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HOTĂRÂREA nr. 10 
privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1204/12.04.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1205/12.04.2021; 
- HCL nr. 5/18.01.2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 
- dispozițiile art. 10, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
- prevederile art. 13, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a 
structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, adoptat prin 
HCL nr. 5/18.01.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului Comunei 
Braniștea și responsabilului cu protecția civilă în cadrul primăriei. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - județul Mehedinți, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și 
va fi afișată la avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției. 
 
 Adoptată astăzi 21 aprilie 2021 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

                      Președinte de ședință,                                                                Contrasemnează, 
                           Consilier local,                                                            Secretar General UAT Braniștea, 
                          Butăriță Nicolița                                                                       Blăgniceanu Ionuț 
 

mailto:secretar@clbranistea.ro
http://www.clbranistea.ro/
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Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Secţiunea 1 - Definiţie, scop, obiective 
 

Definiţie 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Braniștea, denumit în continuare PAAR, cuprinde 
riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţii administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor specifice. 
 

Scop 
Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin autoritatilor si 
agentilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru 
unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
 

Obiective 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, 
reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma 
identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor 
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 
Primarul asigura conditiile necesare elaborarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, avand 
totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necesare pentru punerea in aplicare a acestora potrivit 
legii. 
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor la nivelul comunei Braniștea revin tuturor 
factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 
Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de exemplare din care 
unul va fi pus la dispozitia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Drobeta„ Jud.Mehedinți. 
 

Secţiunea a 2-a Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor 
 

2.1 Actele normative de referinţă care au stat la baza intocmirii prezentului plan sunt urmatoarele: 
- Ordinul nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private; 
- Ordinul nr. 2/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și 

asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție 
civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.259/2006; 

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004;  
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  
- O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a structurii-cadru a 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, 

comunitare pentru situaţii de urgenţă;  
- H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a I.G.S.U.;  

file:///A:/cap.1(DISPOZITII%20GENERALE)/Definitie%20Scop%20Obiective.doc
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- H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de 
urgenţă profesioniste; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun 

avizarii/sau autorizarii privind securitatea la incendiu ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G.R. nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, 

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;  
- Ordinul M.M.D.D. nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de 

securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care 
sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 191/04.03.2004);  

- Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
- Ordinul comun M.A.I.-M.M.D.D. nr.520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a 

accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 522/16.06.2006);           
- Hg nr. 447 /2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi 

conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii. 
 

  2.2 Structuri organizatorice implicate: 
 

Pentru întocmirea şi punerea în aplicare a planului au fost implicate următoarele structuri 
organizatorice de pe raza unitatii administrativ teritoriale al comunei Braniștea,care prin specificul 
activitatilor desfasurate,constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta: 

- Consiliul Local al comunei Braniștea; 
- Primarul comunei Braniștea; 
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Braniștea; 
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Braniștea. 

 

CAPITOLUL II 

Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale 
  

Localitatea Braniştea este atestata pentru prima data în anul 1835 pe o harta rusească. Din date 
de arhiva, localitatea Braniştea a avut statut de comuna până în anul 1968 când are loc ultima împărţire 
administrativă a tarii şi reorganizarea pe judeţe; atunci se desfiinţează mai multe comune printre care 
şi Comuna Braniştea care apare apoi împreună cu satul Goanţa în componenta Comunei Vânători. 
Comuna Braniştea se va reînfiinţa în anul 2004 cu doua sate în componenta, prin adoptarea Legii 
84/2004 pentru înfiinţarea unor comune. 

Localităţile Braniştea şi Goanţa s-au dezvoltat în zona de câmpie în care terenurile arabile sunt 
predominante şi justificau cultivarea pământului şi în special grădinăritul ca activitate de bază în 
practica tradiţională, în limitele gospodăriilor populaţiei afirmate ca mici unităţi de producţie agricolă. 
Spaţial, localităţile s-au dezvoltat compact, în forma areolara, una în continuarea celeilalte, despărţite 
de pârâul Drincea. Cu o populaţie relativ mare şi care începe sa se stabilizeze, cu acces facil la un drum 
naţional, comuna are perspective de dezvoltare pe baza valorificării potenţialului agricol de care 
dispune. 

Elemente ale cadrului natural 
Relieful: 
Comuna Braniştea cu satele componente Braniştea şi Goanţa este situată în partea de sud-est 

a judeţului şi are o suprafaţă de 32,39 km2. Reşedinţa de comună - Braniştea - şi satul Goanţa sunt 
aşezate în Câmpia Punghina, formată din mai multe terase. Terasele ocupate de localităţile respective 
sunt cele situate în sud, având 70 - 90 m, relieful este larg vălurit în partea de nord a câmpiei şi scade 
treptat din înălţime estompându-se foarte mult spre sud. In partea estica a localităţilor Goanţa şi 
Braniştea se dezvoltă o terasă cu altitudinea de 80-100 m. Prin această particularitate, relieful comunei 
Branişte poate fi caracterizat ca fiind unul tipic de câmpie. 
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Sectiunea 1.    Amplasare geografica si relief 
a) Suprafata,vecinatati 

Comuna Braniștea  este situata in în partea de sud a judeţului Mehedinți și se învecinează cu 
următoarele localităţi: 
– est: comuna Dîrvari 
– vest: comunaVînători 
– sud: comuna Cujmir 
– nord: Punghina,sat Cearâng 
 

 

 

 

 

Sectiunea a 2-a.   Caracteristici climatice 
 
Este de tip temperat continental cu uşoare influenţe submediteraneene. 
Caracteristicile climatice ale zonei: 
- radiaţia solară globală - 125kcal/mp; 
- durata de strălucire a soarelui (medie anuală) - 2200 ore; 
- temperatura medie anuală - 11,7 0 C; 
- temperatura medie a lunii ianuarie —1,0° C; 
- temperatura medie a lunii iunie - +23 °C; 
- precipitaţii medii anule - 600-700 mm; 
- nebulozitate (medie anuală) - 105 zile / an; 
- zile senine (medie anuală) - 60-70 zile / an; 
- zile cu ceaţă (medie anuală) - 65-70 zile / an; 
- viteza vântului (maximă anuală) - 20-30 m / s. 
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Sectiunea a 3-a.  Reteaua hidografica  
Reţeaua hidrografică a comunei este reprezentată de pâraiele Drincea şi Corlăţel. Cel mai 

important pârâu este Drincea care are o suprafaţă de bazin de 843 km2, un curs de 72 km şi coboară 
de la o altitudine de 318 m (la izvoare) şi 32 m la vărsarea în Dunăre. Pârâul Drincea străbate ambele 
sate componente ale comunei şi primeşte ca afluent apele pârâului Corlăţel. In general debitul celor 
două pâraie este redus. în perioada cu precipitaţii bogate apele pâraielor ies din maluri şi produc 
inundaţii în cele două sate ale Comunei Braniştea. Aceste inundaţii se produc şi datorită traseului foarte 
dezordonat al pârâului Drincea şi vitezei reduse de curgere a apei. In acest sens, este necesara 
regularizarea albiei minore a paraului Drincea in special si secundar al paraului Corlatel. 

La baza piciorului terasei din partea de est a satelor Goanţa şi Braniştea se găsesc numeroase 
izvoare de terasă cu debite importante care pot fi captate. Apa subterană în zona Goanţa - Braniştea 
se găseşte la adâncimi cuprinse între 2,50 m şi 3,50 m. La viiturile pâraielor Drincea şi Corlăţel, nivelul 
apei freatice creşte foarte mult, ajungând la nivelul terenului natural. Apa freatică este constantă în 
orizonturi acvifere alcătuite din nisipuri şi pietrişuri. Posibilităţile de alimentare cu apă a satelor Goanţa 
şi Branişte: izvoare şi puţuri forate în comuna Vânători. Un foraj hidrogeologic de observaţie a fost 
executat la sud de satul Goanţa şi s-au obţinut datele: NH=2,4 m, orizont acvifer 2,4 - 49,0 m, debit 1,8 
I la o denivelare de 1,5 m. Fenomene cauzate de condiţiile hidrogeologice: în satele Goanţa şi Braniştea 
nivelul freatic se află la adâncimea de 2,5 - 3,5 m, stratul permeabil începe de la suprafaţa terenului 
natural în perioada de viituri a pârâului Drincea, o parte din ape este preluată de orizontul acvifer 
făcând să crească foarte mult, până aproape sau chiar la nivelul terenului natural, producând degradări 
ale solului şi ale construcţiilor. 
 

Sectiunea a 4-a.   Populatie 

Indicatori demografici 

Datele de recensământ din anul 2002 : populaţia comunei - 2241 locuitori din care 1129 bărbaţi 

(50,3%) şi 1112 femei (49,7%). 

- localitatea Branişte - 1648 locuitori 

- localitatea Goanţa - 593 locuitori 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sex : 

- grupa 0 - 1 4 ani - 367 pers. (16,3%) şi (16,6% la recens. 1992) 

- grupa 1 5 - 5 9 ani -1155 pers. (51,5) şi (52% la recens. 1992) 

- grupa 60 şi peste - 719 pers. (32,2) şi (31,4% la recens. 1992). 

Evoluţia populaţiei şi ritmul de creştere după date de recensământ: 

 

 Din datele prezentate mai sus rezultă: 

localitatea 1977 1992 1997 2002 1992/1977 

Braniste 2120 1702 1650 1648 -19,7% 

Goanta 788 675 625 593 -20,6% 

Total comuna 2908 2375 2275 2241 -18,3% 

 

- o scădere permanenta a populaţiei, în medie cu 26 locuitori pe an în perioada 1977 - 2002 (0,9 
% pe an); 

- un spor natural negativ urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei, cu dezechilibre între 
grupele de vârstă; 

- o populaţie îmbătrânită ce menţine ponderea mortalităţii, creşte dezechilibrul pe vârste, cu 
consecinţe în scăderea populaţiei active. 

Scăderea populaţiei după anul 1977 a fost determinată de migrarea populaţiei tinere în 
perioada atragerii de forţă de muncă prin deschiderea unor investiţii industriale în municipiul Dr. Tr. 
Severin, Combinatul chimic întreprinderea miniera etc. 

După anul 1997 populaţia localităţilor Branişte şi Goanţa prezintă o scădere uşoară, cu tendinţe 
de stabilizare. Aceiaşi constatare reiese şi din datele primăriei Branişte. 
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Sectiunea a 5-a.   Căi de transport 

In teritoriul Comunei Braniştea circulaţia între localităţi este asigurata numai rutier, prin 
intermediul a doua drumuri comunale: DC 98 şi DC 100. Prin drumul comunal DC 98 care are punct de 
pornire DN 56A în localitatea Vânători, se asigură legătura celor doua localităţi Braniştea şi Goanţa cu 
localitatea Vânători şi Dârvari şi din acesta (DN 56A), cu celelalte localităţi din judeţ. Acest drum este 
modernizat pe sectorul Vânători -Goanţa - Braniştea la parametrii unui drum comunal cu 6 m parte 
carosabilă şi o suprastructură din îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. Drumul se află în stare bună de 
întreţinere, însă în intravilan nu sunt amenajate platforme de parcare autovehicule şi nici trotuare. De 
asemenea, nu sunt sistematizate trecerile de pietoni. Pe sectorul Goanţa - Dârvari, drumul este 
nemodernizat, cu suprastructura de pământ, greu practicabil în perioadele ploioase din an. Drumul 
comunal DC 100 leagă localităţile Braniştea şi Goanţa cu localitatea Cujmir şi se intersectează în partea 
de sud-vest a localităţii Goanţa cu DC 98 - Vânători - Dârvari. Este un drum modernizat, cu infrastructura 
din asphalt.Localităţile Braniştea şi Goanţa sunt străbătute de ambele drumuri, DC 98 şi DC 100, care 
se intersectează pe sectorul intravilan a localităţii Goanţa în partea de sud a acesteia. In teritoriul 
intravilan cele doua drumuri funcţionează ca străzi principale, modernizate cu covor asfaltic.. Podul 
peste pârâul Drincea a fost refăcut in totalitate,permițând acum o circulație fluientă și usoară.. Străzile 
existente în perimetrul construibil sunt străzi partial modernizate cu suprastructură din covor asfaltic.. 
Transportul în comun este organizat de la Drobeta Turnu Severin oraş cu care locuitorii celor doua sate 
au relaţii de vizite, cumpărături, asistenţă medicală, învăţământ şi în special pentru desfacerea 
produselor agricole (legume, zarzavaturi, lapte etc.) In centrul satului Braniştea este amenajată o staţie 
de autobuz acoperită. 

Modernizarea drumurilor comunale si satesti constituie o prioritate la nivel de UAT atat din 
punct de vedere socio- economic cat si a imbunatatirii timpului de raspuns in situatii de urgenta ,in 
ceea e priveste interventia cu mijloace tehnice de interventie (autospeciale, ambulante smurd, 
etc).Exista proiecte (fonduri europene si guvernamentale)referitor la reabilitarea si modernizarea 
drumurilar la nivel de UAT. 
 

Secțiunea a 6-a. Dezvoltarea economică 

Potenţialul economic al Comunei Braniştea susţine numai activitatea agricola, aceasta fiind 
principala activitate a locuitorilor care orientează şi profilul economic al teritoriului şi localităţilor - 
profil preponderent agricol. Activităţi de tip industrial, depozitare şi construcţii nu exista. Localităţile 
sunt deservite parţial de centrul de polarizare Cujmir. 

Agricultura / fond funciar: 
Teritoriul administrativ al comunei Braniştea conform datelor OCPI în anul 2004 are suprafaţă 

totala de 3239 ha din care: 
- suprafaţă agricolă - 3086ha (teren arabil-2881ha, pasuni-145ha, vii-60ha) 
- suprafaţă neagricolă - 153ha (ape-25ha, drumuri-63ha, curti-constr-58ha, teren neproductiv-7ha). 

Terenul agricol în suprafaţă de 2996 ha este în proprietate particulară, iar 10 ha sunt în 
proprietatea parohiei. Activitatea agricola reprezintă în prezent activitatea de baza a comunei şi este 
prestată de gospodăria familială în medie cu 3,2 ha teren, cu mijloace tradiţionale, dar şi mecanizate. 
O preocupare speciala a proprietarilor de teren o reprezintă cultura zarzavaturilor (grădinăritul), însă 
zona este favorabila şi pentru cultura de porumbi, struguri, sfeclă de zahăr, soia şi creşterea bovinelor. 
Gospodăriile populaţiei cu număr restrâns de persoane, de regulă în vârstă, nu pot executa lucrări de 
anvergura necesare valorificării eficiente a terenului agricol şi nici nu au capacitatea să dezvolte 
activităţi agricole eficiente prin atragere de fonduri prin programe SAPARD. Unităţile de producţie 
agricolă sunt reprezentate numai de gospodăria particulară cu 3,2 ha în medie teren agricol, 
exploatarea pământului fiind făcută cu utilaje proprii ale proprietarilor de pământ. 

Valorificarea suprafeţelor agricole: 
In teritoriul administrativ al comunei Branişte, suprafaţa agricolă este de 3086 ha şi este 

valorificată de proprietarii particulari în proporţie de 97%. Intreaga suprafaţă agricola conform bonitării 
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făcute de OSPA în 1995 aparţine grupei II de fertilitate, terenul fiind pretabil culturii porumbului, 
legume, grâu şi plante tehnice. 

     SECȚIUNEA a 7-a. Infrastructuri locale 
• Instituţii şi servicii publice: 
• Administraţie: 
• Sediu primărie, construcţie nouă cu parter și mansardă în stare foarte  buna amplasata în 

centrul localităţii Braniştea. Suprafaţă construita este de la sol este de 511mp. iar suprafaţa 
desfățurată este 728mp.. 

• Invăţământ: 
• Şcoala gimnazială din centrul reşedinţei de comună Braniştea funcţionează în două corpuri de 

clădire dintre care una este în stare bună. Ambele construcţii parter au o suprafaţă de 510 mp 
şi teren în suprafaţă de 5000 mp. Şcoala are 8 săli de 

• clasă şi un laborator cu 210 locuri. Şcoala primară din centrul satului Goanţa - clădire în stare 
bună cu 2 săli de clasă cu 30 de locuri. Clădirea are o suprafaţă construită de 160 mp şi un teren 
de cca. 1000 mp. Grădiniţa din satul Branişte - clădire parter în stare satisfăcătoare, dispune de 
3 săli de clasă pentru 50 locuri. Suprafaţă construita este de 300 mp. şi a terenului de 1000 mp. 

• Cultură: 
• Cămin cultural cu 200 de locuri amplasat în zona centrala a localităţii Braniştea, clădire în stare 

bună în suprafaţă de 210 mp. dar fără teren aferent construcţiei. 
• Sănătate: 
• Dispensar uman amplasat în satul Braniştea într-o clădire întreţinută. Suprafaţa construită este 

de 150 mp, suprafaţă terenului este de 2000 mp. şi  funcţionează permanent.  
• Comerţ: 
• Magazine sătesti privatizate ,care asigură nevoile populaţiei. 
• Culte: 
• Pe teritoriul satului Braniştea există două biserici ortodoxe, una în construcţie şi alta înscrisă pe 

lista monumentelor din patrimoniul naţional: Biserica Sfinţii Voievozi, datată din 1807 care 
necesită lucrări de reparaţii şi restaurare şi o alta biserica ortodoxa în localitatea Goanţa. 

• Sport: 
• La intrarea în satul Braniştea există un teren pentru activităţi sportive în suprafaţă de cca.1 ha 

care, însă, nu dispune de nici un fel de amenajări. 
• Alte obiective:. 
• De asemenea localităţile dispun de un singur cimitir autorizat si funcţional si de un teren pentru 

infiintarea unui nou cimitir, ambele terenuri amplasate la extremităţile intravilanului şi, de doua 
amplasamente rezervate pentru amenajarea depozitelor de gunoi menajer. 
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CAPITOLUL III 
ANLIZA RISCURILOR GENERATOARE  DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 Secțiunea1. Analiza riscurilor naturale 
- cutremure: 

localitatea este dispusă în zona seismică de intensitate mai mică de VII pe scara MSK.Fondul 
construit ete cu o structură mai puțin rezistentă în gospodăriile populației,dar cu toate acestea nu au 
fost semnalate pagube materiale majore la cutremurul din 4 martie 1977. 

- inundații: 
Reţeaua hidrografică a comunei este reprezentată de pâraiele Drincea şi Corlăţel. Cel mai 

important pârâu este Drincea care are o suprafaţă de bazin de 843 km2, un curs de 72 km şi coboară 
de la o altitudine de 318 m (la izvoare) şi 32 m la vărsarea în Dunăre. Pârâul Drincea străbate ambele 
sate componente ale comunei şi primeşte ca afluent apele pârâului Corlăţel. In general debitul celor 
două pâraie este redus. în perioada cu precipitaţii bogate apele pâraielor ies din maluri şi produc 
inundaţii în   special pe terenurile agricole din  vecinătatea pâraielor. 
In ultimii ani s-a reusit regularizarea râului Drincea,au fost construite poduri noi,moderne in zonele 
subdimensionate și astfel riscul de inundații a scăzut foarte mult. 
-inundațiile in această zonă sunt monitorizate de SGA Mehedinți,fiin transmise informații și avertizări 
ori de câte ori este cazul. 
-in cazul producerii de inundații,evacuarea persoanelor și a bunurilor se va face la  cele două locații 
stabilite în acest sens,respective Școala Braniștea și Căminul Cultural,care se găsesc in afara ariei 
inundabile. 
Secțiunea a 2-a.Analiza riscurilor tehnologice 
1.Riscuri industriale: 
-în zonă nu sunt activități care să prezinte pericole de accidente majore. 
2.Riscuri de transport și depozitare a produselor periculoase 
-nu s-au semnalizat accidente produse pe rețeaua de rutierieră din zonă privind transportul de material 
periculoase. 
3.Riscuri Nucleare: 
-localitatea Braniștea se regăsește la o distanță de 85 de km. Față de localitatea ,,KOSLODUI,, și poate 
fii afectată în cazul producerii unui accident nuclear,fapt pentru care a fost întocmit planul local de 
prevenire și interventie în situații de urgență.nucleară în care sunt cuprinse toate măsurile și acțiunile 
ce se întreprind în acest sens. 
- riscuri de poluare a apelor – nu au fost situaţii, dar exista posibilitatea poluarii apelor raurilor care 
tranziteaza comuna prin deversarea accidentala  sau depozitare necontrolata a deseurilor menajere 
sau de alta natura pe malurile apelor . 
  - prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări –nu au fost situatii;  
- eşecul utilităţilor publice – Instalatiile si retelele de energie electrica sunt functionabile,neexistand 
pericolul intreruperii alimentarii pe o zona extinsa , eventualele defectiuni la retele putand afecta pe 
termen scurt un numar  restrans de locuinte din  comuna ,dar  caderea retelei de alimentare cu apa 
alimenteaza toata comuna. 
   g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos – nu au fost situaţii; 
- muniţie neexplodată - nu au fost situaţii; 
 Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele: cartuse de toate tipurile, 
proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele si orice elemente incarcate cu substante 
explozive. In timp de pace si razboi un mare rol il prezinta actiunea de identificare a munitiei si apoi 
neutralizarea acestora in poligoane speciale si de un personal calificat in acest domeniu. Detectarea 
propriuzisa (nu intamplatoare) a munitiei ramasa neexplodata se face de catre formatiunile de 
specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performante, care pot detecta 
munitia la mari adancimi. 
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La descoperirea oricarui tip de munitie (in special de elevi, tineri etc.) trebuie respectate 
urmatoarele reguli: 
- sa nu fie atinse, lovite sau miscate; 
- sa nu se incerce sa se demonteze focoasele sau alte elemente componente; 
- sa nu fie ridicate, transportate si depozitate in locuinte sau gramezi de fier vechi; 
- sa se anunte imediat organele de politic, care la randul lor anunta organele de protectie civila si 
care intervin pentru ridicarea munitiei respective. La locul descoperirii munitiei, organele de politic 
asigura paza locului pana la sosirea organelor de protectie civila 
    Secţiunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" 
 – nu au fost situatii,dar exista probabilitatea de aparitie 
Epidemii şi epizootii  
 Numim epidemie răspândirea în proportii de masă şi intr-un timp scurt a unei boli transmisibile la 
oameni, determinând astfel erodarea stării de sănătate a populatiei şi perturbarea activitătilor 
economice, sociale şi de altă natură. Declanşarea efectelor vătămătoare se datorează actiunii specifice 
provocate de agentii patogeni asupra oamenilor.  
 Lantul epidemic: sursa de infectie, căile de transmitere şi omul receptiv.  
 Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare digestivă şi transmise prin 
vectori şi plăgi.  
 Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea convulsivă, meningita cerebro – 
spinală, parotidita epidemică şi gripa.  
 Cu poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria  
bacilară, holera, toxiinfectiile alimentare şi hepatita epidemică.  
 Transmise prin vectori şi plăgi: tifosul exantematic, malaria, febra galbenă, ciuma, tetanosul.  
 Epizootiile reprezintă răspândirea în proportii de masă în rândul animalelor a unor boli infecto- 
contagioase, unele din ele putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu animalele bolnave 
sau prin consumul de produse de origine animală contaminată. Detinătorii de animale au obligatia şi 
răspunderea aplicării măsurilor stabilite de organele sanitar – veterinare pentru prevenirea şi 
combaterea bolilor transmisibile la animale precum şi de asigurarea bazelor materiale şi a conditiilor 
organizatorice necesare.  
Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice şi parazitare.  
Bacteriene: tuberculoză bovină, bruceloză, leptospiroză, salmoneloză, antraxul, stafilococia şi 
tetanosul.  
Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza.  
Parazitare: trichineloza, echinocoza, dermatomiceea.  
    Secţiunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu 
-au fost semnalate incendii de intensitate mică la vegetația uscată de pe câmpuri; 
-pe raza comunei nu avem zone împădurite,dar avem zone întinse cultivate cu păioase care pot fi 
afectate de incendii. 
    Secţiunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale 
-nu au fost semnalate evenimente sociale neplăcute pe raza comunei. 
    Secţiunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri 
-nu au fost semnalate alte tipuri de riscuri. 
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CAPITOLUL IV 
ACOPERIREA RISCURILOR 

 

Secțiunea1. 
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în stabilirea 

etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea 
obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile 
viitoare (completarea alternativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea alternativei 
de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului 
optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea 
acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare. 
 Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere se încheie protocoale de colaborare cu instituţiile similare 
din ţările cu care există graniţe comune, care prevăd modalităţi de informare asupra pericolelor 
probabile, de avertizare/alarmare în cazul manifestării acestora, modalităţile de intervenţie comună 
asupra riscurilor transfrontaliere, precum şi exerciţiile şi aplicaţiile cu participare internaţională. 
    (1) Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
    a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente; 
    b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
    c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
    d) exerciţii şi aplicaţii. 
    (2) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
    a) controale şi inspecţii de prevenire; 
    b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
    c) acordul; 
    d) asistenţa tehnică de specialitate; 
    e) informarea preventivă; 
    f) pregătirea populaţiei; 
    g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
    h) alte forme. 
    Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la: 
    a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative; 
    b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de 
risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, autospeciale de 
stingere cu pulbere şi azot, autospeciale pentru descarcerare şi iluminat, autoscări pentru salvare de la 
înălţime şi alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali, scafandri, alpinişti 
etc.; 
    c) zona de acoperire a riscurilor; 
    d) timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din specialişti ai inspectoratului judeţean al 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă; 
    e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii; asistenţă 
medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de persoane; salvări de animale etc.; 
    f) alte informaţii considerate necesare. 
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Secțiunea a 2-a 
Etapele de realizare a acţiunilor 

    Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
    a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie; 
    b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
    c) deplasarea la locul intervenţiei; 
    d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 
intervenţie; 
    e) transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
    f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
    g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
    h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
    i) manevra de forţe; 
    j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
    k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
    l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
    m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 
    n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
    o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
    p) restabilirea capacităţii de intervenţie; 
    q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior; 
    r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare 

Secțiunea a 3-a     
Faze de urgenţă a acţiunilor 
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
    a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/obiectivul afectat; 
    b) urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
    c) urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
    d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă 
durată. 
    

Secțiunea a 4-a   Acţiunile de protecţie-intervenţie 
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru: 

    a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul 
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă 
necesitate; 
    b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi; 
    c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă 
specifice; 
    d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
    e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate 
pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, 
spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de 
urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi 
securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale 
pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de 
diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri 
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care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri 
pentru învăţământ; 
    f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele 
din dotare. 
   

Secțiunea a 5-a      
Instruirea 

    (1) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin 
lege, pe baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul Judeţean ,,Drobeta,, pentru situaţii de 
urgenţă şi aprobate de Comitetul Judeţen Mehedinți pentru situaţii de urgenţă. 
    (2) Prefecţii, primarii şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a 
asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie a modalităţilor 
de acţiune conform planurilor aprobate de analiză şi acoperire a riscurilor. 
 
Secțiunea a 6-a      
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
    Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, 
măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi 
transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare 
a unei situaţii de urgenţă. 
    Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă ierarhic 
superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor 
negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative. 
    Primarii, comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile 
operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la 
staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării 
acţiunilor preventive şi de intervenţie. 
 
Secțiunea a7-a    
Coordonarea si conducerea 
În scopul asigurării unei coordonării şi conduceri unitare a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă 
CLSU Braniștea cooperează / colaborează permanent cu toate instituţiile şi structurile judeţene cu 
atribuţii în acest domeniu.  
Astfel, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinți prin structurile de 
intervenţie din subordine acţionează, potrivit domeniului de competenţă, la ordinul sau, după caz, la 
solicitarea:  
-Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;  

-Preşedinţilor Comitete Locale pentru Situaţii de Urgenţă;  

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare şi complexitate ridicată, potrivit procedurilor în 
vigoare, la nivelul judeţului Mehedinți se activează Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei.  
Implementarea la nivelul judeţului Mehedinți a Sistemului de Management Informaţional pentru 
Situaţii de Urgenţă a condus la înfiinţarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
Mehedinți(C.J.C.C.I.) care reprezintă structura interinstituţională destinată asistării decizionale a 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi coordonării acţiunilor de intervenţie asociate 
situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.  
C.J.C.C.I. este compus din reprezentanţi ai instituţiilor judeţene descentralizate sau deconcentrate, 
reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, funcţionarea în regim de rutină fiind 
asigurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta,,.  
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CAPITOLUL V 
Resurse umane, materiale şi financiare 

 

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 
acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de 
comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 

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: 

- serviciul voluntar pentru situații de urgență; 
- formațiune de asistență medicală de urgență; 
- echipe de căutare-salvare; 
- grupe de sprijin. 

Pe lângă tipurile de forţe precizate mai pot acţiona, după caz, în condiţiile legii: unităţile poliţiei 
și serviciile voluntare din comunele vecine. 

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. 

 

 

CAPITOLUL VI 
Logistica acţiunilor 

 

  (1) Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se 

stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, instituţiile publice, 

societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri. 

(2) Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi 

acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de 

urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în 

raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 
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ANEXE  
Anexa nr. 1 - Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în unitatea administrativ-teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta metodologie; 

Anexa nr. 2 - Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie; 

Anexa nr. 3 - Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării 
situaţiilor de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei 
şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor; 

Anexa nr. 4 - Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de competenţă 
a unităţii administrativ-teritoriale; 

Anexa nr. 5 - Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri; 

Anexa nr. 6 - Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de 
alarmare a populaţiei în cazul evacuării; 

Anexa nr. 7- Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de 
urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.); 

Anexa nr. 8 - Planuri şi proceduri de intervenţie; 
Anexa nr. 9 - Schema fluxului informaţional-decizional; 

               Anexa nr.10 – Tabel cu necesarul şi existentul mijloacelor de transport 
care pot fi folosite pentru evacuare  
Anexa nr.11  - Legaturile telefonice cu esaloanele superioare 

               Anexa nr.12 - Organizarea instiintarii si aducerii membrilor CLSU la sediul primariei 
Anexa nr. 13 - Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora; 
Anexa nr. 14 - Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice; 
Anexa nr. 15 - Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect; 
Anexa nr. 16 - Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare 

existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru 
situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.; 

Anexa nr. 17 - Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 
Anexa nr.18 - Harti de risc 

 
 

 

Sef SVSU 

                                                   Văduva Constantin 
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                                                                                                      Anexa 1 

 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Braniștea. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate autoritate  Persoană(e) de contact  Atribuţii 
în PAAR 
conform 
fişei nr. 

1 Primar  Comuna Braniștea 
tel/fax0252/395190 e-mail-
secretar@clbranistea.ro 

Marin Ion             

 tel.0733038006 

Fisa nr.1 

2 Viceprimar  Comuna Braniștea 
tel/fax0252/395190 e-mail-
secretar@clbranistea.ro 

Toma Constantin   
tel.0720080593 

Fisa nr.2 

3 Dispensar Medical  Comuna Braniștea   
tel/0252/395822  

CMI TEOSAN-DR.Iorga Narcisa 
Teodora                tel.0723306338 

Fisa nr.3 

4 Poliţia Română Comuna Braniștea 
tel/fax0252/395865 

- Fisa nr.4 

5 S.V.S.U. Comuna Braniștea 
tel/fax0252/395190 e-mail-
secretar@clbranistea.ro 

Văduva Constantin 
tel.0762296082 

Fisa nr.5 

NOTĂ: 

Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ 

teritorială sunt, după caz: 

a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale/consilii judeţene, servicii publice 

deconcentrate/descentralizate); 

b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc. 

c) institute de cercetări ştiinţifice; 

d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie, SALVAMONT, etc.) 
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  Anexa 2  

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 

AUTORITATEA:PRIMAR - MARIN ION Fişa nr.1 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR  

- controlul preventiv al  

autorităţilor pe domeniu de  

competenţă;  

Ce operatori economici/instituţii controlează : 

- Comisia Publică locală 

• Şcolile din satele: Braniștea și Goanța 

• Cabinetele medicale 

În ce domenii de competenţă : 

- pregătirea personalului 

-pregătirea materialelor pentru interventii in situatii de urgenta  

Pe cine informează : 

- ISU secretariatul tehnic 

Periodicitatea controlului : 

- în perioadele de risc ori de câte ori este nevoie în raport de 

evoluţia situaţiei 

- informarea preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii 

administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat 

în cazul manifestării unui 

pericol;  

În ce domeniu 

- locul producerii unei situaţii de urgenţă 

- evoluţia acesteia 

- efectele negative produse 

- măsurile luate 

- măsuri ce trebuiesc luate 

Periodicitatea : în raport de evoluţia situaţiei 

II. - RESURSE NECESARE  

- controlul preventiv al  

autorităţilor pe domeniu de  

competenţă;  

Materiale : telefon, mijloc de transport auto 

 

Echipamente necesare : 

- echipament de protecţie 

- mijloace de legătură 

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii 

administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat 

în cazul manifestării unui 

pericol;  

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Materiale informative 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 

Planuri de urgenţă 

Pliante 

Mass media 

- televiziune prin cablu locală 

- afişe în spaţiile de maxi taxi şi magazine 

Conferinţe 

III. - INTERVENŢIE  

- acţiuni de căutare/salvare/  Ce activităţi întreprinde : 
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descarcerare - organizarea echipei de intervenţie 

- instruirea personalului care acţionează 

Cu ce mijloace : 

- mijloace de legătură 

- unelte adecvate situaţiei 

- echipament de protecţie 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 în raport de locaţiile în care se intervine şi mijloacele de 

transport aviue la dispoziţie 

- acţiuni de îndepărtare a  

manifestării pericolului 

produs  

Mijloace : 

- mijloace de transport 

- calmarea populaţiei afectate 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 în raport de prezenţa la locul producerii evenimentului şi 

personalului angrenat 

- acţiuni de limitare a  

consecinţelor unui pericol  

Ce activităţi întreprinde : 

• îndepărtarea curioşilor 

• paza locului producerii evenimentului 

Cu ce mijloace : 

• convorbiri individuale şi colective 

• informare privind evoluţia situaţiei create 

Timp de acţiune : 

- H+30 în raport de evoluţia evenimentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

AUTORITATEA: VICEPRIMAR- TOMA CONSTANTIN FISA NR.2  

I. - GESTIONAREA RISCURILOR  

- monitorizarea permanentă a  

parametrilor meteo, seismici, de  

mediu, hidrografici, etc. şi  

transmiterea datelor la  

autorităţile competente; 

Ce parametri se măsoară : 

- în raport de natura evenimentului produs 

Periodicitate : 

- de la producerea evenimentului ori de câte ori situaţia impune 

Ce autorităţi informează asupra atingerii valorilor critice : 

- secretariatul tehnic ISU 

- prefectura 

(Structura raportului de informare) 

La data de.....................în comunaBraniștea, satul.................în 

locaţia...............s-a produs..........Faţă de situaţia creată s-au luat 

următoarele măsuri.................................. 

- controlul preventiv al  

autorităţilor pe domeniu de  

competenţă;  

Ce operatori economici/instituţii controlează 

- Poliţia comunala 

- Formaţiuni de asistenţă medicală 

În ce domenii de cpmpetenţă 

- pregătirea personalului 

- verificarea materialelor 

Pe cine informează asupra concluziilor : 

- primar 

- Consiliul Local 

Periodicitatea controlului : 

- trimestrial şi oro de câte ori este nevoie 

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în 

cazul manifestării unui pericol;  

În ce domeniu de componenţă 

- reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă 

Pariodicitate 

- trimestrial 

- exerciţii şi aplicaţii;  Cu cine : cu toate forţele prevăzute pentru a acţiona şi 

formaţiunile de voluntari 

În ce domeniu de competenţă : 

- prevenirea riscurilor pe timpul inundaţiilor, furtuni, viitură, 

cutremur, alunecări de teren şi alte riscuri 

II. - RESURSE NECESARE  

- monitorizarea permanentă a  

parametrilor meteo, seismici, de  

mediu, hidrografici, etc. şi  

transmiterea datelor la  

autorităţile competente; 

Aparatură : mijloace de legătură din dotarea Primăriei 

Echipamente de măsiră/control necesare : 

- cele din dotarea echipelor de intervenţie 

Loc de amplasre : 

- în localul primăriei 

- controlul preventiv al  

autorităţilor pe domeniu de  

competenţă;  

Materialele : 

• procese verbale de constatare 

• protocoalele încheiate cu operatori economicişi alte 

instituţii 
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Echipamente necesare : 

- planul de analăză şi acoperirea riscurilor 

- planurile de intervenţie 

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în 

cazul manifestării unui pericol;  

Materiale informative : 

- ghid pentru situaţii speciale 

Documentare : 

- materiale distribuite de ISU 

Rapoarte 

Planuri de urgenţă 

Pliante 

- cele difuzate de ISU 

Mass media 

- televiziune princabli locală 

- afişe în staţiile de maxi taxi şi magazine 

Conferinţe 

- exerciţii şi aplicaţii;  Materiale/echipamente necesare 

• ţinută de protecţie 

• unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei 

Loc de desfăşurare-la locul de muncă al personalului şi din 

zonele de risc 

III. - INTERVENŢIE  

- alarmare  Ce activităţi întreprinde : 

- alarmarea forţelor ce vor acţiona 

Cu ce mijloace : 

- telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune: 

- H+30 

- acţiuni de căutare/salvare/  

descarcerare 

Ce activităţi întreprinde : 

- organizarea echipelor de intervenţie 

Cu ce mijloace-în raport de natura evenimentului 

Timp de intrare în acţiune: H+15  

- asistenţă medicală  Ce activităţi întreprinde :anunţarea formaţiunilor de asistenţă 

medicală 

Cu ce mijloace: telefonic şi prin agenţi 

Timp de intrare în acţiune: H+15  

- acţiuni de îndepărtare a  

manifestării pericolului produs  

Ce activităţi întreprinde : 

- trasportul persoanelor afectate 

- paza locului producerii evenimentului 

Cu ce mijloace: 

Timp de intrare în acţiune: H+30  

- acţiuni de limitare a  

consecinţelor unui pericol  

Ce activităţi întreprinde : 

• aprovizionarea populaţiei 

• acordarea primului ajutor 

Cu ce mijloace: 

-mijloace de transport 

Timp de intrare în acţiune: H+30  
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AUTORITATEA: Dispensar Medical  Fişa nr.3 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR  

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat 

în cazul manifestării unui 

pericol;  

Acţionează în domeniul informării populaţiei pe linia prevenirii 

apariţiei bolilor şi toxiinfecţiilor de orice fel 

- exerciţii şi aplicaţii;  Cu personalul medical şi echipele de voluntari la dispensarele din 

localitate pe linie medicală(informare şi instruire) 

Periodicitate : semestrial 

II. - RESURSE NECESARE  

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat 

în cazul manifestării unui 

pericol;  

Materialele informative distribuite de secretariatul tehnic ISU pe 

linie medicală şi cele de la DSM. 

Pliante distribuite populaţiei din zonele de risc referitoare la 

măsurile de prevenire şi prim ajutor, precum şi modul de informare 

a serviciilor medicale 

- exerciţii şi aplicaţii;  Materialele medicale din dotare şi truse de prim ajutor 

Echipamente de protecţie sterilizate 

Intrare în acţiune : H+30 

III. - INTERVENŢIE  

- alarmare  Informarea operativă a CLSU prin telefon sau agenţii de legătură 

imediat de la primirea informaţiei 

- acţiuni de căutare/salvare/  

descarcerare 

Personallul medical va acţiona în cadrul echipelor de intervenţie cu 

mijloace specifice imediat de la primirea dispoziţiilor de la CLSU 

- asistenţă medicală  Acordă primul ajutor persoanelor afectate de eveniment. 

Mobilizează echipele de voluntari ăn vederea acordării de ajutor 

persoanelor greu transportabile 
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Foloseşte instrumentul medical şi mijloacele specifice ăn vederea 

acordării primului ajutor şi trasportării persoanelor care nu se pot 

autoevacua 

Timp de acţiune : la solicitare şi la primirea dispoziţiilor din partea 

CLSU 

- acţiuni de îndepărtare a  

manifestării pericolului 

produs  

Izolarea zonelor cu potenţial pericol de contaminare sau infectare 

Transportul persoanelor cu afecţiuni grave care pun în pericol viaţa 

şi a altor persoane 

- acţiuni de limitare a  

consecinţelor unui pericol  

Transportul şi izolarea persoanelor cu potenţial contagios şi 

aplicarea tratamentului medical adecvat 

Distribuirea de medicamente adecvate cu caracter preventiv sau 

curativ 
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AUTORITATEA: POLIŢIA ROMANA -Fişa nr.4 

I. - GESTIONAREA RISCURILOR  

- monitorizarea permanentă 

a  

parametrilor meteo, seismici, 

de  

mediu, hidrografici, etc. şi  

transmiterea datelor la  

autorităţile competente; 

Parametrii ce se măsoară : 

- în raport de mijloacele şi informaţiile avute la dispoziţie 

Pariodicitate : pe timpul producerii evenimentului 

Ce autorităţi se informează asupra valorilor critice : CLSU şi primar 

- informare preventivă a  

populaţiei asupra pericolelor  

specifice unităţii 

administrativ  

teritoriale şi asupra 

comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării 

unui pericol;  

În ce domeniu de competenţă : 

- în raport de natura evenimentului şi stării de pericol 

Periodicitate : permanent pe timpul desfăşurării evenimentului 

- exerciţii şi aplicaţii;  Cu cine : 

personalul din subordine şi voluntari 

În  domeniul de competenţă : pe linia pazei bunurilor şi valorilor 

Periodicitate : semestrial 

II. - RESURSE NECESARE  

- monitorizarea permanentă 

a parametrilor meteo, 

seismici, de mediu, 

hidrografici, etc. şi  

transmiterea datelor la  

autorităţile competente; 

Materiale: materiale din dotarea politiei locale 

Echipamente: de protectie 

 

Loc de desfasurare: la postul de politie 

- exerciţii şi aplicaţii;  Materiale : materialele din dotarea poliţiei locale 

Echipamente : de protecţie 

Loc de desfăşurare : la postul de poliţie 

III. - INTERVENŢIE  

- alarmare  Ce activităţi întreprinde :  

- alarmarea personalului din subordine şi a grupelor de sprijin 

Cu ce mijloace : 

- telefoane 

- prin agenţi de legătură 

Timp de intrare în acţiune : 

- H+30 

- acţiuni de căutare/salvare/  

descarcerare 

Ce activităţi întreprinde :  

- monitorizarea activităţii grupelor de intervenţie 

Cu ce mijloace : 

- mijloacele din dotare şi a echipelor de intervenţie a pompierilor 

voluntari 
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Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

- asistenţă medicală   

- acţiuni de îndepărtare a  

manifestării pericolului 

produs  

Ce activităţi întreprinde : 

- redirecţionarea circulaţiei 

- paza locului producerii evenimentului 

- îndepărtarea curioşilor 

Cu ce mijloace : 

- personalul din subordine şi voluntari 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 

- acţiuni de limitare a  

consecinţelor unui pericol  

Ce activităţi întreprinde : 

• redirecţionarea circulaţiei din zonele de risc 

• informarea populaţiei despre evoluţia măsurilor luate 

Cu ce mijloace : 

• verbal 

• prin agenţi de legătură şi grupele de voluntari 

• telefonie şi alte mijloace de legătură 

Timp de intrare în acţiune : 

- cel stabilit de CLSU 
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AUTORITATEA:  S V S U  Fişa nr.5 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR  

a.-monitorizarea permanentă a 

parametrilor meteo, seismici, de mediu, 

hidrografici, etc şi transmiterea datelor la 

autorităţile competente; 

Prin ISU ,,Drobeta,, se precizează ce parametri se 

măsoară, cu ce periodicitate, ce autoritate(ăţi) se 

informează asupra atingerii valorilor critice; Raport de 

informare 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 

domenii de competenţă; 

Teritoriul administrativ al comunei Braniștea 

c.-informare preventivă a populaţiei 

asupra pericolelor specifice unităţii 

administrativ teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul 

manifestării unui pericol; 

 

d.-exerciţii şi aplicaţii; Conform Planului cu principalele activitati   

II.-RESURSE NECESARE  

a.-monitorizarea permanentă a 

parametrilor meteo, seismici, de mediu, 

hidrografici, etc şi transmiterea datelor la 

autorităţile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe 

domenii de competenţă; 

Teritoriul administrativ al comunei Braniștea 

c.-informare preventivă a populaţiei 

asupra pericolelor specifice unităţii 

administrativ teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul 

manifestării unui pericol; 

 

d.-exerciţii şi aplicaţii; Conform Planului cu principalele activitati   

III.-INTERVENŢIE  

a.-alarmare Schema de instiintare si alarmare  

Fluxul informational la dezastre 

b.-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare Echipele de cercetare cautare ale operatorilor economici 

c.-asistenţă medicală  

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării 

pericolului produs 

Conform Regulamentului de organizare 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor unui 

pericol 

Conform Regulamentului de organizare 

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui 

eveniment 

Conform Regulamentului de organizare 
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ANEXA 3 

Componenta nominala a structurilor si atributiile  acestora  

 

Nr.crt. Unitatea in 

care se 

incadreaza si 

functia 

Atributii Adresa si nr. de 

telefon 

Responsabilitati si misiuni 

1 Primar-

I.Marin 

Primăria 

Braniștea 

Asigura informarea 

permanenta a 

populatiei si a 

masurilor urgente ce 

se impun. 

Marin Ion             

tel.0733038006 

Braniștea 

Evalueaza eventualele pagube 

fizice si materiale determinate 

de aparitia situatiilor de risc. 

Tine legatura cu ISU Prahova 

raportand periodic situatiile 

ivite. 

2 Viceprimar-

Toma 

Constantin 

Primaria 

Braniștea 

Repartizeaza eficient 

fortele si mijloacele 

de interventie puse la 

dispozitie. 

Toma Constantin   

tel.0720080593 

Braniștea 

Alarmeaza membrii CLSU; 

Asigura si distribuie 

materialele necesare pentru 

interventie; 

Asigura spatiile de cazare a 

populatiei afectate (cand 

situatia impune). 

Asigura transportul 

materialelor necesare pentru 

interventii. 

3 Sef Post 

Politie 

Braniștea  

Prevenirea unor 

fenomene negative 

ce pot aparea pe 

fondul unor situatii 

de urgenta. 

Comuna Braniștea 

tel/fax0252/395865 
Agentii Politiei asigura paza 

bunurilor si locuintelor 

afectate; 

Asigura ordinea publica in 

zonele afectate, indruma 

circulatia mijloacelor auto 

spre locurile de adunare; 

Asigura protectia populatiei 

pe timpul situatiilor de risc. 

4 Medic de 

familie CMI 

Teosan 

Iorga Narcisa 

Teodora 

 

Asigura asistenta 

medicala in cazul 

aparitiei unor 

accidente provocate 

in situatii de risc. 

CMI TEOSAN-DR.Iorga 

Narcisa Teodora                

tel.0723306338 

Braniștea 

Asigura nenesarul de 

medicamente si echipamente 

medicale in cazul aparitiei 

unor situatii de urgenta; 

Intervine pentru prevenirea 

contaminarii cu substante 

periculoase, ia masuri si 

trateaza populatia afectata. 
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ANEXA nr. 4 

RISCURI 

potenţiale în localităţi vecine care pot afecta zona de competenţă 

 

Riscul potential major cauzat de localitatile limitrofe, care poate reprezenta un real pericol 

pentru comuna Braniștea este cel de inundaţii datorita raului Drincea  

Anexa 5 

PRINCIPALELE MĂSURI 

CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR ŞI LIMITAREA 

CONSECINŢELOR ACESTORA 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Cine execută Cine verifică Obs. 

1. 
Luarea hotărârii şi transmiterea dispoziţiei/ordinului de 

evacuare 
Preşedintele 

C.L.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

2. 
Înştiinţarea instituţiilor publice şi operatorilor economici 

din raza de responsabilitate 
Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

3. 

Informarea populaţiei (anunţarea) despre începerea 

evacuării, modul de comportare şi regulile ce trebuie 

respectate pe timpul desfăşurării acţiunilor de evacuare; 

Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 

Inspectorul de 

protecţie civilă 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

4. 
Organizarea în timpul cel mai scurt a punctelor de 

adunare, îmbarcare, debarcare, primire, repartiţie 

populaţie, materiale şi animale; 

Membrii 

C.L.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

5. 

Asigurarea măsurilor de pază şi ordine, precum şi 

combaterea panicii pe timpul executării evacuării, în 

localitatea, instituţia, operatorii economici unde se 

evacuează, pe itinerariul de deplasare şi în locurile de 
primire; 

Membrii 

C.L.S.U. 

Poliţia  

rurala 

Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 

 

6. 
Asigurarea pazei bunurilor din localităţile/locurile unde 

s-a produs evacuarea; 

Membrii 

C.L.S.U. 

rurala 

Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 
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7. 
Îndrumarea populaţiei şi dirijarea circulaţiei coloanelor 

de evacuaţi spre locurile de evacuare; 
Poliţia  

rurala 

Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 

 

8. 
Asigurarea asistenţei medicale în punctele de adunare, în 

locurile de evacuare, cât şi în localităţile din raza de 

responsabilitate care nu au necesitat evacuarea; 

Personalul de 

specialitate al 

centrului medical 

din comuna 

Braniștea 

şi alte forţe 

solicitate 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

9. 
Instalarea (la nevoie), în locurile de evacuare, a unor 

tabere pentru sinistraţi şi asigurarea utilităţilor, 

condiţiilor de trai şi asistenţei medicale în aceste spaţii, 

Membrii 

C.L.S.U. 

cu sprijinul 

C.J.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

10. 
Asigurarea legăturilor cu eşaloanele superioare şi 

locurile de evacuare; 
Secretariatul 

tehnic 

Vicepreşedintele 

C.L.S.U. 

 

11. 
Introducerea restricţiilor de consum a apei, alimentelor şi 

furajelor în zonele afectate; 
Secretariatul 

tehnic 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

12. Organizarea evacuării şi conducerea acţiunilor  
Membrii 

C.L.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

 

 

13. 

 

Crearea stocurilor de materiale, alimente şi furaje 

necesare situaţiilor de urgenţă; 

 

Membrii 

C.L.S.U. 

cu sprijinul 

C.J.S.U. 

 

 

Preşedintele 

C.L.S.U. 

 

14. Asigurarea logistică a acţiunilor de evacuare 

Membrii 

C.L.S.U. 

cu sprijinul 

C.J.S.U. 

Preşedintele 

C.L.S.U. 
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Anexa nr.6 

S I S T E M E 

existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice 

şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea sistemului Cantit. Locul amplasării Obs. 

1 Sirenă electrică 5,5 KW 1 buc. Sediul Primariei  

2 Clopote 2 buc. Biserici: 

Branistea 

Goanța 

 

 

   Conform ORDINULUI nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor 

de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor 

hidrologice fenomenele meteorologice ce intră sub incidenţa acestui cod sunt: 

- vânt puternic (cu intensificări); 

-ploi importante cantitativ; 

-ninsori abundente şi polei; 

-descărcări electrice frecvente; 

-caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de 35°C); 

-ger (valori de temperatură sub -10°C). 

1. Codul verde nu indică nicio precauţie particulară pentru perioada imediat 

următoare, dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele zile 

a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi. 

2. Codul galben se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar 

periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada 

respectivă sau zona specificată. Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei 

fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea 

fenomenelor în zilele următoare. 

3. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi 

periculoase, cu un grad de intensitate mare. 

4. Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi 

periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. 

Codul galben este similar unei atenţionări meteorologice. 

Codurile portocaliu şi codul roşu vor fi similare unei avertizări meteorologice, iar 

buletinele meteorologice emise de două ori pe zi (dimineaţa şi la prânz) explicitează 

fenomenele atmosferice de la codurile portocaliu şi roşu, precizând evoluţia fenomenelor 

specificate, acoperirea spaţială a acestora, intensitatea şi durata lor. 
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Anexa nr.7 

T A B E L 

cu obiectivele care pot fi afectate de situaţii de urgenţă 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Nr. 

crt. 
Denumirea 

obiectivului 

Tipul de risc 

Obs. 
seism inundaţii 

alunecări 

de teren 

accident 

tehnologic 
incendii 

1. Primaria Braniștea  DA 
NU NU Da DA Explozie centrală 

termică 

2. Scoala Braniștea DA NU NU DA DA Explozie centrală 

termică 

3. Grădinița Braniștea DA NU NU DA DA Explozie centrală 

termică 

4. Grădinita Goanța DA NU NU NU DA  

5 Biserici:  

Braniștea 

 Goanța  

DA NU NU NU DA  

6 Camine cultural: 

Braniștea 
DA NU NU NU DA  

7 Dispensar medical 

Braniștea 

DA NU NU Nu DA  
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                                                                                                        Anexa nr.8 

P L A N U R I 

şi proceduri de intervenţie  

A.) Planuri de intervenţie: 

-Planul de intervenţie la incendii; 

-Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale; 

-Planul de evacuare a populaţiei, a unor categorii de bunuri materiale şi a  

animalelor în cazul producerii unor dezastre pe teritoriul localităţii; 

-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 

B.) Proceduri de intervenţie:  

- sunt conform planurilor de mai sus mentionate, întocmite de C.L.S.U. şi avizate de 

I.S.U. ,,Drobeta,, 
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ANEXA nr. 9 

 

C O M I S I A  

de evacuare a C.L.S.U. a comunei Braniștea 

 

   

Nr. 

crt. 

Denumire 

autoritate 

Persoană de 

contact 

Coordonate 

autoritate 
Tel. mobil Tel.serviciu 

1. Primar Marin Ion Braniștea tel.0733038006 0252/395190 

2. Viceprimar Toma Constantin Braniștea tel.0743080090 0252395190 

3. Secretar 
Blăgniceanu 

ionuț 

Braniștea sat 

Goanța 
tel.0732713474 0252395190 

4 
Sef Post Politie 

Braniștea 
    

5. 
Medic generalist-

CMI TEOSAN 

Iorga Narcisa 

Teodora 
Branistea tel.0723306338 0252395264 

6. Scoala Braniștea Dobre Milica Braniștea tel.0749126630 0252395877 

8. 
Inspector camera 

agricolă 

Burtică Ionuț-

Adrian 
Braniștea tel.0252395190 0736628651 

 

 


