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1. CARACTERISTICILE COMPETIȚIEI 
 
Competiția se va desfășura pe un traseu cu următoarele caracteristici: 
Locul desfăşurării: Novaci 
Sector de drum:  DJ 675 Târgu Cărbunești - Țicleni 
Lungime:                 4,2 km, din care 2,6 km traseu de concurs 
Pantă maximă:                12 % 
Diferenta nivel:                  342 m 
Locul startului:                  DJ675  BK 0+500 
Locul sosirii:                     DJ675  BK  3+200 
 
 
Organizare 
Viteză în Coastă 2022 – Ediția II 
 

 Licenţă de Organizator emisă de Federaţia Română de Automobilism Sportiv nr. 
30 / 12.05. 2022. 

 Permis de Organizare emis de Federaţia Română de Automobilism Sportiv nr. 69 / 
09.06. 2022. 

 
 
 
2. COMITETUL DE ORGANIZARE – OFICIALITĂȚI   LOCALE 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia publică 
COSMIN MIHAI POPESCU Președinte Consiliul Județean Gorj 

BIRĂU DĂNUȚ Primar Oraș Târgu Cărbunești 
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3. PROGRAM 
 

Activitatea Ziua Data Ora 
Începerea înscrierilor Vineri 10.06.2022 08:00 
Închiderea înscrierilor Joi 23.06.2022 20.00 
Numarul maxim de automobile 
acceptate: 80 

   

   
Program  
 

Activitatate Ziua Data Ora 
Verificari tehnice iniţiale  Sambată  

 
 

25.06.2022 15:00-19:00 

Prima sedinţă a CCS+publicare ordine de 
start 

19:15 

Recunoaşteri – I  
 
 
 
Duminică  
 
 

 09:00-10:30 
Antrenamente cronometrate - I 
 

 10:30-12:00 

Antrenamente cronometrate - II 
 

 12.00-13.30 

Deschiderea temporara a circulatiei 
 

26.06.2022 13:30-14:30 
 

Mansa I de concurs 14:30-16:00 

Mansa II de concurs 16:00-17:30 

A II-a şedinţă a CCS  17:30 

Afisarea rezultatelor provizorii  18:00 
 

Festivitatea de premiere  18:30 
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4. HARTA GENERALĂ 
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5. NUMERE DE TELEFON ȘI ADRESE UTILE 
 

 112 –  poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil   
    pentru alertarea poliției, pompierilor, ambulanței, în   
   cazul unei situații de urgență 
 

 
 

NUMĂR DE URGENȚĂ AL COMPETIȚIEI 

0769 050 000 
 

 

 
Inspectoratul Județean de 

Poliție Gorj 
Tg-Jiu, str Traian, nr. 2, 

jud. Gorj 
+40 0253 207 605 

Inspectoratul Județean de 
Jandarmi Gorj 

Tg-Jiu, Calea București, 
nr. 9H, jud. Gorj 

+40 0253 213 524 

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Gorj 

Tg-Jiu, Calea București, 
jud. Gorj 

+40 0253 211 212 

Serviciul de Ambulanță Tg.-Jiu, str. Progresului, 
nr. 22 

+40 0253 210 648 

Director Sportiv Tg-Jiu, Bd.C-tin 
Brâncuşi, nr. 27, jud. 

Gorj 

+40 769 050 000 
Constantin Ciufrilă 

Secretariatul competiției Secretariatul competiției 
Primăria Târgu 

Cărbunești 

+40 0765269960 
Căpșună Ramona 

Catană Elena 
Relații cu concurenții Secretariatul competiției 

Primăria Târgu 
Carbunești 

+40 0768633520 
Dorian Bageac 

Spitalul Orășenesc Târgu 
Cărbunești 

 

Târgu Cărbunești, Strada 
Eroilor 5 

Tel. 0253/378 165 
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6. OFICIALI, ARBITRI, COMISARI TRASEU 
 
 
OFICIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cupa Stejeret 2022, Târgu 
Cărbunești 25-26 IUNIE 2022 

 Dispozitiv Conducere  

Observator FRAS Florin CALANGEA B  

Membru CCS Constantin CIUFRILA GJ 0760050000 
Membru CCS Alin-Nicusor FLORESCU GJ 0766 297962 
Director Organizatoric Constantin CIUFRILA GJ 0760050000 
Observator Arbitri Constantin CIUFRILA GJ 0760050000 
Sef Securitate Alin-Nicusor FLORESCU GJ 0766 297962 
Sef Traseu Dorian BAGEAC GJ 0768633520 
Sef Centru Calcul Va fi nominalizat   
Secretar Sef Elena Catană GJ 0724 511 029 
Secretar Ramona Căpșună GJ 0765 269960 
Seful Verificarilor Tehnice Dorian BAGEAC GJ 0768633520 
Comisar Tehnic Daniel BURLAN GJ 0722392692 
Cronometror Sef Va fi nominalizat   
Relatii cu Sportivii Dorian BAGEAC GJ 0768633520 
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ARBITRI ȘI COMISARI TRASEU 
 

  Cupa Stejeret 2022, Târgu 
Cărbunești 25-26 IUNIE 2022 

 Dispozitiv pe posturi   

Comisar Parc Service GAINA TOROPU Alexandru GJ 0764472387 
Comisar Parc Service GEAMANU Carmen D. GJ 0761959322 
Start DUINEA Andrei GJ 0767240239 
Start  CIUFRILA  Raluca Elena GJ 0765395543 
CT 1 PUPAZAN Daniel Florin GJ 0773325742 
CT 2 DUINEA Eugen Andrei GJ 0767240239 
CT 3 BOCSAN Ion GJ 0722217871 
CT 4 GAINA TOROPU Nicolae GJ 0724511029 

CT 5 VLADU CRISTIAN GJ 0766757997 
CT 6 CHEPEA Ion Bogdan GJ 0765427837 
CT 8 TUFIȘI CRISTIAN-

CONSTANTIN 
GJ 0766869993 

CT 9 MAMARA Constantin GJ 0766217717 
CT 10 ULARU Constantin GJ 0748122283 
CT 11 POPESCU Enache Jr. GJ 0799924228 
CT 12 IVANOIU Constantin GJ 0744566533 
CT 13 BURLAN Daniel GJ 0722392692 

CT 14 MARGINEAN Iulian 
Augustin 

GJ 0721910822 

CT 15 
CT 16 

ZGOVANCU Marius 
RAZVAN Meius 

GJ 
GJ 

0726188578 
0721095115 

Sosire  CATANĂ Elena GJ 0724511029 

Regrupare  CIOBANU Gabriel GJ 0765045688 
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7. SCOPURILE PLANULUI DE SECURITATE 

 
Principalul scop al planului de securitate este de a asigura securitatea tuturor celor 

implicaţi în eveniment.  
În conformitate cu reglementările Federaţiei Române de Automobilism Sportiv 

(FRAS), organizatorul împreună cu membrii comitetului de organizare vor lua toate  
 
 

măsurile necesare pentru desfăşurarea cursei în condiţii de securitate maximă faţă de 
spectatori, piloţi şi persoane implicate în acest concurs. 

Scopul planului de securitate este stabilirea unuie set de măsuri, are trebuie să: 
 Să asigure poziționarea spectatorilor, reprezentanților media și a oficialilor în 

locuri sigure, chiar și în situația în care mașinile de concurs scapă de sub 
control. 

 Să permită intevenția cât mai rapidă în caz de accident 
 Să ofere persoanelor implicate în securitatea cursei toate informațiile 

necesare pentru a lua decizia cea mai potrivită, în cazul apariției unui 
incident sau accident. 

 
 
Atribuțiile persoanelor implicate în securitatea competiției 

 
Organizatorul 

 Asigură cooperarea cu autoritățile locale: Primării, Consilii Locale și Județene, 
Poliția, Pompierii, jandarmii și Instituțiile Medicale; 

 Informează oficialii, conducerea cursei și toate instituțiile implicate despre toate 
măsurile propuse și implementate.  

 
Directorul Sportiv 

 Are obligaţia pentru desfăşurarea întregului concurs în condiţii de securitate şi 
poate lua orice decizie sau masură, fiind responsabil pentru întregul colectiv de 
arbitrii din subordine cu referire la modul în care aceştia implementează planul de 
securitate şi aplică măsurile ce sunt prevăzute, atât cât este practic posibil. 

 Este obigat să informeze Colegiul Comisarilor Sportivi asupra măsurilor de urgenţă 
pe care trebuie să le aplice în cooperare cu Şeful pentru Securitate. 
 

Şeful pentru securitate: 
 Participă la elaborarea şi aplicarea Planului de securitate.  
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 Împreună cu Directorul sportiv coordonează activităţile din teren privind 
securitatea competiţiei. 

 Verifică ca fiecare persoană cu atribuţiuni în probleme de securitate să cunoască 
prevederile din Planul de Securitate. 

 
Medicul competiției: 

 Este responsabil pentru alegerea medicilor și echipelor de paramedici care vor lua 
parte la eveniment. 

 Este responsabil de alcătuirea Planului de securitate din punct de vedere medical, 
alături de Directorul Sportiv și de Șeful Securității competiției 

 În ziua evenimentului, se asigură că toate mașinile specifice intevenției medicale se 
află în locații corecte. 

 Este în permanentă legătură cu Șeful Securității competiției și cu Directorul Sportiv 
și coordonează împreună cu aceștia toate măsurile, ce trebuiesc luate în caz de 
incident sau accident. 
 

 
8. AUTOMOBILE DE SECURITATE ȘI ORDINEA LOR 

 
Automobilele de securitate parcurg traseul de concurs inainte de automobilele de 

concurs in scopul de a verifica aplicarea masurilor de securitate si de a corecta 
pozitionarea arbitrilor si/sau a publicului spectator. 

 
Ordinea acestor automobile este: 
 

1. ȘEF TRASEU 
 

 Automobilul identificat cu aceasta placă este dotat cu girofar, stație radio iar 
echipajul are în componența sa, în afara conducatorului auto și pe Șeful de traseu. 
 

 Parcurge traseul de cate ori este nevoie pentru securizarea traseului; 
 

 Dupa securizarea traseului revine la start si parcurge traseul din nou cu 6 minute 
inaintea primului concurent; 
 

 Are rolul de a constata si remedia eventualele probleme aparute in ceea ce priveste 
siguranta si amplasarea spectatorilor precum si a personalului de securitate aflat pe 
traseu. 
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2. ȘEF SECURITATE 
 

 Automobilul identificat cu aceasta placa este dotat cu girofar, statie radio iar 
echipajul are în componența sa pe Șeful securității concursului. 

 Parcurge traseul cu 3 minute inaintea primului concurent; 
 Are rolul de a verifica respectarea in teren a tuturor masurilor de securitate 

stipulate in Planul de securitate, fiind in legatura permanenta cu Directorul sportiv;, 
 Declara traseul corespunzator pentru concurs. 

 
 
9. DISPOZITIVE IMPLICATE ÎN SECURITATEA COMPETIȚIEI 
 
9.1 DISPOZITIVE ASIGURATE DE POLIȚIA RUTIERĂ 
 
Asigură oprirea circulaţiei cu intermitenţă pe DJ 675, Tîrgu Cărbunești – Țicleni, intre 
KM 0+00 și KM 4+200 în baza aprobării emise de către DRDP CRAIOVA . 

Interzicerea accesului vehiculelor sau pietonilor pe timpul desfăşurării concursului 
prin punctele Start şi Sosire; 

Un echipaj al poliţiei rutiere însoţit de responsabilul cu securitatea traseului 
verifica traseul înainte de fiecare manşă de concurs. Amplasarea dispozitivelor este 
dataliată în tabelele și schițele următoare: 

 
 
PROGRAM INCHIDERE CIRCULATIE 
 

DUMINICĂ, 26.06.2022 DJ 675, Tîrgu Cărbunești 
– Țicleni, intre KM 0+00 și 
KM 4+200 

08:00-13:30 
 
14:30 -19:00 

 
 
9.2 DISPOZITIVE ASIGURATE DE OAMENI DE ORDINE 
 
DUMINICĂ  26.06.2022 

08:00-13:30 
SI 

14:30 -19:00 

3 KM 0+00 DJ 675 
2 KM 0+500, DJ 675, Zona Start 
2 KM 4+200, DJ 675, Zona  Regrupare 
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DISPOZITIVE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ 
 
Sef dispozitiv: Bazavan Madalin, tel 0761 305423 
Coordoneaza si verifica amplasarea dispozitivelor 
 Asigurarea securitatii pe traseul de concurs este realizata de Poliția Comunitară 
Tg.Cărbunești si de oameni de ordine instruiti de catre organizator. 
 

 Gruparea de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi „Tudor 
Vladimirescu”, jud. Gorj care asigura masuri de ordine publică în zona de start, delimitata 
de ZONA ÎNCĂLZIRE si punctul SOSIRE al competitiei sportive. 
 
1. Dispozitive de ordine la banda de delimitare a accesului auto pe sectorul de drum 
destinat desfășurării competiției 
Numă de agenți:  6  agenți de poliție și 1 echipaj al Jandameriei 
Misiunea: 

 Restricționarea accesului auto, cu excepția autoturismelor autorizate, verificarea 
documentelor de acces 

 Să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea 
genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se 
află, în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care 
au asupra lor băuturi alcoolice, arme și muniții de orice fel, făclii, torțe, artificii, 
petarde, materiale exeplozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri 
electrice, substanțe toxice, iritant lacrimogen sau paralizant, recipiente, corpuri 
contondente, cuțite, pumnale. 

 Să nu permită accesul la competiția sportivă al minorilor sub 14 ani decât însoțiți 
de o persoană majoră. 

Ora realizării dispozitivului: orele 08:00 
 
Modul de acțiune în diferite situații: 

 Solicită spectatorilor respectarea măsurilor de ordine pe un ton ferm, dar politicos 
 Execută măsurile stabilite de punctul de comandă și transmite prin șeful 

dispozitivului de ordine și siguranță 
 Urmăresc și intevin ca intrarea publicului să se facă în mod civilizat, în ordine, fără 

busculade 
 Nu permit apropierea persoanelor de traseul dedicat competiției sportive, la o 

distanță mai mică decât cea prevăzută și îi îndepărtează din zonă dacă este necesar 
 Predau pe bază de proces-verbal forțelor de ordine, personele care săvârșesc fapte 

interzise de lege spectatorilor 
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2. Dispozitiv de ordine situat de-a lungul traseului de concurs 
 
Numă de agenți: 6 agenți de poliție și un echipaj al Jandarmeriei 
 
 
Misiunea:  

 Acționează în vederea asigurării ordinii și siguranței publice pe traseul de concurs 
 Interzice pătrunderea spectatorilor pe traseul de concurs, excepție fac locurile 

special amenajate pentru spectatori 
 Execută evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri/spectatori care 

tulbură ordinea publică în zona de desfășurare a competiției sportive 
 Participă la evacuarea grupurilor mari de suporteri cu risc de agresivitate și violență 

alături de forțele de ordine 
 În situația intervenției pentru restabilirea ordinii publice, pune în aplicare măsurile 

dispuse de comandantul forțelor de ordine. 
Ora realizării dispozitivului : 08:00 
 
Modul de acțiune în diferite situații: 

 Solicită spectatorilor respectarea măsurilor de ordine pe un ton ferm, dar politicos 
 Execută măsurile stabilite de punctul de comandă și transmite prin șeful 

dispozitivului de ordine și siguranță 
 Urmăresc și intevin ca intrarea publicului să se facă în mod civilizat, în ordine, fără 

busculade 
 Nu permit apropierea persoanelor de traseul dedicat competiției sportive, la o 

distanță mai mică decât cea prevăzută și îi îndepărtează din zonă dacă este necesar 
 Predau pe bază de proces-verbal forțelor de ordine, personele care săvârșesc fapte 

interzise de lege spectatorilor 
 
ȚINUTA ȘI DOTAREA 
 

 Pentru agenții de pază din dispozitivul de ordine de la banda de acces: ținuta 
specifică conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, inscripționată 
conform legii. 

 Pentru agenții de pază din dispozitivul aflat în zona destinată competiției 
sportive: ținuta specifică conform Regulamentului de Organizare și Funcșuionare, 
inscripționată conform legii. 
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MODUL DE ACȚIUNE ÎN DIFERITE ALTE SITUAȚII 
 

 Solicită spectatorilor respectarea măsurilor de ordine pe un ton ferm, dar politicos 
 Execută măsurile stabilite de punctul de comandă și transmite prin șeful 

dispozitivului de ordine și siguranță 
 
 

 Urmăresc și intevin ca intrarea publicului să se facă în mod civilizat, în ordine, fără 
busculade 

 Efectuează controlul sumar, inclusiv al bagajelor, interzicând accesul cu obiecte 
contondente sau băuturi alcoolice 

 Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar și al bagajelor, 
efectuat de personalul de ordine și siguranță, sau care spvârșește fapte de natură 
penală sau contravențională în legătură cu competiția, nu i se permite accesul în 
zona destinată competiției sportive 

   Nu permit apropierea persoanelor de traseul dedicat competiției sportive, la o 
distanță mai mică decât cea prevăzută și îi îndepărtează din zonă dacă este necesar 

 Intervin pentru a împedica aruncare cu diverse obiecte de către spectatori, pe zona 
destinată competiției sportive 

 Predau pe bază de proces-verbal forțelor de ordine, personele care săvârșesc fapte 
interzise de lege spectatorilor 

 Participă la evacuarea grupurilor mari de suporteri cu risc de agresivitate și violență 
alături de forțele de ordine 

 În cazul procedurii de incendii, distrugeri, catastrofe ale tulburării grave a ordinii 
publice sau a altor situații care pun în pericol viața, întegritatea corporală sau 
sănătatea persoanelor, sau când nu s-a reușit restabilirea ordinii publice, 
comandantul forțelor de ordine poate decide evacuarea parțială sau totală a 
participanților, iar în această situație personalul medical prezent sprijină efectivele 
de jandarmi și forțe de ordine. 

 Spectatorul, care în zona destinată competiției sportive săvârșește una din faptele 
prevăzute la art.22 sau una din infracțiunile prevăzute la art.31-43 și 45 din Legea 
4/2008 este evacuat, predat pe bază de proces-verbal forțelor de ordine din zona 
apropiată, fără a mai putea reveni în zona destinată competiției sportive până la 
finalul acesteia. 

 
 
 
 
 
 



 

           

 

14 
 

 
OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI 
 
Pentru organizarea și desfășurarea activității de asigurare a ordinii și siguranței 
spectatorilor în zona destinată a competiției sportive, organizatorul de competiții are 
următoarele obligații: 
a). Să declare jocurile sportive naționale sau internaționale, cu cel puțin 5 zile înainte de 
desfășurarea acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial. 
b). Să stabilească măsurile de asigurarea ordinii și siguranței participanților în zona 
destinată competiției sportive, transpuse în planul de acțiune, care este înaintat spre 
aprobare unității de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 3 zile înainte de date 
desfășurării competiției sportive 
c). Să efectueze, prin personalul de ordine și siguranță, după caz, împreună cu forțele de 
rdine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amanunțit al zonei 
destinate competiției sportive, pentru descoperirea și îndepărtarea oricăror obiecte sau 
materiale interzise. 
d). Să asigure zona destinată competiției sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu 
publicul 
e). Să nu permită folosirea sistemelor de communicare cu publicul pentru incitarea 
spectatorilor la violență, la producerea de distrugeri sau la denigrarea participanților la 
competiție a sportivă 
f). Să nu permită introducerea și folosirea, în zona destinată competiției sportive, a unor 
instalații de sonorizare, cu excepția celor utilizate de organizatori. 
g). Să amenajeze și să pună la dispozoția forțelor de ordine un punct de comandă 
h). Să imprime pe documentele de acces, pliate, program,e sau pe alte materiale 
publicitare sau promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competiției, 
regulile ce trebuiesc respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în zona 
destinată competiției sportive, precum și sacțiunile care se aplică în situația nerespectării 
acestor reguli. 
i). Să intrerzică afișarea în zona competiției sportive a simbolurilor, sloganurilor ori 
textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură 
națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orce fel și la violență, 
indiferent pe ce suport ar fi inscripționate. 
j). Să asigure bariere și împrejmuiri adecvate pentru delimitarea zonelor destinate 
competiției sportive, realizată pri construcții rezistente, precum și refacerea acestora în 
cazul deteriorării, până la organizarea competiției sportive. Dimensiunile, amplasarea, 
materialele folosite în confecționarea și modul de confecționare sunt stabilite de Federația 
de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentaților Jandarmeriei Române. 
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k). Să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute, în urma 
efectuării controlului corporal preventiv și al bagajelor, în vederea restituirii acestora 
după terminarea competiției auto. 
 
Pentru efectuarea accesului spectatorilor în zona destinată competiției sportive, 
organizatorul are următoarele obligații: 
a). Să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea gen 
de manifestări, să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la 
asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebietate sau 
se află, în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care au 
asupra lor băuturi alcoolice, arme și muniții de orice fel, făclii, torțe, artificii, petarde, 
materiale exeplozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri electrice, 
substanțe toxice, iritant lacrimogen sau paralizant, recipiente, corpuri contondente, cuțite, 
pumnale, șișuri, xasete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume 
pentru tăiere, împungere ori lovire, precum și al persoanelor care au asupra lor mijloace 
de publicitate vizulaă de genul prevăzute la ali. (1), lit.r 
b). Să rețină obiectele sau materialele prevăzute mai sus, sesizând forțele de ordine pentru 
luarea măsurilor ce se impun 
c). Să prezinte, la solicitarea scrisă a unității de jandarmi competente teritorial, situația 
privind datele personale ale abonaților proprii, în vederea identificării persoanelor care, 
cu ocazia desfășurării competiției au săvârșit fapte antisociale. 
d). Să permită accesul unor efetive de jandarmi în ținută civilă în zona destinată 
competiției sportive pentru desfășurarea activităților de monitorizare a modului de 
comportare a spectatorilor; 
e). Prin reglementări proprii, să stabilescă accesul în zona destinată competiției sportive a 
reprezentanților mass-media, comunicând datele de identificare ale ziariștilor acreditați și 
modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societății specializate de pază 
și protecție, cât și forțelor de ordine. 
f). Să permită accesul la competiția sportivă al minorilor sub 14 ani doar însoțiți de o 
persoană majoră. 
 
ALTE DATE DE INTERES 
 

 Instructajul să fie efetuat cu toate elementele de dispozitiv în ziua competiției, la 
ora realizării dispozitivelor. 

 Instructajul se execută în zona destinată competiției sportive de către comandandul 
acțiunii din partea unității de jandarmi competente teritorial sau de responsabilul de 
ordine și siguiranță, respectiv șeful dispozitivului de ordine și siguranță, înainte de 
realizarea dispozitivului în ziua de desfășurare a competiției sportive. 
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 La instruire, efetivele participante la misiune, vor fi atenționate să adopte o poziție 

și ținută decentă, regulamentară, să nu consume alimente și băuturi aloolice, să 
dovedescă tact și discernamânt în relațiile cu cetățenii și să nu părăsească locul din 
dispozitivul ordonat. 

 Efectivele angrenate în misiune vor respecta regulile de conduită profesională, vor 
evita provocările și angrenarea în acțiuni sau discuții neprincipiale, vor 
supraveghea cu atenție sectorul și zona repartizată în competență, intevenind ferm 
pentru prevenirea și aplanarea situațiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii 
publice, respectându-se prevederile actelor normative în vigoare. 

 Efectivele rezervelor de intervenție vor acționa sub comanda șefului rezervei, vor 
rămâne permanent în stare operativă și își vor asigura autoprotecția nemijlocită la 
locul de dispunere. 

 Ridicarea dispozitivelor se face la ordin. 
 
 
 
Prevederile prezentului Plan, în raport cu evoluția situației operative, pot fi 
modificate sau completate cu ordine și dispoziții ale Comandantului acțiunii. 
 
TOTAL : 

 Agenți de poliție: 6 agenți 
 Echipaje de jandarmerie: 1 echipaj 

 
 
9.3 DISPOZITIVE DE TRACTARE / RECUPERARE / EVACUARE 
 

Firma de tractări  va asigura intervenția pentru recuperare/remorcare, în cazul 
defectării, sau a ieșirii de pe traseu a unui autovehicul de concurs, cu următoarele 
dispozitive: 
 Start   – Auto tractare-platforma, pompieri și salvare 
 CT 10          - Auto intervenție rapidă și o mașină de pompieri 

 
 
Program  

Data Intervalul orar 
26 IUNIE  2022 08:00 -19:00 
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9.4 DISPOZITIVE ASIGURTE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 
 
 În situații de urgență intervenția va fi asigurată operativ de catre Garda de 
Intervenție Târgu Cărbunești cu mijloacele de intervenție din dotare. 
 

 Start – autospecială pentru stingerea incendiului 
 Pe traseu de la CT1 până la CT 15 - Extinctor  de 4 kg 
 Start, Stop - 2 extinctoare de 4 kg. 

     
Program  

Data Intervalul 
26 IUNIE  2022 08:00 -19:00 

 
 
9.5 DISPOZITIVE MEDICALE 
 
 Are în subordine echipajele de pe ambulanţe. Verifică prezenţa şi dotarea cadrelor 
medicale implicate. Verifică şi raportează Directorului sportiv orice accident soldat cu 
răniri. 
Se asigură de modul în care spitalele sunt alertate şi de capacitatea acestora de a acţiona 
în caz de urgenţă. 
Asistența medicală este asigurată de  Serviciul Județean de Ambulanță, care pune la 
dispoziție următoarele echipaje de ambulanță: 
– Ambulanţă de tip C - numar dispozitive: 1 
- Asistent medical din partea Clubului Autocorex 
Prezentarea /locația: Duminică 26 iunie 2022, ora 08:00 – DJ 675  Târgu Cărbunești-
Țicleni,  zona START. 
 
Sambata  26.06.2022,Recunoașteri + Antrenament + Concurs 
 
 
 
 
08:00-19:00 
 
 

Locația: Start 
Rol: Intervenție de urgență în caz de accident 
Procedură: Echipajul acționează la indicațiile Directorului Sportiv 
Necesar: Ambulanță tip C 
Locația: START  (punct radio cu arbitru coordonator) 
Rol: Intervenție de urgență în caz de accident 
Procedură: Echipajul acționează la indicațiile Directorului Sportiv 
Necesar: Ambulanță tip C 
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9.6 DISPOZITIVE DE INTERVENȚIE ALE ORGANIZATORULUI 
 
În cazul incidentelor cu scurgeri de fluide, organizatorul asigură curățarea traseului 
de concurs, având următoarele dipozitive: 
 
CT 10:  

 Autovehicul de interveție rapidă (echipaj format din 2 persoane) dotat cu: 
 Soluție degresantă (pentru asfalt ud) 
 Praf degresant (pentru asfalt uscat) 
 Mături 
 Șufă pentru tractare 

 
 

10. SIGURANȚA SPECTATORILOR 
  
SEMNALIZĂRI ŞI BALIZĂRI 
 

Drumurile şi căile de acces sunt închise circulaţiei publice şi semnalizate 
corespunzator prin plăci de avertizare. 
Zonele pentru spectatori sunt balizate şi semnalizate cu plăci inscripţionate cu : 
 

”ZONĂ SPECTATORI” 
 
Răspund: membrii comitetului de organizare în colaborare cu compania de pază și 
sub supravegherea Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj 
Zonele interzise pentru spectatori sunt balizate şi semnalizate cu plăci inscripţionate cu : 
 

”ZONĂ INTERZISĂ SPECTATORILOR” 
 

Răspund: membrii comitetului de organizare în colaborare cu compania de pază și 
sub supravegherea Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj 

 
 

INFORMARE 
 

Informarea spectatorilor se face prin posturile de radio şi televiziune locale, prin 
distribuirea la intrarea pe traseul de concurs, a pliantelor si a ghidului spectatorului care  
conţin informaţii de logistică şi securitate pentru spectatori. 
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11. PROCEDURA IN CAZUL UNUI ACCIDENT GRAV 
 
 Imediat ce un arbitru de traseu observă că are loc un accident, acesra îl informează 
pe Diretorul Sportiv. Dacă este raportat un accident grav, Directorul Sportiv va întrerupe 
procedura de start și va dispune afișarea steagurilor roșii.  
 Procedura într-o astfel de situație este următoarea: 

Directorul Sportiv întrerupe competiția. Acesta transmite o notificare radio că a 
fost întreruptă competiția și trimite arbitrii de traseu până la punctul accidentului să 
afiseze steagurile roșii. La steagurile roșii afișate, concurenții trebuie să oprească, să își  
 
 
parcheze vehiculul astfel încat să se asigure că nu obstructionează trecerea vehiculelor de 
intervenție și să urmeze instrucțiunile arbitrilor de traseu. 
 Dacă arbitrul de traseu constată că se află în apropierea locului în care s-a produs 
accidentul, acesta se va deplasa spre acest loc imediat ce o poate face în siguranță, sub 
protecția steagului roșu, apoi poate transmite un raport mai exact și/sau acordă primul 
ajutor, în funcție de circumstanțe. 
 Directorul Sportiv transmite vehiculelor de intervenție să se deplaseze la locul 
accidentului. Dacă Directorul Sportiv este informat că, pe langă ajutorul medical, este 
necesară asistență suplimentară, acesta va ordona vehiculului de intervenție rapidă sau 
vehiculului de salvare și/sau altor vehicule de securitate să se deplaseze la locul 
accidentului. 
 Arbitrii de traseu care nu sunt implicați în intervenție (salvarea victimelor 
accidentului sau implicați în afișarea steagului) și personalul de securitate din vecinătate 
trebuie să mențină publicul în zona „zonele spectatorilor”, în vederea menținerii 
controlului și să se asigure că intervenția poate fi efectuată fără probleme. Dacă se decide 
evacuarea raniților cu ambulanța, evacuarea va avea loc pe ruta cea mai potrivită. 
 
 
11. REPREZENTANȚII   MEDIA 

 
 Jurnaliștii si fotografii vor primi permise de acces, care ii autorizeaza sa se 
deplaseze in afara zonelor rezervate. Acestea, bineinteles, au scopul sa le permita sa faca 
fotografii clare din cele mai bune unghiuri, insa , fotografii nu au voie in nici un moment 
sa ocupe o pozitie care sa ii pun in pericol pe ei insusi sau pe concurenti. 
 Trebuie sa se asigure ca fotografii sunt identificabili in mod clar de catre public, 
astfel incat acesta realizeaza de ce si cu ce autoritate stau acestia intr-o zona in care 
publicului nu i se permite sa intre. Trebuie de asemenea sa se asigure ca toti oficialii si, in  
 



 

           

 

20 
 

 
special, arbitrul de traseu din fiecare loc sunt informati in totalitate privind motivul pentru 
care fotografii stau intr-o zona in care acestora nu li se permite sa intre. 
 Reprezentantii media nu sunt scutiti de respectarea regulilor de securitate generale. 
De regula, acest lucru nu ar trebui sa le limiteze capacitatea de a-si indeplini atributiile, 
totusi, daca trebuie sa se aleaga intre desfasurarea activitatii lor si expunerea la un nivel 
de risc inacceptabil, securitatea trebuie sa prevaleze intotdeauna. 
 Numai reprezentantilor media care poarta vesta li se va permite accesul in zonele 
de traseu in care spectatorii nu sunt, de regula, admisi. Toti ceilalti membri ai mass-media 
trebuie sa se conformeze normelor in vigoare privind spectatorii, cu exceptia zonelor 
destinate interviurilor, centrelor de presa, etc. 
 Orice persoana care poarta o vesta trebuie sa se asigure ca aceasta este vizibila in 
mod clar intotdeauna si ca nu este acoperita de imbracaminte. 
  
 Daca, dupa opinia arbitrilor de traseu, o persoana care poarta vesta se afla intr-o 
zona periculoasa, respectivei persoane i se va cere sa se deplaseze intr-un loc sigur. 
Arbitrii de traseu trebuie s fie fermi, sa isi pastreze calmul si sa evite confruntarea. Daca 
persoana in cauza nu respecta acesta instructiune, arbitrii de traseu trebuie sa il informeze 
pe Seful de traseu. 
 

 
12. PLANUL DE SECURITATE DETALIAT 
 
Dispozitive de Securitate: 
 
Ambulanță: 

 Start: o ambulanță tip C și asistent medical din partea Autocorex 
  
ISU:  

 START : autospecială pentru stingerea de incendiu cu modul pentru descarcerare 
 CT 1 – CT 15: câte 1 extinctor de 4 kg 
 Start si Stop: 2 extinctoare de câte 4 kg 

 
Tractare: 

 START: 1 platforma pentru tractare 
 

Interveție: 
 CT 10: autovehicul intervenție rapidă pentru curațarea fluidelor și o mașină 

de pompieri 
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DESFĂȘURATOR DISPOZITIVE DE SECURITATE 
 

NR. 
CRT. 

 
KM 

ARBI 
TRI 

OAMENI 
DE 

ORDINE 

 
EXPLICATIE 

 
CT 

 
AMB 

 
ISU 

 
TRACT 

 
INTERV 

1. 0,00-
0,400 

3  Parc Service      

2. 0,400-
0,500 

-  Zona Start - încălzire anvelope      

3. 0,500 2  START   1 1 1 1 
4. 0,170 - - Parapeți protecție stg+dr      
 0,170 1 1 Drum iesire pădure 1     
5 0,180 - - Zona spectatori      
6 0,200   Bariere      
7 0,220  - Șicane       
8 0,260 1 1 Drum lateral dreapta 2     
9 0,320  - Pod      
10 0,400  1 Zona spectator stânga      
11 0,420 1 - Comisar traseu 3     
 0,420  - Viraj dreapta cu bariere stg+dr      
12 0,480   Viraj stânga      
 0,480 1  Comisar traseu 4     

13 0,550  - Viraj cu bariere stg+dr      
14 0,600 1 - Comisar traseu 5     
15 0,680  - Viraj dreapta larg       
16 0,700 1 - Comisar traseu 6     
17 0,850 1 - Șicană + CT 7     
18 0,950  1 Zona spectatori      
 0,950 - - Drum lateral      

19 0,990 - - Curbă dreapta      
20 1,100 - - Curbă stânga cu barieră      
 1,100 1 - Comisar traseu 8     
21 1,300 1 1 Drum lateral dreapta + CT 9     
22 1,350   Bariere stg+dr      
23 1,450 1 - Șicană + CT 10 1    

24 1,880 - 1 Aliniament      
 1,880 1 - Șicană 4 borne     + CT 11     
25 1,930 1 - Șicană  2  borne    + CT 12     
26 2,000 1 - Curbă dreapta + CT 13     

27 2,100 1 - Viraj dreapta + CT 14     
28 2,300 1 1 Aliniament cu barieră + CT 15     
29 2,400 1 - Viraj stânga + CT 16     
30 2,700 - - SOSIRE      

 


