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Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE 

 
Secţiunea 1 - Definiţie, scop, obiective 
Definiţie 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile 
potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 
Scop 
Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 
autorităţilor şi agenţilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de 
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat 
fiecărui tip de risc identificat. 
Obiectivele : 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării 
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor 
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor 
de urgenţă. 
 Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta prin controalele operationale asigura 
pregatirea , organizarea si coordonarea actiunilor de raspuns precum si elaborarea procedurilor 
specifice de interventie corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de 
urgenta.Operatorii economici , institutiile publice , organizatiile ne-guvernamentale din Unitatea 
Administrativ – Teritoriala au obligatia de a pune la dispozitia Comitetelor pentru situatii de urgenta 
toate documentele si datele necesare . 
  SITUAŢIA DE URGENŢĂ – EVENIMENT EXCEPŢIONAL, CU CARACTER NONMILITAR, 
CARE PRIN AMPLOARE ŞI INTENSITATE AMENINŢĂ VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR, VALORILE MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE, IAR PENTRU RESTABILIREA STĂRII 

DE NORMALITATE SUNT NECESARE ADOPTAREA DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI URGENTE, ALOCAREA DE 

RESURSE SUPLIMENTARE ŞI MANAGEMENTUL UNITAR AL FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR IMPLICATE; 

   AMPLOAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – MĂRIMEA ARIEI DE MANIFESTARE A 

EFECTELOR DISTRUCTIVE ALE ACESTEIA ÎN CARE SUNT AMENINŢATE SAU AFECTATE VIAŢA 

PERSOANELOR, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR STATULUI DEMOCRATIC, VALORILE ŞI INTERESELE 

COMUNITĂŢII; 

   INTENSITATEA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – VITEZA DE EVOLUŢIE A FENOMENELOR 

DISTRUCTIVE ŞI GRADUL DE PERTURBARE A STĂRII DE NORMALITATE; 

   STAREA POTENŢIAL GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ – COMPLEX DE 

FACTORI DE RISC CARE, PRIN EVOLUŢIA LOR NECONTROLATĂ ŞI IMINENTĂ AMENINŢĂRII, AR PUTEA 

ADUCE ATINGERE VIEŢII ŞI POPULAŢIEI, VALORILOR MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE ŞI 

FACTORILOR DE MEDIU; 

  DEZASTRUL REPREZINTĂ EVENIMENTUL DATORAT DECLANŞĂRII UNOR TIPURI DE 

RISCURI, DIN CAUZE NATURALE SAU PROVOCATE DE OM, GENERATOR DE PIERDERI UMANE, MATERIALE 

SAU MODIFICĂRI ALE MEDIULUI ŞI CARE, PRIN AMPLOARE, INTENSITATE ŞI CONSECINŢE, ATINGE ORI 

DEPĂŞEŞTE NIVELURILE SPECIFICE DE GRAVITATE STABILITE PRIN REGULAMENTELE PRIVIND 

GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, ELABORATE ŞI APROBATE POTRIVIT LEGII;. 

   CONFLICTUL ARMAT REPREZINTĂ FORMA DE MANIFESTARE A VIOLENŢEI ARMATE, CU 

CARACTER INTERNAŢIONAL SAU NEINTERNAŢIONAL, ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE ENTITĂŢI (PĂRŢI 

BELIGERANTE) RECUNOSCUTE. 
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ABREVIERI 

I.S.U.J. - INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN 

C.J.S.U. - COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

C.L.S.U. - COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P.C. - PUNCT COMANDA 

N.B.C. - NUCLEAR, BACTERIOLOGIC SI CHIMIC 

C.R. - CRUCE ROŞIE 

P.S.I. - PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 

GR. - GRUPA 

ECH. - ECHIPA 

P.P.AJ. - PUNCT PRIM AJUTOR 

DT. - DETAŞAMENT 

E.M.A. - ECHIPA MOBILA ANTIEPIDEMICA 

D.P.A.M.C. - DETAŞAMENT PRIM AJUTOR MEDICO-CHIRURGICAL 

P.P.A.M.T.E. - PUNCT PRIM AJUTOR MEDICAL TRIAJ-EVACUARE 

S.M.U.R. - SERVICIUL MOBIL DE URGENTA 

S.S.R.M. - STATIE STANDARD DE SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITATII MEDIULUI 

S.G.A. - SECTIA GOSPODARIREA APELOR 

C.O.A.T. - CENTRUL OPERAŢIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

C.O.J. - CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 

C.O.N. - CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL 

C.N.S.U. - COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
Secţiunea 2 - Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului 
P.A.A.R. sunt următoarele : 
-Legea nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.  
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor . 
-Ordinul  MAI  nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
-Ordinul  MAI  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 
-Ordonanţa de Urgenţă   nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă. 
- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de 
Urgenţă. 
- H.G nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste. 
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
-Ordinul  MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei. 
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la 
Dezastre 
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-Legea apelor nr. 107/1996. 
-Ord.comun 638/420/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi al Ministerului şi 
Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. 
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor. 
-L  nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - 
Zone de risc natural. 
- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor 
dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren 
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 
Seismic 
-Ordinul  comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi 
al Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 
Seismic. 
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care 
sunt implicate substanţe periculoase. 
-Ordinul  MAI  nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor 
interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă 
-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 
voluntare 
-Ordinul  MAI  nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 
serviciilor de urgenţă profesioniste. 
-Ordinul  MAI  nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi 
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 
-Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru 
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindina si seceta severa, regulamentul 
privind gestionarea situaţiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare si 
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea 
situaţiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de pădure. 
- 
- 
(se vor adauga si alte acte care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.) 
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Capitolul II.  CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE 
 
Secţiunea 1. Amplasarea geografică şi relief 

a. Suprafaţă, vecinătăţi 
Localitatea Ianca  se află în partea de centru-vest a judeţului Brăila . 
Reţeaua actuală a localităţii se compune din următoarele structuri administrative *): 
- oraş Ianca    - 6,06 km2 
- sat Plopu (include şi Ianca Gară) - 0,98 km2 
- sat Oprişeneşti   - 0,81 km2 
- sat Perişoru    - 1,06 km2 
- sat Tîrlele Filiu   -  1,37 km2 
- sat Berleşti    - 0,68 km2 
*)se va trece numele localitatii / comunei / satului si suprafata in km2 
Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) Ianca are o suprafaţă totala de 186,14 km2 şi se 

învecinează la sud cu localitatea Zăvoaia, la nord cu localitatea Şuţeşti, la est cu localitatea Traianu  
şi la vest cu localitatea Mircea Vodă. De la nord la sud, teritoriul U.A.T Ianca se desfăşoară pe 18,5 
km, iar de la vest la est pe 15,3 km. 

 
 
b. Forme de relief, fauna, vegetaţia -  specificităţi, influenţe 

 Localitatea Ianca aparţine din punct de vedere geomorfologic unităţii de Câmpie Brăilei, 
subunitatea Câmpiei Brăilei propriu-zis, care se extinde de la est de linia Făurei – Ţăndărei, până la 
vest de Valea Ianca; de lunca râului Buzău este despărţită printr-un taluz cu o altitudine variabilă de 
3 – 20 m, iar de Lunca Călmăţuiului printr-un taluz neînsemnat, de multe ori greu de pus în 
evidenţă. În partea de nord a Câmpiei Brăilei se constată un relief tipic eolian, format din dune, 
majoritatea consolidate. 
 Atât în zona de dune, cât şi la sud de ea, terenul prezintă anumite ridicături (movile) de 
natură antropogenară, precum şi depresiuni de „deflaţie”.În partea estică a Câmpiei Brăilei se află 
Valea Ianca, orientată de la nord la sud şi a cărei lăţime variază de la 0,5 la 2,5 kilometri, către 
vărsarea ei în Lunca Siretului. Spre nord din cauza acumulărilor eoliene, Valea Ianca dispare. 

 
 Elementele de vegetaţie din zona sudică sunt elementele tipice de stepă pontică şi silvostepă 

panonică. Într-un trecut mai îndepărtat, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin speciile de 
stepă.  Această a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de 
90%. În zonă nu se identifică ecosisteme specifice. Majoritatea plantelor îşi dezvoltă ciclu înaintea 
perioadelor secetoase de la sfârşitul verii. Se găsesc terenuri agricole pârloage şi rămăşiţe de pajişte 
stepice primare (grupări cu Festuca Vallsiaca, Stipa lssingiana, S. capillata şi alte ierburi xelofile).  
 Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată atât la scara judeţului cât şi pe teritoriul 
localităţii Ianca. Fauna spontană este reprezentată prin animale sedentare cât şi migratoare. 
Modificările ce au loc în biotop s-au reflectat şi în aria lor de răspândire. Speciile caracteristice 
zonei sunt: termite (Reticulitermis lucifugus Rossi), ciori (Imela germanica), popândăi (citellus 
citellus). Nu sunt detectate specii rare sau ameninţate cu dispariţia. 

 
c. Caracteristicile pedologice ale solului  
 

 Prezenţa pe suprafeţe întinse foarte slab înclinate sau orizontale a depozitelor loessoide, 
lipoite în cea mai mare parte de drenaj superficial, condiţiile climatice semiaride, cu umiditate 
superficială şi existenţa asociaţiilor vegetale ierboase de stepă au determinat formarea solurilor 
cernoziomice în diferite faze de evoluţie pe cea mai mare parte a teritoriului judeţului Brăila. 
Solurile sunt de vârstă Pleistocen Superior, corespunzător intervalului Riss-wurm fiind constituit 
din loessuri şi depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textură lutoasă şi luto-nisipoasă. 
Prezentând un grad mare de porozitate, infiltraţia pe verticală se realizează uşor. În condiţiile 
existenţei aridităţii, apa freatică determină supraumezirea şi evaporaţia. Vara, datorită insolaţiei, 
suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică evaporaţia, iar umiditatea (sub un metru) se 
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menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii active. Acestea sunt caracteristicile 
ţinuturilor cu climat temperat-continental unde vegetaţia naturală, în perioada de formare au 
constituit-o ierburile de stepă. 
 În zona localităţii Ianca depozitele de suprafaţă aparţin holocenului inferior şi holocenului 
superior. 
 Depozitele holocen-inferior sunt reprezentate prin aluviunile terasei joase a Dunării şi prin 
depozitele loessoide aparţinând Câmpiei Brăilei. Acumulările terasei joase a Dunării sunt constituite 
din nisipuri şi nisipuri slab argiloase, grase de 5 – 10 m. Depozitele loessoide, care acoperă Câmpia 
Brăilei, au un caracter prăfos nisipos, sunt macroporice de culoare gălbui. În partea de nord a 
Câmpiei Brăilei, ele devin din ce în ce mai nisipoase. Grosimea lor este de 5 – 10 m. Depozitele 
loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor şi nisipurilor eoliene din regiune au 
fost atribuite holocenului superior. Menţionăm că în aluviunile luncii Dunării nu s-au întâlnit 
pietrişuri ci numai nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii argiloase, a căror grosime este de 10 -  
15 m. Aluviunile grosiere reprezintă de fapt aluviunile vechiului curs al Buzăului. 

Forajele executate în localitate au interceptat sub stratul superficial de sol vegetal, un strat de 
loessuri argiloase şi loessuri prăfoase, galbene, cu umiditate ridicată şi consistenţă scăzută, 
caracterizat de compresibilitate mare şi caracteristici nefavorabile ale rezistenţei la forfecare. 
Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor slabe, care necesită măsuri de îmbunătăţire 
în vederea fundării directe a construcţiilor. 

 
Secţiunea 2. Caracteristici climatice 
            a. Regimul climatic, specificităţi, influenţe 

     Caracteristica climatului este conferită de poziţia pe care o are teritoriul U.A.T Ianca în cadrul 
judeţului Brăila şi de condiţiile locale geografice. 

Principalele caracteristici ale anotimpurilor sunt: 
Verile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: secetă accentuată, căderi 

de grindină însoţite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade)  
Iernile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate 

cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de 
chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi 
masive de temperatură 

Primăverile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii 
moderate cantitativ, prezenţa îngheţului târziu, schimbări bruşte de temperatură, diferenţe mari de 
temperatură între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta 

Toamnele sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate 
cantitativ, prezenţa îngheţului timpuriu, prezenţa frecventă a ceţii, diferenţe mari de temperatură 
între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta 
 Clima este temperat continentală cu temperatura medie multianuală de + 11,1 oC. 
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute: 40,5 oC, respectiv – 26,5 oC . 
Precipitaţiile sunt reduse, de circa 400 mm / an. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,85 – 0,90 
m, iar frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T < 0o este de 98,3 zile / an. 
 Vânturile dominante sunt din direcţia nordică (21,3%) şi nord-estică (18%). Calmul înregistrează 
valoarea procentuală de 8,5%, iar intensitatea vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,5 – 3,1 
m/s.  

b. Regimul precipitaţiilor  
Cantităţile de precipitaţii medii anuale se încadrează în limitele de 380-450 mm/an. 
Cantităţile lunare de precipitaţii sunt următoarele : 
   - luna ianuarie  - 25 mm 
   - luna februarie - 25 mm 
   - luna martie  - 30 mm 
   - luna aprilie  - 35 mm 
   - luna mai  - 45 mm 
   - luna iunie  - 65 mm 
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   - luna iulie  -  45 mm 
   - luna august  - 35 mm 
   - luna septembrie - 49 mm 
   - luna octombrie - 49 mm 
   - luna noiembrie - 30 mm 
   - luna decembrie - 35 mm 
c. Temperaturi 
Temperatura medie multianuală este de + 11,1 oC. 
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute de +40,5 oC, respectiv 

de -26,5 oC. 
 
d. Fenomene meteorologice extreme 
Până în momentul de faţă nu s-au înregistrat furtuni sau tornade de mare intensitate. 

 
 Secţiunea 3. Reţeaua hidrografică  

a. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate 
Teritoriul U.A.T Ianca este lipsit de cursuri de apă.  
b.  Bazine hidrografice, lacuri de acumulare 
 Din punct de vedere hidrografic U.A.T Ianca se încadrează în bazinul hidrografic al râului 
Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă. 
c . Caracteristicile pedologice 
 Solurile  predominante sunt : cernoziomul castaniu, cernoziomul ciocolatiu şi soluri 
sărăturoase de luncă 
d. Lacuri, iazuri  
Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc lacurile Plopu şi Ianca care fac parte din grupa lacurilor 
clastrocratice. Suprafaţa lacului Plopu este de 3 km2, iar a lacului Ianca este de 3,4 km2. În 
momentul de faţă ambele lacuri sunt secate complet, singura cantitate de apă care poate fi 
găsită temporar fiind cea care se adună din precipitaţii şi care în scurt timp dispare.   
e.  Acumulări piscicole 
Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există acumulări piscicole. 
f. Amenajări hidrotehnice 
 Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există diguri, baraje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor 
etc. 

 
Secţiunea 4. Populaţia  

a. Numărul populaţiei  
 

FEMEI BARBATI Nr.
crt. 

U.A.T Ianca 
< 18 ani >= 18 ani < 18 ani >= 18 ani 

1. oraş Ianca 1352 1988 1347 1861 
2. sat Plopu 429 380 403 343 
3. sat Oprişeneşti 236 267 190 205 
4. sat Perişoru 283 294 262 280 
5. sat Tîrlele Filiu 196 183 168 147 
6. sat Berleşti  83 115 81 99 

 

b. Structura demografică 
 

Salariaţi Nr. 
crt. 

U.A.T Ianca Preşcolari Elevi 
local navetişti 

Pensionari 

1. oraş Ianca 214 1.256   2.138 
2. sat Plopu 76 172   378 
3. sat Oprişeneşti 32 26   240 
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4. sat Perişoru 35 120   297 
5. sat Tîrlele Filiu 16 16   266 
6. sat Berleşti 15 25   144 
 
c. Mişcare naturală 
Se consemneaza miscarile  importante ale populatiei din zona si inspre zona adminstrativ- 

teritoriala. 
d. Densitatea/concentrarea populatiei pe zone-aglomerari. 
Se mentioneaza zonele in functie de gradul de concentrare, evidentiindu-se zonele 

aglomerate din punct de vedere al numarului de locuitori pe unitatea de suprafata. 
 

Secţiunea 5. Căi de transport 
 a. Căi de transport rutiere 
 Lungimea totală a reţelei stradale din oraşul Ianca este de 32,951 km corespunzător unei 
suprafeţe carosabile de 203.616 mp. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
627.222 mp. 
Reţeaua stradală a oraşului Ianca are următoarea structură : 
  - lungime străzi asfaltate  - 12,686 km 
  - lungime străzi pietruite  - 20,265 km 
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2 %.   
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, DC 36, str.Calea Brăilei, DJ 221, str. 
Sărăţeni, str.Gării, DN 2B în lungime de 10,100 Km, corespunzător unei suprafeţe carosabile de 
77.900 mp. 
Transporturile de marfă şi călători în interiorul şi în afara localităţii se desfăşoară în general pe 
str.Calea Brăilei, str. Sărăţeni, str.Gării, DN 2B, DJ 221, DC 35 şi DC 36. Pe aceeaşi reţea de 
drumuri se desfăşoară şi traficul greu. 
Schema stradală a localităţii Oprişeneşti are o configuraţie, în general, rectangulară. 
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă. 
Lungimea totală a străzilor din localitatea Oprişeneşti este de 7,546 Km corespunzător unei 
suprafeţe carosabile de 39.918 mp. 
Străzile din localitatea Oprişeneşti sunt pietruite în totalitate. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
77.642 mp. 
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 2B, în lungime de 1,510 Km, corespunzător 
unei suprafeţe carosabile de 11.450 mp. 
Schema stradală a localităţii Perişoru are o configuraţie, în general, rectangulară. 
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6,30 m parte carosabilă. 
Lungimea totală a străzilor din localitatea Perişoru este de 11,081 Km corespunzător unei suprafeţe 
carosabile de 54.629 mp. 
Străzile din localitatea Perişoru sunt pietruite în totalitate. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
127.890 mp. 
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 2,894 Km, corespunzător 
unei suprafeţe carosabile de 16.610 mp. Lungimea de 2,894 Km este asfaltată în totalitate. 
Schema stradală a localităţii Tîrlele Filiu are o configuraţie, în general, radială. 
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 7 m parte carosabilă. 
Lungimea totală a străzilor din localitatea Tîrlele Filiu este de 6,597 Km corespunzător unei 
suprafeţe carosabile de 28.289 mp. 
Străzile din localitatea Tîrlele Filiu sunt pietruite în totalitate. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
190.724 mp. 
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Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 1,160 Km, corespunzător 
unei suprafeţe carosabile de 5.075 mp. 
Schema stradală a localităţii Plopu are o configuraţie, în general, rectangulară. 
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă. 
Lungimea totală a străzilor din localitatea Plopu este de 9,643 Km corespunzător unei suprafeţe 
carosabile de 43.971 mp. 
Străzile din localitatea Plopu sunt pietruite în totalitate. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
160.832 mp. 
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 37, în lungime de 1,844 Km, corespunzător 
unei suprafeţe carosabile de 11.148 mp. Lungimea de 1,844 Km este asfaltată în totalitate. 
Schema stradală a localităţii Berleşti are o configuraţie, în general, rectangulară. 
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 5,50 m parte carosabilă. 
Lungimea totală a străzilor din localitatea Berleşti este de 6,895 Km corespunzător unei suprafeţe 
carosabile de 25.516 mp. 
Străzile din localitatea Berleşti sunt pietruite în totalitate. 
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 
94.956 mp. 
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, în lungime de 1,350 Km, corespunzător 
unei suprafeţe carosabile de 6.830 mp. Lungimea de 1,350 Km este asfaltată, însă îmbrăcămintea 
asfaltică prezintă un grad de uzură foarte avansat pe mai mult de 70% din întindere (crăpături, gropi 
profunde, văluriri, etc.). 
Drumul de acces dintre localităţile Ianca şi Berleşti este DC 35, are o lungime de 6,5 km şi este 
pietruit în totalitate. 
Drumul de acces dintre localităţile Perişoru şi Tîrlele Filiu este DC 36, are o lungime de 7,5 km şi 
este pietruit în totalitate. 
 b. Căi de transport feroviare 
 Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău are o lungime de aproximativ 9 Km pe 
teritoriul administrativ al U.A.T Ianca. 
 Totodată mai există o cale ferată care deservea fosta unitate militară U.M 02415 şi care în 
prezent este în conservare, cale ferată cu o lungime de aproximativ 3 Km. 
 c. Căi de transport aeriene 
 Pe teritoriul U.A.T Ianca există fostul aerodrom militar aparţinând U.M 02415 şi care în 
prezent a fost trecut în conservare  
 d. Căi navigabile 
 Nu este cazul. 
 e. Reţele de conducte magistrale  
 Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc următoarele reţele de conducte magistrale : 
  - reţea transport gaze naturale cu o lungime de 14,25 Km ; 
  - reţea transport ţiţei, cu o lungime de 36,25 Km. 
 
 
 
Secţiunea 6. Dezvoltare economică 
 
 a. Zone industrializate/ramuri 
 Principalele instituţii şi principalii operatori economici care funcţionează pe teritoriul U.A.T 
Ianca, precum şi tipurile de activităţi desfăşurate pe ramuri ale industriei sunt prezentaţi conform 
tabelului : 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv economic Profilul de activitate 
Numărul 

de 
salariaţi 

Adresa / Telefon 

1. S.C Bona Avis S.R.L Abatorizare carne pasăre  str.Brăilei, nr.3/0239668166 

2. S.C Agrimon S.R.L Creştere păsări ouătoare  str.Brăilei, nr.1/0239668124 

3. D.S.P Ianca Salubritate şi întreţinere 
spaţii verzi 

 str.Gării, nr.6/0239668806 

4. S.C Tomaselli S.R.L Activităţi cu profil agricol  str.Brăilei, nr.9/0239668251 

5. S.C Mobila Com S.R.L Comercializare produse 
alimentare şi producere 
produse de panificaţie 

 str.Brăilei, nr.19/0239669715 

6. S.C Fortino S.R.L Construcţii civile, instalaţii  str.N.Oncescu, nr.30/0239668255 

7. B.C.R – agenţia Ianca Activităţi bancare  str.Gării, nr.2/0239668555 

8. S.C Carvapet S.R.L Depozit materiale construcţii  str.Gării, nr.16/0239668228 

9. S.C Galanthus S.R.L Activităţi farmaceutice  str.Brăilei, nr.18/0239668432 

10. S.C Hepites S.A Activităţi farmaceutice  Str.Morii, nr.1/0239668495 

11. S.C Farmavet S.A Activităţi farmaceutice 
veterinare 

 Str.Brăilei, nr.31 

12. S.C Lactas S.R.L Activitate de prelucrare a 
laptelui şi comercializare 
produse lactate 

 Str.Brăilei, nr.110/0239668048 

13. S.C Radovici Servcom Staţie G.P.L  str.Brăilei, nr.110/0239668117 

14. S.C Estival S.R.L Comercializare produse 
alimentare şi activităţi de 
morărit 

 str. N.Oncescu 

15. P.F.A Ionel Marcel Activităţi de reparaţii auto  str.Brăilei, nr.109/0239669094 

16. S.C Senin S.R.L Producţie produse panificaţie  str.Brăilei, nr.112/0239668111 

17. S.C Corandri Com S.R.L Activităţi turistice – hotel 
restaurant 

 str.Brăilei, nr.112/0239668054 

18. S.C Energopetrol S.A Activităţi cu profil electric  str.Sărăţeni, nr.4/0239668212 

19. P.F.A Iancu Gigel Activităţi cu profil agricol  str.Sărăţeni 

20. C.N Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale – district Ianca 

Activităţi de întreţinere 
drumuri 

 str.Şcolilor, nr.3/0239668470 

21. C.U.P Brăila – staţia de 
tratare Ianca 

Activităţi de distribuţie apă 
potabilă 

 str.Şcolilor, nr.4/0239668436 

22. S.C MCR Prod S.R.L Comercializare produse 
alimentare şi produse 
petroliere (motorină) 

 str.Brăilei, nr.13/0239668417 

23. Electrica Muntenia Nord Lucrări întreţinere reţele 
electrice 

 sat Perişoru / 0239669062 

24. S.C Valy Trans S.R.L Producţie de mobilier  sat Perişoru / 0239668722 

25. S.C Matador 04 S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru / 0239669181 

26. P.F.A Barbu Vasile Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru 

27. S.C Dan Radi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

28. S.A Record Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

29. S.C Anareli S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

30. S.C Spartan Trade S.R.L Comercializare produse 
alimentare şi activităţi cu 
profil agricol 

 sat Plopu / 0239669705 

31. S.C Vilacrus Trade S.R.L Activităţi turistice – motel 
restaurant 

 str. Brăilei / 0239668163 

32. P.F.A Dragomir Stelică Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

33. P.F.A Moise Stelian Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

34. P.F.A Banciu Mihai Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

35. S.C Senin S.R.L Activităţi turistice – motel  sat Oprişeneşti / 0239650700 
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restaurant şi producţie 
produse panificaţie 

36. P.F.A Mitrea Stan Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti 

37. S.C Daria Cosmi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti / 0239650724 

38. S.C Petrom S.A–staţia Peco Comercializare produse 
petroliere 

 sat Oprişeneşti / 0239650950 

39. O.M.V Grup Activităţi de extracţie şi 
stocare ţiţei 

 sat Oprişeneşti / 0239650900 

40. Baza de aprovizionare 
Floreşti 

Activităţi de depozitare şi 
recuperare materiale 

 str.Brăilei / 0239668480 

41.  S.C Cerealcom S.A Depozitare şi stocare în 
silozuri a produselor agricole 

 str. Brăilei / 0239668476 

42. S.N Radiocomunicaţii S.A 
– Staţia de radio releu Ianca 

Activităţi de comunicaţii  str. Brăilei / 0239668296 

43. P.F.A Chiriţă Tudorache Activităţi cu profil agricol  sat Berleşti / 0239669324 

 
 
 b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare 
 La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe 
teritoriul administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind : 
  - oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare) - V = 3.300 m3 
  - sat Perişoru     - V =    200 m3  
  - sat Plopu     - V =    200 m3  
  - sat Oprişeneşti    - V =    200 m3  
 
 c. Exploatări miniere, petroliere  
   Pe teritoriul U.A.T Ianca există exploatări petroliere, punctul principal de lucru fiind 
localitatea Oprişeneşti. 
 
 d. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite 
 Suprafaţa pădurilor din cadrul U.A.T Ianca este de 0,64 Km2 , dispunerea lor teritorială fiind 
următoarea : 
  - paralel cu C.F Brăila – Buzău, sub formă de lizieră - 0,10 Km2  
  - în partea de nord-est a teritoriului administrativ - 0,54 Km2   

Suprafaţa terenurilor agricole in funcţie de tipul de proprietate (stat, privat) este următoarea : 
 - proprietate privată - 14.910 Ha 
 - proprietate de stat -      248 Ha 
 

 e. Creşterea animalelor 
 Situaţia efectivelor de animale existente (pe specii) se prezintă astfel : 
  - bovine  - 2.082 capete ; 
  - porcine  - 2.927 capete ; 
  - ovine   - 11.420 capete ; 
  - caprine  - 1.661 capete ; 
  - cabaline  -    754 capete ; 
  - păsări   - 49.120 capete. 
  Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele : 
  - S.C Agrimon S.R.L - creşterea păsărilor ouătoare - locaţie sat Oprişeneşti 
şi sat Plopu ; 
  - S.C Goliath  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 
  - S.C Matador  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 
  - S.C Miofan S.R.L -  creştere taurine pentru lapte - locaţie D.J 221 ; 
  - P.F Marin Marioara - creştere ovine   - locaţie ferma Batogu ; 
  - P.F Chiriţă Tudorache - creştere ovine   - locaţie sat Berleşti ; 
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  - P.F Mitrea Stan - creştere ovine   - locaţie sat Oprişeneşti.  
 
 f. Turism / capacităţi de primire turistică 
   Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi 
care dispun de capacităţi de primire turistică sunt : 
  1. S.C Corandri Com S.R.L  - Motel-restaurant ; 
  2. S.C Senin S.R.L   - Motel-restaurant ; 
  3. S.C Vilacrus Trade S.R.L  - Motel-restaurant ; 
  4. S.C Muşatinii Trade S.R.L  - Motel-restaurant. 
 
 g. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei. 
 Activităţile economice noi care au apărut pe teritoriul U.A.T Ianca sunt următoarele : 
  - creşterea şi îngrăşarea porcilor - operator economic : S.C Matador 04 S.R.L 
                   S.C Goliath S.R.L 
  - prelucrarea deşeurilor biodegradabile – operator economic : D.S.P Ianca 
 
 h. Resurse naturale 
 Resursele naturale care se găsesc pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca constau în 
zăcăminte de petrol şi de gaze naturale. Exploatarea acestor zăcăminte se face prin extracţie de către 
S.C Petrom S.A E&P Field Cluster 04 Independenţa – Oprişeneşti. Zăcămintele sunt localizate şi 
exploatate pe teritoriul localităţilor Oprişeneşti, Plopu şi Perişoru.  
 
Secţiunea 7. Infrastructuri locale 
 a.Instituţii publice 
 Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii etc. (şcoli, primărie, 
grădiniţe, muzee, instituţii etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele : 
 
Nr. 
Crt. 

Instituţie Profil de activitate Număr 
angajaţi 

Adresă/Nr.telefon 

1. Primăria  Ianca Administraţie publică  str.Gării, nr.7/0239668178 

2. Poliţia Ianca Ordine publică  str.Sărăţeni. nr.4/0239668444 

3. Jandarmeria Ianca Pază şi ordine publică  str.Sărăţeni, nr.2 

4. U.A.M.S  Ianca Asistenţă medico-socială  str.Teilor, nr.74/0239668346 

5. Dispensar uman Activităţi medicale  str.Morii, nr.1/0239668272 

6. Serviciul de Ambulanţă Urgenţe medicale  str.Teilor, nr.74/0239668490 

7. I.S.U Brăila – Grupa 2 
stingere 

Intervenţii stingere 
incendii 

 str.Gării, nr.7/0239668888 

8. Grădiniţa Ianca Învăţământ preşcolari  str.Gării, nr.8/0239668057 

9. Grup Şcolar „N.Oncescu” Învăţământ clasele I-XII  str.Brăilei, nr.13/0239668494 

10. Liceu „C-tin Angelescu” Învăţământ clasele I-XII  str.Brăilei, nr.167/0239668344 

11. Muzeul Ianca Activităţi de muzeologie  str.Gării, nr.9/0239668178 

12. Casa de Cultură Ianca Activităţi cultural-artistice  str.Brăilei, nr.35/0239669230 

13. Administraţia Financiară Activităţi fiscale  str.Eroilor, /0239668930 

14. Notariatul Public Ianca Activităţi notariale  str.Gării, nr.5/0239668959 

15. Şcoala cu cl.I-VIII Perişoru Învăţământ clasele I-VIII  sat Perişoru / 0239668548 

16. Grădiniţa Perişoru Învăţământ preşcolari  sat Perişoru / 0239668548 

17. Şcoala cu cl.I-VIII Plopu Învăţământ clasele I-VIII  sat Plopu / 0239651000 

18. Grădiniţa Plopu Învăţământ preşcolari  sat Plopu / 0239651000 

19. Şcoala cu cl.I-IV T.Filiu Învăţământ clasele I-IV  sat Tîrlele Filiu 

20. Grădiniţa Tîrlele Filiu Învăţământ preşcolari  sat Tîrlele Filiu 

21. Şcoala cu cl.I-IV Oprişeneşti Învăţământ clasele I-IV  sat Oprişeneşti / 0239650710 

22. Grădiniţa Oprişeneşti Învăţământ preşcolari  sat Oprişeneşti / 0239650710 

23. Şcoala cu cl.I-IV Berleşti Învăţământ clasele I-IV  sat Berleşti 
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24. Grădiniţa Berleşti Învăţământ preşcolari  sat Berleşti 

 
 b. Reţele de utilităţi 
 Alimentarea cu apă potabilă pe teritoriul U.A.T Ianca : 

- oraşul Ianca este alimentat cu apă din surse de suprafaţă, respectiv fluviul Dunărea. 
Apa este captată în staţia de captare Gropeni care are o capacitate de pompare de 530 l/s. 
Transportul apei către localitatea Ianca se face printr-o aducţiune PREMO Ø 800 mm în 
lungime de 45,7 km. Apa este adusă în Staţia de tratare Ianca unde suferă întreg procesul de 
tratare, devenind potabilă. Staţia de tratare Ianca poate livra un debit de 270 l/s. Lungimea 
reţelei de distribuţie apă potabilă în oraşul Ianca este de 19,25 km, reţeaua fiind formată din 
tronsoane metalice, tronsoane din AZBO şi tronsoane din P.V.C. Reţeaua de distribuţie are 
diametre diferite acoperind o gamă între Ø 50 mm şi Ø 400 mm şi deserveşte un număr de 
2400 gospodării 

  - în satul Oprişeneşti există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  
180 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 
6,99 km din care 4,99 km reţea veche şi 2 km reţea nouă din PE, un număr de 12 hidranţi, 
reţeaua având un diametru de 100 mm – metal şi P.E Ø = 63 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – 
Oprişeneşti are o lungime de 7,5 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm. 
Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3. 

  - în satul Plopu există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  
435 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 17,22 
km din care 8,6 km reţea veche şi 8,620 km reţea nouă, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un 
diametru de 40 - 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Plopu are o lungime de 1,5 km, este metalică 
şi are un diametru Ø = 90 mm. Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 
200 m3. 
   - în satul Perişoru există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  
320 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 
14,850 km din care 7,4 km reţea veche şi 7,45 km reţea nouă, un număr de 5 hidranţi, reţeaua având 
un diametru de 100 mm – metal şi P.V.C Ø = 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Perişoru 
are o lungime de 3 km, este metalică şi are un diametru Ø = 300 mm. Localitatea dispune de un 
rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3. 
  - în satul Tîrlele Filiu reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 210 
gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 9 km şi un 
număr de 5 hidranţi, reţeaua având un diametru de 63 - 90 mm P.E. Reţeaua de aducţiune Ianca – 
Tîrlele Filiu are o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 160 mm.  
  - în satul Berleşti reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 120 gospodării 
alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 3 km şi un număr de 1 
hidrant, reţeaua având un diametru de 40 - 90 mm P.V.C. Reţeaua de aducţiune Ianca – Berleşti are 
o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.  

 

 Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - pe teritoriul oraşului Ianca se află Staţia de transformare 110/20 kV. Aceasta este 
legată la sistemul energetic naţional prin linii de 110 kV, una care vine de la Staţia de 
transformare 110/20 kV Urleasca şi altă linie care vine de la Staţia de transformare 110/20 kV 
Făurei. 

  - în oraşul Ianca există 3 PT-uri de 250 kVA, 1 PT de 400 kVA, 2 PT-uri de 160 
kVA, 1 PT de 7x1000 kVA şi 1 PT de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 
2183 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este 
formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 35,45 km. 
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  - în satul Oprişeneşti există 1 PT de 63 kVA, 1 PT de 100 kVA, 1 PT de 160 kVA, 1 
PT de 250 kVA, 1 PT de 2x250 kVA, 1 PT de 2x900 kVA, 1 PT de 1000 kVA şi 1 PT de 
3x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 219 gospodării precum şi pentru 
iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de 
joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,75 km.  

  - în satul Plopu există 1 PT de 150 kVA, 1 PT de 160 kVA, 2 PT-uri de 250 kVA şi 
1 PT de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 532 gospodării precum şi 
pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice 
aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 8,85 km.  

  - în satul Perişoru există 1 PT de 100 kVA şi 3 PT-uri de 250 kVA care asigură 
curentul electric la un număr de 381 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. 
Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are 
o lungime de 10,58 km.  

  - în satul Berleşti există 1 PT de 260 kVA care asigură curentul electric la un număr 
de 137 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este 
formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,30 km.  

  - în satul Tîrlele Filiu există 2 PT-uri de 160 kVA care asigură curentul electric la un 
număr de 293 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie 
este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 5,80 km.  

 

 Colectarea de ape uzate pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - pe teritoriul oraşului Ianca funcţionează Staţia de epurare Ianca care colectează 
toate apele uzate rezultate de la agenţii economici din zona oraşului precum şi de la populaţia 
existentă în oraş, cu preponderenţă de la blocurile de locuinţe. Staţia de epurare are o capacitate 
de preluare de 17.280 m3/zi. Reţeaua de canalizare deserveşte un număr de 1410 gospodării 
(abonaţi şi agenţi economici), având o lungime totală de 7,07 km şi un număr de 106 cămine. 
Apele epurate sunt deversate în râul Buzău, în dreptul localităţii Deduleşti, reţeaua de refulare 
fiind din AZBO cu un diametru de 500 mm şi o lungime totală de 10,7 km. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţea de canalizare. 

 

 Alimentarea cu gaze naturale pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe raza oraşului Ianca are o lungime 
totală de 12,910 km şi deserveşte un număr de 1250 abonaţi. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţele de distribuţie gaze naturale. 

 

 c. Locuri de adunare şi cazarea populaţiei în situaţii de urgenţă 
 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVUL LOCALITATEA 
NR. LOCURI 
CAZARE 

CAPACITATE 
HRANIRE  

1. Cămin Cultural Ianca 125 Nu 
2. Liceul Teoretic 

„Constantin Angelescu” – 
sala de sport 

Ianca 200 Nu 

3. Casa de Cultură Ianca 400 Nu 
4. Cămin Cultural Oprişeneşti 125 Nu 
5. Cămin Cultural Perişoru 125 Nu 
6. Şcoala Generală cu cl.I-VIII Plopu 130 Nu 
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7. Cămin Cultural Tîrlele Filiu 125 Nu 
8. Cămin Cultural Berleşti 125 Nu 

 
Secţiunea 8. Specific regional/local 
Se fac referiri cu privire la vecinatati, influente, riscuri. 

 
 
 
 
 
 

Capitolul III.  ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 

a) fenomene meteorologice periculoase   
       a1) inundaţii  

Oraşul Ianca poate fi afectat de cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervale scurte de 
timp, respectiv de acumulări de apă cauzate de ploile torenţiale obiectivele expuse acestui risc fiind 
terenurile agricole, staţia de epurare şi unele gospodării ale populaţiei, cu predilecţie cele situate pe 
Calea Brăilei, între str. Rozelor şi str. Aviatorilor ; 
 
      a2) furtuni, tornade, secetă, îngheţ 
 Furtunile însoţite de căderi masive de grindină 
 
 Sunt fenomene meteorologice care din motive obiective (regimul eolian) dar şi subiective 
(despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de constanţă. 
 Este afectat practic întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca. 
 Consecinţele acestor fenomene meteorologice sunt : 
  - distrugerea culturilor agricole 
  - ruperea şi/sau smulgerea arborilor 
  - avarierea autovehiculelor 
  - avarierea reţelei electrice, de telefonie, cablu tv, fibră optică, internet 
  - spargerea ţiglei şi/sau tablei şi a altor tipuri de învelitori de pe blocuri, case sau 
anexe gospodăreşti 
 
 Seceta 
 

 Temperatura aerului a inregistrat valori maxime si minime absolute :40,50 C, respectiv -
26,50C. Vara datorită insolaţiei, suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică 
evaporaţia, iar umiditatea (sub 1 m) se menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii 
active. 

 
 Înzăpeziri şi viscole 
 
 Ca urmare a dispariţiei barierelor forestiere protectoare precum şi datorită specificului eolian 
al judeţului, o foarte mare parte din teritoriul U.A.T Ianca este afectat ritmic pe timp de iarnă de 
aceste fenomene. 
 Cele mai afectate zone sunt : 
 - Drumul Naţional DN 2B care face legătura între Brăila şi Buzău, cu o lungime de 10,100 
km pe teritoriul administrativ 
 - Drumul Comunal DC 35 care face legătura între Ianca şi Berleşti, cu o lungime de 6,5 km 
 - Drumul Comunal DC 36 care face legătura între Perişoru şi Tîrlele Filiu, cu o lungime de 
7,5 km 
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 - Drumul Judeţean DJ 221 care face legătura între Ianca şi Şuţeşti, cu o lungime de 12 km. 
 - Drumurile din interiorul oraşului Ianca, cu o lungime de 32,951 km 
 - Drumurile din interiorul satului Oprişeneşti, cu o lungime de 7,546 km 
 - Drumurile din interiorul satului Plopu, cu o lungime de 9,643 km 
 - Drumurile din interiorul satului Perişoru, cu o lungime de 11,081 km 
 - Drumurile din interiorul satului Tîrlele Filiu, cu o lungime de 6,597 km 
 - Drumurile din interiorul satului Berleşti, cu o lungime de 6,895 km 
 - Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău, pe o distanţă de 9 km 
 

b) incendii de pădure   
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există posibilitatea producerii incendiilor de 

această natură   
 
c) fenomene distructive de origine geologică 

c1) cutremure  
- Cutremurele de pământ provin din cele produse în curba munţilor Carpaţi, în zona Vrancea 

şi se resimt pe teritoriul judeţului. Aproape în totalitate cutremurele sunt de natură tectonică. 
- Cele mai puternice cutremure care afectează U.A.T Ianca sunt cele de tip intermediar 

(70<H<170 km). Acestea sunt produse la adâncimi cuprinse între 50-250 km, au magnitudini medii 
M ≥ 70 Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K 

- Fondul construit pe teritoriul U.A.T Ianca este alcătuit din : 
 - 23 blocuri de locuinţe cu un total de 980 de apartamente  
 - 775 locuinţe din cărămidă şi bolţari 
 - 3092 locuinţe din chirpic şi/sau paiantă 
- Zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major sunt zonele care cuprind o 

parte din ansamblul de blocuri „B”, respectiv blocurile B1, B3, B6 şi B7. 
 
c2) alunecări de teren  
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există posibilitatea producerii  de alunecări de 

teren.   
  

 
Secţiunea  2 . Analiza riscurilor tehnologice.  
 Cuprinde referiri cu privire la: 
a) riscuri industriale  

- pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca se disting următoarele activităţi care prezintă 
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase : 

 1. Activitatea de extracţie şi depozitare petrol şi gaze naturale 
 2. Activitatea de distribuţie produse petroliere (benzină, motorină, G.P.L) 

b) riscuri de transport şi depozitare produse periculoase  
b1) transport rutier  
- Pe drumul naţional DN 2B nu s-au înregistrat, până în momentul de faţă, accidente majore 

şi/sau grave care să provoace dezastre ecologice. 
- Datorită faptului că în ultimii ani traficul s-a intensificat foarte mult, există o mare 

probabilitate de a se produce accidente majore cu consecinţe grave şi foarte grave asupra populaţiei 
şi mediului înconjurător. 

Pe drumul naţional DN 2B se transportă următoarele substanţe (lichide, solide, gazoase) : 
 - benzină 
 - motorină 
 - gaz petrolier lichefiat  
 - acetilenă 
 - oxigen 
 - azot 
 - azotat de amoniu 
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 - acid clorhidric 
 - acid sulfuric 
 
b2) transport feroviar  
- În garniturile de tren, în multe situaţii, se găsesc vagoane speciale transportatoare de 

substanţe periculoase (substanţe toxice, explozive, incendiare). 
- In cazul unui accident feroviar major pot avea loc urmări diverse cum ar fi: 

- un număr mare de victime – în situaţia unui accident feroviar în care au fost 
implicate trenuri de persoane (tamponări, deraieri); 

- distrugerea (avarierea) garniturilor de tren. 
- producerea unor accidente chimice in situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane 

transportatoare de substanţe toxice care pot provoca efecte grave asupra populaţiei ; 
- incendii produse (din diferite condiţii) la garniturile de tren.  

 
b3) transport fluvial  
Nu este cazul. 
 
b4) transport aerian  
În momentul de faţă aerodromul Ianca se află în stare de conservare, ne mai fiind 

operaţional. 
 
b5) transport prin reţele magistrale  
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există două reţele magistrale de transport produse 

petroliere şi gaze naturale. 
- Având în vedere natura produselor transportate există riscul producerii de explozii datorate 

apariţiei fisurilor datorate, în principal, vechimii reţelelor. 
- Datorită traseelor parcurse de aceste reţele, respectiv ocolirea zonelor populate şi/sau a 

aglomeraţiilor urbane, riscul de a se produce un accident cu pierderi importante de vieţi omeneşti 
este minim. 

 
c) riscuri nucleare  

- Pericolul unor accidente nucleare se datorează existentei C.N.E. Cernavodă 
- Până în prezent nu s-au înregistrat accidente nucleare la C.N.E. Cernavodă , dar datorită 

parametrilor constructivi si tehnologici existenţi acest obiectiv reprezintă un real pericol. 
 
d) riscuri poluare ape  
 - Teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nefiind traversat de nici un curs de apă, nu există 
riscul de poluare a apelor. 
 
e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări  

- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există construcţii, instalaţii sau alte amenajări 
aflate în stare avansată de degradare  care să prezinte un anumit risc de prăbuşire. 

 
f) eşecul utilităţilor publice  
 - Producerea unei avarii majore la Staţia de tratare apă potabilă Ianca ar duce la 
imposibilitatea asigurării apei potabile pe întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca, precum şi a 
mai multor localităţi învecinate (Mircea Vodă, Deduleşti, Filipeşti, Făurei, Şuţeşti, Gradiştea, 
Bordei Verde), lucru care ar mări considerabil riscul producerii de epidemii, mai ales în perioada 
caniculară. 
 - Producerea unei avarii majore la Staţia electrică de 110 KV ar duce la sistarea energiei 
electrice pentru întreg oraşul Ianca, precum şi pentru satele Plopu, Perişoru şi Berleşti adică la un 
număr de 3128 de gospodării şi la un număr important de agenţi economici. 
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 - Producerea unei avarii majore la Staţia de preluare/reglare gaze naturale ar duce la sistarea 
completă a alimentării cu gaze naturale a întregii populaţii din oraşul Ianca, lucru care ar produce 
efecte negative majore, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute. 
 
g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos  
 Nu este cazul. 
 
h) muniţie neexplodată  
 - Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca probabilitatea de a se găsi muniţie neexplodată 
este foarte redusă. 
 
 Secţiunea  3 . Analiza riscurilor biologice 
 Epidemii 
 
 Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau de lungă 
durată. 
 În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă 
nu sunt oprite în fază incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt : holera, hepatita acută de tip B, 
febra tifoidă, leptospiroză, trichineloză. 
 În cazul apariţiei acestor boli se va ocupa de vaccinarea persoanelor, Centrul Sanitar 
Antiepidemic Brăila. La nivelul localităţii există 6 doctori şi 12 asistenţi medicali. 
 
 Epizootii 
 
 Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii sunt 
asigurate de Direcţia Sanitar Veterinară. 
 În cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă durată pot apărea şi evolua următoarele 
boli (la animale) care se pot transforma în epizootii cum ar fi : antraxul, febra aftoasă, gripa aviară, 
pesta porcină, leptospiroza, pesta bovină. 
 
       ANTRAXUL 
  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecţioasă cu caracter enzootic care apare la rumegătoare, cabaline, 
porci şi mai rar la alte specii de animale. Boala este întâlnită şi la om. Apariţia bolii este legată de 
terenurile contaminate, iar animalele se îmbolnăvesc de antrax fie păscând pe păşuni infectate, fie 
consumând furaje sau apă care conţin microbii de antrax. La ovine şi bovine boala are o evoluţie 
foarte rapidă. Oamenii se infectează manipulând carnea, blănurile, lână şi alte produse de origine 
animală contaminate, diagnosticul stabilindu-se pe baza examenului clinic anatomo-patologic şi de 
laborator. 
 
  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii 
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla ca 
circulaţia şi comerţul cu produse de origine animală să fie interzis. 
 
  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se vor lua măsuri pentru împiedicarea răspândirii bolii şi apariţia de noi cazuri 
  - Se va opri păşunatul 
  - Produsele provenite de la animale moarte se vor depozita în camerele frigorifice 
existe în cadrul Staţiei de prelucrare deşeuri biodegradabile Ianca până la sosirea prestatorului de 
servicii (S.C Protan) care le va ridica pentru a putea fi distruse. 
  - Se interzice circulaţia animalelor în şi din locurile contaminate 
  - Se interzice consumul laptelui 
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       GRIPA AVIARĂ 
  GENERALITĂŢI 
  - Influenţa aviară este o patologie gravă şi foarte contagioasă care afectează păsările 
de curte şi alte păsări. Virusurile influenţei aviare pot de asemenea să se transmită la mamifere, 
inclusiv la om, prin contact direct cu păsările. 
 
  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii 
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla 
asigurarea că nici o pasăre de curte nu trebuie să iasă din exploataţie. 
 
  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se vor identifica toate focarele 
  - Se vor sacrifica toate păsările de curte şi păsările captive 
  - La intrare în localitate autovehiculele vor fi decontaminate 
 
       LEPTOSPIROZA 
  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă, comună omului şi animalelor, produsă de un 
microb numit leptospiră. Boala afectează vitele, cornutele mari, oile, vulpile şi uneori se pot 
îmbolnăvi şi caii, caprele, porcii, câinii şi pisicile. Boala poate evolua sub formă acută, subacută şi 
cronică. Animalele bolnave şi cele care au trecut prin boală rămân purtătoare de leptospire. 
 
  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Se interzice introducerea în gospodărie a animalelor bănuite de leptospiroză sau 
bănuite de a fi purtătoare. 
  - Se interzice păşunatul efectivelor de animale şi adăpatul acestora pe păşuni 
contaminate sau bănuite de această boală. 
  - Se interzice hrănirea animalelor cu carne sau cu alte produse provenite de la 
animale bolnave sau bănuite. 
 
  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a întinderii epizootiei la celelalte 
animale. 
  - Animalele bolnave vor fi izolate în adăposturi. 
  - Laptele va fi folosit numai după fierbere.  
 
 
       PESTA  PORCINĂ 
  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă epizootică specifică porcilor de toate vârstele, de 
toate rasele. Boala poate apărea pe tot parcursul anului fiind produsă de un virus. Boala se 
răspândeşte cu foarte multă uşurinţă la gospodăriile vecine. 
  - Pesta porcină poate aduce mari pagube economice acolo unde a apărut. 
 
  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Se vor respecta cu stricteţe toate normele în vigoare privind adăpostirea, 
întreţinerea şi igiena efectivelor de porci. 
  - Se interzice păşunatul în localitate. 
 
  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se cercetează originea, întinderea bolii şi se delimitează teritoriul care urmează a fi 
supus măsurilor de carantină. 
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  - Se vor stabili drumurile de ocolire care urmează să fie supuse măsurilor de 
carantină. 
  - Se va interzice cu desăvârşire comercializarea. 
  - Se va impune şi se va supraveghea îndeaproape sterilizarea încăperilor (boxelor). 
 
       PESTA  BOVINĂ 
  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă care apare la vite, cornute mari şi mici (boi, bivoli, 
oi, capre) domestice şi sălbatice. 
  - Boala se caracterizează printr-o evoluţie scurtă având o contagiozitate extrem de 
mare şi o mortalitate de până la 90 %. 
 
  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Se interzice importul şi tranzitul animalelor domestice şi sălbatice. 
  - Se vor controla, în mod periodic, animalele care pasc pe păşuni. 
  - Să achiziţioneze furaje numai din locuri necontaminate. 
 
  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se va delimita teritoriul ce urmează a fi supus carantinei 
 
 
 Pe raza oraşului un cabinet sanitar veterinar încadrat cu un medic de specialitate şi doi 
tehnicieni veterinari. 
 Totodată, pe raza oraşului funcţionează şi o farmacie veterinară. 
   
     

 Secţiunea  4 . Analiza riscurilor de incendiu 
 Cuprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupã 
context: statistica incendiilor si a altor situatii de urgentã, evidentele existente pe localitãti, 
operatori economici, institutii publice etc., fond construit, vegetatie sau vehicule. 
 
 Secţiunea  5 . Analiza riscurilor sociale 
 Riscurile sociale pot apărea în zilele din săptămână când sunt organizate târguri pentru 
vânzarea produselor alimentare şi/sau nealimentare, respectiv în zilele de marţi şi vineri ale 
săptămânii, precum şi în perioada organizării „zilelor oraşului Ianca” .  
 Toate aceste manifestări periodice implică o afluenţă mare de public. 
  
 Secţiunea 6 .Analiza altor tipuri de riscuri 
 Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai 
des desfăşurate, cum sunt: descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de 
persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, etc.. 
  
 Secţiunea  7 .Zone de risc crescut 
 Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt : 
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii. 
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt 
teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale. 
c) instalaţiile tehnologice. 
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren. 
 Din punct de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificări 
ale zonelor de risc: 
a) zone de risc urbane; 

b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale.; 
c) zone de risc rurale. 
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Capitolul IV.  ACOPERIREA RISCURILOR 
 
  
Secţiunea 1 . Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie  
 

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în 
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă  
definirea obiectivelor , crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare ,  a premiselor 
referitoare la condiţiile viitoare , selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului 
de intervenţie , luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de 
cooperare . 

Evitarea manifestării riscurilor şi reducerea frecvenţei acestora se poate realiza prin 
următoarele măsuri : 

- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo , de mediu ; 
- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice U.A.T. ; 
- exerciţii şi aplicaţii . 

Acoperirea riscurilor se face şi prin activităţi preventive planificate : 

- controale şi inspecţii de prevenire ; 
- avizul/autorizare de securitate la incendii şi protecţie civilă ; 
- asistenţă tehnică de specialitate ; 
- informare preventivă ; 
- pregătirea populaţiei ; 
- constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale . 

Planurile de intervenţie cuprind informaţii referitoare la categoriile de servicii de 
salvare/intervenţie în caz de urgenţă : 

- încadrarea mijloacelor de intervenţie şi protecţia personalului 
/populaţiei ; 

- zona de acoperire a riscurilor ; 
- activitatea operaţională , asistenţă medicală de urgenţă , deblocări , 

salvări de persoane , salvări de animale . 
          Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

- alertarea şi/sau alarmarea unităţilor pentru intervenţie ; 
- informarea personalului de conducere asupra situaţiilor create ; 
- deplasarea la locul de intervenţie ; 
- amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului de intervenţie ; 
- transmiterea dispozitiilor preliminare ; 
- analiza situaţiei, luarea deciziei, darea ordinului de intervenţie; 
- evacuarea , salvarea sau protejarea persoanelor , animalelor sau a 

bunurilor ; 
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului ; 
- înlăturarea efectelor negative ; 
- regruparea forţelor după îndeplinirea misiunii ; 
- intocmirea procesului – verbal de intervenţie şi a raportului de 

intervenţie ; 
- retragerea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie de la locul acţiunii în 

locul de dislocare permanentă ; 
- restabilirea capacităţii de intervenţie ; 
- informarea inspectorului – şef . 

Situaţiile de aplicare a planului sunt determinate de producerea unuia din tipurile de 
dezastre exemplificate în funcţie de natura şi urmările dezastrelor produse pe teritoriul comunei . 
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Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul prefectului, 
starea de alertă la nivelul comunei . Punerea în aplicare fără a se primi alt ordin a măsurilor 
prevăzute în plan se execută la localităţile şi operatorii economici afectaţi direct .  

Despre locul producerii , data , ora şi urmările dezastrului şi măsurile luate pe teritoriul 
U.A.T Ianca  se va raporta imediat telefonic de către personalul Comitetului Local la 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin telefon la 612.111 / 612.213 / 112  

Principalele măsuri de protecţie care se vor lua în raport cu tipul de dezastru constau în : 

- activarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a centrului operativ cu activitate 
temporară ; 

- asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor 
supravegheaţi ; 

 - alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip de dezastru care se 
execută potrivit schemelor de înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi 
intervenţie încheiate pe tipuri de dezastre ; 

- pregătirea organelor de conducere SVSU şi populaţiei în raport cu natura dezastrelor ce se pot 
produce pe teritoriul U.A.T Ianca  ; 

- asigurarea serviciului de permanenţă la sediul primăriei ; 
- măsurile de protecţie  a populaţiei , efectivelor de animale ,  surselor principale de apă 

depozitelor de produse agro-alimentare , bunurilor patrimoniului cultural naţional . 
Protecţia colectivă prin adăpostire în caz de accident chimic sau nuclear se realizează 

astfel : în adăposturi de protecţie civilă sau încăperi etanşe .  

În funcţie de locul , natura , amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel : 

La nivelul U.A.T Ianca se regăsesc un număr de 650 beciuri / pivniţe care asigură 
necesarul pentru aprox 2000 persoane  ( 25 % ) 

- urgenţa I – asigurată de gărzile de intervenţie ale subunităţii obiectivului afectat ; 
- urgenţa II – asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean ; 
- urgenţa III – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ; 
- urgenţa IV – asigurată de grupări operative dislocate pentru intervenţii de aplicare şi de 

lungă durată. 
 
 Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni : 
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente; 
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
d) exerciţii şi aplicaţii. 
 
 Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
a) controale şi inspecţii de prevenire; 
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
c) acordul; 
d) asistenţă tehnică de specialitate; 
e) informarea preventivă; 
f) pregătirea populaţiei; 
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederile legale; 
h) alte forme. 
 



 23 

 Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la: 
a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative; 
b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de 
risc, pe categorii de forţe şi mijloace (ex.: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, alte tipuri de 
autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali,scafandri, etc.). 
c) zona de acoperire a riscurilor; 
d) timpii de răspuns; 
e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii, asistenţa 
medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare, deblocări/salvări de persoane, salvări de animale 
etc. 
f) alte informaţii considerate necesare. 
 
Secţiunea 2. Acţiunile de protecţie-intervenţie 
 

Acţiunile de protecţie – intervenţie  - forţele de intervenţie specializate acţionează conform 
domeniului de competenţă pentru:   

- salvarea sau protejarea oamenilor , bunurilor materiale , evacuarea 
persoanelor , cazarea sinistraţilor , aprovizionarea cu alimente , medicamente şi 
materiale necesare ; 

- acordarea primului ajutor medical ; 
- aplicarea măsurilor privind ordinea şi  siguranţa publică pe timpul producerii 

situaţiei de urgenţă Jandarmi , Paza Comunală, Poliţia  
- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca 

accesibile ; Poliţia Rutieră  
- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţelele utilitare . 

Primarii şi conducătorii operatorilor economici ale instituţiilor publice au obligaţia de a 
asigura cunoaşterea de către forţele de intervenţie şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune 
conform planurilor aprobate de analiză şi acoperirea riscurilor . 

În scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale pe 
timp de război sau în alte situaţii speciale, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în condiţiile 
întrebuinţării de către agresor a armelor nucleare, biologice şi chimice, convenţionale, a mijloacelor 
incendiare în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/2004 şi ale O.M.A.I. 
nr.1184/2006, la ordin, se execută evacuarea unei părţi din personalul autorităţilor administraţiei 
publice locale, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, a unor categorii de cetăţeni şi bunuri 
materiale importante din unele localităţi din zona de frontieră. 
 
Secţiunea 3. Instruirea 
 Va fi consemnat modul in care a fost asigurata cunoasterea de cãtre fortele destinate 
interventiei, precum si de cãtre populatie, a modalitãtilor de actiune conform planurilor de analizã si 
acoperire a riscurilor aprobate. 
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Secţiunea 4.  Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
  
 

 
                   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
               PREŞEDINTELE       ÎNTOCMIT, 
         COMITETULUI LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     ING. DEACU DANIEL C-TIN 
         AL ORAŞULUI IANCA 
                P R I M A R 
   CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE 
 
 
 
 

COMITETUL NAŢIONAL 
PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL 
       GENERAL 
PENTRU SITUAŢII 
    DE URGENŢĂ 

ANM CMR 

INH - GA 

COMITETUL             
MINISTERIAL 

PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL 
PENTRU 

SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

„DUNĂREA” 
tel 611212 

            fax 619669 

ADMINISTRAŢIA 
NAŢIONALĂ 

„APELE ROMÂNE” 
CENTRU 

OPERATIV 

COMITETUL JUDEŢEAN 
BRĂILA 

PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

tel 693957 fax 693737 
GRUPURI DE SUPORT 

TEHNIC 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE 
A APELOR BRĂILA 

tel 614308  fax 614347 
CENTRUL OPERATIV 

D.A BUZĂU-IALOMIŢA 
tel 0238720907  fax 0238427257 

CENTRUL OPERATIV 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ IANCA 

tel 668178   fax 668395 
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    ANEXA 1 
la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca   

  
 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 
riscurilor în cadrul U.A.T Ianca 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 

Persoană(e) de contact  Atribuţii in P.A.A.R 
conform fişei  

Chiriţă Fănel George : 
primar,tel/fax 0239/668178 
mobil 0722894652,  
adresa : str.Teilor, nr.53 

1 Primărie Str. Gării, nr.7, 
tel.0239/668178, 
fax.0239/668395 
e-mail 

Deacu Daniel Constantin : 
inspector specialitate, 
tel/fax 0239/668178 
mobil 0734733722 
adresa : str.N.Oncescu, nr.1 

Fişa nr. 1 

2 Liceul 
Teoretic 
„Constantin 
Angelescu” 

Str. Brăilei ,nr. 167 
tel/fax. 0239668344 

Cazacu Mirela : director , 
tel/fax 0239668344 
mobil 0744422851 
e-mail 
 adresa 

Fişa nr. 2 

3 Direcţia 
Serviciilor 
Publice 

Str. Gării, nr.6 
tel/fax. 0239/668806 

Dumitrache Anca : director 
tel/fax 0239668806 
mobil 0723690720 
adresa : str.N.Oncescu, nr.1  

Fişa nr.3 

4 U.A.M.S Str. Teilor ,nr. 74, 
tel./fax.0239/6683436 

Beceanu Florin : director , 
tel/fax 0239/668346 
Mobil 
e-mail 
 adresa 

Fişa nr. 4 

  
 
    NOTĂ: 
    Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în U.A.T. sunt, după caz: 
    a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate/ descentralizate); 
    b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc. 
    c) institute de cercetări ştiinţifice; 
    d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie etc.) 
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ANEXA 2 

 
la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al  U.A.T Ianca 

 
 
 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
  
 
 
 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  IANCA Fişa nr. 1 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 
 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

Instituţiile controlate sunt cele aflate în 
subordinea directă (grădiniţe, şcoli, licee, 
cămine culturale); 
Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de 
protecţie la incendii şi la producerea de seisme ; 
Informează asupra concluziilor pe C.L.S.U Ianca 
şi I.S.U Brăila; 
Periodicitatea controlului este semestrială.  

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

Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de 
protecţie la incendii, la producerea de seisme şi 
la producerea de inundaţii; 
Periodicitatea este dată de graficul de control la 
gospodăriile cetăţeneşti de componenta 
preventivă a S.V.S.U 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U şi personalul I.S.U 
Brăila – Garda 2 Ianca; 
Domeniul de competenţă îl constituie 
producerea de incendii şi de seisme; 
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este 
semestrială 

II RESURSE NECESARE  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

Materiale informative/documentare, rapoarte, 
planuri de urgenta, pliante, mass media, filme, 
afise, campanii informative 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi, 
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape, 
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie; 
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Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 

III INTERVENŢIE  
a)-alarmare Activează sirenele de alarmare prin personalul 

desemnat special; 
Mijloacele de alarmare sunt sirenele electrice şi 
clopotele bisericilor; 
Timpul de intrare în acţiune – 2 minute 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare Întreprinde activităţi de 
căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii 
unor seisme ; 
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea S.V.S.U 
Ianca; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

c)-asistenţă medicală Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;  
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de 
resturile de construcţii; 
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 
pericol 

- 

 
 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Fişa nr. 2 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

- 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul 
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca; 
Domeniul de competenţă îl constituie 
producerea de incendii şi de seisme; 
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este 
semestrială 

II RESURSE NECESARE  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

 
- 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi, 
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape, 
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie; 
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 

III INTERVENŢIE  
a)-alarmare Activează sirenele de alarmare prin personalul 

desemnat special; 
Mijlocul de alarmare este sirena electrică ; 
Timpul de intrare în acţiune – 2 minute 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - 
c)-asistenţă medicală Întreprinde  activităţi de prim-ajutor şi de cazare 

a sinistraţilor;  
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi 
paturi de campanie; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

- 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 
pericol 

- 

 
 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE IANCA Fişa nr. 3 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

Domeniul de competenţă îl constituie prevenirea 
poluării accidentale a mediului; 
Periodicitate – săptămânal, odată cu ridicarea 
gunoiului menajer şi animal de la gospodăriile 
cetăţeneşti 

d)-exerciţii şi aplicaţii  - 
II RESURSE NECESARE  
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

Materiale informative, pliante, mass media, 
afise, campanii informative, portile deschise... 

d)-exerciţii şi aplicaţii - 
III INTERVENŢIE  
a)-alarmare - 
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare Întreprinde activităţi de 

căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii 
unor seisme ; 
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea D.S.P 
Ianca; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

c)-asistenţă medicală Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;  
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de 
resturile de construcţii; 
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 
pericol 

- 

 
 
 
 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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UNITATEA de ASISTENŢĂ  
MEDICO-SOCIALĂ  IANCA 

Fişa nr. 4 

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

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

 
- 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul 
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca; 
Domeniul de competenţă îl constituie 
producerea de incendii, de accidente chimice şi 
de seisme; Periodicitatea exerciţiilor şi/sau 
aplicaţiilor este semestrială 

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

 
- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 
de competenţă 

- 

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

 
- 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi,  
costume de protecţie, truse medicale;  
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 

III INTERVENŢIE  
a)-alarmare - 
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - 
c)-asistenţă medicală Întreprinde  activităţi de prim-ajutor şi de cazare 

a sinistraţilor;  
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi 
paturi de campanie; 
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 
la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs 

- 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 
pericol 

- 

 
 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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ANEXA 3 
 
 
 
 
 

T A B E L 
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, 

inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.) 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Instituţie / Agent economic Tipul situaţiei de urgenţă care 
afectează 

Observaţii 

1. S.C Radovici Servcom S.R.L accident tehnologic  
2. C.U.P Brăila – staţia de tratare Ianca accident tehnologic  
3. S.C M.C.R Prod S.R.L accident tehnologic  
4. S.C Senin S.R.L seism  
5. S.C Petrom S.A – staţia PECO accident tehnologic  
6. O.M.V Grup accident tehnologic  
7. Primăria Ianca - sediu seism  
8. U.A.M.S Ianca seism  
9. Grup Şcolar „N.Oncescu” Ianca seism  

10. Liceu teoretic „Constantin Angelescu” seism  
11. Grădiniţa Perişoru seism  
12. Grădiniţa Plopu seism  
13. Şcoala cu clasele I-IV Tîrlele Filiu seism  
14. Grădiniţa Tîrlele Filiu seism  
15. Şcoala cu clasele I-IV Oprişeneşti seism  
16. Şcoala cu clasele I-IV Berleşti seism  
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ANEXA 4 

 
 
 
 
 

T A B E L 
 

cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 
1 

 

 

Sirenă electrică 5,5 kW  

 

buc. 

 

3 

 

4 

 

 

Motopompă apă portabilă 

 

buc. 

 

1 

 

5 

 

 

Motofierăstrău 

 

buc. 

 

1 

 

6 

 

 

Polizor unghiular 

 

buc. 

 

1 

 

7 

 

 

Maşină de găurit electrică 

 

buc. 

 

1 

 

9 

 

 

Pompă electrică submersibilă 

 

buc. 

 

2 

 

10 

 

 

Costum impermeabil 

 

buc. 

 

3 

 

11 

 

 

Cisme scurte 

 

buc. 

 

10 

 

12 

 

 

Cisme cauciuc lungi 

 

buc. 

 

3 

 

13 

 

 

Mască gaze 

 

buc. 

 

10 
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Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 

14 

 

 

Topor PSI 

 

buc. 

 

4 

 

15 

 

Stingător cu praf P6 

 

 

buc. 

 

10 

 

16 

 

Scară telescopică 

 

 

buc. 

 

1 

 

17 

 

Lopată cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

18 

 

Casma cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

19 

 

 

Găleată PSI 

 

buc. 

 

10 

 

 

20 

 

Rangă de fier PSI 

 

 

buc. 

 

4 

 

21 

 

 

Bidon carburant 30 litri 

 

buc. 

 

10 
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ANEXA 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H Ă R Ţ I 
 

DE 
 

R I S C 
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