureverificareainstalaţiilor fixe de stingereşipunereaînfuncţiune a celor care 
nu au fostafectate; 
 b) sărealizezedispozitive de acţiuneadecvate; 
 c) săasigurealimentareacontinuă cu apăaautospecialelor; 
 d) sărealizezedispozitive de rezervă de la surse de apănaturale, bazineşirăcitoare, 
pentruaaveacontinuitateînacţiuneîncazulproduceriiunoravariiînreţeaua de hidranţi; 
 e) săacţioneze cu prioritatepentrusalvarearăniţilor, 
accidentaţilorşievacuareavictimelor; 
 f) săacţionezepentruprevenireaproducerii de explozii, incendii, 
inundareaunorsubsolurisaucanaletehnologiceşipunereaîn stare liberă a unor gaze toxice, 
care pot afectasecuritateapersonalului, precum şiunelepunctevitale ale obiectivului; 
 g) săorganizezestingereaincendiilor cu prioritateînclădirileîn care se 
aflăpersoaneşiinstalaţiivitaleşipericuloase la incendiusauesteprezentpericolul de explozie; 
 h) săorganizeze, împreună cu specialiştiiobiectivului, închidereavanelor de pe 
conductele de gaze şilichidecombustibile care pot alimentafocarele de incendiu; 
 i) săorganizezestingereaeşalonatăaincendiilorîncazulproduceriisimultane a 
acestora, începând cu cele care pericliteazăviaţapersoanelorşiinstalaţiilevitale; 
 j) să destine forţelenecesarepentrusupraveghereaarderiidirijate, acoloundevanele 
de pe conducte de gaze şilichidecombustibile au fost deteriorate, precum şi pe 
timpuldescongestionăriiinstalaţiiloravariate; 
 k) săorganizezeevacuareaapei din subsolurişicanaleletehnologice; 
 l) săiamăsuripentruprotecţiapersonalului, tehniciişimaterialelor de intervenţie; 
 m) săasigurerezerva de forţeşimijloace, substanţe de intervenţie, carburanţi, 
lubrifianţi, echipament de protecţieşihranădinsursepropriisau, dupăcaz, 
săsolicitesprijinulautorităţiloradministraţieipublice locale şiagenţiloreconomici. 

Pentruintervenţia la limitareaşiînlăturareaefectelordistructivealeseismelor, 
comandantulunităţiişisubunităţii are următoareleobligaţii: 
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 a) săstabileascălocurileundesuntsurprinsepersoanesubdărâmăturişiunde s-au 
produsincendiişiavariiînreţelele de alimentarecuenergieelectrică, gaze şiapă; 
 b) săstabileascăşisă destine forţeleşimijloacelenecesareînfiecarepunct de 
intervenţiepentrusalvareapersoanelor, stingereaincendiilor, 
evacuareaapeidinsubsolurişialimentareacuapă a populaţiei; 
 c) săraportezeeşalonuluisuperiorsituaţiacreatăîn zona de competenţăsauraionul de 
intervenţie, măsurileîntreprinse, nevoile de sprijinşioriceschimbareînsituaţiaoperativă; 
 d) săstabileascămisiunile de îndeplinit la fiecarepunct de intervenţie, 
metodeleşiprocedeele de acţiune; 
 e) să participe la organizareacooperăriicucelelalteforţe care 
acţioneazăîncadrulpunctului de intervenţie; 
 f) săasiguresistemul de legăturipentruinformare, conducereşicooperare; 
 g) săstabileascămăsurile de protecţie a personalului, tehniciişimaterialelor de 
intervenţie; 
 h) săasigureschimbul de efective, masaşiodihnaacestora; 
 i) săasigurerezerva de substanţe de intervenţie, carburanţi, lubrifianţi, 
echipamentşimijloace de protecţie; 
 j) săexecute control permanent de sprijinşiîndrumare la toatepunctele de 
intervenţie. 

Pentruintervenţia la limitareaşiînlăturareaefectelordistructivealeinundaţiilor, 
fenomenelormeteorologicepericuloase, accidentelor la construcţiilehidrotehnice, 
efectivele vor fi pregătiteşidotatecuechipamentadecvatşiutilaje (veste de salvare, bărci, 
mijloace de comunicaţiişiinformatică etc.), iarunitateaşisubunitatea va 
îndepliniurmătoarelemisiuni: 
 a) participă la salvareapersoanelorsurprinse de viiturăsauizolatepeinsule, în/pe 
case sauîncopaci; 
 b) participă la evacuareaproduselorpetroliere, materialelorşisubstanţelor care în 
contact cuapareacţioneazăproducând gaze inflamabilesautoxiceşiincendii; 
 c) participă la evacuareabunurilormaterialeşianimalelorpericlitate; 
 d) acţionează la stingereaincendiilor de lichidecombustibile care ard pe 
suprafaţaapeişiaaltorincendiiproduse ca urmare a efectelorinundaţiilor; 
 e) acţioneazăpentruevacuareaapei din subsoluri, beciurişicanaletehnologiceîn care 
se aflăinstalaţiivitalepentrufuncţionareaobiectivelor, precum şi la gospodăriilecetăţeneşti; 
 f) participă la alimentareacuapă a populaţieidin zona calamitatăşi a 
unităţilorindustrieialimentare; 
 g) participă la spălareainstalaţiilortehnologice, cândacestlucru se impune, 
pentrurepunerealorînfuncţiune. 

Evacuareaapeidinobiectiveşilocuinţelecetăţenilor se execută de regulă, cu 
motopompe, folosind la nevoie, ejectoarelepentru ape mici, iartransportulapeipotabile se 
realizeazăcu autopompe cisternă, dezinfectateşiavizate de organelesanitaredinzonă. 
Spălareainstalaţiilortehnologice se face cuajutorulmotopompelorşiautopompelorcisternă. 

Înscopulînlăturăriiefectelordistructivealeaccidentelor de cale ferată, 
rutieresauaeriene, alunecărilor de teren, înzăpezirilorşialtorcatastrofe, 
unitatea/subunitatea este obligatăsăintervinăpentrusalvareaoamenilor, 
acordareaajutoruluimedical de urgenţă, stingereaincendiilor, evacuareaanimalelorşi a 
bunurilormateriale, precumşipentruprotecţiavecinătăţilorşimediului. 
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Misiunileconcreteîncazulintervenţiilorpentrulimitareaşiînlăturareaconsecinţelorneg
ativeprovocate de avarii, explozii, accidente, calamităţinaturaleşicatastrofe, se 
stabilescînraportcuforţeledisponibileşimijloaceletehnicespecificecu care 
suntînzestrateserviciileprofesionistepentrusituaţii de urgenţă, 
învedereaîndepliniriimisiunilorfiindantrenateşiserviciilevoluntare/privatepentrusituaţii 
de urgenţă. 

Însituaţiaavarieriisediilorsauadăposturilorîn care se aflăpersonalpropriu, 
comandantuliamăsuripentru: 

- precizarealocurilorîn care s-au produsdistrugerisauavariişiamploareaacestora; 
- acordareaajutorului medical de urgenţăpersoanelor care au avut de suferit; 
- executarea de cătrepersonalulspecializat a cercetării N.B.C.R. înperimetrul de 

distrugereşiînapropiereaacestuia; 
- evacuarearăniţilorşi a celorinfectaţi la 

locurilestabilitepentruacordareaasistenţeimedicaleşitratareaspecială; 
- participareapersonaluluipropriu, alături de 

forţeleşimijloaceleprevăzutesăintervină, la acţiunile de 
limitareşilichidareaefectelorprovocate de avarii, explozii, calamităţi, catastrofesauatac din 
aer; 

- salvarea, recuperareaşievacuareaînlocurilestabilite, a documentelorarhivei, 
tehnicii, aparaturiişicelorlaltemateriale din dotare; 

- degajarea, dezactivareaşidezinfectareaterenului, construcţiilorşiinstalaţiilor; 
- refacereacapacităţii de acţiuneprincompletareastocurilor de materialeşialimente, 

reorganizareaefectivelorşirestabilireasistemului de legături. 
Pregătirea 

Pregătirea forţelor specializate voluntare de intervenţie se realizează conform 
planurilor de pregatire anuale.  

Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz: 
- în poligoanele de antrenament proprii, care trebuie dotate cu aparate, utilaje, 

aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă; 
- în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

judeţene/al municipiului Bucureşti sau ale serviciilor private, în baza unor 
protocoale. 

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii din cadrul autorităţilor, 
organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută având 
la bază următoarele acte normative: 

• Legea nr. 481/2004 privindprotecţiacivilă, completatăşimodificatăprinLegea nr. 
212/2006; 

• Legea nr. 307/2006 privindapărareaîmpotrivaincendiilor; 
• Legea nr. 46/1996 privindpregătireapoulaţieipentruapărare, cu 

modificrileşicompletărileulterioare; 
• Legeaînvăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare; 
• HotărâreaGuvernuluiRomâniei nr. 308/1995 

privindorganizareaşifuncţionareaactivităţii de 
pregătireîndomeniulprotecţieicivile; 
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• OrdinulMinistruluiAdministraţieişiInternelor nr. 712/2005 
privindinstruireasalariaţilorîndomeniulsituaţiilor de urgenţă, 
modificatşicompletatprin O.M.A.I. nr. 786/2005; 

• OrdinulMinistruluiAdministraţieişiInternelor nr. 718/2005 
pentruaprobareaCriteriilor de 
performanţăprivindstructuraorganizatoricăşidotareaserviciilorvoluntarepentru
situaţii de urgenţă; 

• OrdinulMinistruluiAdministraţieişiInternelor nr. 1474/2006 
pentruaprobareaRegulamentului de planificare, organizare, 
pregătireşidesfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

• HotărâreaGuvernuluiRomâniei nr. 1579/2005 
pentruaprobareaStatutuluipersonaluluivoluntardinserviciile de 
urgenţăvoluntare; 

• OrdinulMinistruluiAdministraţieişiInternelor nr. 160/2007 
pentruaprobareaRegulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurareşifinalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţăprestate 
de serviciilevoluntareşiprivatepentrusituaţii de urgenţă; 

• HotărâreaGuvernuluiRomâniei nr. 160/2007 privindportul, descrierea, 
condiţiile de acordareşifolosire a uniformei, echipamentului de 
protecţieşisemnelor distinctive ale personaluluiserviciilorpentrusituaţii de 
urgenţăvoluntare/private; 

• DispoziţiaInspectoruluigeneral nr. 1122/I.G./23.09.2005 
pentruaprobareaMetodologiei de elaborare a documentelor de organizare, 
planificareşievidenţă a învăţământuluidininstituţiile de 
pregătiredinsubordineaInspectoratuluiGeneral; 

• OrdinulInspectorului General nr. 629 I.G. din 13.12.2006 
privindorganizareaşidesfăşurareapregătiriiîndomeniulsituaţiilor de 
urgenţăînanul 2006. 

 
Obiectivelepregătiriiîndomeniulsituaţiilor de urgenţă 
 

Obiectivegenerale 
 Îndeplinireaatribuţiilor ce revinautorităţiloradministraţieipublice locale 
şistructurilorcuatribuţiiîndomeniupentruprevenireaşigestionareasituaţiilor de urgenţă. 
 Obiectivespecifice 

• Optimizareaactivităţii de stabilire a 
măsurilorşiacţiunilorspecificepentrugestionareasituaţiilor de urgenţăcivilă; 

• RedimensionareaComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţăşi a 
CentruluiOperativpotrivitnecesităţilor operative şivolumuluisarcinilor de 
îndeplinit; 

• Asigurareafundamentăriicorecte a Planului de analizăşiacoperire a riscurilor la 
nivelulunităţii administrative teritoriale; 

• Elaborarea la nivel local a Planuluipentruasigurarearesurselorumane, 
materialeşifinanciarenecesaregestionăriisituaţiilor de urgenţă; 
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• Redefinireamisiunilor, atribuţiilorşicompetenţelorstructurilor cu 
responsabilităţipentrugestionareaşiintervenţia la situaţii de 
urgenţăprincoordonareametodologică a constituirii, 
pregătiriişifuncţionăriiorganismelor, structurilorşiserviciilorpentru 
management şiintervenţieînsituaţii de urgenţă; 

• Colaborareaadministraţiei locale şicontinuareadezvoltăriirelaţiilor cu 
instituţiilesimilare din străinătate; 

• Derulareaprogramului de dotareşioperaţionalizare a 
Serviciuluivoluntarpentrusituaţii de urgenţă; 

• Desfăşurareaactivităţilor de pregătireîncomun a 
echipelorvoluntarespecializatepecategorii de riscuri, încadrulexerciţiilor de 
alarmareşiaplicaţiilororganizate de cătreInspectoratulpentruSituaţii de Urgenţă 
“SerbanCantacuzino” Prahova. 

 Pregătireaîndomeniulsituaţiilor de urgenţă se va realizapeniveluri de competenţă, 
structurifuncţionaleşipecategorii de personal, fiindstructuratăastfel: 

1. Pregătireapersonalului de conduceredincadruladministraţieipublice locale 
cuatribuţiiîndomeniulmanagementuluisituaţiilor de urgenţă; 

2. PregătireamembrilorComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă, 
CentruluiOperativcuactivitatetemporară, a personalului de 
specialitatecuatribuţiiîndomeniileapărăriiîmpotrivaincendiilorşiprotecţiei civile, 
precumşi a personaluluiServiciuluiVoluntarpentruSituaţii de Urgenţă; 

3. Pregătireasalariaţilorşi a populaţieineîncadrateînmuncă. 
Pregătireapersonaluluinominalizat la punctele nr. 1 şi 2 se va executaprin: 
a) cursuriorganizate la CentrulNaţional de Perfecţionare a 

PregătiriipentruManagementulSituaţiilor de UrgenţăCiolpani, 
CentrulNaţionalpentru Securitate la IncendiuşiProtecţieCivilă Bucureşti 
şiCentrul Zonal de Pregătire Bacau. 

b) convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, 
exerciţiişiconcursuriorganizate de cătreInspectoratulpentruSituaţii de Urgenţă 
“SerbanCantacuzino” Prahova la niveljudeţeanşi de cătreInspectoratul General 
pentruSituaţii de Urgenţă al nivelinterjudeţeanşinaţional. 

Personalul de conduceredincadruladministraţieipublice locale 
cuatribuţiiîndomeniulmanagementuluisituaţiilor de urgenţă (primarul, 
viceprimarulşisecretarul), va participa o dată la 2-4 anila un curs de pregătirecuscoatere de 
la locul de muncă, cudurata de 5 zile, la Centrul Zonal de Pregătire Bacau. 
Cursurilesuntorganizatepeserii. 

PreşedinteleComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţăşimembriiacestuia vor 
îndrumaconducerileunităţilor de 
învăţământpentrudesfăşurareapregătiriiîndomeniulsituaţiilor de urgenţăîncondiţii de 
eficienţăşi vor asiguraasistenţă de specialitate. 

 
Pregătireasalariaţilorşi a populaţieineîncadrateînmuncă. 

 
 Salariaţiiprimăriei, şcolilor de pe teritoriulcomunei precum şicei din 
operatoriieconomici se pregătescprininstructajeşiantrenamente de avertizare, alarmare, 
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evacuare, adăpostireşi prim ajutor, înfuncţie de tipurile de risc la care sunt supuşi. 
Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, 
cerinţeleşicondiţiileorganizăriiactivităţiide instruiresuntstabiliteprin O.M.A.I. nr. 
712/2005, modificatşicompletatprin O.M.A.I. nr. 786/2005. 

Populaţianeîncadratăînmuncăse instruieşteprinparticiparea la exerciţiile de 
alarmarepublică, aplicaţiileşiexerciţiile de specialitate, prinintermediulmass-
mediaşiprinacţiunilederulate de organizaţiileneguvernamentale, 
potrivitspecificuluiacestora. 
 

Realizareacircuitulinformaţional-decizionalşi de cooperare 
 
Sistemulinformaţional-decizionalcuprindeansamblulsubsistemelor destinate 

observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocăriişiprelucrăriidatelorspecifice, 
alarmării, notificării, culegeriişitransmiteriiinformaţiilorşi a deciziilor de 
cătrefactoriiimplicaţiînacţiunile de prevenireşigestionare a uneisituaţii de urgenţă.  
    Informareasecretariatelortehnicepermanente ale 
comitetelorierarhicsuperioareasupraloculuiproduceriiuneisituaţiei de urgenţăspecifică, 
evoluţieiacesteia, efectelor negative produse, precum şiasupramăsurilorluate, se 
realizeazăprinrapoarte operative.  

Primarii, conducerilecomitetelorjudeţene/locale pentrusituaţii de urgenţăşicele ale 
unităţilor social-economiceamplasateîn zone de risc, au obligaţiasăasigurepreluarea de la 
staţiilecentraleşi locale a datelorşiavertizărilormeteorologiceşihidrologice, 
învedereadeclanşăriiacţiunilor preventive şi de intervenţie.  
 

CAPITOLUL V 
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 
 (1) Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de 
analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin 
planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 
 (2) Consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii 
riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 
 
 În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/ manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile 
de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 
    a) servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
    b) grupe de sprijin. 
 
 Pe lângă tipurile de forţe precizate mai sus, mai pot acţiona, după caz, în condiţiile 
legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei , structurile poliţiei locale, unitatea specială de aviaţie a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţile specializate/detaşamente din cadrul 
Ministerului Apărării, unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului 
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Sănătăţii Publice, organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, 
unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară veterinară, 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 forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile 
specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în 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 urgenţă, 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. 
              Resursele financiare necesare acțiunilor și măsurilor pentru prevenirea și 
gestionarea unei situații de urgență specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul local, 
precum și din alte surse interne și internaționale, în scopul realizării acțiunilor și măsurilor 
de prevenire, intervenție operativă, recuperare și reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu 
utilaje, echipamente, materiale și tehnică necesare și pentru întreținerea acestora, precum 
și pentru pregătirea efectivelor, atât pentru forțele profesioniste cât și pentru forțele 
specializate voluntare din cadrul localității. 
               Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Având în vedere faptul că 
prevenirea este o activitate permanentă, logistica trebuie să asigure derularea tuturor 
etapelor apărării împotriva dezastrelor, astfel: 

1- Asigurarea finanțării programelor pentru diminuarea riscurilor asupra vieții și 
sănătății populației, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale 

2- Asigurarea finanțării și derulării programelor de îmbunătățire a dotării pentru 
gestionarea dezastrelor; 

3- Asigurarea resurselor necesare funcționării structurilor cu activitate în domeniul 
prevenirii și gestionării dezastrelor; 

4- Finanțarea programelor pentru pregătirea autorităților și populației; 
5- Constituirea prin bugete, procentual față de prevederile acestora, de fonduri pentru 

intervenție la dispoziția autorităților cu atribuții în managementul dezastrelor; 
6- Constituirea și împrospătarea stocurilor de materiale necesare în situații de 

dezastre. 
 Finanțarea acțiunilor preventive, de intervenție și reabilitare se face, potrivit legii, prin 
bugetul local, precum și ale instituțiilor și operatorilor economici, din alte surse interne și 
internaționale. 
            Finanțarea măsurilor și acțiunilor de protecție și supraviețuire a populației pe 
timpul și după producerea situațiilor de urgență se face astfel: 

1- prin bugetul local, dacă situația de urgență s-a produs la nivelul unității 
administrativ-teritoriale a localității. 

2- Prin bugetul de stat, dacă situația de urgență s-a produs la nivel național sau 
nivelul mai multor județe; 

3- Operatorii economici și instituțiile publice au obligația prevederii în bugetele 
proprii a fondurilor necesare protecției și supraviețuirii salariaților pentru 
asigurarea continuității activității pe timpul situațiilor de urgență. 
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         Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de către 
ministere pe domenii de activitate, autoritățile centrale și locale ale administrației publice, 
cu avizul inspectoratuluipentru situații de urgență județean. Este necesară realizarea unor 
baze de date și a unor programe informatice care să fundamenteze alegera priorităților în 
activitatea preventivă. 

 
 
 

CAPITOLUL VI 
Logistica acțiunilor 

 
              Logistica trebuie să-și adapteze capabilitățile la scopurile și obiectivele cuprinse în 
strategia protecției civile, prin stabilirea priorităților necesare asigurării unui sprijun 
adecvat, dinamic și oportun pentru susținerea forțelor. Sistemul logistic trebuie să asigure 
libertatea de acțiune atât pe timp de pace, cât și în situații de criză sau război. Pentru 
susținerea participării la noi tipuri de angajamente/misiuni multinaționale de sprijin și 
asistență umanitară, acesta trebuie să fie suplu și flexibil. 
              Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de 
urgență se stabilește prin planurile de apărare specifice, de către autoritățile, instituțiile 
publice, societatea civilă și operatorii economici cu atribuții în acest domeniu, conform 
regulamentelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor 
de riscuri. 
           Forțele și mijloacele de intervenție se organizează, se stabilesc și se pregătesc din 
timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin planurile de protecție specifice. 
Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației 
de urgență specifice se asigură de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile 
și operatorii economici cu atribuții în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri și resurse 
necesare. 
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FIŞA 1   Atribuţiile Primarului 

 
Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: 
• asigura respectarea actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei 
centrale;  
• asigura executarea hotararilor Consiliului Local;  
• dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 
cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor 
administratiei publice centrale, precum si a hotararilor Consiliului Judetean;  
• ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, impreuna cu organele 
specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si 
institutiile publice din comuna sau in oras, acestea fiind obligate sa execute masurile 
stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;  
• asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si amenajarea teritoriului  
• asigura intretinerea drumurilor publice, implantarea semnelor de circulatie;  
• emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege.  
             In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau 
individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau 
dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. Primarul constata incalcarile 
legii si adopta masurile legale pentru inlaturarea acestora sau, dupa caz, sesizeaza organele 
competente.  
             In domeniul protectiei civile, atributiile principale ale primarului sunt:  
a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;  
b) aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local în domeniul protectiei civile;  
c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;  
d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;  
e) participa la exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;  
f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;  
g) aproba planurile de cooperare cu localitatile învecinate si organismele 
neguvernamentale;  
h) dispune masuri si controleaza modul de întretinere a spatiilor de adapostire colective de 
catre administratorul acestora;  
i) urmareste realizarea, întretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de înstiintare 
si alarmare în situatii de protectie civila;  
j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie 
civila;  
k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;  
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l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila în plan local;  
m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri în situatii de 
protectie civila, precum si distribuirea celor primite;  
n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de 
protectie civila;  
o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu 
energie si apa a populatiei evacuate;  
p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrata;  
q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, în probleme de 
interes comun;  
r) gestioneaza, depoziteaza, întretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de 
protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate  

 
 

Atributii specifice ale  primarilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta 
generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii 

hidrotehnice si poluari accidentale: 
 
a) asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, oficii postale si posturi de 
politie;  
b) asigura mijloacele necesare înstiintarii si alarmarii populatiei din zonele de risc ce pot fi 
afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii 
hidrotehnice si poluari accidentale;  
c) coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie 
în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii 
hidrotehnice si poluari accidentale;  
d) asigura întocmirea planurilor de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor 
accidentale;  
e) asigura organizarea actiunilor de limitare si de înlaturare a efectelor inundatiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale, pentru salvarea 
oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea si 
transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apasi alimente, asistenta 
sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;  
f) stabilesc, împreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative 
pentru identificarea si înhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de functionarea 
serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare 
cu apa, energie electricasi gaze naturale;  
g) centralizeaza datele privind urmarile inundatiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase si poluarilor accidentale si întocmesc rapoarte, potrivit continutului din 
anexele nr. 1i) si 1j) la Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 
inundatii, fenomene meteo periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari 
accidentale, pe care le transmit Inspectoratului Judetean pentru situatii de urgenta, 
Centrului operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor;  
h) asigura fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si 
mijloace de aparare, pentru actiuni operative de aparare împotriva inundatiilor si 
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fenomenelor meteorologice periculoase, întretinerea si repararea constructiilor 
hidrotehnice proprii si întretinerea albiilor cursurilor de apa în zona localitatilor;  
i) asigura realizarea si întretinerea corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a 
apelor pluviale, îndepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albia majora a 
cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor;  
j) urmaresc întocmirea hartilor de risc la inundatii a localitatilor atât din revarsari de 
cursuri de apa cât si din scurgeri de pe versanti si introducerea lor în Planurile de 
Urbanism General si respectarea regimului de constructii în zonele inundabile, conform 
prevederilor Legii nr. 575/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea V-Zone de risc natural. 
 

Obligațiile conducătorilor instituțiilor publice, agenților economici, proiectanților, 
constructorilor, beneficiarilor și salariaților 

 
Conducătorii instituțiilor publice, patronii și managerii agenților economici, 
indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligații principale: 
 

a) Asigură identificarea,monitorizarea și evaluarea factorilor de risc specifici, 
generatori de evenimente periculoase; 

b) Stabilesc și urmăresc îndeplinirea măsurilor și a acțiunilor de prevenire și de 
pregătire a intervenției, în funcție de încadrarea în clasificarea de protecție civilă; 

c) Organizează și dotează, pe baza criteriilor de performanță elaborate de 
Inspectoratul General pentru Situații de urgență, servicii sau formațiuni proprii de 
urgență și stabilesc regulamentul de orgnizare și funcționare a acestora. 

d) Participă la exerciții și aplicații de protecție civilă și conduc nemijlocit acțiunile de 
alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de 
urgență desfășurate de unitățile proprii. 

e) Asigură gratuit forțelor de intervenție chemate în sprijin în situații de urgență 
echipamentele, substanțele, mijloacele și antidoturile adecvate riscurilor specifice. 

f) Organizează instruirea și pregătirea personalului încadrat în muncă privind 
protecția civilă. 

g) Asigură alarmarea populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii 
desfășurate. 

h) Prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării 
activităților de protecție civilă. 

i) Înștiințează persoanele și organismele competente asupra factorilor de risc și le 
semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații 
de urgență civilă la nivelul instituției sau agentului economic. 

j) Stabilesc și transmit către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor 
regulile și măsurile de protecție specifice, corelate cu riscurile previzibile la 
utilizare,manipulare, transport și depozitare. 

k) Încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență 
profesioniste sau voluntare. 

l) Mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de 
adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin 
evidența acestora și le verifică periodic. 
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m) Îndeplinesc alte obligații și măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele și 
organele abilitate. 

Conducătorii instituțiilor publice și ai agenților economici, indiferent de forma de 
proprietate, sunt obligați să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor de alarmare pe 
clădirile proprii. 
Agenții economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore în care sunt 
implicate substanțe periculoase se supun și prevederilor legislației specifice. 

 
 
 
 

STRUCTURA-CADRU 
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

 
Capitolul I - Dispoziţiigenerale 
    Secţiunea I. Definiţie, scop, obiective 
    Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 
    2.1. Acte normative de referinţă 
    2.2. Structuri organizatorice implicate 
    2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu 
    Capitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale 
    Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief 
    Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice 
    Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică 
    Secţiunea a 4-a. Populaţie 
Secţiunea a 5-a. Căi de transport 
Secţiunea a 6-a. Dezvoltareeconomică 
    Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale 
    Secţiunea a 8-a. Specific regional/local 
    Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă 
    Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 
    Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor industriale şi de incendiu 
    Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice 
    Capitolul IV - Acoperirea riscurilor 
    Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 
    Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 
    Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor 
    Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie 
    Secţiunea a 5-a. Instruirea 
    Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
    Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare 
    Capitolul VI - Logistica acţiunilor 
 
Anexa 
Planul cadastral 
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Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea 

riscurilor în localitatea Cornu-județul Prahova 
 
 

Nr. 
Crt 

DENUMIRE 
AUTORITATE/FACTOR 

COORDONATE PERSOANA 
DE CONTACT 

ATRIBUȚII ÎN 
PAAR 

(conform fișei nr...) 
1 PRIMAR BD. EROILOR, 

NR. 742, 
CORNU 

NANU 
CORNEL 

0735003535 

Conform atribuțiilor 
președinților C.L.S.U 

2 VICEPRIMAR STR. MIHAI 
VITEAZUL, NR 

19, CORNU 

SAVU 
NICOLAE 

0735549501 

Conform atribuțiilor 
vicepreședinților 

CLSU 
3 SECRETAR STR. CAROL I, 

NR.1051 
CORNU 

IANCU 
DANIELA 

0735549505 

Conform atribuțiilor 
secretarilor CLSU 

4 ȘEF S.V.S.U. BD. EROILOR, 
NR. 746, BL.1, 

SC.B, ET.1, 
AP.3 

Constantin 
Ionuț Ciprian 
0786323803 
0773804084 

Conform atribuțiilor 
legale ale șefilor 

serviciilor voluntare 
pentru situații de 

urgență 
5 DIRECTOR SC UTILITĂȚI 

APASERV CORNU SRL 
STR. CAROL I. 

NR.912, 
CORNU 

BURLACU 
GHEORGHE 

0745129183 

Monitorizarea 
permanentă a 
parametrilor 

hidrografici și 
transmiterea datelor 

către autoritățile 
competente 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR 
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                     CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL COMUNEI, 

  Daniela IANCU 
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