RISCURI PRINCIPALE pentru care se necesită strategie de înlăturare și limitare a efectelor
produse în urma acestora:
1. Fenomene distructive de origine geologică – CUTREMUR. Sectorul 1 ca şi Municipiul
Bucureşti este situat în zona caracterizată de intensităţi seismice probabile de 801, zonă cu
risc seismic mediu către mare (un cutremur de 8°1 MSK la minim 50 de ani).
2. Inundații prin avarii la construcții hidrotehnice. Inundații prin avarii la construcții
hidrotehnice (Barajul Lacul Morii) sau din salba de lacuri de pe raza sectorului (Străulești,
Grivița, Băneasa, Herăstrău și Floreasca).
Pentru a face față unei asemnenea provocări e nevoie de un ansamblul de măsuri şi de acţiuni care se
stabilesc şi se realizează din timp de normalitate, în vederea satisfacerii în regim de urgență a nevoilor
populației care să le ofere un minim necesar de confort.
TIPURI DE RISCURI SPECIFICE:
A. Riscuri naturale :
DA NU
DETALII
Risc secundar/minor. Ploi torentiale , caderi de
- Fenomene meteorologice periculoase x
grindina , ninsori abundente .
x
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-
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B. Riscuri tehnologice :
-

x
x
x

accidente, avarii, incendii și explozii

-

poluare ape

x
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prăbușiri de construcții, instalații sau
amenajări
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-

avarii la utilitatile publice
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munitie neexplodata

x
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hidrotehnice
C. Riscuri biologice :

Risc principal – Tot teritoriul

x

-

-

Risc principal- Zona de Nord - Pădurea Băneasa

Risc secundar/minor. Deversări accidentale în
lacurile din sector.
Risc secundar/minor. Se pot produce doar în
urma producerii altor situaţii de urgenţă,
complementar
Risc secundar/minor. Rețea electrică
 Rețea apă potabilă
 Rețea gaze naturale
 Rețea canalizare
Risc secundar/minor. Cu ocazia săpăturilor
pentru construcții
Risc principal. Rupere Baraj Lacul Morii sau
barajele de pe lacurile din sector

x

-

Imbolnavire in masa

x

-

Epidemii

x

-

Epizotii/zoonoze

x

Risc secundar/minor In perioada sezonului rece
pot apare în unitățile de invățământ epidemii de
gripă
Risc secundar/minor. Păsările sălbatice din zona
lacurilor (gripa aviară)

Funcțiile de sprijin pe care administrația publică le îndeplinește în conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc : P – principal; S – secundar.

Înștiințare, avertizare și alarmare
Recunoaștere și cercetare
Comunicații și informatică
Căutare-salvare
Descarcerare, deblocare căi de acces
Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)
Asistenta medicală de urgenta (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistenta
medicală de urgenta în unitățile primire urgențe și compartimentele de primire urgențe)
Asistenta medicală în faza spitalicească
Localizarea și stingerea incendiilor
Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive
Asigurarea transportului
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN
Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgenta
Restabilirea stării provizorii de normalitate
Acordarea de ajutoare de primă necesitate
Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară
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Pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea oportună a situaţiilor de urgenţă create datorită riscurilor
forţele îndeplinesc următoarele misiuni:
a. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora;
b. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea;
c. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor;
d. Comunicaţii şi informatică;
e. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor;
f. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate;
g. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
h. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă;
i. Localizarea şi stingerea incendiilor;
j. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase;
k. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor
resurse;
l. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate;
m. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate;
n. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate;
o. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi;
p. Efectuarea depoluării şi decontaminării;
q. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
r. Logistica intervenţiei;
s. Reabilitarea zonei afectate;
t. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă.
La apariția unui potențial risc autoritțile publice, instituțiile, operatorii economici și societățile
descentralizate vor intra în STAREA DE ALERTĂ - a da alarma (la apropierea unei primejdii).

