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Tabelul actualizărilor şi reviziilor   

Nr. 

Crt. 

Ediţia 

nr. 

Data  

Actualizării/revizuirii 

Capitolul,  pagina 

Actualizate/revizuite  

Persoana autorizată  

care  a efectuat 

operaţia  

Descrierea modificării  

1 1 13.08.2010 2, 26 Răduţă Florian  Componenţă CLSU 

 

2 2 21.10.2010 2, 26 Răduţă Florian  Componenţă CLSU 

 

3 3 22.03.2011 2, 26 Răduţă Florian  Componenţă CLSU 

 

4 4 18.08.2011 2, 26 Raduţă Florian  Componenţă CLSU 

 

5 5 30.11.2011 2, 26 Raduţă Florian  Componenţă CLSU 

 

6 6 05.09.2012 2, 25 Răduţă Florian  Componenţă  CLSU 

 

7 7 24.01.2013 2, 6 Răduţă Florian Adr.770069/2013 ISU 

Prahova 

 

8 8 10.02.2014 10,16, 25 Răduţă Florian  Componenţă  CLSU 

 

9 9 28.04.2015 25 Ion Mirela  Componenţă CLSU  

 

10 10 29.11.2017 Anexa 1 și 3 Ion Mirela Componentă CLSU 

 

11 11 15.01.2019 Anexa 1 și 3 Ion MIrela Componentă CLSU 
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plan de analiză și 

acoperire a riscurilor  

Documentul care cuprinde  riscurile potențiale dintr-o  unitate administrative-

teritorială, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul 

riscurilor respective; 

schemă cu riscurile 

teritoriale  

Documentul întocmit de inspectoratul  pentru situații de urgență județean, care 

cuprinde tipurile de riscuri specific, precum și resursele estimate  pentru  

gestionare; 

factor de risc  Fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în același  timp  și 

spațiu, care pot  determina sau favoriza  producerea  unor tipuri de risc; 

tipuri de risc Incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau 

prăbușiri de teren,  îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale  unor construcții, 

instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte 

din  atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități 

publice și alte calamități natural, sinistre grave sau evenimente publice de 

amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici; 

incendiu Arderea  autoîntreținută, care se desfășoară fără control în timp și spațiu, care 

produce pierderi de vieți omenești  și/sau pagube  materiale și care necesită o 

intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere; 

dezastru Evenimentul datorat declanțării unor  tipuri de riscuri, din cause natural sau 

provocate de om, generator de pierderi umane, material sau modificări  ale 

mediului și care, prin amploare, intensitate și consecințe, atinge ori depășește 

nivelurile specifice  de gravitate stabilite prin  regulamentele privind gestionarea 

situațiilor de urgență, elaborate și aprobate  potrivit legii; 

cutremur  Mișcarea vibratoare a scoarței terestre, generată de o ruptură brutal în aceasta, 

ce poate duce la victim umane și distrugeri material; 

alunecarea de teren   Reprezintă o deplasare a rocilor și/sau  a masivelor de pământ care formează 

versanții unor munți  sau dealuri, a pantelor unor lucrări de  hidroameliorații  

sau a unor lucrări funciare, ce poate  produce victim umane și pagube material; 

inundație  Ploi torențiale, topiri  bruște  de zăpadă, accidente produse la lucrările existente 

pe cursurile  râurilor – rupture de baraje, diguri, canale, deterioararea 

regularizării cursurilor de apă și/sau erori umane legate de exploatarea 

construcțiilor  hidrotehnice și de obturarea albiei  râurilor prin  depozitarea de 

diverse materiale; 

vulnerabilitate  Gradul de pierderi, de la 0% la 100%, rezultat dintr-un fenomen  susceptibil de 

a produce pierderi umane și material; 

plan de urgență 

externă 

Se elaborează în scopul planificării într-o  concepție unitară a măsurilor 

necesare pentru  protecția  vieții, proprietății și a calității factorilor de mediu 

din afara amplasamentelor obiectivelor, în caz de accident major, în care sunt 

implicate substanțe periculoase; 

accident major Producerea unei emisii importante de substanță, a unui incendiu  sau a unei 

explozii, care rezultă dintr-un  procesnecontrolat în cursul exploatării oricărui 

amplasament, care intră  sub incidența prezentei hotărâri și care conduce la 

apariția imediată sau  întârziată a unor pericole grave asupra sănătății 

GLOSAR DE TERMENI 
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populației și/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul  

amplasamentului, și în care sunt implicate una sau mai multe substanțe 

periculoase; 

amplasament  Zona aflată  sub controlul  aceluiași operator în care, în una sau mai multe 

instalații, inclusive în  activitățile și infrastructurile commune, sunt  prezente 

substanțe periculoase; 

avarie/incident Eveniment care nu generează consecințe majore asupra sănătății populației 

și/sau asupra  mediului, dar  care are potențial să producă un accident major 

depozit Prezența unei cantități de substanțe periculoase în scop de inmagazinare, 

păstrare în condiții de siguranță sau de menținere în stoc; 

efectul Domino Rezultatul unei serii  de evenimente în care consecințele  unui accident ce are loc 

la o instalație sau un amplasament de tip Seveso sunt amplificate de următorul 

accident la o/un altă/alt instalație/amplasament, ca urmare a distanțelor și 

proprietăților  substanțelor prezente, și care  conduce în final la un accident 

major; 

Instalație Unitate tehnică din cadrul unui amplsament, unde  sunt produse, utilizate, 

manipulate și/sau  depozitate substanțe periculoase.Instalația cuprinde toate 

echipamentele, structurile, sistemului de  conducte, utilaje, dispozitivele, căile 

ferate interne, docurile, cheiurile de descărcare care  deservesc instalația, 

debarcadereșe, depozitele sau structurile similar, plutitoare ori de altă natură, 

necesare pentru exploatarea instalației ; 

hazard/pericol Proprietatea intrinsecă a unei substanțe periculoase sau a unei situații fizice, cu 

petențial  de a induce efecte negative asupra sănătății populației și/sau mediului; 

înștiințare  Activitatea de transmitere a informațiilor  autorizate despre iminența  producerii 

sau  producerea  dezastrelor și/sau a conflictelor armate către autoritățile 

administrației publice central sau locale, după caz, în scopul  evitării 

surprinderii și al realizării măsurilor de protecție; 

avertizare Aducerea  la cunoștință  populației a informațiilor necesare despre iminența 

producerii sau producerea unor dezastre; 

gestionarea 

situațiilor de urgență 

Identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor 

determinanți ai acestora , înștiințarea  factorilor interesați, avertizarea 

populației, limitarea înlăturarea sau contracarearea factorilor de risc, precum și 

a efectelor negative și a impactului produs de evenimentele   excepționale 

respective; 

Intervenția operativă Acțiunile desfășurate , în timp oportun de către structurile specializate în scopul 

prevenirii agravării situației  de urgență, limitării sau înlăturării , după caz, a 

consecințelor acesteia; 

evacuarea Măsură de protecție  luată în cazul  amenințării iminente, stării de alertă ori 

producerii unei situații de urgență și care constă în scoaterea din zonele  

afectare sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituții publice, 

agenți economici, categorii sau grupuri de populație ori bunuri și dispunerea 

acestora  în zone și localități care asigură condiții de  protecție a persoanelor, 

bunurile și valorile, de funcționare a instituțiilor  publice și agenților economici. 
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C.J.S.U. Comitet Județean  pentru Situații de Urgență 

P.A.A.R. Plan  de Analiză și Acoperire a Riscurilor  

P.U.E Plan de Urgență Externă 

S.V.S.U. Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență  

C.L.S.U.  Comitet  Local pentru Situații de Urgență  

C.J.C.C.I. Centrul Județean  de Coordonare și Conducere a Intervenției  

I.G.S.U. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

I.S.U.J. Inspectorat pentru Situații de Urgență Județean  

I.P.J. Inspectorat de Poliție Județean  

I.J.J. Inspectorat Județean de Jandarmi 

G.M.J. Gruparea Mobilă de Jandarmi 

G.N.M. Garda Națională de Mediu 

A.P.M. Agenția de Protecție a Mediului 

S.Th.P. Secretariat Tehnic al CJSU 

D.S.P. Direcția de Sănătate Publică 

S.A.J. Serviciul de Ambulanță Județean  

S.A.J. Serviciul de Ambulanță Județean  

U.P.U. Unitatea de Primiri Urgențe  

C.O.S. Comandantul Operațiunilor de Salvare  

D.S.M. Directorul Operațiunilor de Salvare Medicală 

P.M.A. Post Medical Avansat 

S.M.U.R.D. Serviciu Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare 

C.O.N. Centrul Operațional Național 

C.O.J. Centrul Operațional Județean   

 

 

ABREVIERI 
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SECȚIUNEA  1 

Definiție, scopuri, obiective 

 

 

 Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din Orașul Urlați reprezintă documentul  care 

cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul localității, măsurile, acțiunile și resursele  

necesare  pentru managementul riscurilor specifice.  

 Scopul Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor este acela de a permite factorilor de 

conducere și de decizie să facă alegerile cele mai bune posibile referitoare la: 

- Prevenirea  riscurilor 

- Amplasarea și dimensionarea unităților operative 

- Stabilirea  concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență 

- Alocarea (resurselor) forțelor și mijloacelor necesare 

 

Obiectivele Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor sunt: 

 Crearea unui cadru unitar de acțiune pentru prevenirea și managementul riscurilor  

generatoare de situații de urgență; 

 Realizarea în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară măsurile pentru  

pregătirea și protecția populației și a teritoriului, a salariaților, a bunurilor materiale și a  

colectivităților de animale în situații de urgență; 

 Realizarea unei concepții unitare privind acoperirea riscurilor atât din punct de vedere 

financiar cât și logistic; 

 Dimensionarea forțelor umane și materiale în funcție de tipul de riscuri cât și de 

amploarea acestora. 

 

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor la nivelul  localității Urlați revin 

tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin  privind  prevenirea 

și gestionarea situațiilor de urgență. 

 

Primarul asigură condițiile necesare elaborării Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor, având totodată obligația stabilirii și alocării resurselor necesare pentru punerea în 

aplicare a acestora potrivit legii. 

 

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor se întocmește într-un număr suficient de 

exemplare din care unul va fi pus la dispoziția Inspectoratului pentru Situații de Urgență al 

Județului Prahova. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
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SECȚIUNEA a 2-a 

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor 

 

 

 2.1. Acte normative de referință. 

 O.U.G nr.21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 Legea  nr.15/2005 pentru aprobarea O.U.G.nr.21/2004 privind  Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență ; 

 Legea 481/2004 privind  protecția civilă,republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor; 

 O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice, 

comunitare pentru situații de urgență; 

 H.G.R.nr.1490/2004 privind aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare 

și funcționare a I.G.S.U; 

 H.G.R.nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 

pentru situații de urgență; 

 H.G.R.nr.2288/2004  pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care 

le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile  neguvernamentale privind 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență; 

 H.G.R.nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu resurse umane, 

materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență; 

 H.G.R.nr.762/2008 privind Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență; 

 O.M.A.I. nr.360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanță, privind structura 

organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență; 

 O.M.A.I. nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura 

organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 

 O.M.A.I.nr.736/2006 privind  instruirea serviciului  de permanență la toate primăriile din 

zona de risc, în caz de iminență a producerii unor situații de urgență; 

 O.M.A.I.nr.886/2005 privind aprobarea Normelor Tehnice Sistemul Național de 

înștiințare, avertizare și alarmare a populației; 

 O.M.A.I. nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență 

profesională; 

 O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea  

activității de evacuare în situații de urgență; 

 O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 

activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de  protecție civilă; 

 O.M.A.I. nr.1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și 

funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență; 

 O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și a structurii-cadru a 

Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

 Ordinul nr.551/1475 din 08 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea și gestionarea  riscurilor cauzate de căderi de grindină și secetă severă , a 
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Regulamentului  privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar – 

invazii ale agenților de dăunare și contaminare a culturilor agricole și a Regulamentului 

privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure; 

 H.G.R. nr.182/2006 privind abrogarea H.G.nr.1075/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului  privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor  produse de seisme 

și/sau alunecări de teren; 

 O.M.A.I. nr.638/2005 și O.M.M.G.A. nr.420/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situațiilor  de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale; 

 O.M.A.I. și O.M.T.C.T nr.708/923/2005,privind comunicarea  principalelor  caracteristici 

ale cutremurelor produse pe teritoriul României și convocarea, după caz, a structurii 

privind gestionararea riscurilor la cutremure ; 

 O.M.A.I. 1160/2006 și O.M.T.C.T. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau 

alunecări de teren; 

 Ordin comun al M.A.I. și M.C.T.I. nr.1149/470/2006 pentru aprobarea Regulamentului 

privind managementul situațiilor  de urgență specific tipurilor de riscuri din domeniul  de 

competență al M.C.T.I; 

 O.U.G.nr.244/2000*** Republicată privind  siguranță  barajelor; 

 Ordin nr.116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de 

siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare – NTLH – 022 și  a 

Metodologiei privind evaluarea stării  de siguranță în  exploatare a barajelor și digurilor 

care realizează depozite de deșeuri industrial – NTLH – 023; 

 Ordin nr.114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea 

corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor  încadrate 

în categoriile de importanță A și B – NTLH -014 și a Producerii de avizare a specialiștilor 

pentru evaluarea stării de siguranță  în exploatare a barajelor încadrate în  categoriile de 

importanță C și D – NTLH -015; 

 Legea nr.92/2003 pentru  aderarea României  la Covenția privind efectele transfrontiere  

ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 

(M.O.220/02.04.2003); 

 Directiva 105/2003/EC Seveso III, de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE 

privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase; 

 Legea 59/2006 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase; 

 H.G.R.804/2007 privind Controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore 

în care sunt implicate substanțe periculoase; 

 Ordinul M.A.P.A.M.nr.142/2004 pentru aprobarea  Procedurii de evaluare a raportului de 

securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere  a accidentelor majore în 

care sunt implicate substanțe periculoase; 

 Ordinul M.A.P.A.M.nr.1084/2003 privind aprobarea Procedurii de notificare a 

activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanțe periculoase și, respective, a  accidentelor  majore produse; 

 Ordinul M.M.G.A. nr.251/2005 pentru Organizarea și funcționarea secretariatelor de risc 

privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 

implicate  substanțe periculoase; 
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 Ordinul M.M.G.A nr.520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor 

majore în care sunt implicate substanțe periculoase. 

 

2.2. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuțiuni în domeniu. 

 Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor membrilor 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență Urlați, care potrivit legii, au atribuții ori asigură 

funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. 

Primarul asigură condițiile necesare elaborării planului de analiză și acoperire a riscurilor. 

Operatorii economici, instituțiile  publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri 

din localitate au obligația de a pune la dispoziția Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

toate documentele, datele și informațiile  solicitate în vederea întocmirii Planului de Analiză și 

Acoperire  a Riscurilor al localității. 
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 Potrivit tipologiei localităților, privind criteriile specifice Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Prahova, Orașul Urlați este un oraș cu activități agro-industriale și dotări de 

servicii de importanță locală. 

 La nivelul localității este constituit, potrivit legislației în vigoare Comitetul Local 

pentru Situații de Urgență, care monitorizează și gestionează permanent situațiile de urgență 

determinate de tipurile de risc identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II 

CARACTERISTICILE ORAȘULUI 

URLATI 
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SECȚIUNEA 1 

Amplasare geografică și relief 

 

 Orașul Urlați este situat  în partea de sud – est a României, în sud -estul județului Prahova 

la 22 km de  Municipiul Ploiești, reședința județului Prahova,  ocupând o parte din pantele de sud 

ale Carpaților și se întinde până în zona de câmpie afându-se la o distanță de 81 km de București, 

respectiv 67 km Aeroportul Internațional “Henri Coadă” Otopeni. 

  

Orașul cuprinde pe lângă centru alte 15 zone adiacente.Străzile-cartiere pornesc ca niște 

raze, din centrul propriu-zis: Arioneștii Noi și Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunțiș, Orzoaia de Sus 

și Orzoaia de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, 

Valea Pietrei, Valea Seman și Valea Urloii 

 

 Situat între comuna Iordăcheanu la nord, comuna Valea Călugărească la vest, comuna 

Ceptura la est, comuna Albești Paleologu și Tomșani la sud și Comuna Plopu în nord-vest, orașul 

Urlați este parte a bazinului hidrografic al râului Cricovul Sărat, având o suprafață de 43 km2 

ceea ce reprezintă 0,5% din suprafața județului Prahova și o populație de 11.654 locuitori 

reprezentând aproximativ 1% din populația județului Prahova cu o densitate de 271 locuitori pe 

Km2. 

 Pe globul pământesc, Județul Prahova este așezat exact la jumătatea distanței dintre 

Ecuator și Polul Nord, adică pe paralela de 450, care  trece la sud de orașul Băicoi și meridianul 

260 care trece prin municipiul Ploiești și comuna Măneciu Ungureni. 

Oraşul Urlaţi este un oraş vechi, fiind menţionat, pentru prima dată, încă din prima 

jumătate a secolului al VI - lea, într-un hrisov semnat de Neagoe Basarab, la data de 16 martie 

1515, prin care voievodul întărea mai multe ocine mănăstirii Snagov şi în care printre „jurători” 

(martori) se afla şi boierul ”Oancea din Urlaţi”. 

Oraşul este situat în partea de sud-est a României, în partea de sud-est a judeţului 

Prahova, la 44°59’28’’ latitudine nordică şi 26°13’50’’ longitudine estică, în zona de contact 

dintre Câmpia Română.  

Oraşul face parte din renumita regiune viti-vinicolă Dealu Mare, aflându-se pe celebrul 

Drum al Vinului. 

Calea de acces în localitate este Drumul Naţional 1B Ploieşti – Buzău, din Albeşti 

Paleologu, la o distanţă de 4 Km, pe Drumul Judeţean 102 C. Oraşul este situat la o distanţă de 6 

Km de Gara Cricov, fapt ce facilitează accesul persoanelor, dar şi transportul mărfurilor. 

                Suprafaţă şi relief 

Încadrându-se între cele 12 oraşe din judeţul Prahova, oraşul are o suprafaţă de 4 367 ha 

(43,67 km2) din care intravilan construibil 1 372 ha (13,72 km2) şi extravilan 2 995 ha (29,95 
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km2)1, ceea ce reprezintă 0, 93 % din teritoriul judeţului. Conform datelor existente în PUG-ul 

oraşului actualizat în anul 2011 . 

Relieful oraşului este un relief deluros (făcând parte din regiunea Dealu Mare) cu înălţimi 

între 400 m şi 700 m.  

În zona de terasă, care se înalţă cu 6 – 12 m faţă de nivelul albiei râului Cricovul Sărat şi 

se înclină spre râu de la nord la est spre sud – vest. 

Zona de luncă, pe partea stângă a râului Cricovul Sărat, este inundabilă şi parţial 

mlăştinoasă. 

Zona de versant, ce delimitează teritoriul la N – E, E si N – V, V este cunoscută sub 

denumirea de Dealurile Urlaţilor şi este caracterizată prin înălţimi de 400 m, cu o fragmentare 

accentuată cu văi adânci şi înguste. 

Regiunea colinară a localităţii este slab reprezentată în vegetaţie lemnoasă spontană, 

rămânând pe unii versanţi abrupţi pâlcuri de pădure în care se găsesc ulm, carpen, stejar. Pădurile 

ocupă o suprafaţă de 173 Ha, având totodată şi funcţia specială de protecţie, de gradul I şi nu 

sunt populate de o faună bogată. 

Dintre culturile ce se întâlnesc cel mai adesea ce le putem enumera sunt cele de prun, 

corcoduş, cais, nuc, vişin, măr, păr. De asemenea, cultura viţei-de-vie ocupă mai mult de 

jumătate din suprafaţa terenului. 

O mare răspândire o au grâul, orzul, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, fasolea 

şi plantele furajere.  

 

 Forme de relief 

 Relief complex, dispus în trepte proportional repartizate ce scad în altitudine  de la nord 

la sud : 

 Dealuri subcarpatice :  50% 

 Câmpii :   50% 

 

Caracteristici pedologice ale solului 

Orașul Urlați se situează din punct de vedere geomorfologic în zona dealurilor 

subcarpatice la contactul cu marea unitate de relief Câmpia Română. 

Subunitatea Câmpiei Române cuprinsă în teritoriul administrativ al orașului Urlați este 

Câmpia subcolinară Mizil-Stâlpu, din cadrul Câmpiei Mizil-Buzău.Contactul subcarpaților 

cu Câmpia se face printr-o linie marcată de o sensibilă denivelare ce corespunde cu limita 
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structural între zona internă cutată a avanfosei (subcarpații) și zona externă necutată 

(câmpia)a acesteia. 

În imediata vecinătate a contactului cu subcarpații se conturează câmpia subcolinară sub 

forma unei fâșii înguste ce mărginește spre sud ultimele coline.La limita sudică se formează 

Câmpia de subsidență în care s-au acumulat cele mai tinere depozite din regiune.În această 

zonă dispar terasele Prahovei, Teleajanului și Cricovului ca o consecință a proceselor 

neotectonice de scufundare persistente până în Holocen. 

Desfășurarea altitudinală este de la 110 m – în albia Cricovului Sărat și 445 m în vârful 

Scoruș.Zona este drenată de râul Cricovul Sărat, care prezintă un culoar ce se îngustează 

având 3 terase dezvoltate mai ales pe malul stâng. 

Pe partea dreaptă a Cricovului Sărat relieful esre reprezentat de dealul Arionești iar pe 

partea stângă dealul Urlați. 

Dealul Arionești prezintă o înclinare a versanților către Cricov și este caracrerizat prin  

pante mari, substrat petrographic specific Subcarpaților-roci sedimentare moi, argile, 

pietrișuri. 

În zona luncii râului și zona sud-estică, posibilitatea apariției alunecărilor de teren este 

mai redusă.Zonele de deal în schimb sunt expuse la procese geomorfolofice erozionale 

variate: spălări în suprafață, șiroiri, ravenări, alunecări. 

 

Zonarea pedologică  - calitatea solurilor 

Din punct de vedere geologic în zonă aflorează formațiuni de vârsta cuaternară și 

neogenă. 

Formațiunile cele mai recente sunt cele cuaternare și pot fi întâlnite în partea sudică 

precum și în partea central și estică a zonei.Aceste formațiuni sunt reprezentate de acumulările 

aluvionare din terasele apelor curgătoare și sunt alcătuite din pietrișuri, bolovănișuri, nisipuri și 

depozite leossoide. 

Formațiunile de vârsta neogena sunt întâlnite în partea nordică a zonei și sunt 

reprezentate de depozite ce aparțin levantinului (romanianului).Acestea sunt alcătuite din punct 

de vedere litologic din nisipuri, marne, argile și rare pietrișuri. 

Conform hărții neotectonice zona Urlați este la limita dintre două tipuri de mișcări 

neotectonice.Partea nordică și nord-vestică sunt afectate de deformări plicative intense. 

Aceste mișcări neotectonice continuue asociate rocilor argiloase, nisipoase crează o 

dinamică mai mare alunecărilor de teren. 

Factorul litologic are un rol esențial în individualizarea tipurilor de sol. În subcarpați 

domină rocile sedimentare neconsolidate sau slab consolidate care influențează formarea 

solurilor prin compoziția lor granulometrică, mineralogical și chimică.Pe marne se formează cel 

mai adesea pseudorendzinele. 

Din punct de vedere biogeograhic, teritoriul studiat aparține pădurilor temperate sub tipul 

pădurilor de fag și al pădurilor de stejar înlocuite în mare parte de pajiști secundare apărute în 

urma defrișărilor.Etajarea vegetației forestiere în funcție de altitudine și expunere a dus la  

dezvoltarea pădurilor de fag în jumătatea superioară a dealurilor, pe văile umbrite și pe 

versantele cu expunere N și NE.Pădurile de stejar și gorun ocupă zonele mai joase și versantele  

însorite unde intră În  lunci și zonele cu exces de umiditate s-a dezvoltat o asociație vegetală 

hidrofilă formată din plop, salcie și specii ierboase. 

Vegetația este variată în funcție de dispunerea reliefului, fiind alcătuită din : pășuni, 

livezi de pomi fructiferi în special pruni și meri, păduri de foioase și conifer. 
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Activitatea agricolă se desfășoară în gospodării proprii și pe terenuri agricole private, 

principalele culture fiind de porumb și grâu.Predomină zootehnia, cultura pomilor fructiferi și a 

viței de vie.  

Categorii de degradări care afectează solurile acestei zone sunt: 

-soluri erodate – 390 ha.din care  22 ha afectate de alunecări 

-soluri cu pericol de eroziune – 18 ha. 

Gruparea terenurilor după  pretabilitatea la folosință arabilă s-a realizat avându-se în 

vedere caracteristicile  și deficiențele principale de sol și drenaj, în funcție de intensitatea de 

manifestare și natura proceselor de degradare.Pe teritoriul studiat s-au  identificat terenuri  din 

clasele I – V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil; 

 Clasa I – ponderea terenurilor agricole soluri de calitate foarte bună fără limitări în cazul  

utilizării ca arabil este redusă – cca.3,87% din totalul suprafeței agricole. 

 Clasa II – este constituită din terenuri cu pretabilitate bună și limitări reduse  pentru 

culturile de camp – 21,14% din totalul suprafeței agricole;factorii restrictivi care au 

condus la încadrarea terenurilor în această  clasă sunt : textura lutoargiloasă la suprafața 

solurilor, panta slabă a terenului, eroziunea slabă  a solurilor, neuniformitatea foarte slabă 

a terenului în special pe luncile râurilor, adâncimea apei freatice la 2- 3 m.adâncime, 

excesul slab de umiditate de suprafață (stagnant) pe  solurile pseudogleizate; 

 Clasa III – cu pretabilitate mijlocie cu limitări moderate – ocupă 30,5% din totalul  

suprafeței agricole ; 

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt : panta 

înclinată asociată frecvent cu eroziunea solului, nivelul ridicat al apei freatice (1-2 m) 

asociat cu textura argiloasă a solurilor. 

 Clasa IV – terenuri cu pretabilitate slabă cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil 

ocupă 29,06% din totalul suprafeței agricole. 

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea  terenurilor în această clasă sunt : panta 

(20 – 25%), eroziunea moderată a solurilor, textura luto-argiloasă a solurilor. 

 Clasa V – terenuri cu limitări   foarte și extreme de  severe ocupă 15,45% din terenul  

agricol; 

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în aceste clase sunt : alunecări 

de teren active pe versanți, eroziune în adâncime ( ravene, ogașe) prăbușiri. 

În funcție  de relief se pot distinge nuanțe de climat, de deal și de câmpie, prezentând 

următoarele caracteristici climatice: 

 Zona de deal Zona de câmpie  

Radiația solară globară (Kcal/m2/an) 20 25 

Durata de strălucire a soarelui (ore/an) .000 .150 

Temperatura medie anuală (0C) ,0 0,0 

Temperatura media a lunii ianuarie (0C) 1,9 2,0 

Temperatura medie a lunii iulie (0C) 9,6 2 

Precipitații medii anuale (mm) 00 00 

Nebulozitatea (zile/an) 50 00 

Zile de ninsoare/an 5 5 

Zile cu strat de zăpadă/an 0 0 

Grosimea stratului de zăpadă (cm) 5 5 

Viteza medie anuală a vântului (m/sec.) ,7 ,3 
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SECȚIUNEA a 2-a 

Caracteristici climatice  

 

 

Tipul de climă în oraşul Urlaţi este cel temperat-continental de tranziție, caracterizat prin 

ierni moderate din punct de vedere termic şi veri, în general, la fel ca la nivelul întregii suprafeţe 

de sud a ţării, călduroase, cu efecte microclimatice secundare conferite de formele de relief. 

În ultimii ani, regimul climatic a înregistrat pe perioada verii temperaturi foarte ridicate, 

iar iernile au fost secetoase şi calde. Această schimbare de climă este caracteristică întregii ţări, 

chiar întregului continent, datorită efectului de seră ajungându-se la schimbarea caracteristicilor 

climaterice din cele specifice unei clime temperat-continentale în cele corespunzătoare tipului de 

climă ecuartorială. Totuşi, poziţia geografică a oraşului are efecte benefice asupra climei 

acestuia, dealurile ce-l înconjoară formând un adevărat „scut” de protecţie împotriva 

intemperiilor.De asemenea, sistemul de lansare de rachete anti-grindină din judeţul Prahova, 

protejează şi culturile de cereale, dar şi planaţiile de viţă-de-vie din zona oraşului. În 2004, anul 

inaugurării acestui sistem, Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova a 

îndeplinit mai multe misiuni, lansând și rachete “anti-grindină “.   

Valorile medii multianuale ale principalilor factori climatici sunt: 

- regimul climatic – temperatura medie anuală în oraşul Urlaţi are o distribuţie lunară 

caracterizată prin scăderea valorilor termice din luna septembrie până în luna februarie, creşterea 

temperaturii din martie până în august şi prin scăderea valorilor termice odată cu creşterea 

altitudinii. 

-  temperatura medie anuală este de + 10° C; 

-  temperatura minimă absolută de - 29° C; 

- temperatura maximă absolută de + 39,4° C; 

-  temperatura medie multianuală a aerului în lunile ianuarie și iulie -30o C, respective + 22oC 

- adâncimea la îngheț cca. 0,90 m 

- vânturile dominante bat din N, NE și E 

- regimul precipitaţiilor – precipitaţiile atmosferice anuale prezintă o evoluţie caracterizată prin 

creşterea cantităţilor de apă din luna februarie până în iunie şi descreşterea din iunie până în 

februarie. Prin modul de dispunere generală a reliefului  distribuţia cantităţilor medii anuale de 

precipitaţii este de 500 - 800 mm, caracteristică  zonei de podiş.  
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 În luna iunie a anului 2007 au fost înregistrate, ca şi la nivel de ţară, cele mai mari 

temperaturi din ultimii 90 de ani, estimându-se că perioada de secetă va continua şi în anii 

următori.  

-  regimul eolian - în zona oraşului Urlaţi, circulaţia generală a atmosferei se supune circulaţiei la 

nivel european. Vânturile sunt puternic influenţate de relief atât în privinţa direcţiei cât şi în cea a 

vitezei. Frecvenţele medii anuale înregistrate indică predominarea vânturilor din N, NE şi E, dar, 

în general, clima este plăcuta şi favorabilă, din toate punctele de vedere, dezvoltării agriculturii, 

viticulturii şi pomiculturii, acestea fiind unele din atuurile de bază ale acestei localităţi. 

Pe de altă parte, în urma studiilor efectuate cu ani în urma, s-a constatat că oraşul Urlaţi, 

prin condiţiile sale medio-climatice comparabile cu cele ale altor oraşe turistice din judeţul 

Prahova şi prin poluarea redusă, este un areal deosebit pentru dezvoltarea construcţiilor de 

locuinţe, pentru cei care doresc să trăiască într-un mediu curat, nepoluat sub nici o formă. Acest 

lucru a făcut ca în ultimii  ani multe familii din Bucureşti să se stabilească în oraşul Urlaţi, fie 

pentru a beneficia de liniştea şi frumuseţea locurilor, fie pentru a putea accesa Programul Sapard 

pentru a-şi putea lucra terenurile retrocedate prin Legea nr.247/2005. 

Climatul temperat continental specific țării noastre se dinstinge în județul Prahova prin 

cele trei tipuri de climate : de deal, de munte și de câmpie. 

Climatul de deal : temperaturile medii anuale se încadrează între 80C și 100C. 

Temperaturile mai ridicate din zona  subcarpatică se datorează vânturile de tip föehn (îndeosebi 

primăvara) și a ciclonilor retrograzi, mai ales toamna.Precipitațiile  medii  anuale  au valori de 

până la 600 mm. 

Climatul de câmpie : se caracterizează printr-o repartiție relativ uniform a  elementelor 

climatice.Temperaturile medii anuale sunt  de 10,20 C până la 10,60C iar  cantitățile medii  

anuale de precipitații sunt de  500-600 mm.Vânturile dominante sunt cele de N și E. 

Regiunile de câmpie și de deal înregistrează timp de 10 luni pe an valori medii de peste 

00C. 

Temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie , medii multianuale  de( -

2,50C). 

Valorile de temperatură medii multianuale cele mai ridicate se înregistrează în luna iulie ( 

- 21,20C. 

Fenomenul de secetă se  manifestă în luna iulie și se accentuează în luna august.Acest 

fenomen se produce datorită strângerii aerului uscat, tropical, o perioadă mai îndelungată în zona 

Bărăganului și zona deluroasă. 

Perioada cea mai  ploioasă a anului este aprilie – iunie, în luna iunie înregistrându-se 

maximul multiannual  de precipitații – 97,8 mm. 

 

Fenomene meteorologice deosebite  

 Crivățul – iarna, în zona de câmpie și în zonele joase deluroase apar invazii de aer rece și  

foarte rece, însoțite de vânt, provenite din aria anticiclonului siberian. 

 Föehnul – vânt local ce bate mai ales  primăvara, în zona subcarpatică, datorită 

revărsărilor  de aer din Transilvania  peste arcul montan carpatic și a încălzirii acestuia la 



 
 

17 
 
 

PLANUL DE ANALIZĂ  ȘI ACOPERIRE A  RISCURILOR AL ORAȘULUI URLAȚI 

coborâre  peste pantele  munților.Vânturile de tip föehn duc la înseninări, topirea mai 

repede a stratului de zăpadă și creșterea temperaturii cu 3 până la 50C. 

 Ceață – fenomen mai puțin frecvent la deal – 15 zile pe an și în zona Cricovului Sărat 20 

de zile pe an. 

 Chicura – fenomen periculos pentru toate tipurile de transport pe cablu (energie 

electrică, telefon).Se înregistrează în zona de deal și de câmpie între 2 – 5 zile pe an în 

medie . 

 Grindina – fenomen periculos înregistrat  în perioada aprilie – octombrie .Numărul 

mediu de zile  pe an cu grindina este de 2 – 4 cazuri pe an în medie în zonele de deal și 

câmpie. 

Numărul de zile cu precipitații solide (ninsoare, mazariche) -  28 zile. 

Nunărul de zile cu precipitații lichide (  (ploaie, burniță) este în medie de  115 zile. 

 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Rețeaua hidrografică 

 

Teritoriul administrativ al orașului Urlați se situează din punct de vedere hidrografic în 

Bazinul Hidrografic Ialomița. 

Bazinul hidrografic este completat cu văile și viroagele afluente, care acoperă teritoriul 

orașului, văi ce sunt dependente de precipitațiile căzute.Ele au denumiri locale, mai importante 

fiind: Valea Nucetului, Valea Bobului, Valea Urloii, Valea Semanului, Valea Crângului, Valea 

Pietrei. 

Volumul scurgerii apelor de suprafață este scăzut în lunile septembrie-octombrie, ca 

urmare a perioadei secetoase din timpul verii, și în timpul  lunilor de iarnă, când zăpada persistă 

vreme îndelungată.Transportul maxim de aluviuni în suspensie are loc și el concomitent cu  

creșterea apelor din lunile aprilie-iunie. 

Apele de suprafață de pe teritoriul orașului au fost împărțite în cursuri permanente 

(cadastrale și cursuri temporare (torenți). 

Teritoriul oraşului Urlaţi este străbătut de râul Cricovul Sărat pe direcția N-S care are un 

bazin hidrografic de 675 Km2. În perioadele de secetă debitul acestui râu este foarte mic, dar în 

afara acestuia mai sunt şi văi torenţiale care nu au debit permanent, de-a lungul cărora se poate 

observa o eroziune accentuată a solului. 

 Dependența de toți ceilalți factori fizico-geografici și ai mediului natural, rețeaua 

hidrografică a orașului Urlați – râul Cricovul Sărat  însumează o lungime de peste 8 km. Cursuri 

de apă cu o suprafață  totală a bazinului hidrografic de 2 km. 

 Rețeaua hidrografică traversează orașul în direcția  nord-sud prezentând și o înclinare est-

vestică a torenților ce se formează pe dealuri.De asemenea o caracteristică principală o constituie 

regimul hidric torențial cu amplitudini extreme între apele mici și mari (râul Cricovul Sărat la 

ape mici în perioade secetoase  prezintă debit de 3 – 5 m3/s, iar la debite mari poate să ajungă la 

8 – 100 m3/s). 

 Un tablou al principalelor cursuri de apă este prezentat în tabelul de mai jos : 

 
Nr. 

Crt. 

Cursul de apă Lungime 

Totală km 

Lungime pe 

teritoriul 

Altitudine (m) Suprafața 

Km p 

Altitudinea 

medie (m) amonte aval 
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județului 

25 Cricovul Sărat 94 94 600 63 809 287 

 

 

SECȚIUNEA a 4-a 

Populație 

 

 

 Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului din 20 octombrie 2011 populația 

județului Prahova a fost de 735900 persoane . 

 Populația județului Prahova după domiciliul la 01 ianuarie 2015 a fost de 813.759 

locuitori, având o pondere de 3,65 în poăulația României și 24,8% în populația Regiunii de 

Dezvoltare Sud Muntenia.  

 Populația stabilită  pentru orașul Urlați este  de 11.654 locuitori.Densitatea medie  fiind 

de  271 de locuitori pe km2, cea mai mare densitate este în  zona centrală  de 1000  locuitori pe 

km2 și  cea mai mică în  localitățile componente de 100 locuitori / km2. 

 Numărul mediu al salariaților în anul 2017 pentru populația ocupată în localitatea Urlați 

este în număr de 3205 persoane  conform formularului FOM 104 D numărul mediu al salariaților 

pe județe și localități. 

Gradul  cel mai mare de ocupare al populației predomină  în agricultură. 

 

Structura  etnică  a populației stabile a județului Prahova  

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei s-a făcut în baza liberei 

declarații a persoanelor recenzate, respectându-se astfel  dreptul fundamental al fiecărui individ 

de a-și declara în deplină libertate și fără niciun fel de constrângere apartenența etnică. 

Rezultatele provizorii ale recensământului populației relevă faptul că, din totalul populației 

stabile a județului, 716,0 mii. 

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau 

nu erau prezente) a fost  de 0,7 mii persoane, reprezentând  0,1% din populația stabilă a 

județului.  

 

Structura etnică a populației stabile a orașului Urlați  se prezintă astfel : 
 Populatia 

stabilită 

Din care, după etnie 

Română Maghiară Romă Germană Ucrainiana Turcă Tătară Rusă Alte 

etnii 

Etnie 

nedeclarată 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

URLATI 11654 11481 11 153 * - * - - 9 - 

 

 

SECȚIUNEA a 5 –a 

Căi de transport  

 

În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport este 

compusă doar din reţeaua de căi rutiere.Cu toate că nu se poate vorbi de o reţea de transport 

feroviară, trebuie făcută precizarea că oraşul este situat la aproximativ 6 Km de Gara Cricov, fapt 

ce facilitează accesul persoanelor, dar şi transportul mărfurilor. 
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Oraşul Urlaţi este situat, după cum am mai precizat la 4 Km distanţă de Drumul Naţional 

1B Ploieşti – Buzău, din Albeşti Paleologu, pe Drumul Judeţean 102 C. Drumul Judeţean 102 K, 

ce face legătura cu comuna Ceptura, trece, de asemenea, prin oraşul Urlaţi. 

Legăturile între zonele adiacente ale orașului se realizează prin drumurile comunale: DC 

149, DC150, DC152 și DC67 

Reţeaua internă de drumuri are o lungime de circa 100 de km, asigurând o bună acoperire 

a teritoriului administrativ al oraşului. 

De asemenea, există o reţea foarte bine conturată de drumuri vicinale şi de drumuri 

private de exploatare agricolă, care erau destinate în anii trecuţi să permită accesul în fermele 

fostului I.A.S., situate aproape în mai toate localităţile componente ale oraşului. 

Străzile oraşului sunt asfaltate pe 99  Km, din care modernizate 94 km, restul de 5 km 

sunt cu împietruiri sumple sau cu bolovani, macadam, pavaje din piatră brută sau de râu.  

Pornind de la această problemă, dar şi de la faptul că de la an la an străzile oraşului se 

deteriorează datorită condiţiilor meteo, administraţia publică locală se confruntă cu problema 

modernizării infrastructurii de transport a oraşului.    

Principalele căi de transport din orașul Urlați sunt șoselele reprezentate de  drumurile 

județene DJ 102C, DJ 102K, și comunale DC62, DC67, DC70 în lungime totală de 10,65 

km.Drumurile județene și comunale au o lungime a covorului asfaltic de 32,8 km .În continuare  

prezentăm situația drumurilor județene necesară  la  identificarea zonelor expuse  la riscuri 

precum alunecările de teren, inundațiile, cutremurele, ruperi sau prăbușiri de  tronsoane, 

înzăpeziri, accidente majore pe căile de comunicații, fenomene meteo periculoase etc.În general 

starea de  viabilitate a drumurilor județene este bună.Anual Comitetul Local pentru Situatii de 

Urgență face o evaluare a stării drumurilor și stabilește prioritățile în  întreținerea și  repararea 

acestora. 

Administrarea  drumurilor județene este asigurată de către Consiliul Județean Prahova, 

excepție făcând sectoarele de drum județean situate în intravilanul localității urbane, inclusiv 

lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente care sunt administrate de către consiile 

locale. 

Lungimea totală a drumurilor județene , prezentată este de aproximativ 1147 km, din 

care  pentru cele două drumuri județene  care traversează localitatea situația se prezintă astfel : 
Drum 

Județean 

Lungime Tipul  structurii  

 Asfalt tip 

beton 

Beton de 

ciment 

Pavaj Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Împietruite Pământ 

DJ 102 C 5,3 - - - 5,3 - - 

DJ 102 K 5,8 - - - 5,8 - - 

 Drumurile orășenești 

 Lungimea totală a străzilor  orășenești  din județ  este de  1.322 km, din care 908 km 

sunt modernizate. 

 Situația la nivelul localității Urlați se prezintă astfel : 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Lungimea totală a străzilor 

orășenești  

1324 1321 1344 1346 1322 

Din care :  

URLATI 98 98 99 99 99 

 

 

 

SECȚIUNEA a-6-a 

Dezvoltarea economică 

 

Poziţia geografică, resursele naturale, forţa de muncă bine calificată şi tradiţia vini-

viticolă a zonei sunt factori care au determinat dezvoltarea economică a oraşului, dar perioada de 

tranziţie spre economia de piaţă traversată de România după 1990 cu problemele specifice 

(recesiune economică, inflaţie, şomaj) şi-au pus amprenta şi asupra economiei oraşului Urlaţi. 

Având ca indicator sintetic populaţia ocupată, ponderea în economia oraşului este 

deţinută de activităţile din sectorul serviciilor şi apoi de cele din sectorul agricol, înregistrându-se 

şi o creştere a sectorului industriei. Oraşul Urlaţi are o veche tradiţie agricolă, în special în 

producţia vinurilor.  

 Din punct de vedere economic, după un puternic declin, înregistrat la începutul anilor 

`90, se înregistrează astăzi o revigorare economică a localităţii. 

 Înainte de anul 1989 oraşul era renumit în judeţ pentru industria sa extractivă, pentru 

industria uşoară – prin activitatea Filaturii de Bumbac şi pentru prelucrarea strugurilor, aici 

producându-se vin românesc din cel mai pur soi, cu faimă pe meleagurile îndepărtate. 

 În prezent, deşi situarea geografică este favorabilă agriculturii, în oraş se derulează 

activităţi din aproape toate ramurile economice. Totuşi, localitatea nu se află pe primele locuri la 

nivelul judeţului, în ceea ce priveşte contribuţia sa la produsul intern brut al judeţului Prahova, 

deşi beneficiază de resurse umane calificate. 

 Locuitorii oraşului sunt specializaţi în industria extractivă (ingineri, mecanici etc.), în 

industria uşoară, comerţ, servicii, agricultură (viticultură, pomicultură, creşterea animalelor), 

fiind persoane cu o foarte bună pregătire profesională. 

 În orașul Urlați  sunt operaționali următorii   agenți economici, reprezentând  activitatea 

în următoarelele ramuri industriale : 

 industria  chimiei (PRACTER & GAMBLE, PLASTIPAK),  

 industria mobilei (Saltconfort) 

 industria textilă (S.C. Oztasar – Punct lucru Urlati) 

 industria alimentară (SC Oltina Impex SRL Urlați, producția  de băuturi  este realizată în 

principal de către  CRAMELE  PRAHOVA HALEWOOD, etc.) 

Referitor la investițiile străine, conform  informațiilor furnizate de către Camera de Comerț 

și Industrie Prahova, județul a urcat de pe locul al șaselea  în 2011 pe locul al treilea (după 

București și județul Timiș) în anul  2012, cu o cifră de afaceri de 36 miliarde lei. 

 Pe teritoriul localității își desfășoară activitatea următoarele  instituții și operatori 

economici: 
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Nr. 

crt 

Denumire operator 

economic/instituție 

Profil de activitate Nr. 

salariați 

Substanțele 

gestionate 

Tipuri de risc ce 

pot general 

1. Primaria Urlați Administrație Publică 140 - - 

2.  P & G Producție șampoane 265 - - 

3. Liceu, școli, grădinițe Învățământ 160 - - 

4. Electrica Energie electrică 17 - Avarii rețele  

5. Oztasar Industrie ușoară 468 Textile  Incendii 

6. Trimus Prod Industria alimentară 80  Incendii 

7. SC Salt Confort SRL Industria 

lemnului(Fabricare 

mobilă Saltele  

170 Material lemnos, 

textil 

Incendii 

8. Domeniile Dealu Mare Industria alimentară 20 - - 

9. Hidro Prahova Alimentare cu apă 30 Apă, canal Avarii rețele  

10. Plastipak Ambalaje plastic 79 Mase plastice Incendii 

11. SC Oltina Impex SRL  Morărit și Panificație 473 - Incendii 

12. Casa de Cultură Cultură 4 - Incendii,sociale  

13. Spitalul Orășenesc Sanatate 83 - - 

14. Agronatura Geco Agricultură 11 - Incendii 

15. S.C.Dacia SRL Urlați Morărit și Panificație 43 - Incendii 

 

 

 

 Depozite, rezervoare 

 două rezervoare de alimentare cu apă potabilă a 1000 mc fiecare şi o staţie de clorinare cu 

clor gazos pentru dezinfecţie. Apa se încadrează în parametrii de potabilitate impuşi de 

lege.Cele  două rezervoare se află  în administrarea S.C.Hidro Prahova S.A.  

 două rezervoare de țiței aparținând Schelei  de extracție Boldești (stația spălare) situate   

în str.Orzoaia de Sus; 

 un depozit de materiale de construcții (50 to.) apartinând S.C.Dumaris S.A. Urlati ; 

 depozite de  cereale (peste 1500 to) aparținând societăților  cu profil de panificație și 

morilor din cadrul acestora S.C. Oltina Impex SRL, Adriana Bolgiu, S.C.Dacia SRL, S.C. 

Pantrans Lucia SRL. 

 

Agricultură și dezvoltare rurală 
Orașul Urlaţi ocupă o suprafaţă de 4367 hectare (0,93 % din suprafaţa totală de 471587 ha a 

Judeţului Prahova), din care cea mai mare suprafaţă (82,55 %) o reprezintă terenul agricol / neagricol 

/ alte forme - 3604,66 Ha.  

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 50.34% de 

proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 49.66% de stat. 

Cf legii 213 mai există și proprietatea privată a statului.  

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a menținut constantă, mici variații înregistrându-se la categoria vii și 

livezi / teren agricol / păduri / ape și bălţi etc. 
Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 1066 ha 

31%), pășuni 831 ha și fânețe 340 ha (34%) și vii si livezi 1224 ha (35%).  
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Fondul forestier acoperă 138 hectare, ocupând locul şase in structura suprafeţei 

administrative a oraşului (3,16 % din totalul suprafeței administrative) şi este reprezentată de păduri 

și alte terenuri cu vegetație forestieră.  

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Urlaţi este de 0,1150 hectare, 

reprezentând 0,01 % din suprafaţa totală a oraşului şi este alcătuit din bălţi. 

Există fluctuații în structura terenurilor cultivate cu cereale pentru  boabe, respectiv grâu 

și secară, orz și orzoaică, porumb boabe, culturile cu floarea soarelui s-a extins. 

În cadrul economiei oraşului, o pondere importantă este detinută, ca şi în perioada 

precedentă anilor `90, de acest sector. Un procent de 17,61 % din populaţia activă ocupată din 

oraş este implicat în agricultură, ceea ce face ca acest sector să deţină locul al doliea în economia 

oraşului, după sectorul industrial situat în celebra podgorie Dealu Mare, oraşul are toate atuurile 

necesare valorificării produselor viti – vinicole. 

Totuşi, prelucrarea strugurilor a rămas una din îndeletnicirile de bază a locuitorilor 

oraşului datorită şi demarării unor proiecte în cadrul Programului Sapard, în cadrul Măsurii 1.1., 

prin construcţia de crame sau achiziţionarea de utilaje agricole pentru vie. 

Cea mai mare suprafaţă agricolă este ocupată de viile pe rod – 1165 ha,viile tinere  - 29 

ha; 3 ha sunt pepiniere şi 44 ha terenuri în pregătire, suprafeţele acestea fiind în proprietatea unor 

societăţi comerciale ce implementează proiecte prin Programul Sapard (înfiinţare plantaţii sau 

crame şi exploatare plantaţii). 

După cum se poate observa, sectorul agricol este in revigorare. La categoriile de folosinţă 

dominante – vii, arabil, păşuni, fâneţe  - se constată o uşoară creştere a suprafeţelor, în favoarea 

viilor şi livezilor, ca urmare a implementării proiectelor prin Programul SAPARD.  

Din punctul de vedere al prelucrării şi marketingului produselor agricole, se remarcă 

domeniul producţiei de pâine şi produse de morărit şi panificaţie, în care activează 3 principale 

firme din oraş (S.C. Oltina Impex Prod Com S.R.L., S.C.Bolgiu Adriana SRL., S.C. Dacia 

S.R.L.) care îşi desfac produsele în oraş, atât în mod direct, printr-o reţea proprie de distribuţie, 

cât şi prin distribuitori (locali, zonali – chiar şi în Supermaketurile din Municipiul Ploieşti ). 

 În domeniul prelucrării produselor viti-vinicole se aşteaptă în anii următori un adevărat 

boom, multe dintre societăţile ce activează în acest domeniu, propunându-şi să cucerească o cotă 

de piaţă cât mai mare.  

Resurse minerale  

Hidrocarburile sunt localizate în structuri concentrate îndeosebi în dealurile 

subcarpatice, pe aliniamentele orientate  vest-est; 

 Ceptura – Urlați – Chițorani – Aricești. 

Argile comune : Bucov, Câmpina – Voila, Urlați, Păulești, Lipănești etc. 

Resursele naturale  cu o complexitate   deosebită datorită varietății condițiilor naturale 

și geologice, stau la baza dezvoltării unei economii diversificate, cu sectoarele reprezentând 

aproape toate ramurile  de activitate ale economiei naționale. În ordinea importanței lor aceste 

resurse cuprind : 

 Resurse de substanțe  - minerale utile concentrate în principal în spațiul subcarpatic și 

valoridicate în economia orașului : petrol, gaze naturale . 

 Resursele silvice, - suprafața de 5 ha.acoperită de păduri, a căror funcțiune  principală 

este de protecție .Acestea sunt concentrate parțial în zona de deal și în  lunca Cricovului 

Sărat. 
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 Resursele agricole, - teritoriul orașului fiind acoperit  pe aproape 86% din suprafață cu 

terenuri agricole cu potențial diferențiat de dezvoltare a ramurilor specifice  agriculturii : 

în sud cu terenuri de mare fertilitate și valoroase pentru dezvoltarea  unei agriculturi 

intensive; în zona centrală, corespunzătoare dealurilor  subcarpatice, cu condiții 

pedoclimatice favorabile dezvoltării viticulturii. 

 Resursele de apă – relativ reduse cantitativ, în lipsa unor lucrări pentru acumularea  lor în 

lucrări hidrotehnice specifice, au un rol important în aprovizionarea cu apă a populației  

și a altor categorii de utilizatori. 

 

SECTORUL SERVICIILOR 

Telecomunicații 

Componentă a infrastructurii naționale, sectorul telecomunicațiilor a avut un trend pozitiv 

susținut, răspunzând cerințelor pieții concurențiale foarte dinamice din ultimii ani. 

În localităţile componente ale oraşului, situate concentric zonei centrale, reţeaua de 

telefonie fixă are o lungime apreciabilă, în timp ce, pe măsura depărtării şi apropierii de zonele 

limitrofe ale acestuia, comunicarea prin reţeaua de telefonie fixă este slab reprezentată.  

În schimb, datorită amplasării unor staţii terestre de amplificare a semnalului GSM în 

unele cartiere, a crescut numărul abonamentelor la telefonia mobilă. 

Oraşul este conectat la serviciile de telefonie fixă, televiziune prin cablu, internet şi date prin 

TELEKOM, UPC şi RDS RCS, iar serviciile de telefonie mobilă, internet şi date cu acoperire 

corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE.  

Rețeaua de internet este asigurată de TELEKOM și UPC, care au preluat în luna iunie 2015 

operatorii de internet de pe raza oraşului Urlaţi, Greenzone Network Systems SRL şi Tiţa & 

Company SRL.  

 

 

Activitatea poștală  

Se desfășoară într-o  structură care permite funcționarea  la standarde optime de eficiență 

pe întreg teritoriu orașului prin oficiul postal  oferind servicii tradiționale (corespondență și 

mesagerie internă și externă), servicii financiare, servicii de curierat rapid intern, curier 

electronic, filatelie, încasări și plăți, servicii bancare și asigurări și alte servicii suplimentare 

pentru clienți. 

 

Sistemul bancar  

În orașul Urlați operează instituții bancare cu capital de stat și cu capital privat : Banca 

Comercială a României, Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare , CEC Bank.În 

sistemul  bancar din România se constată o luptă acerbă între instituțiile financiare, fiecare dintre 

acestea propunând clienților (persoanelor juridice și fizice) o gamă cât mai variată și mai 

atractivă de  produse și pachete de produse financiare. 

De asemenea, sistemul cardurilor bancare cunoaște o puternică dezvoltare, aceste metode 

de plată fiind tot mai mult cunoscute și acceptate pe piața românească, atât în unitățile aparținând 

diferitelor lanțuri comerciale cât și în alte rețele de magazine. 

O puternică  dezvoltare cunoaște și sitemul asigurărilor, atât persoanelor juridice cât și 

cele  fizice simțind tot mai mult nevoia să-și diminueze diferite tipuri de riscuri.Cea mai mare 
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parte dintre  agențiile de asigurări merg “mână în mână  “ cu diferite bănci, unele dintre ele fiind 

activități diferite  din cadrul aceleiași companii financiare.Totodată fiind experiența nefericită în 

cadrul  unor bănci , care au  dezvoltat o politică financiară extrem de riscantă, fără a-și fi asigurat 

riscul falimentului, cadrul legislative  din România a cunoscut, în ultimii ani, numeroase  

restricții și măsuri protecționiste, pericolul falimentului bancar tinzând în prezent către zero. 

 

Turism 

Cadrul natural generos, varietatea reliefului și ale surselor, valorile istorice și cultural,  

sunt componente  ale unui  potențial  turistic remarcabil al orașului  Urlați. 

Aceasta poate reprezenta punctul forte al economiei oraşului, cu un adevărat potenţial de 

dezvoltare.  

Pornind de la această problemă se poate contura o întreaga strategie, având ca nucleu 

înscrierea oraşului Urlaţi într-un circuit turistic al întregii Văi a râului Cricovul Sărat. 

La baza acestei strategii pot sta toate vestigiile istorice ale oraşului, monumentele, dar şi 

frumuseţile sale naturale. 

Turismul este domeniul care poate furniza multiple oportunităţi economiei oraşului, 

graţie situării sale pe celebrul Drum al Vinului, care străbate acest pământ primitor, străvechi, 

mustind de istorie. 

Însetat de natura şi de licoarea cu parfum dumnezeiesc din podgoria Dealului Mare, 

turistul păşeşte în oraş, pentru a putea face un prim pas spre vestitul Conac Bellu din localitate 

sau pentru a-şi stinge setea la Crama Urlăţeanu, aparţinând  Cramelor Prahova. 

Principalele puncte de atracţie turistică sunt reprezentate de monumentele istorice aflate 

pe teritoriul oraşului:  

Forme de turism : 

 Turism itinerant ca cicloturismul (pe drumul Vinului), drumeții în zona dealurilor  

subcarpatic. 

 Turism tematic: Drumul Vinului, turismul de eveniment, vizite la Mănăstirea Jercălăi, 

turism cultural, vizite la Muzeul “Conacul Bellu “ 

 Drumul Vinului – reeditează un segment mai vechi dintr-un  drum al vinului  

folosit de romani, care străbătea Europa.Acesta stăbate podgoriile renumite ale 

județului și include popasuri la conace, curți domnești și mănăstiri.Drumul trece  

prin localitățile Filipeștii de Pădure, Băicoi, Boldești, Bucov, Pleașa, Valea 

Călugărească, Iordăcheanu, Urlați, Ceptura, Fîntânele, Tohani, Gura Vasului, iar 

pentru a exploata în totalitate “aurul lichid “, s-au introdus în circuitul touristic, 

vitivinicol cramele de la  Urlați și Azuga unde sunt oferite spre degustare vinuri și 

spumante excepționale, însoțite de meniuri câmpenești tradiționale . 

Cramele   unde poți face degustări de vin sunt : Crama Seciu de pe dealul Seciu 

(Boldești), IC – DVV Valea Călugărească, Conacul Urlățeanu  (Urlați), Crama 

Rotenberg, Crama SERVE (Ceptura), Domeniile Tohani, Crama Oenoterra Dealul 

Mare (Tohani).În afara  cramelor din podgorii mai puteți degusta vin la  Conacul 
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dintr Vii (Urlați), Fetească Neagră (Albești  Paleologu)  și la Pivnițele Rhein 

(Azuga). 

 

 

SECȚIUNEA a – 7 –a 

Infrastructuri  locale  

 

 REȚELE DE UTILITĂȚI 

 Alimentarea  cu apă necesară pentru consumul populației și pentru activitățile 

economice se face prin conducte de transport asigurate prin stația Bălțești  - Urlați – Mizil. 

Rețeaua  fiind de 25 km. 

Monitorizarea calităţii apei implică monitorizarea tuturor elementelor incluse în  

subsistemele: ape de suprafaţă (râuri, lacuri) ape subterane şi ape uzate. 

 Obiectul programelor naţionale de monitorizare a apelor îl constituie evaluarea şi 

controlul calităţii acestora. 

Nici din acest punct de vedre nu s-a făcut o analiză a calităţii apei, dar din datele 

cunoscute, la nivelul oraşului, se cunoaşte faptul că este necesară o mai bună epurare a apelor 

uzate, prin mărirea capacităţii staţiei de epurare şi modernizarea acesteia. 

Pe de altă parte, multe dintre gospodăriile oraşului (în special cele situate în zone în care 

nu există reţea de canalizare, cum este cazul celor din Orzoaia de Jos) deversează rezidurile şi 

apele uzate în canalele pluviale, apa deversându-se direct în râul Cricovul Sărat, fapt ce conduce 

la poluarea apei acestuia. 

Evacuările rezultate din activităţile gospodăreşti pot afecta şi pânza freatică. 

Alimentare cu gaze  
Oraşul Urlaţi este alimentat cu gaze pe axa nord – sud ce străbate oraşul şi care concentrează 

majoritatea populaţiei şi agenţilor economici.  

În colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova s-a initiat un proiect de alimentare cu gaze 

naturale a oraşului şi a comunelor învecinate.  

Până în anul 2004 s-a extins reţeaua de alimentare cu gaze în cartierul Arioneştii Noi, dar s-a 

şi reabilitat reţeaua din oraş, în proporţie de 80%, prin înlocuirea reţelei vechi şi degradate, 

asigurându-se astfel presiunea la gaze, mai ales în sezonul rece.  

Problema majoră cu care se confruntă oraşul Urlaţi, din acest punct de vedere, o constituie 

faptul că nu este alimentat cu gaze naturale, ci cu gaz de sondă, captat din zăcămintele existente în 

zonă.  

Operatorul este GDF SUEZ Energy România, DISTRIGAZ SUD REŢELE, lungimea reţelei 

de distribuţie este de 37,2 km iar numărul abonaţilor racordaţi la reţea 2723.  

Împreună cu operatorul de zonă S.C. GDF Suez Energy România se dorește extinderea 

rețelei de distribuție a gazelor naturale și în cartierele  Mărunțiș, Valea Crângului, Valea Urloi, 

Valea Seman, Cherba, Valea Nucetului și Jercălăi. 
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Alimentarea cu energie electrică 
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.  

Reţeaua de iluminat public din oraşul Urlaţi aparţine SDFEE „Electrica Distribuţie Muntenia Nord 

SA şi are o lungime de circa 90 km (LES 20 kV = 24 km; LES 0,4 kV = 18 km; LEA 0,4 kV = 48 

km).  

EDUCAȚIE  

 Din punct de vedere educativ, localităţile componente ale oraşului au o bază instituţională 

aproape inexistentă, singurele care funcţionează fiind: Grădiniţa Jercălăi,  Grădiniţa Valea Urloii, 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Clopoțica“, ale căror clădiri sunt vechi şi necesită reabilitare. 

 Singurele unităţi de învăţământ din oraş, la care au acces şi copiii din toate cartierele, 

indiferent de amplasarea locuinţelor lor, sunt Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” şi Şcoala 

Gimnazială “Cănuță Ionescu “ Urlați. Prin programul guvernamental naţional, aceste şcoli au 

fost dotate cu maşini destinate transportului şcolar, care, zilnic şi indiferent de anotimp, asigură 

deplasarea acestor copii. 

CULTURĂ  

 Activitatea de cultură și artă se realizează în cadrul Casei de Cultură, instituție 

specializată care funcționează sub autoritatea consiliului local.Coordonarea metodologică 

revine Ministerului Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Prahova. 

Instituții culturale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Prahova: 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Secția muzeala: Muzeul “Conacul 

Bellu“ Urlati. 

Complexul “Conacul Bellu“ de la Urlați este așezat într-un cadrul natural deosebit de 

pitoresc și adăpostește un important muzeu, un adevărat sanctuar de cultură ce concentrează în 

bogatul patrimoniu piese de o remarcabilă valoare constituind colecția Alexandru Bellu.Clădirea, 

declarată în 1955 monument  de arhitectură, este construită în stil românesc, cu parter și pivniță 

la subsol, cu cerdac deschis, stâlpi de lemn sculptați și acoperișul cu șiță.Foișorul de la intrare  și 

clădirea muzeului au fost ridicate la mijlocul veacului trecut, înconjurate de un parc de peste 

cinci hectare.Conacul Bellu a fost devastat în timpul celui de-al doilea Război Mondial, după ce 

în 1940 clădirea principal a ansamblului a fost ruinată. 

 Schitul Sfânta Maria  cu bisericuța lui de lemn, în formă de corabie, “Sf.Mihail și 

Gavriil” aflat în localitatea component Jercălăi; 

 Biserica “Galbenă” cu hramul “Sf.Nicolae și Sf Dumitru“, din localitatea component 

Arioneștii Noi, cu o vechime de peste 240 de ani, este de asemenea, declarată monument 

istoric și de arhitectură.A fost înlălțată în anul 1761 de către boiernașul mazil, Stan 

Urlățeanu. 

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului“ din localitatea component Valea Seman, 

construită în anul 1753, cu console “în cap de cal“, din lemn de stejar, nemaiîntâlnite în 

partea estică a Munteniei. 

 Casa Domnească, situate în viile domnitorului Constantin Brâncoveanu, din localitatea 

Valea Crângului, este un monument de arhitectură despre care nu există, în prezent, 

dovezi scrise și care este în curs de restaurare. 
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 Puțul Frumos din localitatea domponentă Valea Mieilor, reconstruit în anul 1862 de către 

localnicul A.Dumitru Ștefan, cu o coloană de piatră din calcar, dotat cu roată și fus, fixate 

pe doi stâlpi de lemn și un jgheab, adăpostite de un mic pavilion. 

 Crucea de piatră de Istrița, situate pe strada Soarelui, nr.14, ce a fost ridicată în vremea 

domniei lui C.Brâncoveanu “va leato 7206“ (1697-1698). 

Principalele proiecte realizate în perioada 2007 – 2013 din fonduri interne : 

- Laboratorul de conservare – restaurare de la Jercălăi – Urlați 

- Restaurarea monumentului de arhitectură “ Biserica Galbena” Urlați 

 

Numărul clădirilor, locuințelor și gospodăriilor, pe categorii de localități, în județul 

PRAHOVA 

Medii de 

rezistență  

Număr clădiri Număr locuințe Numărul 

gospodăriilor 

populației 
TOTAL Din care: 

Clădiri în care 

se află locuințe 

TOTAL Din care : 

Locuințe 

convenționale 

A 1 2 3 4 5 

ORAȘ URLATI 2771 2753 3790 3786 3334 

 

 

 

 SĂNĂTATE 

 Pentru asigurarea sănătății umane, în orașul Urlați funcționează Spitalul Orășenesc 

Urlați. 

 Spitalul Orășenesc Urlați, este un spital public, de acuți, cu personalitate juridică, de 

categoria a-IV-a, care asigură permanent servicii medicale curative (spitalizare continua), dar și 

sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății. 

 În orașul Urlați pe lângă spital face parte din rețeaua sanitară existentă policlinica, 

cabinete medicale particulare, farmacii, cămine pentru persoane cu dizabilități. 

 Direcția de Sănătate Publică Prahova coordonează și răspunde  de întreaga activitate de 

sănătate  publică din județ, în scopul implementării politicilor și programelor naționale  de 

sănătate publică, a activității de medicină preventivă și a  inspecției sanitare de stat, a  

monitorizării stării de sănătate, precum  și a planificării și derulării  investițiilor finanțate  de la 

bugetul de stat  pentru sectorul  de sănătate. 

 Serviciile de sănătate furnizate în orașul Urlați sunt destinate promovării sănătății și 

asigurării asistenței medicale a populației. 

 Numărul paturilor în Spitalul Urlați: 
Nr.crt Unitatea Sanitară  An ordin/modif.struct. Nr.paturi  Nr.paturi funcționale  

16 Spitalul Orășenesc Urlați O.M.S.Înființare 

XI/A/CV/410/6/4325/28.09.2012 

67 0 

 

 Spitalul Orășenesc Urlați s-a redeschis cu următoarele secții: 

- Secție Medicină Internă; 

- Compartiment Chirurgie Generală, din care 5 paturi Ginecologie; 

- Compartiment Pediatrie; 

- Laborator de analize medicale; 

- Laborator de radiologie; 

- Camera de gardă; 

- Spitalizare de zi, 5 paturi; 
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- Cabinete de consultații în AMBULATORI INEGRAT: 

- Medicină Internă 

- Dermatovenerologie; 

- Chirurgie Generală; 

- Obstretică-ginecologie; 

- Pediatrie; 

- Psihiatrie; 

- Oftalmologie; 

- O.R.L. 

- Medicină Muncii. 

  

 SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ PRAHOVA 

 Stația Ploiești este sediul central al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, fiind 

situată în partea de vest a orașului Ploiești.Din acest punct se poate ajunge în maxim 7 minute  în 

orice punct al  orașulu Ploiești și în maxim 30 – 40 minute în zonele limitrofe.Teritoriul arondat  

cuprinde municipiul Ploiești, localitățile limitrofe DN2 până la intersecția cu Albești Paleologu, 

precum  și partea de S-V a  județului Prahova. De asemena asigură și DN1 de la intrarea în partea 

de Sud  a județului până la Paralela 45. 

 Substația Urlați – zona deservită se întinde de o parte  și de alta a drumului Ploiești – 

Buzău.Ca localități deservite : orașul Urlați și localitățile Apostolache, Salcia, Gornet Cricov, 

Albești Muru, Chiojdeanca, precum și zonele limitrofe acestora.Teritoriul pe care acționează este 

în unele  cazuri destul de accidentat.  

 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 Serviciile sociale la nivel județean trebuie să răspundă nevoilor tuturor grupurilor  

dezavantajate.Administrația județeană acordă protecției sociale un rol deosebit.Obiectivul 

principal  în domeniul protecției  sociale în reprezintă crearea unui sistem  de protecție și suport 

continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii (categorii 

defavorizate ale populației  - copii aflați în dificultate, persoane cu handicap, vârstnici cu venituri 

mici sau fără venituri, vârstnici bolnavi, persoane  cu mulți copii și cu venituri reduse sau fără 

venit), stabilind măsuri de intervenție în  sprijinul persoanelor  în nevoie, de protecție a copiilor 

aflati în dificultate și de prevenire a situațiilor  de marginalizare și excludere socială. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.132/29.12.2004 a fost înființată Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Prahova, având ca obiect coordonarea 

activităților de asistență socială și protecția copilului la nivelul județului asigurând mijloace 

umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile 

antisărăcie, prevenirea  și combaterea  marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea 

urgențelor sociale individuale și colective, asigurând protecție, ocrotire, găzduire, îngrijire, 

activități de recuperare și reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice și alte categorii  de persoane, în funcție de  nevoile specifice. 

 De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova  

colaborează și monitorizează activitatea celor 7 organisme private autorizate care asigură 

protecția copilului în dificultate  în centre de tip familial sau centre de plasament de tip classic. 

 Pentru persoanele adulte : INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  PENTRU 

ADULȚI: 
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 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru  Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați: 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică; 

 Centru de Recuperare și Reabilitare; 

Centrul Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap “Casa 

Rozei “ Urlați: 

 Centru de Recuperare și Reabilitare; 

 Centru de zi; 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați : 

 Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională; 

 Centru de Îngrijire și Asistență ; 

 

Situația contractelor de salubrizare  pe localități conform zonării  stabilite prin proiectul 

“Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” este următoarea în 

localitatea  Urlați : 

 Zona 4 
Nr. 

crt. 

LOCALITATE OPERATOR  CLAUZĂ CONTRACT  OPERARE 

SERVICIU  

1 URLAȚI S.C.FLORICON SALUB SRL Neselectiv 

 

În scopul respectării acqui-ului  comunitar de mediu, Consiliul Județean Prahova a inițiat 

constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru managementul 

Deșeurilor  Prahova, la care au aderat toate localitățile din județ.Această organizare  

instituțională permite  abordarea problematicii privind  gestionarea deșeurilor în sistem integrat 

la nivelul întregului județ. 

GARDA DE INTERVENŢIE  URLAŢI îşi desfăşoară activitatea  pe o suprafaţă de   

37758 ha., deservind o populaţie  de 43157 persoane . 

Populaţia respectivă este  arondată  unui oraş (Urlaţi), şase comune limitrofe şi 21 de 

sate. 

Totodaţă Garda de intervenţie Urlaţi are în dotare o ambulanţă SMURD tip B2 şi două 

autospeciale de lucru cu apă şi spumă, dintre care una este prevăzută cu modul de descarcerare şi 

prim ajutor . 

 

 LOCURI DE ADUNARE ȘI CAZARE  A POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE 

URGENȚĂ – TABERE DE SINISTRAȚI  

 În  orașul Urlați  există  o casă de cultură, o sala  de sport care pot fi folosite la nevoie ca 

puncte  de îmbarcare, debarcare sau ca spații de cazare pentru sinistrați afectați de diverse situații 

de urgență.Aceste așezăminte sunt luate în evidență și pot fi folosite și pentru evacuarea unor 

instituții sau documente de importanță deosebită, în caz de conflict armat. 

 În cazul în care spațiile pentru evacuare nominalizate mai sus nu sunt suficiente sau nu 

pot fi utilizate din diverse motive se stabilește ca loc de amplasare a taberei de sinistrați 

Stadionul „Parc Bellu” situat pe strada Orzoaia de Sus, nr.12. 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență gestionează aceste spații și se ocupă de 

asigurarea logisticii necesare punerii  în funcțiune a acestora, în conformitate cu cerințele impuse 

privind  funcționarea  pe timpul situațiilor de urgență. 
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SECȚIUNEA a 8-a 

Specific regional 

 

 Vecinătăți – la nord localitatea Iordăcheanu, la sud localitatea Albești Paleologu, la est 

localitatea Ceptura, la vest localitatea Valea Călugărească cu influențe privind dezvoltarea în 

domeniul agricol, în partea de  sud-est Comuna Tomşani, iar în partea de nord vest Comuna 

Plopu. 
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SECȚIUNEA 1 

ANALIZA RISCURILOR  NATURALE 

 

 Condițiile geoclimatice ale județului Prahova, precum și explozia tehnologică a ultimelor 

decenii au creat premisele existenței  unor surse de risc majore, pe teritoriul județului. 

 FENOMENE  METEOROLOGICE  PERICULOASE 

 Fenomene 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 orașul Urlați, 

fără a neglija   efectele secundare pe care acestea le-a avut (inundații, recolte distruse, distrugeri 

ale căilor  de  comunicații rutiere). 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.Trebuie  totuși  să evidențiem apariția unor fenomene meteo extreme în zona, unde s-

au manifestat furtuni de o violență rar întâlnită și cu precipitații abundente. 

 În zona orașului Urlați 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 prezentate și  

potențial active de pe teritoriul  orașului, cu toate legăturile lor de interdependență cauzala, 

precum și din interpretarea sintetică a hărților  ce  prezintă distribuția acestora, se poate  deduce 

ușor faptul că circa 50% din teritoriul orașului Urlați  este sub incindența unui factor  de 

vulnerabilitate mare prin prezența a cel puțin doi sau  trei factori de risc ce pot genera dezastre 

primare. 

 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 ; 

 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. 

 

Din punct de vedere al frecvenței și al consecințelor distructive în ultimii ani  un loc   

aparte  l-au ocupat viiturile, atât  pe torenți cât și pe cursul râului Cricovului Sărat. 

CAPITOLUL III 

ANALIZA RISCURILOR  
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Inundații : 

Din punct de vedere a impactului acestor fenomene un loc aparte îl ocupă inundațiile  

din anul 2005 ce au avut ca efect inundarea de gospodării și anexe gospodărești precum și  

degradarea căilor de comunicație ca urmare a viiturilor. 

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  Inundație – se 

înțelege, acoperire a 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 desășurare a 

activităților social-economice din zona afectată. 

Pentru a monitoriza și a menține în permanență sub control nivelul râurilor din  orașul 

Urlați, precum  și pentru a lua măsurile  ce se impun pentru înștiințarea, alarmarea,  prealarmarea 

populației posibil  a fi  afectate funcționează în regim permanent stația pluviometrică situată în  

curtea sediului Primăriei Urlați, urmărindu-se următoarele elemente : 

- Precipitații lichide și solide; 

- Fenomene meteorologice extraordinare(căderi masive de zăpadă, polei, chiciură, 

vijelii, etc.) 

Monitorizarea situației  hidrologice pe cursul de apă al Cricovului Sărat nu se execută  

neexistând stația hidrometrică în teritoriu. 

La această  stație pluviometrică, monitorizarea se efectuează zilnic, la orele 7,00 și 19,00, 

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. 

Pe teritoriul orașului cantitățile de precipitații medii multianuale căzute de-a lungul 

timpului sunt de 630 l/mp. 

Înștiințarea, avertizarea, alarmarea populației în zonele posibil a fi inundate se face prin 

dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Prahova, la telefon 112. 

Incendii de pădure : 

Suprafața   împădurită a orașului este de  5 ha. Foioase și este situată în zona dealurilor  la 

cota  300 m aflate în gospodărirea Ocolului  Silvic Verbila, iar în imediata vecinătate a  acesteia 

sunt zonele cu vegetație  uscată la care  accesul  fortelor de intervenție, se face cu  foarte mare 

greutate pe drumurile folosite  pentru  exploatarea plantațiilor viticole . 

Zonele greu accesibile sunt cele de deal : Valea Pietrei, Arioneștii Vechi, Schiau, 

Jercălăi, Valea Urloii, Valea  Seman, Valea Nucetului. 

Fondul forestier din zona de  competență a orașului Urlați este gestionată de Ocolul Silvic 

Verbila. 

Pompierii militari asigură intervenția pentru stingerea incendiilor produse la fondul 

forestier astfel: 

 Detașamentul de Pompieri Mizil: 

 Garda de Intervenție Urlați. 

Ocolul Silvic Vărbila: 

-zona de nord a raionului de intervenție este acoperită cu păduri de foioase (zona Urlați, 

Salcia, Chiojdeanca, Sângeru, Apostolache, Tătaru, Gornet Cricov). 

Obiectivele, pe raioane de intervenție cu risc mare de incendiu, care își  desfășoară 

activitatea pe raza  ocoalelor silvice : 

Detașamentul de Pompieri Mizil 

- Pădurile din aproprierea zonelor de extracție petrolieră; 

- Zonele din imediata vecinătate a traseelor feroviare sau rutiere; 
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- Lizierele din preajma localităților, pajistilor, islazurilor. 

FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICĂ 

Cutremure  

În ceea ce  privește  fenomenul seismic, este  de notat că majoritatea cutremurelor sunt de  

natură tectonică, cele mai puternice putând afecta tot teritoriul județului.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 magnitutidea 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 și 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 la 150...220 km), în 

funcție de adâncimea focarului.Zona în care se produc cutremurele  intermediare este bine 

identificată și 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, ciclicitate, etc.) 

Din  punct de vedere seismic  județul Prahova se află în Zona A partea de  sud-est  

(Vălenii  de Munte – Mizil – Urlați), Zona B partea de sud și centrală (Ploiești – Câmpina – 

Băicoi – Slănic) și Zona C restul județului. 

 Cutremurul din 04.03.1977 s-a caracterizat printr-o zonă de intensități I=VIII de o 

extindere  moderată la curbura Carpaților, la care trebuie adăugate amplificările cu I=VIII de la 

București, Zimnicea 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. 

În urma  acestui dezastru, în județul Prahova au rezultat următoarele  pierderi și distrugeri 

: 39 de morți, 335 răniți, 4846 sinistrați, 26 instituții cu clădiri distruse, 228 instituții cu clădiri 

avariate, 416 locuințe distruse și 5648 locuințe avariate 

Cele mai mari distrugeri s-au produs în municipiile Ploiești și Câmpina și în orașele 

Plopeni, Boldești Scăieni, Mizil și Vălenii de Munte. 

După anul 1977, în urma studiilor intreprinse 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 1 – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, prin cutremure, se 

înțelege  mișcarea vibratoare a scoarței  terestre, generată de o ruptură brutală în aceasta, ce 

poate duce la  victime umane și distrugeri materiale . 

Conform STAS 11100/1-93 din punct de vedere al macronizării seismice, zona se 

încadrează în gradul 92 pe scara MSK corespunzătoare unei perioade de revenire de 100 ani. 

Toate localitățile urbane din județ sunt expuse la o intensitate seismică  cuprinsă între VII 

grade și IX grade pe scara MSK. 

Unitatea administrativ-teritorială Numărul de 

locuitori 

Intensitatea sesimică exprimată în grade 

MSK 

Orașul Urlați 11654 IX 

 

 Din datele  prezentate, rezultă că : 
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 Fiecare categorie de clădiri, pe regim de înălțime și material, perioadă de construcție și 

norme de proiectare antiseismică aplicate, implică măsuri specifice de protecție în raport 

cu expunerea locuitorilor din aceasta 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 deosebite pentru viața acestora, trebuie să 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 pre-1940, proiectate numai la încărcări gravitaționale și avariate succesiv de 

cutremure; 

 Clădirile înalte pre-1977 (situate cu precădere în zona centrală, bl.1,2,4-7 din strada 

Tudor Vladimirescu, bloc 28 str 1 Mai, blocurile  construite de Schela Urlați, Strada 

Panselelor, 16 Februarie, Orzoaia de Jos, sediul Primariei) 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 santier necorespunzatoare. 

 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 catogirii pot fi incluse: 

 Clădirile cu P...P+1 niveluri cu caracteristici arhitectural – constructive și  conformare 

antiseismică acceptabilă, stare de întreținere bună și fără avarii evidente; 

 Clădirile din panouri mari P+4 realizate în orașul Urlați sunt în număr de 30 blocuri de 

locuințe situate în zona centrală. 

 

În sensul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței nr.20/27.01.1994, 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 proiectare antiseismică  a  

construcțiilor  de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale – indicativ P100 

– 92**), cu modificările 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: 

 degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice; 

 nivel de asigurare la acțiuni seismice insuficiente 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 calitate, rezistență  și stabilitate. 

 Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului  seismic al construcțiilor existente pot fi: 

 măsurile aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, 

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

introducerea unor elemente structurale suplimentare; 

 măsuri aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente  a  construcției, 

cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de 

construcției, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc 

ridicat  de dislocare și prăbușire  

Zona  de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție – structurale și 

nestucturale  - 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 alternatică 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 masivelor  de pământ care 

formează versanții unor munți  sau dealuri, a pantelor unor  lucrări de hidroameliorații  sau a 

unor lucrări funciare, ce poate produce victime umane  și pagube materiale. 

Alunecările  de teren sunt provocate de precipitațiile abundente  care 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-si un spațiu de deversare, 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 

seamă în analizarea mecanismului de producere a evenimentului, și în mod deosebit  a efectelor 

post dezastru, în cazul în care nu se întreprind măsurile adecvate, corespunzătoare. 

Alunecările de teren sunt procese ce se desfășoară în timp, aceasta 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. 

Fenomenele de tip alunecare de teren care se întâlnesc în aproapte 60% din localitățile 

județului reprezintă un motiv în plus de îngrijorare  pentru autoritățile locale, dar fiecare zonă 

trebuie tratată individual , dat fiind faptul că o abordare globală pentru eliminarea cauzelor care 

le provoacă este imposibilă.Posibilitățile legate de efectele dezastruase asupra comunităților 

umane sunt cele care primează în luarea deciziilor pentru apărare la dezastru . 

În anul 2005 pe teritoriul orașului Urlați au avut loc alunecări de teren care au afectat 

zonele Valea Urloii, Valea Seman, Orzoaia de Jos, Arioneștii Vechi. 
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Cauzele principale ale reactivării alunecărilor de teren au fost, pe de o parte, 

intensificarea  alimentării 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. 

O altă cauză care a dus la producerea de alunecări de teren a constituit-o defrișările 

masive ce au avut ca efect slăbirea rezistenței solului și implicit producerea de astfel de 

fenomene. 

Pe raza localităţii noastre în perioada noiembrie 2015- iunie 2018 am mai avut loc astfel 

de evenimente  (alunecari de teren).  

O alunecare de teren a vut loc în  str.Valea Nucetului datorită  precipitaţiilor abundente  

căzute  în lunile  martie  -aprilie , terenul fiind amenajat pentru plantatii de viţă de vie . 

O nouă alunecare de teren care a avut loc pe raza localităţii nostre se afla în zona 

Arioneştii  Vechi,  afectând o zonă  nelocuită.Alunecarea s-a declanșat din apropierea zonei de 

culme a dealului și a afectat o mare parte a versantului.Sensul principal de deplasare este orientat 

spre Cricov. 

În corpul alunecării  terenul este foarte vălurit prezentând numeroase fronturi de 

desprindere, crăpături, ebulmente și mici zone depresionare.Ebulmentele din corpul alunecării  

au cca. 2.0-3.0 m înălțime. 

Din punct de vedere litologic în fronturile de desprindere și în zonele ebulate apar  

nisipuri fine prăfoase, argiloase, argile prăfoase, galbele cu concrețiuni calcaroase.Versantul este 

acoperit în general cu vegetație ierboasă și local cu vegetație hidrofilă. 

O altă alunecare de teren tot în zona Arioneștii Vechi s-a produs din  punct de vedere 

geologic pe flancul sudic al anticlinalului Ceptura-Urlați. 

Din punct de vedere morfologic alunecarea s-a produs pe versantul unui deal în zona 

Arioneștii Vechi și a afectat un  areal destul de mare ce este folosit pentru pășunat.Pe această 

zonă este gospodăria construită pentru desfășurarea activității de creștere a oilor. 

Alunecarea  de teren  prezintă un vector principal de deplasare, orientat spre Circov, dar 

se pot observa, pe flacurile alunecării, și vectori secundari care sunt  orientați către  vectorul 

principal. 

O alunecare de teren este situată  și pe partea dreaptă a drumului local ce duce către 

Spitalul Steaua și afectează o parte a versantului.De la drumul local terenul pe partea dreaptă este 

în coborâre, iar la o diferență de nivel de cca. 8 m începe zona afectată de alunecare. 

 

 De mentionat este faptul că aceste alunecări de teren sunt monitorizate de  autoritatea 

locală împreună cu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . 

Efectele alunecărilor de teren au constat în : 

 distrugerea sau avarierea gospodăriilor cetățenilor; 

 distrugerea drumurilor pe diferite lungimi și lățimi ; 

 blocarea  drumurilor de masă de pământ căzută de pe versanți; 

 apariția  de denivelări, tasări și crăpături în carosabilul drumurilor; 

 avarierea podurilor (desprinderea sau apariția de crăpături în cele ale podurilor); 

 distrugerea sau deplasarea lucrărilor de apărare; 

 distrugerea stâlpilor de înaltă și joasă tensiune și întreruperea alimentării cu energie 

electrică a locuințelor cetățenilor; 



 
 

37 
 
 

PLANUL DE ANALIZĂ  ȘI ACOPERIRE A  RISCURILOR AL ORAȘULUI URLAȚI 

 blocarea accesului hipo și auto ca urmare a apariției făgașelor cu adâncimi mari și 

frământării drumurilor, ducând la izolarea colectivitățiilor de cetățeni; 

 avarierea conductelor de gaze și apă; 

 prăbușirea livezilor de pomi fructiferi și înclinarea copacilor cu scoaterea rădăcinilor fin 

din pământ. 

Localitatea Urlați este monitorizată în permanență de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Prahova precum și de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență . 

 

 

SECȚIUNEA a 2-a  

ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE  

 

 

1. Riscuri industriale  

La nivelul localității Urlați există operatorul (P & G)  Detergenți S.A.  care conform  

Legii nr.59/2016, anexa 6, privind măsurile de securitate  în exploatare și efectele unor potențiale 

accidente majore este încadrată în obiectiv SEVESO, nivel inferior.     

În conformitate cu prevederile ordinului M.A.I.647 din  16.05.2005 în planurile de 

urgență internă și externă, există prevăzut pentru fiecare operator economic măsuri de protecție și 

intervenție  pe tip de eveniment și scenariu posibil să se producă la un moment dat, cu efecte atât  

în terioriul amplasamentului, cât și în exteriorul acestuia . 

Planul de urgență  externă cuprinde  informații despre obiectiv și despre teritoriul din 

jurul  obliectivului, zone locuite, condiții meteorologice, centre vulnerabile, dispunerea  forțelor 

de intervenție și a autorităților publice locale, căi de comunicații, organizarea centrului de 

coordonare a intervenției atribuțiile autorităților administrației publice și forțelor de intervenție, 

cât și proceduri clare și specifice fiecărui tip de scenariu pentru forțele  de   intervenție care 

trebuie  să intervină împreună cu celelalte  autorități pentru limitarea și înlăturarea efectelor 

produse . 

Trebuie avut în vedere faptul că există posibilitatea producerii efectului de domino, 

datorită poziționării relativ apropiate a operatorilor economici, sursă de risc, deoarece razele de 

acțiune se întrepătrund, fiind necesare  măsuri  suplimentare de prevenire și intervenție. 

În cadrul fiecărui plan de urgență externă  există  trei scenarii posibile, de tip C, cu 

implicarea exteriorului respectiv: 

Având în vedere posibilitatea producerii unui accident chimic major cu implicarea 

zonelor limitrofe și că aproape toți operatorii economici sunt înconjurați  de zone locuite, au fost 

întocmite  planuri de înștiințare –alarmare-evacuare a populației  din zonă, precum și măsurile de 

protecție ce trebuiesc luate pentru oameni și animale, imediat după producerea accidentului, 

pentru înlăturarea contaminării. 

Un risc tehnologic îl reprezintă depozitele de produse petroliere și derivate ale S.C. 

PETROMSERVICE S.A. – Sucursala Ploiești, punct de lucru Boldești.Aceste produse sunt 

depozitate în rezervoare (subterane și supraterane) tancuri sau habe.Ele sunt marcate cu 

denumirea produsului depozitat pentru identificarea rapidă. 

 

 

Amplasarea rezervoarelor  și habelor în județul Prahova este prezentată în tabelul de mai 

jos: 
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DEPOZIT URLATI 

 
Nr. 

Crt. 

Tip recipient Tip produs 

depozitat 

Capacitate (l) Amplasare  

Subteran Suprateran  

Depozit URLAȚI 

11 Tanc Motorină 17099 *  

12 Haba H1 Ulei M30 4976  * 

13 Haba H2 Ulei L150 4998  * 

14 Haba H3 Ulei K150 4988  * 

15 Haba H4 Valvolină 2012  * 

 

2. Riscuri  de transport și depozitare de produse periculoase 

Zonele cu risc  ridicat  în producerea accidentelor  rutiere  a autovehiculelor ce transportă 

substanțe  periculoase, sunt DJ 102C – str.Lămâițelor – Crizantemelor – Tudor Vladimirescu – 

30 Decembrie – Orzoaia de Jos), prin transportul  unor eventuale materiale periculoase; 

3. Riscuri nucleare  

Accidentele  nucleare sunt evenimente nucleare care afectează instalația și provoacă  

iradierea sau contaminarea populației ori a mediului, peste nivelurile permise de reglementările 

în vigoare. 

Din punct de vedere  al accidentelor nucleare, județul Prahova nu poate fi afectat, dar se 

poate confrunta cu urgență radiologică rezultată în urma acestora.Aceste evenimente pot provoca  

iradierea sau contaminarea populației și a mediului înconjurător peste limitele permise de 

normele în vigoare. 

4. Riscuri de poluare a apelor 

Județ intens populat și puternic industrializat, Prahova și-a creat renumele și prin  

problemele de poluare a apelor de suprafață și subterane cu care se confruntă și pe care le are de 

rezolvat. 

Ignorarea problemelor  de mediu de-a lungul timpului a condus la agravarea deteriorării 

calității apelor, lucru care se poate  greu repara, necesitând timp îndelungat și cu condiția stopării 

sau cel puțin  a diminuării surselor de poluare . 

Poluările accidentale reprezintă un fenomen în județ în primul rând datorită produselor 

petroliere sau cu alte categorii de poluanți, poluările accidentale prezintă același grad de risc 

pentru flora și fauna. 

La nivelul localității  Urlați nu s-a făcut o analiză a calității apei, dar din datele  

cunoscute, la nivelul orașului, se cunoaște faptul că este necesară o mai  bună epurare a apelor 

uzate, prin mărirea capacității stației de epurare și modernizarea acesteia. 
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Pe de altă parte, multe dintre gospodăriile orașului (în special cele situate în zone în care 

nu există rețea de canalizare, cum este cazul celor din Orzoaia de Jos) deversează reziduurile și 

apele uzate în canalele pluviale, apa deversându-se direct în râul Cricovul Sărat, fapt ce conduce 

la poluarea apei acestuia.  

Evacuările rezultate din activitățile  gospodărești pot afecta și pânza freatică. 

5. Eșecul utilităților publice  

Sistemele, instalațiile și echipamentele a căror scoatere  din funcțiune  poate  conduce la 

întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie electrică pentru o zonă extinsă din cadrul 

localității, respectiv zona centrală unde densitatea  locurilor este foarte mare. 

6. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderile de obiecte cosmice sunt  fenomene relativ rare și greu de prognozat.Accidentul 

unui satelit  cu alimentare nucleară  poate fi prevăzut cu câteva săptămâni sau luni înainte, dar se 

poate întâmpla ca anumite astfel de acidente, să poată fi prevăzute doar cu câteva ore 

înainte.Deși nu poate determina exact locul impactului, se poate face o determinare a zonei unde  

se așteaptă să aibă loc impactul.Zona tipică de impact este de 100.000 km.2.Un satelit poate 

conține materiale radioactive sub formă de reactor nuclear sau de generator termic.Riscul 

iradierii dat de aceste materiale poate varia de la foarte mic la foarte mare.Din resturile de sateliți 

au fost înregistrate nivele ale radiațiilor de până la 5000 mSv/h. 

 Conform  Convenției de Notificare Rapidă în caz de Accident Nuclear, autoritățile  

naționale competente vor fi informate prin AIEA  despre orice cădere de satelit, după ce s-a 

primit notificarea din  partea statului responsabil pentru satelit. 

 Până acum pe raza localității noastre nu există locuri în care au avut loc astfel de 

fenomene  și consecințe. 

7. Muniție neexplodată 

Muniții rămase neexplodate – toate categoriile de muniții utilizate în scop militar, 

trecute prin gura de foc, lansate sau inițiate, care nu au avut efect final prin nefuncționare sau 

cele neutilizate și care nu au fost distruse, descoperite în locuri, altele decât cele permise. 

 

Acțiuni ce pot determina existența unor muniții  rămase neexplodate : 

 Atacuri aeriene; 

 Operațiuni și manevre terestre; 

 Explozii sau incendii la depozitele de muniții sau materiale explozive; 

 Accidente pe timpul transportului; 

 Trageri de instrucție cu miniție de război, în poligoane ce au trecut în circuitul economic. 

Tipuri de muniție : 

 Muniție de infanterie; 

 Muniție de artilerie ; 

 Muniție de aviație; 
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Descoperirea muniției neexplodate se face, de regulă, pe timpul executării de lucrări  

arheologice, lucrări de construcție, sistematizări și îmbunătățiri funciare, lucrări agricole, în alte 

cazuri speciale. 

Pe raza orașului Urlați  există posibilitatea să se găsească muniție neexplodată  în cadrul 

centrelor de colectare fier vechi. 

 

SECȚIUNEA  a 3-a 

ANALIZA RISCURILOR  BIOLOGICE  

 

 

 Prezentăm principalele surse potențiale de izbucnire a unor epidemii, pe domenii 

monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Prahova – Serviciul Evaluarea factorilor de mediu 

și  Serviciului de Supraveghere și control al  bolilor transmisibile. 

 

1. Sisteme de aprovizionare cu apă potabilă a populației 

Calitatea apei potabile este permanent amenințată datorită multitudinii factorilor de risc 

existenți în mediul natural și antropic, astfel încât practic, toate sistemele de aprovizionare cu apă  

potabilă a populației reprezintă surse potențiale de izbucnire a unor epidemii, apa fiind unul din 

factorii  principali de transmitere a acestora. 

Factorii de risc principali la adresa sănătății publice legate de acest domeniu  îl 

reprezintă: 

 Lipsa în majoritatea covârșitoare a  cazurilor, a dimensionării instituțiilor, asigurării și 

respectării  zonelor de protecție sanitară a surselor și instalațiilor  de tratare și transport a 

apei către consumator; 

 Deficiențele tehnico constructive și/sau instalațiilor  de distribuție, care duc frecvent la 

apariția de avarii și întreruperi ale furnizării apei către consumatori; 

 Deficiențele de exploatare și întreținere; 

 Lipsa monitorizării/ sau monitorizarea necorespunzătoare a calității apei potabile; 

 Lipsa permanenței la nivelul  stațiilor de tratare și în general neasigurarea cu personal de 

pază  specializat a sistemelor de aprovizionare cu apă; 

 Furnizarea pentru consum uman a apei industriale din surse neautorizate și neverificate 

sanitar. 

Trebuie subliniat faptul că magnitudinea riscului de izbucnire a unei epidemii este dată  

nu numai de acțiunea singulară sau asociată a factorilor de risc amintiți ci și de mărirea 

populației comunității din zona de aprovizionare a sistemelor de aprovizionare cu probleme. 

 

 

2. Servicii de salubritate  

Asigurarea serviciilor de salubritate în cadrul unei comunități reprezintă un factor de 

prevenire și combatere a apariției  factorilor de risc potențial de izbucnire a unor epidemii, fiind 

cunoscută interrelația existentă între factorii de mediu (apă, aer sol, habitat) și modul de 

reflectare a poluării unuia dintre ei în ceilalți factori de mediu. 

Pe raza localității  există serviciu de salubritate asigurat de către S.C. Floricon Salub SRL 

Câmpina  . 
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3. Habitatul 

Chiar dacă mai dificil de cuantificat, există numeroși factori de risc cu potențial 

epidemiologic în habitat, în afara celor deja amintiți, care acționând independent sau sinergic, pot 

să-și producă efectul astfel : 

 Poluarea aerului (industrială, trafic, interioară) cu efectuarea grupelor populaționale la 

risc (copii, bătrâni, convalescenți) ducând la deprimarea imunologică a acestora și creând  

premizele apariției unor epidemii (gripă etc). 

Surse: unități industriale intens poluatoare (rafinării, uzine chimice, industria materialelor 

de construcții, metalurgie, centale termoelectrice) sisteme locale de încălzire a populației, traficul 

intens în marile orașe, condiții insalubre de habitație (locuințe necorespunzătoare ca 

suprafață/volum, lipsa de utilități). 

În domeniul  sănătății animalelor, există pericolul îmbolnăvirii animalelor, care poate să 

ducă la  evoluția unor epizootii sau zoonoze.Perciolul îl reprezintă  un element care influențează 

direct sau indirect sănătatea animalelor.Pentru animale, cel mai frecvent pericol îl reprezintă 

agenții  patogeni și/sau toxinele acestora.În categoria agenților patogeni sunt incluși:virusuri, 

bacterii și paraziți.În  anumite condiții, acești agenți patogeni pot produce boli la animale, unele 

dintre ele putând să se transmită și la oameni (zoonoze).Bolile infecțioase pot avea un caracter 

sporadic (apar rar) sau pot să apară cazuri frecvente, cu o oarecare  permanență într-un teritoriu 

sau regiune și cu difuzibilitate mare. 

În acest din urma caz, boala evoluează epizootic. 

Se știe că animalele domestice și sălbatice bolnave sau convalescente, precum și 

produsele  provenite de la acestea, cadavrele de la animale pot constitui surse de infecție. 

Principalele boli pentru care diferite specii de animale mai importante constituie rezervor 

și sursă de infecție pentru om sunt: 

 De la bovine, se pot transmite la om tuberculoza, antraxul, bruceloza, leptospiroza, 

pasteureloza, febra aftoasă, babesioza, cisticercoza.Pentru cele mai multe dintre aceste 

boli, laptele consumat crud constituie mijlocul principal prin care infecția se transmite la 

om, pentru altele contactul direct cu animalele bolnave. 

 De la porcine, se transmite la om bruceloza, leptospiroza, salmoneloza, pasteureloza, 

rujetul, trichineloza, cistecercoza, boala lui Aujensky. 

 De la cabaline, se transmite morva, antraxul, bruceloza. 

 De la oi și capre, se pot transmite la om: bruceloza, febra Q, fascioloza. 

 Păsările,constituie un rezervor important de boli transmisibile la om cum ar fi 

tuberculoza, salmoneloza, colibaciloza, pseudopesta aviară, gripa aviară. 

 Câinii și pisicile pot transmite turbarea, toxoplasmoza, echinococoza. 
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Principalele căi de transmitere a bolilor infecto-contagioase  și parazitare la om  sunt: 

 Contact direct cu animalele domestice sau sălbatice bolnave sau purtătoare de germeni; 

 Minipularea cadavrelor, cărnurilor, pieilor, lânii de la animalele bolnave; 

 Venirea în contact cu obiecte contaminate de animalele bolnave; 

 Consumul alimentelor de origine animală provenite de la animalele bolnave, cum sunt 

carnea și preparatele din carne (la om să apară trichineloza ca urmare a consumului de 

carne necontrolată sanitar-veterinară și insuficient prelucrată termic). 

 Un risc al contaminării rumegătoarelor cu diferite parazitoze îl constituie pășunile care nu 

sunt tratate corespunzător.În acest sens DSVSA Prahova a înștiințat Consiliile Locale, 

prin medicii veterinari locali, cu privire la obligativitatea efectuării acțiunilor fitosanitare 

pe suprafețele pășunabile. 

Factorii care favorizează producerea unor epizootii și zoonoze: 

Modificări în mediul social -factori demografici (densitatea populației, urbansim) 

-neajunsuri ale măsurilor legate de sănătatea publică 

-statut socio-economic (sărăcia, lipsa resurselor  pentru un trai decent) 

-mobilitate (călătorii în alte țări, continente) 

Factori tehnologici -medicali (vaccinarea) 

-producția de hrană (reciclarea) 

Factori ecologici -contactul cu animalele (din sălbăticie, grădină zoologică) 

-agricultură (defrisările) 

-poluarea mediului (produce imunosupresie) 

-încălzirea globală (consecințe asupra florei și faunei) 

 

Prin aplicarea măsurilor cuprinse în “ Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și 

control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și 

protecția mediului“ la nivelul județului Prahova s-a reușit menținerea indemnității pentru 

majoritatea  bolilor infecționase. 

La nivelul orașului pot apărea următoarele boli: 

 Rabia (turbarea) în special la animalele sălbatice din zone colinare și mediu silvatic; 

 Pesta porcină clasică, in exploatațiile de tip gospodăresc; 

 Pseudopesta aviară în godpoăriile  populației, urmare a nevaccinării păsărilor; 

 Trichineloza la porcine, ca urmare a lipsei acțiunilor de deratizare; 

 

Principalele tipuri de risc, epizootiile și zoonozele pot să apară frecvent: 

 În zonele unde se cresc un număr mare de animale, cum sunt fermele de creștere a 

animalelor; 
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 În localitățile județului sau areale definite de mai multe localități, dispuse pe principalele 

căi de comunicație sau nu; 

 În localitățile dispuse pe principalele cursuri de apă.Pentru gripa aviară, la nivelul 

județului Prahova, au fost stabilite 11 localități țintă cu risc, situate în apropierea 

lacurilor, râurilor unde pot staționa păsări migratoare (Balta Doamnei, Ciorani, Sălciile, 

Fulga, Boldești Grădiște, Puchenii Mari, Gorgota, Bucov, Valea Doftanei, Măneciu). 

 

SECȚIUNEA a 4-a 

ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 

 Prin „incendiu” se înțelege acel proces de combustie complexă, cu evoluție aleatorie, 

definit de următoarele elemente: 

 Existența materialului combustibil și acțiunea unei surse de aprindere (de inițiere a 

incendiului); 

 Inițierea și dezvoltarea în spațiu și în timp a unei arderi și scăparea ei de sub control; 

 Producerea de pierderi materiale și/sau umane în urma arderii; 

 Necesitatea intervenției într-o acțiune de stingere, cu scopul întreruperii și lichidării 

procesului de ardere. 

Apariția unui incendiu  este direct proporțională cu existența  “riscului de incendiu “ care  

reprezintă acea stare exprimată în relația de interdependență între probabilitatea globală de 

inițiere a  unui incendiu și gravitatea consecințelor evenimentului respectiv.De regulă, relația este  

exprimată prin produsul celor doi parametri enunțați anterior.Datorită faptului că fiecărei 

construcții i se stabilește  un risc de incendiu, conform normativului de siguranță la foc indicative 

P 118-99, s-a determinat ca “risc de incendiu acceptat“ acel nivel al riscului de incendiu existent, 

considerat acceptabil din punct de vedere al gravității consecințelor incendiului, corelat cu 

probabilitatea de inițiere a evenimentului respectiv.  

La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilității de inițiere a unui 

incendiu și a consecințelor acestuia, se au în vedere, după caz: 

 Factori care pot genera, contribui și/sau favoriza producerea, dezvoltarea și/sau  

propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate și de periculozitate ale   

materialelor și elementelor de construcții, respectiv ale produselor și substanțelor  

depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, condițile  preliminate care pot  

determina sau favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea  

factorilor menționați anterior); 
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 Agenții  termici, chimici, electromagnetici și/sau biologici care pot interveni în caz de 

incendiu și efectele negative ale acestora asupra construcțiilor, instalaților și a  

utilizatorilor; 

 Nivelurile criteriilor de performanță ale construcțiilor privind cerința de calitate 

“siguranță la foc“ (comportare, rezistență și stabilitate la foc, preîntâmpinarea  propagării 

incendiilor, căi de acces, evacuare și intervenție); 

 Nivelul de echipare și dotare cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, 

starea de funcționare  și performanțele acestora; 

 Factorul uman (numărul de persoane, vârsta și starea fizică a acestora, nivelul de 

instruire); 

 Alte elemente care pot influența producerea, dezvoltarea și/sau propagarea unui 

incendiu. 

Surse de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe: 

 Surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură, 

flacără închisă); 

 Surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte  incandescente, clădură 

degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.) 

 Surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, 

electricitate statică); 

 Surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei mecanice, frecare); 

 Surse de aprindere naturale (de exemplu: căldură solară, trăsnet); 

 Surse de autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice 

exoterme); 

 Surse de aprindere datorate exploziilor și materialelor incendiare; 

 Surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiația unui focar de incendiu). 

Condițiile (împrejurările) preliminate care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea 

și/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele  grupe: 

 Instalații și echipamente electrice defecte ori improvizate; 

 Receptori electrici lăsați sub tensiune, nesupravegheați; 

 Sisteme și mjiloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate ; 

 Contactul materialelor combustibile cu cenușa, jarul și scânteile provenite de la sistemele 

de încălzire.; 

 Jocul copiilor cu focul; 

 Fumatul în locuri cu pericol de incendiu; 

 Sudarea și alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor și măsurilor specifice de  

P.S.I.; 

 Reacții chimice necontrolate, urmate de incendiu; 
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 Folosirea de scule, dispozitive, utilaje și echipamente de lucru neadecvate, precum și 

executarea de operațiuni mecanice (polizare, rectificare, șlefuire  etc) în medii 

periculoase; 

 Neexecutarea, conform graficelor  stabilite, a operațiunilor și lucrărilor de reparații 

întreținere a mașinilor și aparatelor cu piese în mișcare; 

 Scurgeri(scăpări) de produse inflamabile; 

 Defecțiuni tehnice de construcții-montaj; 

 Defecțiuni tehnice de exploatare; 

 Nereguli organizatorice; 

  Explozie urmată de incendiu; 

 Trăsnet și alte fenomene naturale; 

 Acțiune intenționată (“arson“) 

 Alte împrejurări. 

În perioada 2005 – 2018 pe raza localităţii Urlaţi au avut loc mai multe incendii dintre 

care cele mai multe au fost de vegetaţie uscată .  

Măsurile de apărare  împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de 

incendiu  existent, sunt cele destinate reducerii neutralizării și/sau eliminării factorilor de risc, 

respectiv pentru  limitarea, localizarea și/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a 

produs. 

Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează și se stabilesc, după caz, pe baza 

prevederilor reglementărilor tehnice, normelor și dispozițiilor generale de P.S.I. și a celor 

specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura și cu nivelul riscurilor identificate. 

La nivelul orașului Urlați, pe lângă obiectivul SEVESO nivel inferior (P & G – 

Detergenti SA) s-au determinat și obiective cu un risc mare de incendiu. 

 Fabrica de saltele, amplasată în intravilanul localității SC Saltconfort SRL; 

 Fabrica de confecții (SC Oztasar SRL Păulești) punct lucru Urlați . 

 Market precum:  Profi, Maya, Lidralin Mob SRL. 

 Fond forestier; 

 Unități pentru educație, sănătate, asistență  socială (3 unități școlare, 1 unitate 

spitalicească, Muzeul “Conacul Bellu“, 5 mănăstiri, biserici, etc.) 

 Instituție de cultură: Casa de Cultură Urlați  

SECȚIUNEA a 5-a 

ANALIZA RISCURILOR SOCIALE  

 Riscul social se referă la acea parte a riscului ce poate afecta un număr oarecare de 

oameni ce participă la diferite manifestări cultural-sportive și sociale. 
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 Mișcările sociale posibile pot fi organizate pe timpul sărbătorilor religioase (Ziua 

Paștelui, Ziua Nașterii Domnului, etc.) sau în timpul manifestărilor culturale naționale (Ziua 

Internațională a muncii-1 Mai, Ziua Europei-9 Mai, Ziua Națională a României-1 Decembrie, 

etc.), cât și în timpul evenimentelor cultural, social-economice (bâlciuri, festivaluri). 

 Pe teritoriul localității, ca manifestări  cu caracter permanent/temporar se pot enumera: 

 Oborul – amplasat  la intrarea în oraș, ce are caracter  permanent vinerea; 

 Targul anual “Sfântul Ilie” 

 Festivalul “ Zilele Toamnei la Urlați” 

Aceste adunări  și manifestări  pot aduna un număr apreciabil de oameni ( de la 1500-2000 la 

festival). 

Pentru aceste manifestări cu aglomerări de persoane, ca riscuri potențiale ce pot afecta un  

număr mare de persoane se pot enumera : 

 Fenomene meteo deosebite ca vijelii, ploi torențiale sau grindină; 

 Cutremur; 

  Căderi de persoane  în șanțuri, fântâni etc. funcție de configurația terenului  unde are loc  

manifestarea; 

 Îmbolnăviri  în masă; 

 Act terorist; 

 Artificii sau focuri de artificii neautorizate; 

 Panică ce poate determina învălmășeli, striviri, răsturnări de grătare urmate de arsuri, 

izbucniri de incendii datorită densității mari de obiecte și îngustarea căilor de intervenție  

și  acces/evacuare. 

SECȚIUNEA a 6-a 

ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI 

 

 Se constată o creștere importantă a numărului de autovehicule ce se deplasează pe o  

infrastructură ce nu asigură un trafic fluent și în condiții de securitate.Teribilismul și 

nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice au dus la creșterea numărului de 

accidente de circulație având ca rezultat decesul conducătorilor auto și a ocupanților 

autovehiculului și în cel mai fericit  caz  rănirea și încadrarea acestora. 

 I.S.U. Prahova prin echipajele S.M.U.R.D., în colaborare cu Serviciul Județean de 

Ambulanță Prahova și echipajele de poliție, asigură prin proceduri specifice, accesul  

personalului medical la persoana încarcerată și acordă primul ajutor medical de 
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urgență.Procedurile specifice acțiunilor  de descarcerare, executate în ordinea lor logică, asigură 

un timp  de acces la încarcerat cât mai scurt, în condiții de siguranță maximă. 

 Analiza altor riscuri : 

 Accident nuclear ( pe urma norului radioactiv  - Planul de intervenție în caz de urgență 

radiologică  nr.2302, actualizat; 

 Accident chimic – Planul de intervenție în caz de accident  chimic nr.2303, actualizat ; 

 Inundații – Planul de apărare în caz de  inundații nr.937, actualizat; 

 Incendii în masă – Planul de apărare în caz de incendii în masă nr.1821 actualizat. 

 

Din punct de vedere al tipului unității administrativ-teritoriale, se stabilesc 3 clasificări ale 

zonelor de risc: 

a) Zone de risc urbane; 

b) Zone de risc perurbanie: comune limitrofe, orașe, zone industriale sau comerciale; 

c) Zone de risc rurale. 
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SECȚIUNEA 1 

CONCEPȚIA DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE – INTERVENȚIE  

 Elaborarea concepției de desfășurare a acțiunilor de protecție-intervenție constă în 

stabilirea etapelor și fazelor de intervenție, în funcție de evoluția probabilă a situațiilor de  

urgență, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acțiunilor  de dezvoltare, a premiselor 

referitoare la condițiile viitoare (completarea alternativelor față de obiectivele urmărite, 

identificarea  și  alegerea alternativei de acțiuni optime și care recomandă planul  de acțiune ce 

urmează să fie aplicat) selectarea cursului optim de +. 

 Obiectivele acțiunilor structurilor ce asigură managementul tipurilor de risc și gestionarea 

situațiilor de urgență produse sunt : 

 Menținerea la niveluri acceptabile sau, după caz, limitarea efectelor manifestării riscurilor 

identificate; 

 Analizarea promptă și realistă a situațiilor operative create, cu luarea în considerare a 

tuturor elementelor ce pot influența evoluția factorilor de risc cu impact negativ asupra 

vieții comunităților afectate, ca urmare a hotărârilor adoptate  și a măsurilor  dispuse de 

factorii de decizie abilitați conform legii. 

 Menținerea cooperării permanente cu toate componentele Sistemului Național de 

Management al Situațiilor de Urgență; 

 Asigurarea  unui grad ridicat de protecție a populației  și a personalului propriu; 

 Asigurarea intervenției oportune, cu eficiență maximă, încadrată în timpii de răspuns 

planificați sau ordonați; 

 Limitarea pierderilor de vieți, a pagubelor materiale și a efectelor negative asupra 

mediului; 

 Realizarea unei repartiții judicioase a forțelor și mijloacelor de intervenție în plan  

teritorial; 

 Asigurarea unei conduceri și coordonări unitare a acțiunilor de intervenție. 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenței de producere ori limitarea 

consecințelor  acestora se realizează  prin următoarele acțiuni: 

 Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc.și 

transmiterea datelor la autoritățile competente; 

CAPITOLUL  IV 

ACOPERIREA  RISCURILOR 
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 Activități preventive  ale autorităților, pe domenii de competență; 

 Informarea populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și 

asupra comportamentului de adoptat în cazul  manifestării unui pericol; 

 Exerciții și aplicații. 

Activitățile preventive planificate, organizate și desfășurate în scopul acoperirii riscurilor 

sunt: 

 Controale și inspecții de prevenire ; 

 Avizare/autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă; 

 Acordul; 

 Asistență tehnică de specialitate; 

 Informarea preventivă; 

 Pregătirea populației; 

 Constatarea și sancționarea încălcările  prevederilor legale; 

 Alte  forme. 

 

Planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații de 

urgență sunt activități și acțiuni care necesită  analizarea lor defalcat, atât în planul tipului de  

răspuns pe care îl furnizează, cât și în ceea ce privește nivelul competenței teritoriale  la care se  

asigură răspunsul. 

Astfel, acțiunile de răspuns presupun conlucrarea permanentă între componența  

managerială, responsabilă cu analizarea propunerilor, luarea deciziilor și transmiterea măsurilor 

ce se impun a fi adoptate, pe de o parte și structurile tehnic-operative  specializate, ale căror 

atribuții principale constau în formularea propunerilor privind soluțiile tehnice de rezolvare a  

acestora, analizarea situațiilor operative create, precum și punerea în aplicare a hotărârilor  

organelor de decizie. 

Obiectivul de intervenție este instituția publică pentru care se desemnează o unitate să 

asigure intervenția sau un număr limitat de cadre care să desfășoare activități de prevenire a 

situațiilor de urgență. 

Organizarea acțiunilor de intervenție, presupune ansamblul de activități și măsuri ce se 

execută de comanda unității și structurile specializate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice. 

Realizarea cooperării în situația sau iminența producerii unor situații de urgență, 

cooperarea cu structurile Ministerului Administrației și Internelor și celelalte instituții ale 

administrației publice locale participante la misiuni se realizează prin dispeceratele și centrele 

operative constituite la nivelul acestora sau în cadrul Centrului Județean de Coordonare și 

conducere a  Intervenției, după caz. 
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La organizarea și realizarea cooperării, vor fi respectate cu strictețe prevederile planurilor 

de cooperare inter-instituționale, regulamentele pentru gestionarea situațiilor de urgență pe tipuri 

de risc și ordinele conducătorilor instituțiilor publice locale reprezentate în Comitetul Județean  

pentru Situații de Urgență și vor fi specificate modalitățile concrete de intervenție, precum  și 

relaționarea forțelor  participante la gestionarea situațiilor de urgență pentru care se cooperează. 

Planurile de intervenție  vor cuprinde  informații referitoare la : 

a) Categoriile de servicii de salvare/intervenție în caz de urgență și amplasarea unităților  

operative; 

b) Încadrarea și mjiloacele de intervenție și protecție a personalului/populației pentru 

fiecare tip de risc, pe categorii de forțe și mjiloace, cum sunt: autospecialele de lucru 

cu apă și spumă, autospecialele de stingere cu pulbere  și azot, autoscări pentru 

salvare de la înălțime și alte tipuri de autospeciale, servanți, pompieri, salvatori, 

asistenți medicali, etc.; 

c) Zona de acoperire a riscurilor ; 

d) Timpii de răspuns, cuantificați de o comisie compusă din specialiști ai inspectoratului 

județean  pentru situații  de urgență; 

e) Activitatea operațională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervențiilor la 

incendii, asistență medicală de urgență, reanimare și descarcerare, deblocări/salvări de 

persoane, salvări de animale etc.; 

f) Alte informații considerate necesare. 

 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

ETAPELE DE REALIZARE A ACȚIUNILOR  

 În urma manifestării unor situații de urgență, după caz, se creează: raionul (zona) de 

distrugere; raionul (zona) incendiat (incendiată); raionul (zona) contaminat (contaminată) 

chimic; raionul exploziei nucleare și/sau zona contaminat/contaminată radioactiv, raionul 

(focarul) contaminat biologic; zona  de inundații; zona de înzăpeziri. 

 Situațiile de urgență sunt produse de riscuri identificate la nivelul localității, care prin 

amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile  

materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri  și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar 

al forțelor și mijloacelor implicate. 

 Operațiunile principale pentru desfășurarea intervenției sunt cele precizate la art.35 din 

Ordinul Ministrerului Administrației și Internelor  nr.1134/2006. 
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 Alertarea pentru intervenție cuprinde recepționarea și înregistrarea anunțului, 

introducerea semnalului acustic, transmiterea acestuia la punctul de comandă  al structurii de 

intervenție, comandantului intervenției și adunarea personalului în vederea deplasării la locul 

acțiunii. 

 Recepționarea apelului, în vederea alertării pentru intervenție se face prin Sistemul  

național unic pentru apeluri de urgență 112.Operațiunea de alertare se efectuează prin 

declanșarea, de către  radiotelefonistul de serviciu a semnalelor acustice din dotarea fiecărei 

structuri de intervenție sau la ordinul  comandantului  intervenției. 

 Alertarea se poate executa și în urma anunțării telefonice directe sau verbale la  sediul 

inspectoratului sau subunităților.În cazul anunțării directe la sediul unității și subunității a 

situațiilor de urgență, se procedează la: 

 Legitimarea  persoanelor  și reținerea datelor privind identitatea acestora; 

 Locul și natura evenimentului; 

 Declanșează semnalul de alertare și se raportează persoanelor îndreptățite. 

În cazul în care solicitarea forțelor pentru intervenție se face prin ordin transmis de la  

eșaloanele superioare se trece imediat la declanșarea alertei. 

În situația observării directe a producerii unor situații de urgență, se declanșează semnalul 

de alertare și se raportează despre aceasta persoanelor îndreptățite. 

În situația creșterii capacității operaționale a inspectoratului se execută activitățile 

potrivit prevederilor care reglementează acest domeniu. 

Informarea personalului  de conducere asupra situației create se face în cel mai scurt  

timp de la primirea apelului de urgență, de către personalul de serviciu operativ, conform 

procedurii elaborate în acest sens. 

Deplasarea la locul intervenției este precedată de adunarea efectivelor, ca urmare a 

declanșării semnalului de alertare. 

Adunarea în vederea deplasării pentru intervenție se execută la semnalul acustic transmis 

de la  punctul de comandă, precum și la ordinul comandantului de subunitate sau al șefului gărzii 

de intervenție.La recepționarea semnalului sau ordinului, personalul din compunerea gărzii de 

intervenție execută următoarele : 

 Întrerupe activitățile la care este angrenat; 

 Se deplasează la locul de păstrare a echipamentului de protecție; 

 Ridică echipamentul de protecție, se deplasează pe locul stabilit și se echipează; 

 Șoferul scoate autospeciala în fața garajului; 
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  Comandantul de echipaj adună echipajul în fața autospecialei, verifică prezența și modul 

de echipare; 

 La ordinul comandantului de echipaj se trece în formația de marș. 

Timpul de adunare pentru intervenție se consideră din momentul declanșării semnalului 

de  alertare și până la adunarea personalului în locul stabilit. 

 Deplasarea la locul intervenției se execută în baza ordinului de deplasare al  

comandantului intervenției (șeful gărzii de intervenție/comandant echipaj), în care se vor preciza: 

 Locația unde se intervine; 

 Itinerarul de deplasare; 

 Forțele și mjiloacele ce se deplasează; 

 Ordinea acestora  în coloană. 

Pe timpul deplasării, în funcție de prevederile documentelor  de organizare a intervenției  

și datelor cunoscute privind situația existentă, comandantul intervenției, transmite prin radio 

dispoziții preliminare pentru intrarea în acțiune  a forțelor concentrate. 

Pe timpul deplasării, radiotelefonistul de serviciu raportează prin radio forțele și 

mijloacele  care se deplasează la eveniment în punctul de comandă al inspectoratului.Raportarea 

despre forțele și mijloacele deplasate la eveniment este obligatorie. 

Deplasarea la locul  acțiunii se face în coloană, pe itinerariul ordonat, folosind obligatoriu  

mijloacele de avertizare optice și acustice, astfel încât să se ajungă la locul intervenției în timpul 

cel mai scurt, în condiții de siguranță și cu capacitate de intervenție completă. 

Intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului 

preliminar de intervenție se realizează astfel : 

Dispozitivul preliminar de intervenție pentru stingerea incendiilor se realizează după 

sosirea la locul acțiunii, concomitent cu executarea recunoașterii și trebuie să asigure 

desfășurarea rapidă a forțelor și mijloacelor în dispozitivul de intervenție, executarea unor 

manevre în timp scurt, precum și scoaterea de sub pericol a personalului și tehnicii.Acesta se 

realizează la ordinul comandantului intervenției, care cuprinde: 

  Locul de amplasare a tehnicii de intervenție; 

 Numărul și tipul țevilor de însoțire pe timpul recunoașterilor; 

 Modul de alimentare cu apă și alte substanțe de stingere; 

 Numărul, tipul și direcțiile de realizare a dispozitivului; 

 Aliniamentul până la care se realizează dispozitivul. 

Ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de intervenție poate fi dat odată cu 

ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul intervenției. 
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În cazul în care acțiunea urmează să se execute pe baza unor situații prevăzute în 

planurile  operative, se trece direct la realizarea dispozitivului de intervenție. 

Recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și darea ordinului de intervenție sunt 

activități care încep imediat, după sosirea la locul acțiunii, se continuă pe toată durata intervenției 

și constau într-un ansamblu de acțiuni întreprinse în scopul cunoașterii situației, analiza riscurilor 

pentru personalul de intervenție și populație, obținerii și transmiterii datelor necesare pentru  

luarea deciziei. 

Recunoașterea se realizează de o echipă formată din specialiști ai obiectivului afectat, 

personalul grupei operative, comandații de subunități, înlocuitorii legali, șefii gărzilor de 

intervenție și comandantul intervenției și se execută pe mai multe direcții, prin observare și 

cercetare. 

La recunoaștere se stabilesc: 

 Riscurile la care se expune personalul de intervenție, populația, precum și căile 

mijloacele și procedeele de salvare-evacuare; 

 Locul, natura, proporțiile, posibilitățile și direcțiile de propagare ale tipului de risc 

produs; 

 Dispunerea obstacolelor împotriva incendiilor, a instalațiilor fixe de stingere, starea 

acestora și eficiența lor pentru limitarea propagării; 

 Existența golurilor, instalațiilor de ventilație sau de altă natură ce pot favoriza propagarea 

incendiului; 

 Existența bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor sau a protejării împotriva efectelor 

tipului de risc produs; 

 Necesitatea desfacerii, dislocării sau demolării elementelor de construcție, ce pot 

contribui la propagarea efectelor tipului de risc produs; 

 Dispunerea, capacitatea și posibilitățile de folosire a surselor de apă pentru alimentarea 

autospecialelor și utilajelor; 

 Balizarea zonei în vederea protejării și conservării datelor, informațiilor și urmelor de 

orice natură și evitarea pătrunderii persoanelor neautorizate. 

Evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, animalelor, bunurilor și 

mediului se execută distinct și prioritar de către echipele de evacuare/salvare; 

 Când situația de urgență amenință direct viața persoanelor ori animalelor; 

 Când există un pericol iminent de producere a unei situații de urgență care pune în pericol 

viața; 

 La ordinul instituțiilor abilitate; 

Evacuarea și salvarea persoanelor se execută, în toate situațiile, cu sprijinul personalului din 

obiectivul afectat, în raport cu pericolul ce le amenință, folosind procedeele adecvate situației de 
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la locul acțiunii, specificul obiectivului și categoria de persoane și/sau animale ce urmează a fi 

evacuate (salvate). 

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 la 

dispoziție.  

În cazul bunurilor se evacuează în primă urgență cele cu pericol de explozie, precum și cele 

de valoare.Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale apei și 

precipitațiilor atmosferice etc., asigurând protecția acestora. 

Realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația  concretă se 

execută pe baza ordinului de intervenție.După realizarea dispozitivului de intervenție, acesta 

poate fi completat/modificat, la ordinul comandantului intervenției, prin introducerea de noi 

elemente de dispozitiv, în funcția de evoluția situației. 

Pentru asigurarea desfășurării simultane a acțiunilor pe toate direcțiile și nivelurile, în mod 

deosebit la tipurile de riscuri majore produse, dispozitivul de intervenție se organizează pe 

sectoare, pentru conducerea fermă și neîntreruptă a forțelor și asigurarea libertății de 

acțiune.Conducerea și coordonarea sectoarelor de intervenție se va asigura, după caz, cu 

personalul grupei operative, comenzile structurilor de intervenție și șefii gărzilor de intervenție. 

Comandantul intervenției urmărește executarea ordinelor date, după care își ocupă locul în 

dispozitivul comunicat subordonaților, de unde va acționa și conduce intervenția. 

Manevra de forțe se realizează prin gruparea de resurse la locul intervenției în scopul 

concentrării efortului pe direcțiile de intervenție, concomitent cu asigurarea scoaterii efectivelor 

tehnicii și materialelor pentru intervenție din zonele cu pericol iminent. 

Manevra trebuie să fie simplă în concepție, să corespundă misiunii, să se execute în timp 

scurt și să asigure continuitatea intervenției. 

Localizarea/limitarea efectelor situației de urgență constă în izolarea ariei de manifestare 

a acesteia față de mediul înconjurător și stoparea agravării efectelor produse, protecția 

construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor periclitate, concomitent cu crearea condițiilor pentru 

înlăturarea urmărilor evenimentului cu forțele și mijloacele concentrate la locul  intervenției, 

acestea realizându-se prin : 

 Acțiunea neîntreruptă asupra principalelor direcții de propagare, utilizând materiale, 

substanțe și procedee de intervenție în funcție de natura și dezvoltarea evenimentului; 

 Protecția elementelor de construcție, a golurilor, instalațiilor, căilor de acces și 

vecinătăților, pe direcțiile și în locurile cele mai afectate și asigurarea condițiilor pentru salvarea 

persoanelor aflate în zone greu accesibile; 
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 Îndepărtarea substanțelor și materialelor combustibile sau protejarea lor; 

 Desfacerea sau demolarea elementelor de construcție sau a unor părți a instalațiilor, când 

situația impune, pentru crearea  de culoare sau spații între obiectivul afectat și vecinătăți. 

Evenimentul se condiseră localizat atunci când propagarea și dezvoltarea acestuia este 

întreruptă, protecția vecinătăților este sigură și sunt create condiții pentru lichidarea acestuia cu 

forțele și mjiloacele la dispoziție. 

Înlăturarea efectelor negative ale evenimentului este faza în care se execută un complex  

de măsuri în scopul reducerii pagubelor materiale și preîntâmpinării apariției altor tipuri de risc 

la  locul intervenției, conform atribuțiilor din competență. 

Regruparea forțelor și mijloacelor constă în reorganizarea parțială sau totală a 

dispozitivului de intervenție și se execută atunci când apar schimbări importante în evoluția 

evenimentului, la ordinul comandantului intervenției. 

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 condițiilor 

care au favorizat evoluția evenimentului  și identificarea celor care au determinat dezvoltarea și 

propagarea acestuia. 

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face de către comandantul intervenției, 

potrivit reglementărilor aprobate de ministru și/sau inspectorul general, referitoare la cercetarea 

la fața locului. 

Stabilirea cauzelor se asigură, la cerere, și în cazul  intervențiilor la care au acționat alte forțe 

de intervenție sau cetățeni. 

Comandantul este obligat să asigure stabilirea împrejurărilor și cauzelor la toate intervențiile 

din zona de competență sau raionul de intervenție la care au acționat ori s-a deplasat forțe și 

mijloace proprii. 

Întocmirea procesului verbal de intervenție și a raportului de intervenție se realizează în 

conformitate cu prevederile dispozițiilor tehnice. 

Retragerea forțelor și mjiloacelor de la locul acțiunii este operațiunea ce se execută la 

ordinul comandantului intervenției și cuprinde: 

 Încetarea lucrului tuturor mijloacelor de intervenție; 

 Strângerea dispozitivului de intervenție; 

 Curățarea sumară și verificarea accesoriilor și utilajelor; 

 Verificarea existenței și așezarea accesoriilor pe autospeciale și utilaje; 

 Realizarea plinurilor cu apă a autospecialelor dacă sunt posibilități de alimentare cu apă; 



 
 

56 
 
 

PLANUL DE ANALIZĂ  ȘI ACOPERIRE A  RISCURILOR AL ORAȘULUI URLAȚI 

 Verificarea prezenței personalului participant la acțiune; 

 Îmbarcarea personalului pe autospeciale; 

 Încolonarea autovehiculelor; 

 Deplasarea forțelor și mijloacelor la unitate/subunitate; 

În funcție de stadiul și efectele operațiunilor de intervenție, retragerea forțelor și mijloacelor 

se poate face eșalonat.În cazul în care situația impune, la locul intervenției pot rămâne temporar 

forțe și mijloace în supraveghere sau se pot deplasa la altă misiune. 

Deplasarea forțelor și mijloacelor de intervenție la unitate/subunitate se execută cu 

respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice, în ordinea stabilită de comandant, prin 

folosirea mijloacelor de semnalizare optică. 

Restabilirea capacității de intervenție se execută după înapoierea forțelor și mijloacelor la 

unitate/subunitate și constă în: 

 Realizarea plinurilor cu substanțe de stingere, carburanți și lubrifianți; 

 Întreținerea și verificare accesoriilor și tehnicii de intervenție, remedierea defecțiunilor, 

dacă este posibil; 

 Echipamentului de protecție ce nu mai poate fi folosit; 

 Reorganizarea gărzii de intervenție și înlocuirea personalului, după caz; 

 Asigurarea asistenței medicale.  

Secțiunea a 3-a 

FAZE DE URGENȚĂ A ACȚIUNILOR  

 În funcție de locul, natura, amploarea și evoluția evenimentului, intervențiile  serviciilor 

profesioniste pentru situații de urgență sunt organizate astfel : 

 Urgența I – asigurată de garda/gărzile de intervenție a/ale subunității în raionul 

(obiectivul) afectat; 

 Urgența a-II-a – asigurată  de către  subunitățile inspectoratului; 

 Urgența a III-a – a asigurată de două sau mai multe inspectorate limitrofe; 

 Urgența a IV-a asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului  

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

durată. 

Operațiunile de intervenție sunt executate în succesiune, pe urgențe, astfel: 

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

structurile  specializate, în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, 

după caz, a consecințelor acestora, și se referă la : 
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 Deblocarea căilor de acces și a adăposturilor; 

 Limitarea efectelor negative în cazul  riscului iminent de prăbușire a unor construcții; 

 Salvarea victimelor; 

 Acordarea asistenței medicale de urgență ; 

 Descoperirea, identificarea și paza elementelor de muniție nefuncționale sau neexplodate; 

 Limitarea și înlăturarea avariilor la rețelele de gospodărie comunală; 

 Evacuarea și asigurarea măsurilor de adăpostire a populației și a sinistraților aflați în 

zonele supuse riscurilor; 

 Stingerea incendiilor; 

 Decontaminarea personalului, terenului, clădirilor și tehnicii; 

 Asigurarea mijloacelor de subzistență. 

În urgența a II-a se continuă acțiunile din urgența I, concentrându-se la locul 

evenimentului forțe și mijloace de intervenție  și se îndeplinesc toate celelalte misiuni specifice, 

până la terminarea acțiunilor de intervenție.Aceasta se referă la : 

 Dispensarea personalului și bunurilor proprii în afara zonelor supuse riscurilor  

complementare; 

 Evacuarea, protejarea și, după caz, izolarea persoanelor contaminate; 

 Asigurarea suportului logistic privind amenajarea și deservirea taberelor pentru sinistrați; 

 Construirea rezervei de  mijloace de protecție individuală și colectivă; 

 Decontaminarea personalului, terenului, clădirilor și tehnicii, dacă situația o impune; 

 Executarea controlului contaminării radioactive, chimice și biologice a personalului și 

bunurilor proprii; 

 Executarea controlului contaminării surselor de apă potabilă; 

 Executarea controlului sanitar-epidemic în zonele de acțiune a forțelor și mjiloacelor 

proprii; 

 Asanarea terenului de muniția neexplodată, rămasă în urma conflictelor militare; 

 Refacerea sistemului de alarmare și a celui de comunicații și informatică; 

 Controlul și stabilirea măsurilor pentru asigurarea viabilității unor căi de comunicație, 

pentru transportul și accesul forțelor și mijloacelor de intervenție; 

 Asigurarea mijloacelor de subzistență; 

 Îndeplinirea altor  misiuni stabilite prin lege. 

În  cadrul urgențelor a III-a, asigurată de două sau mai multe unități limitrofe, și a IV-a, 

asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul  inspectorului general, al Inspectoratului 

general, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă  durată, continuă să se execute acțiunile 

din primele două urgențe, în funcție de momentul în care s-au declarat, cu forțe și mijloace 

sporite. 
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SECȚIUNEA  a 4-a 

ACȚIUNILE DE PROTECȚIE-INTERVENȚIE  

 

 Forțele de intervenție specializate acționează conform domeniului lor de competență, 

pentru: 

 Salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea și 

transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și 

materiale de primă necesitate; 

 Acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea 

populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați; 

 Aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de 

urgență specifice; 

 Dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile; 

 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 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 urgență 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; 

 Limitarea proporțiilor situației de urgență specifice și înlăturarea efectelor acesteia cu 

mjiloacele din dotare. 

SECȚIUNEA a 5-a  

INSTRUIREA 

 Pregătirea  forțelor profesioniste de intervenție se realizează în cadrul instituțiilor abilitate 

prin lege, pe baza unor programe adecvate, avizate de eșaloanele superioare și constau în 

prezentarea unei tematici specifice cu caracter general și de specialitate în gestionarea situațiilor 

de urgență.Forțele  profesioniste participă la un program complex de pregătire menit să formeze 

deprinderi necesare gestionării situațiilor de urgență specifice localității Urlați. Pregătirea se 

realizează  prin teme cu caracter teoretic și practic, antrenamente, exerciții și aplicații tactice cu 

forțe, mijloace și transmisiuni în teren. 
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 Prefectul, primarii și conducerile operatorilor economici și instituțiile publice au obligația 

de a asigura cunoașterea de către forțele destinate intervenției, precum și de către populație, a 

modalităților de acțiune conform planurilor de analiză și acoperire a riscurilor aprobate și a 

planurilor proprii de intervenție. 

 

SECȚIUNEA a 6-a  

REALIZAREA CIRCUITULUI  INFORMAȚIONAL – DECIZIONAL  ȘI  DE 

COOPERARE  

 

 Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate, 

observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, 

notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în 

acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență. 

 Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situații de urgență 

ierarhic superioare asupra locului producerii unei situații de urgență specifică, evoluției acesteia, 

efectelor negative produse, precum și asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte 

operative. 

 Primarii, comitetele județene/al municipiului București și comitetele locale pentru  

situații de urgență, precum și conducerile operatorilor economici și instituțiile amplasate în zone 

de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale  și locale a datelor și avertizărilor  

meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor  preventive și de  intervenție. 

 La organizarea și realizarea cooperării, vor fi respectate cu strictețe prevederile planurilor 

de  cooperare inter-instituționale, regulamentelor pentru gestionarea situațiilor de urgență pe 

tipuri de risc și ordinele conducătorilor instituțiilor publice locale reprezentate în Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență și vor fi specificate modalitățile concrete de intervenție, precum 

și relaționarea forțelor participante la gestionarea situațiilor de urgență pentru care se cooperează. 

 Organizarea sistemului de comunicații și informatic se realizează în scopul coordonării și 

conducerii forțelor și mijloacelor pe timpul acțiunilor de intervenție și constă în asigurarea 

funcționării într-un sistem unic a legăturilor radio, fir sau informatice, pe baza planului de 

comunicații al inspectoratului șef  și a dispozițiilor eșalonului superior. 

 Asigurarea comunicațiilor se realizează  prin mijloace de legătură radio și fir în rețelele 

proprii și de cooperare în conformitate cu Planul de comunicații, elaborat de către  

compartimentul de  specialitate din cadrul inspectoratului. 
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 Legăturile de comunicații și cele  informatice asigură  schimbul de date pe verticală, între 

inspectorat și structurile subordonate, până la nivelul echipelor și echipajelor din organica 

subunității, precum și în plan orizontal, cu comitetele și centrele operative constituite  în cadrul 

instituțiilor publice locale cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență.În 

sistem  sunt integrate toate  structurile componente ale Sistemului Național de Management  al 

Situațiilor  de Urgență, potrivit  prevederilor  legislației  specifice în domeniu. 
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 Alocarea resurselor materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și 

acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare 

cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, elaborate  de 

comitetele județene/al municipiului București și comitetelor locale pentru situații de urgență. 

 Consiliul Local prevede anual, în bugetul propriu fondurile necesare  pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din orașul 

Urlați. 

 În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de 

producere/manifestate, de amploarea și efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipuri de forțe 

și mjiloace necesare  de prevenire și combatere a riscurilor, astfel : 

 a) inspecții de prevenire; 

b) servicii profesioniste /voluntare/private pentru situații de urgență; 

c) formațiuni de asistență medicală de urgență și descarcerare; 

d) formațiuni de protecție  civilă: echipe de căutare –salvare, NBC; 

e) alte formațiuni de salvare: Crucea Roșie; 

f) grupe de sprijin. 

 Pe lângă tipurile de forțe precizate, mai pot acționa, după caz, în condițiile  

legii:structurile poliției locale, unitatea specială de aviație a Ministerului Administrației și 

Internelor, unitățile specializate/detașamente din cadrul Ministerului Apărării, unitățile pentru 

asistență medicală de urgență ale Ministerului Sănătății Publice, organizațiile  neguvernamentale 

specializate în acțiuni de salvare, unitățile și formațiunile sanitare și de inspecție sanitar-

veterinară, formațiuni de pază a persoanelor și a bunurilor, precum și detașamente și echipe din 

cadrul serviciilor publice descentralizate și ale societăților comerciale specializate, incluse în 

planurile de apărare și dotate cu forțe și mijloace de intervenție, formațiunile de voluntari ai 

societăților civile specializați în intervenția în situații de urgență și organizați în organizații 

neguvernamentale cu activități specifice. 

CAPITOLUL V 

RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI 

FINANCIARE   
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 Forțele auxiliare se stabilesc din rândul populației și salariaților, ale formațiunilor de 

voluntari, altele decât cele instruite special pentru situații de urgență, care acționează conform 

sarcinilor stabilite pentru formațiunile de protecție civilă organizate la operatorii economici și 

societățile comerciale în planurile de apărare specifice,  elaborate potrivit legi. 
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 Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență 

se stabilește prin planurile de apărare specifice  elaborate, potrivit  legii, de 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 apărare specifice. 

 Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației 

de urgență specifice se asigură de autoritățile, instituțiile și operatorii economici cu atribuții în 

domeniu, în raport cu răspunderile, măsurile și resursele necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

LOGISTICA ACȚIUNILOR  
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 La Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor se atașează următoarele documente : 

 Anexa nr.1 lista autorităților și factorilor  care au responsabilități în analiza și acoperirea 

riscurilor; 

 Anexa 2 atribuțiile autorităților și responsabililor în Planul de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor; 

 Anexa 3 componenţa Comitetului Local pentru situaţii de Urgenţă; 

 Anexa 4  situaţia utilajelor şi echipamentelor ce pot fi utilizate în situaţii de urgenţă la 

nivelul Oraşului Urlaţi. 

 Hărți de risc. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZITII FINALE 


