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D-EMERSYS
Forță de intervenție rapidă în caz de urgență chimică,
biologică, radiologică și nucleară pe fluviul Dunărea
Axa prioritară 3: O regiune sigură
Obiectiv specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării riscului comun în zona transfrontalieră
Rezumatul proiectului
Pentru o gestionare rapidă și eficientă a urgențelor biologice-chimice-nucleare (CBRN) de-a
lungul fluviului Dunărea, autoritățile de urgență romano-bulgare doresc sa înființeze în zona
transfrontalieră o forță comună de intervenție rapidă, D-EMERSYS, rezultată în urma interconectării
a 2 unități specializate, respectiv unitatea de reacție pe apă, furnizată autorităților de urgență
române, și unitatea de asistență pe teren, furnizată autorităților de urgență bulgare. Ambele
unități vor acționa coordonat sub comanda autorității din țara în care are loc intervenția.
Nucleul unității de reacție pe apă este format din 3 ambarcațiuni de intervenție rapidă CBRN,
dotate cu capacități de detecție in-situ a contaminanților, cu dispozitive de decontaminare a
structurilor plutitoare și stingere a incendiilor/ dispersarea norului toxic. Unitatea de asistență
pe teren cuprinde 5 platforme mobile specializate CBRN, prevăzute cu capacități de analiză a
elementelor CBRN toxice din apă, sol și aer, precum și dispozitive pentru decontaminarea atât
a personalului de intervenție cât și a dispozitivelor. Analize suplimentare specializate asupra
contaminanților vor fi efectuate în cadrul unui nou laborator “medico-legal de mediu” în cadrul
INCDFM.
Proiectul va oferi de asemenea formarea personalului de intervenție și va pregăti instrumentele
necesare conform cadrului legal pentru operaționalizarea D-EMERSYS, stabilind un parteneriat
puternic pentru a răspunde situațiilor de urgență CBRN survenite de-a lungul fluviului Dunărea, în
beneficiul populației și mediului din această zonă.

Provocări teritoriale comune
Contaminarea fluviului Dunărea cu materiale chimice, biologice sau nucleare, poate paraliza
sistemele economice și de transport și poate avea un impact ireversibil asupra mediului și a
populației din această zonă. Prezența instalațiilor nucleare și industriale de-a lungul Dunării și
sporirea transportului de materiale periculoase prezintă o provocare pentru autoritățile de
urgență din zona transfrontalieră România-Bulgaria. Frecvența situațiilor de urgență care necesită
intervenție specializată CBRN a crescut în ultimii 5 ani, creștere ce obligă autoritățile de ambele
părți ale graniței să sporească resursele necesare pentru intervenția pe apă cu scopul de a salva
vieți, dispozitive și de proteja mediul.
Răspunsul într-un mod rapid și adecvat în cazul situațiilor de urgență, de la scurgerile de
produse petroliere la barje cu încărcături haz-mat incendiate, necesită formarea specializată
a personalului de intervenție, dotări și echipament de protecție pentru a putea interveni în
condiții de siguranță în zone contaminate sau încinse. Forțele de intervenție sunt responsabile cu
identificarea rapidă și caracterizarea urgenței, în timpul efectuării operațiunii de salvare și izolării
contaminării, simultan cu efectuarea decontaminării tehnice.
Prin urmare, o intervenție eficace necesită utilizarea capabilităților atât a unității de reacție
pe apă cât și a unității de asistență pe uscat. Valoarea adăugată a acestui proiect, constă în
crearea unei forțe unice de interventie, la dispoziția autorităților din zona transfrontalieră, care
să fuzioneze capacitățile de ambele părti ale frontierei, într-o solutie eficientă economic.

Obiectivele principale ale proiectului
Crearea în cadrul autorităților de urgență din zona transfrontalieră a unei forțe comune de
intervenție rapidă, in vederea gestionării eficiente a urgențelor CBRN de-a lungul fluviului Dunărea.
Având ca scop de bază unificarea eforturilor și coordonarea resurselor, acest proiect
reprezintă o adevarată acțiune transfrontalieră comună a autorităților, oferind un răspuns adecvat
deficiențelor sistemului de urgență din zona, privind capacitatea de reacție și răspuns în cazul
urgențelor CBRN de-a lungul fluviului Dunărea.

Rezultate așteptate
Proiectul va crea o structură transfrontalieră inalt specializată și va pune la dispozitie
instrumente si expertiză, care vor asigura o gestionare rapidă și extensivă a urgențelor CBRN, de-a
lungul fluviului Dunărea. Proiectul va furniza tehnologii de ultima oră autorităților de urgență,
pentru detectarea, caracterizarea și izolarea contaminanților, împreună cu facilități de salvare,
ceea ce va asigura o calitate sporită a gestionării situațiilor de urgență și răspuns, de-a lungul
fluviului Dunărea:
• Unitatea de reacție pe apă- 3 ambarcațiuni de intervenție rapidă CBRN și un personal
de intervenție format din 40 de operatori specializati (pentru IGSU)
• Unitatea de asistență pe uscat -5 platforme mobile specializate CBRN și un personal
format din 160 de operatori specializati (pentru partenerul bulgar DG FSCP-MoI)
• Echipament SEM pentru noul laborator “medico-legal de mediu” RENFLAB, din cadrul
INCDFM.
• Parteneriat și protocoale pentru operaționalizare

Ambarcațiune de intervenție rapidă CBRN
Ambarcațiunea are capabilități tehnice speciale în comparație cu cele uzuale. Ambarcațiunea
CBRN are abilitatea de a acosta pe pietrele de pe malul fluviului fără a fi avariată. Datorită
materialului special și formei constructive, precum și dotarilor incluse în configurația solicitata,
ambarcatiunea poate opera chiar și iarna, atunci când gheața începe să se formeze.
Ambarcațiunea este dotată cu echipament specializat pentru detecția materialelor chimicebiologice-radioactive, echipament de siguranță și o cabină la bord pentru transportul și cazarea
echipajului.
Suplimentar echipamentului CBRN, ambarcațiunea este dotată cu un sistem inovativ de
tăiere a materialelor și stingerea incendiilor, specializat atât pentru intervenții complexe pe apă
(nave, barje) cât și pe maluri (depozite, porturi).

Containere echipate CBRN
Containerul CBRN este un modul local de interventie, usor de instalat la locul unui eveniment
CBRN. Este un laborator compact de teren care conține toate echipamentele necesare pentru a
soluționa orice tip de situație care poate apărea în cazul unei intervenții CBRN, atât în ceea
ce privește detecția materialelor chimice-biologice-radioactive aflate la locul intervenției cât și
decontaminarea structurilor cu ajutorul barierelor absorbante specifice.

Platforme mobile specializate CBRN
Platformele mobile specializate CBRN sunt vehicule puternice care vor asigura deplasarea
rapidă la locul urgenței a containerelor cu echipamente CBRN. Platformele de Nivel 1 si Nivel
2 vor asigura accesul echipelor de intervenție, în orice condiții de vreme și chiar prin teren
inaccesibil. Platforma de Nivel 1 va fi formata de vehicule medii M (7.5-14T) de categoria 2.
Platforma de Nivel 2 va fi formata din vehicule senilate cu rezistenta sporita pentru interventii in
teren accidentat avand o capacitate de transport de 7T.

Microscop SE-EBS-EDX de rezoluție înaltă
Un microscop electronic de baleiaj va fi achiziționat și va face parte din noul laborator
“medico-legal de mediu”. Instrumentul se va integra infrastructurii deja existente a institutieigazdă, asigurând capacitatea de analizare a unei multitudini de probe, de natură diversa. Va
avea capacitatea de a determina rapid morfologia probelor la nivel microscopic (rezoluție la nivel
nanometric).
Un accesoriu de analiză prin dispersie de raze X va fi utilizat pentru a determina compoziția
elementală a probelor. Practic, instrumentul va permite si eventuală completare cu diferite alte
accesorii, microscopul electronic de baleiaj fiind “instrumentul bun la toate” al laboratoarelor
moderne. Drept exemplu, unele nanoparticule tind să fie considerate amenințări către sănătatea
umană sau siguranța mediului, iar un microscop electronic de baleiaj va fi cel mai rapid mod de
a determina simultan parametri precum dimensiune, formă și compoziția acestor nanostructuri.

Partenerii și beneficiarii proiectului
Partenerii români

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor este cel mai mare institut din România dedicat cercetării și dezvoltării în domeniul fizicii starii condensate și al materialelor. INCDFM se dezvoltă ca un centru de excelență pentru cercetare și formare (studii doctorale,
de masterat, cursuri de specializare) și oferă un cadru propice pentru cercetarea interdisciplinară
în domeniul științei materialelor. Domeniul de cercetare cuprinde fizica solidului (cercetare teoretică) și Nanostructuri si materiale funcționale pentru aplicații in domeniul energiei, tehnologiei
informației și pentru medicină și protecția mediului. INCDFM beneficiază de o nouă infrastructură
de cercetare, achiziționată în ultimii 5-7 ani, cu echipamente de ultimă generatie, pentru sinteza
si prelucrarea materialelor, caracterizarea proprietăților fizice, optice și structurale, cu un accent
puternic pus pe domeniul legat de știința suprafețelor și interfețelor. Conducerea institutului manifestă o politică de dezvoltare echilibrată intre cercetarea fundamentala și cea aplicată.

Aflat la numai 65 de km de granița România-Bulgaria, INCDFM este atât cea mai apropiată,
cât și cea mai mare infrastructură de cercetare pentru investigarea materialelor. Suplimentar cercetătorilor de înaltă calificare și tehnicienilor specializați, INCDFM beneficiază de o infrastructură
nouă de cercetare, dezvoltată în ultimii ani, ce are în dotare cele mai avansate echipamente științifice pentru caracterizarea proprietăților structurale, optice și fizice ale materialelor, precum și
un laborator certificat pentru analiza chimică a materialelor avansate.
INCDFM dezvoltă un nou centru, RITecC (~3500 mp spatiu pentru laboratoare), dedicat aplicațiilor, care include deja o infrastructură de analiză a materialelor relevante pentru mediul înconjurător (XPS, GC-MS, HRTEM+ tomografie de electroni ) în valoare de 2M€ și care corespunde
multora dintre nevoile acestui proiect.

Analize structurale, morfologice și compoziționale în INCDFM
Microscopul Electronic cu Transmisie de Înaltă Rezoluție (pana la nivel atomic)

Morfologie, structură cristalină și hărți ale
compoziției elementale ale specimenelor

Rezonanță electronică de spin
Analiza impurităților

Simulari controlate de gaze toxice și explozibile
utilizând o stație de mixare a gazelor

Spectroscopie fotoelectronică de raze X
Analize de suprafață capabile să indentifice specii atomice și legături chimice

Analiza 3D a suprafețelor prin microscopie cu forță atomică (AFM)

Topografia suprafeței

Spectroscopie de absorbție a razelor X

Cromatografie de gaze și spectrometrie de masă

Structura locală cu selectivitate atomică
Difracție cu raze X pentru pulberi, filme subțiri, materiale de volum

Structura cristalină a probelor

Caracterizare optică a materialelor
Obținerea amprentelor materialelor
Spectroscopia de absorbție UV-VIS-NIR
în materiale solide și lichide

Analize chimice și structurale

Spectrometria de absorbție în infraroșu

Analize de termoluminescență

Istoricul materialelor: vârsta, istoricul de
iradiere, dozimetrie retrospectivă
Măsurători ale unghiului de contact

Tensiunea suprafețelor,
capacitatea de udare/aderare

Amprenta specimenului/probei

Spectroscopie pentru măsurători de fotoluminescență

Structura electronică a materialelor

Spectroscopie Raman

Compoziția chimică și structura moleculară

Analize termofizice
Comportamentul materialelor într-o gamă largă de parametri ambientali: temperaturi (de la -270⁰C
până la 1600⁰C), presiune (de la 10-3 Pa până la 1 GPa), câmpuri magnetice ( până la 14 T). INCDFM
este si unicul institut de cercetare din Romania care dispune de facilităti de spectroscopie Mössbauer.

PREZENTARE GENERALĂ A INSPECTORATULUI GENERAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ- ROMÂNIA
Până în anul 2004, măsurile de protecție civilă și stingere a incendiilor se realizau de către
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari și Comandamentul Protecției Civile, instituții
aflate sub coordonarea Ministerului de Interne.
Pentru a se adapta la creșterea exponențială a riscurilor nonmilitare, pe fondul accelerării
tendințelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al diversificării activităților
economice și producerii de dezastre, cele două instituții menționate fuzionează în decembrie
2004, luând astfel ființă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Inspectoratul General face parte din Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență
(SNMSU), în continuare menționat ca Sistemul Național, și face parte din forțele de protecție a
Sistemului Național de Apărare. Sistemul Național are în compunere:
• Comitete pentru situații de urgență;
• Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
• Servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență;
• Centre operative pentru situații de urgență;
• Comandantul acțiunii;
De asemenea, la nivel național, Inspectoratul General coordonează instituțiile care participă
la managementul situațiilor de urgență, în conformitate cu principiile existente la nivel internațional, specifice U.N., E.U., N.A.T.O., și altor organisme din care face parte România.
Ca parte a Sistemului Național de Management, IGSU coordonează, la nivel național, organele
de stat cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență. Asigură implementarea unitară la
nivel național a legislației în vigoare privind protecția vieții, proprietății și mediului împotriva
incendiilor și dezastrelor, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție civilă și de gestionare a
situațiilor de urgență.

Prin lege, în România, IGSU este autoritatea națională de reglementare în domeniul protecției
civile. Principalele sale competențe tematice, cu aplicabilitate la nivel național, includ:
• Emiterea metodologiilor, regulamentelor, instrucțiunilor, standardelor și procedurilor
operaționale în domeniul planificării, pregătirii și răspunsului în situații de urgență;
• Emiterea și coordonarea implementării programelor naționale de instruire în domeniul
protecției împotriva dezastrelor / situațiilor de urgență;
• Asigurarea și dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul gestionării și răspunsului
la situații de urgență;
• Coordonarea și desfășurarea serviciilor profesionale de urgență (inspectoratele
județene pentru situații de urgență) în domeniul planificării, pregătirii și răspunsului
în caz de urgență.

IGSU este structura națională a Ministerului de Interne specializată pentru asigurarea
siguranței în cazul incendiilor, salvarea și protecția în caz de catastrofe. La nivel central, IGSU
este structurată într-o singură administrație, iar la nivel regional există 41 structuri operaționale
numite Inspectorate pentru Situații de Urgență județene (ISUJ). ISUJ au responsabilități de stingere
a incendiilor; activități de salvare; activități de salvare și recuperare de urgență, protecție
operativă în caz de inundații și operațiuni de căutare și salvare; avertizare timpurie și alertă în caz
de dezastre.
ISUJ este o structură specializată cu personalitate juridică, parte a subsistemului local
pentru gestionarea situațiilor de urgență, menită să execute misiuni de prevenire, monitorizare
și gestionare a situațiilor de urgență în zona de competență a acesteia, care coincide de obicei
cu teritoriul județului. Principalele responsabilități sunt planificarea, pregătirea și răspunsul în
situații de urgență, în baza reglementărilor emise de IGSU. ISUJ sunt organizate și funcționează ca
servicii profesionale pentru situații de urgență subordonate IGSU.
În cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, funcționează Serviciul Medical
de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) în cooperare cu spitalele județene, autoritățile
regionale și locale. În structura SMURD funcționează echipe integrate de descarcerare și reanimare,
specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe cu personal
paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat.

Înființate în cadrul Inspectoratului General, structurile specializate ce acționează în domeniile de competență sunt:
• Centrul Operațional Național, care îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare,
evaluare, notificare, avertizare, avertizare timpurie, alarmare, alertare, coordonare și
gestionare operațională a situațiilor de urgență la nivel național;
• Inspecția de Prevenire, care îndeplinește funcțiile de reglementare, aprobare, îndrumare, informare și control public;
• Structura de Logistică/Gestiune care organizează, controlează și efectuează măsuri
specifice de aprovizionare tehnică și materială, asigură managementul proprietății și
alte sarcini necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor;
• Structura de Contabilitate Financiară, care asigură gestionarea fondurilor publice,
aferente Inspectoratului General;
• Alte compartimente adecvate pentru a îndeplini misiuni specifice.
Inspectoratul General este organizat în departamente, servicii, birouri, și/ sau compartimente.
Inspectoratul General și structurile județene sunt formate din 41 centre operaționale și 280 de
sub-unități cu peste 3.500 de modalități tehnice de intervenție.

Instituția are circa 30 000 de angajați dintre care 97% lucrează în unități operaționale și
3% în structuri administrative: școli, baze de studii și cercetare, ateliere de lucru, depozite de
aprovizionare tehnică, logistică și reparații.
Personalul este asigurat de către instituții dedicate formării specializate: Academia de Poliție
“Alexandru Ioan Cuza” București- Facultatea de Pompieri și Școala de Subofițeri de Pompieri și
Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”, Boldești.

Partenerul bulgar

DIRECTORATUL GENERAL DE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SIGURANȚĂ LA FOC
MINISTERUL DE INTERNE, BULGARIA

Directoratului General de Protecţie Civilă şi Siguranţă la Foc din Ministerul de Interne al
Republicii Bulgaria (DG FSCP-Mol). DG FSCP este structurată într-o administrație la nivel central,
iar la nivel regional există înființate 28 de structuri teritoriale, funcționând în fiecare regiune
geografică a țării. Direcția Generală de Securitate și Protecție Civilă este o structură națională
specializată, responsabilă pentru siguranța în caz de incendii, operațiuni de salvare și protecție în
cazul dezastrelor.
Implementează:
• Prevenția și controlul; stingerea incendiilor, activități de salvare;
• Activități de autorizare și control al entităților care activează în domeniul siguranței la
incendiu sau care sunt responsabile de exploatarea instalațiilor și echipamentului legat
de siguranța la incendiu;
• Activități de autorizare și control al produselor destinate stingerii incendiilor din punctul
de vedere al eficienței acestora;
• Activități de salvare și recuperare de urgență, protecție operațională în cazul inundațiilor
și operațiuni de căutare și salvare;
• Protecție CBRN în cazul incidentelor și accidentelor cu substanțe și materiale periculoase
și reducerea efectelor incidentelor ecologice;
• Avertizare timpurie și anunțarea autorităților executive și ale populației în caz de
dezastre și pericole aeriene;
• Protejarea populației în caz de “război” sau a unei “situații de urgență” în conformitate
cu Convențiile de la Geneva;
• Asistență în activitățile Comisiei Interguvernamentale pentru salvare și asistență din
subordinea Consiliului de Miniștri;
• Sprijin metodologic și de expertiză pentru protecția împotriva dezastrelor pentru
autoritățile teritoriale executive;
• Cooperare operațională cu UE și structuri NATO precum și alte organizații internaționale
din domeniul siguranței împotriva incendiilor și protecției populației, pentru sprijin
umanitar și pentru planificare civilă-militară de urgență.

Partea principală a prevenirii este planificarea adecvată a situațiilor de urgență– DG FSCP
elaborează Planul Național de protecție împotriva dezastrelor, care include planuri în caz de:
• Incendii;
• Inundații;
• Cutremure;
• Furtuni de iarnă și alunecări de gheață;
• Scurgeri de produse petroliere;
• Incidente industriale;
• Incidente radiologice;
• Contaminări biologice;
• Acțiuni teroriste.

ROL ÎN PROIECT
DG FSCP are în componență o gamă largă de unități și departamente administrative specializate care acoperă toate aspectele legate de gestionarea dezastrelor- experții acestora contribuie
cu experiență și cunoștințe la toate activitățile proiectului.
DG FSCP va participa activ la promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului. DG FSCP are
deja o tradiție în colaborarea cu diferiți parteneri (ONG-uri, voluntari, municipalități, școli și mediul academic) cu scopul de a desfășura diverse evenimente publice de sensibilizare a populației
în domeniul siguranței împotriva incendiilor și al protecției civile.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - NIMP
Adresa: Str. Atomiștilor, Nr. 405A, Măgurele, Ilfov, Cod Poștal 077125, ROMÂNIA
Telefon: +(4021) 241.81.00
Fax: +(4021) 369.01.77
Website: www.infim.ro
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