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R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 

 

 

 

 

P L A N U L 

DE EVACUARE A POPULAŢIEI, UNOR BUNURI MATERIALE ŞI 

COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

 I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

 

 Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după 

producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în 

scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a 

populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor 

materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie 

şi supravieţuire.  

Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, 

avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea 

consecinţelor acestuia. 

În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea 

pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.  

 

II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

 

Evacuarea în situaţii de urgenţă se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului sau 

localităţii, după caz, în afara zonei afectate. 

Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, 

menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. 

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace 

de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, 

simultan ori succesiv.  

În toate situaţiile se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării.  

 În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de 

evacuare a localităţii, instituţiilor publice şi operatorilor economici evacuarea este 

coordonată şi îndrumată la nivelul comunei Poiana Mare de Centrul de Conducere şi 

Coordonare a Evacuării (anexa nr.  1). 

La nivelul instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi 

coordonare a evacuării se încadrează cu personal propriu. 

Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: 

- legături de comunicaţii; 

- condiţii de cazare şi hrănire; 

- asistenţă medicală; 
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- condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea 

instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ 

etc. 

Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: 

o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; 

o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; 

o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor 

operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de 

siguranţă faţă de obiective importante; 

o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a 

bunurilor materiale; 

o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea 

populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; 

o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a 

vremii. 

Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc 

prin planurile de evacuare proprii ale localităţii, instituţiilor şi operatorilor economici. 

La nivelul localităţii sau pentru zonele în care s-au produs situaţii de urgenţă, 

starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă – primarul comunei Poiana Mare, cu acordul prefectului judeţului Dolj. 

 Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare va fi transmis 

membrilor Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii, folosind-se 

telefoanele fixe sau mobile, conform „Dosarului de înştiinţare şi alarmare al comunei 

Poiana Mare”. 

Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile 

luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Mare la 

Inspectoratul pentru Situaţi de Urgenţă Oltenia al judeţului Dolj  (apel unic de 

urgenţă 112 sau telefon 0251.510126, fax 0251.510127).  
În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a 

măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele 

activităţi: 

a_asigurarea înştiinţării personalului de la toate eşaloanele, în raport cu natura 

situaţiei de urgenţă, despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi, conform 

dosarului de înştiinţare-alarmare; 

b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau 

producerea unei situaţii de urgenţă de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării; 

c_informarea şi pregătirea organelor de conducere, personalului comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă, serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de 

urgenţă şi populaţiei, privind modul de comportare şi acţiune, în raport de natura 

situaţiei de urgenţă ce s-a produs sau se poate produce pe teritoriul localităţii; 

d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură 

membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi 

coordonare a evacuării; 
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e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, organele administraţiei 

publice locale. 

În acţiunea de evacuare sunt cuprinse:  

1. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în 

zona de producere a situaţiei de urgenţă; 

2. personalul primăriei şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii 

activităţii acestora; 

3. bunurile materiale şi patrimoniul cultural, naţional, documentele arhivistice, 

tehnice de pe raza localitatii Poiana Mare; 

4. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea 

în condiţii normale, datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă, împreună 

cu personalul de deservire, exploatare şi întreţinere; 

5. depozitele de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi 

cerealiere; 

În momentul restabilirii stării de normalitate, funcţie de efectele situaţiei de 

urgenţă, salariaţii, populaţia, colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe 

fostele amplasamente. 

 

 III. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE  

 Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde, următoarele activităţi:  

a) întrunirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă;  

b) analiza situaţiei de urgenţă;  

c) prognozarea evoluţiei situaţiei;  

    d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor 

materiale;  

    e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;  

    f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea;  

    g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;  

    h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare.  

Organizarea evacuării se realizează de autorităţile administraţiei publice locale 

instituţiile publice şi operatori economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 

judeţean, pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. 

Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea 

în care se execută evacuarea, precum şi forţele, mijloacele logistica evacuării în cazul 

situaţiilor de urgenţă se stabilesc, în funcţie de risc, de comitetele locale pentru situaţii 

de urgenţă. 

Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi:  

a) stabilirea zonelor, instituţiilor, operatorilor economici, precum şi numărul şi 

structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează;  

    b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate;  

    c) stabilirea zonelor şi a localităţilor în care se execută evacuarea;  

d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de 

transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea;  

    e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune 
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evacuarea;  

f) analizarea posibilităţilor de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor, de 

depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor;  

g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare.  

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă stabileste obiectivele de realizat şi 

fondurile necesare realizării acestora, asigură includerea lor în bugetul local, 

urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora, în condiţiile legii. 

 

IV. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel local se realizează de Centrul de 

Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele comitetului local 

pentru situaţii de urgenţă al comunei Poiana Mare. Atribuţiile Centrului de Conducere 

şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr.  2. 

În scopul trecerii la ordin, în timp scurt şi în mod organizat la executarea 

evacuării, centre de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a 

fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Poiana Mare are, în 

principal, următoarele atribuţii:  

- elaborează planul de evacuare propriu; 

- coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării 

acţiunilor de evacuare;  

- organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la 

nivel plan local;  

- stabileste necesarul de capacităţi de comunicaţii, pe tipuri de reţele telefonice 

fixe, mobile, radio etc.;  

- avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici 

de pe teritoriul administrativ; 

- coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în 

zona de competenţă;  

- coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate 

destinate persoanelor evacuate; 

- îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă;  

- organizează un punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate la 

sediul primăriei:  

Instituţiile publice şi operatorii economici din localitatea Poiana Mare au 

următoarele atribuţii pe linia evacuării: 

- întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor 

materiale;  

- asigură avertizarea personalului;  

- asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de 

evacuare;  

- realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, 

asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;  

- instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;  

- întocmesc şi înaintează, prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean, 
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cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, 

imobile, alimente şi produse industriale de primă necesitate, spaţii pentru 

depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.  

Pentru conducerea acţiunilor de evacuare se utilizează: 

- sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj; 

- sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon, fax) al Direcţiei Judeţene de 

Telecomunicaţii; 

- alte mijloace de comunicaţii (reţele telefonice mobile, radiotelefon etc.).  

 

V. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.  

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana 

Mare emite dispoziţie, iar instituţiile şi operatori economici emit decizii de evacuare 

(anexa nr. 3).  

În funcţie de situaţie, ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite 

prin telefon/fax, mijloace radio, corespondenţă specială sau curieri. În situaţiile 

stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, acestea pot fi transmise şi 

prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune.  

La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare se verifică autenticitatea 

şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate, 

se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare, trecându-se 

de îndată la elaborarea deciziei de evacuare.  

Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare, 

format din:  

- centrul de conducere şi coordonare a evacuării;  

- posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare;  

- puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se 

evacuează;  

- puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare;  

- puncte de primire /repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate.  

Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi 

coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei Poiana Mare. 

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie 

situate în apropierea căilor de acces, să poată fi identificate şi recunoscute, să asigure 

posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, să asigure condiţii de 

desfăşurare a activităţilor. 

Pentru instituţiile publice şi operatorii economici punctele de adunare se 

organizează, de regulă, la sediu, iar pentru populaţie, în locuri şi localuri publice: 

unităţi de învăţământ, case de cultură, cămine culturale,  săli de sport, stadioane, etc.. 

Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C.F.R., autogări, precum 

şi în triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale.  

În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport 

feroviare, punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj, care întocmeşte şi „Planul de 
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transport”, întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent 

(Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  

Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a 

populaţiei evacuate, pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. 

Acestea se organizează pe localităţi /zone/cartiere şi în localuri publice.  

Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în 

„Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie”, întocmit din timp de normalitate 

şi ţinut la Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Mare. (anexa nr.4) 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Poiana Mare raportează 

despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, printr-un „Raport-sinteză”. (anexa nr.7) 

Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate 

se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei/dispoziţiei de 

evacuare.  

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu 

personal, astfel: 

- şef punct;  

- înlocuitor şef punct;  

- personalul pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenţa 

populaţiei şi a bunurilor care se evacuează;  

- personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei;  

- personal medical;  

- personal pentru ordine şi siguranţă publică;  

- personal pentru asigurarea logistică.  

Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a 

evacuării. 

Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare, 

îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu 

activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi 

primire-repartiţie”.  

Atribuţiile personalului de constituire, medicale, logistice şi a personalului 

pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt 

prezentate în anexa nr.  5 

Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a 

Evacuării, pe tipuri de riscuri, este prezentat în anexa nr.  6. 

 

VI. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de 

normalitate, se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar 

modificări, precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.  

Măsurile de asigurare vizează:  

- cercetarea;  

- ordinea şi siguranţa;  

- asigurarea psihologică.  
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Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare 

executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Cercetarea se 

organizează continuu şi unitar, se execută din timp de normalitate şi se intensifică în 

caz de situaţii de criză. 

Cercetarea optică se va realiza din postul de observare situat în afara zonei 

periclitate, cu misiunea de a transmite date referitoare la deplasarea lamei de apă, 

respectiv norului toxic, de asemenea se vor solicita date privind evoluţia situaţiei 

meteorologice de la staţiile meteo din zonă. 

În cazul accidentului chimic, în prima urgenţă se vor solicita date privind 

direcţia şi viteza vântului, temperatura şi gradul de stabilitate a aerului pe verticală. 

Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: 

- evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia; 

- starea căilor de comunicaţii şi a mijloacelor de transport; 

- caracteristicile zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare, 

hrănire, adăpostire şi asigurare medicală; 

- condiţiile geoclimatice la zi şi a celor prognozate; 

- situaţia contaminării nucleare, chimice, biologice şi starea sanitar-

epidemiologică; 

În raport de situaţia de urgenţă, la executarea cercetării participă : 

- şeful serviciului voluntar sau o persoană desemnată de acesta ; 

- un reprezentant al Postului de Poliţie; 

- un medic uman; 

- un medic veterinar; 

Executarea recunoaşterilor căilor de comunicaţie şi zonelor unde se realizează 

evacuarea se realizează de reprezentanţii autorităţilor publice locale în colaborare cu 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj. 

Pe timpul recunoaşterilor, se urmăresc, în mod deosebit: 

a)- starea căilor şi nodurilor de comunicaţii; 

b)-starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei, instalaţiilor şi 

bunurilor; 

c)- condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală; 

d)- situaţia surselor de aprovizionare; 

e)- starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi telecomunicaţii 

f)- starea epidemiologică din zonă. 

Datele cercetării se asigură de: 

- echipa de cercetare - căutare a S.V.S.U.; 

- Centru Operativ cu Activitate Temporară a C.L.S.U. Poiana Mare; 

- Centrul Operaţional Judeţean al I.S.U. “Oltenia” Dolj; 

- Echipele de cercetare ale S.V.S.U. din cooperare sau solicitate în sprijin. 

Toate datele colectate se centralizează la nivelul centrului operativ cu activitate 

temporară şi se transmit  centrului operaţional judeţean al comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă. 

Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare 

este : 

- la comune                                            -                       2 – 3  ore  ; 
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-    la instituţii şi operatori economici      -                     30 – 60  minute 

Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operativ cu 

Activitate Temporară şi se transmit la Centrul Operaţional Judeţean. 

Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj, care participă la 

executarea evacuării.  

Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută 

la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.  

Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se 

organizează evacuarea se realizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Oltenia” al Judeţului Dolj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale, 

urmărindu-se, în mod deosebit:  

- starea căilor şi nodurilor de comunicaţie, precum şi a lucrărilor de artă: 

poduri, tuneluri, viaducte etc.;  

- starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei, instalaţiilor şi 

bunurilor; 

- condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală; 

- situaţia surselor de aprovizionare; 

- starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii; 

- starea epidemiologică din zonă.  

Evidenţa populaţiei se va realiza prin grija serviciului evidenţa populaţiei din 

cadrul primăriei Poiana Mare. 

Elementele care asigură paza şi ordinea vor părăsi ultimii zonele periclitate, 

asigurând prevenirea şi combaterea fenomenelor antisociale şi infracţionale specifice 

situaţiilor de dezastre. În raioanele de evacuare se vor organiza birouri, unde vor fi 

centralizate date despre persoanele date dispărute, etc. 

Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa şi fluidizarea 

circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj 

(prin postul de poliţie local din Poiana Mare) în scopul prevenirii accidentelor pe 

timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei 

şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. În aceste activităţi pot fi 

implicate şi efective ale poliţiei comunitare, unităţilor militare aparţinând M.Ap.N. de 

pe teritoriul judeţului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Personalul constituit stabileşte reguli de acces şi de comportare în punctele de 

adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie. 

 Poliţia ţine o evidenţă strictă a populaţiei  în/din raionul care se evacuează. 

 Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu 

echipaje şi personal din cadrul poliţiei rutiere . 

Îndrumarea circulaţiei în situaţii de dezastre va avea ca obiective: 

 interzicerea accesului spre zonele periclitate; 

 asigurarea fluenţei circulaţiei spre locurile de evacuare, evitarea blocării 

accesului în cadrul raioanelor de evacuare. 

Personalul poliţiei rutiere va părăsi zona periclitată o dată cu personalul care 

asigură paza şi ordinea în asemenea situaţie. 
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În raioanele de evacuare, maşinile se vor parca în aşa fel încât carosabilul să 

rămână liber pentru diferite manevre, parcarea acestora se va face în locurile stabilite 

de reprezentantul C.L.S.U., aflat la faţa locului, folosind spaţiile verzi, pieţele, 

acostamentul drumurilor, iar personalul evacuat se va deplasa şi staţiona în aşa fel 

încât să nu deranjeze circulaţia pe partea carosabilă a drumurilor. 

 Siguranţa acţiunilor de evacuare, autoevacuare în situaţii de dezastre, se 

realizează printr-o pregătire temeinică a întregii populaţii din zonele de risc, în scopul 

protecţiei şi intervenţiei în situaţii de dezastre şi prevenirii panicii prin apel la calm. Se 

va asigura pază la fiecare zonă de evacuare din personalul poliţiei. 

Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul 

acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie, în scopul evitării producerii 

panicii sau combaterii acesteia, în cazul în care s-a produs. 

Această activitate, deosebit de importantă pentru evitarea creării unor stări de haos şi 

debandadă care pot duce la numeroase victime, se realizează permanent prin îndemn la 

calm, ordine şi disciplină, prin contact personal sau prin mass-media.  

Asigurarea medicală se va realiza îndeosebi în raioanele de evacuare, ponderea 

constituind-o acordarea primului ajutor persoanelor în stare de şoc şi a celor 

intoxicate. Asistenţa medicală se va asigura de către personalul medical de pe plan 

local –  un spital de neuro-psihiatrie, un spital TBC, 2 dispensare medicale cu 6 

medici şi 6 asistenţi, 6 cabinete medici de familie şi 2 cabinete stomatologice, 5 

farmacii. 

Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în localităţile de dispunere se 

asigură de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, prin unităţile sanitare de pe teritoriul 

judeţului, de Filiala de Cruce Roşie Dolj şi de alte servicii de specialitate. Constituirea 

echipelor medicale se face în termen de 2-3 ore. 

 Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de 

pe raza judeţului Dolj, precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine, 

internate săli de sport.). 

 Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de 

Serviciul de Ambulanţă Dolj, precum şi cu maşini improvizate. 

 Cercetarea epidemiologică se asigură cu  echipe mobile antiepidemice  precum 

şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj. 

Asigurarea cu sânge, plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi 

Conservare a Sângelui din municipiul Craiova. 

Medicamentele şi materialele sanitare se asigură prin grija Grupului de Suport 

Tehnic – Epidemii din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj. 

În zonele de evacuare se va face pe loc, un „Plan de amenajare”, cu locuri 

separate pentru locuit, toalete publice, locuri pentru colectarea gunoiului, parcări 

maşini, ţarcuri pentru animale, punându-se un accent deosebit pe igiena personală şi 

colectivă, prevenirea îmbolnăvirilor în masă sau a epidemiilor. Eventual, se va efectua 

vaccinarea întregii populaţii evacuate sau sinistrate. Se va consuma pentru băut, numai 

apă îmbuteliată, plată sau minerală. 

Se va ţine evidenţa strictă a persoanelor dispărute. Cele decedate vor fi luate în 

evidenţă separat, iar înhumarea se va efectua în zonă, după obţinerea avizului cadrelor 
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medicale şi organelor de poliţie abilitate. Mormântul va fi marcat vizibil, pentru ca 

ulterior, la eventuala cerere a aparţinătorilor, acesta să fie strămutat într-un cimitir. 

Animalele moarte vor fi strânse, depozitate într-un loc special amenajat, departe 

de orice sursă de apă şi incinerate. 

Protecţia nucleară, biologică şi chimică în timpul evacuării în situaţii de 

urgenţă, se va realiza prin instruirea populaţiei ca la recepţionarea semnalului de 

alarmare specific, să se deplaseze imediat spre locurile care le asigură protecţia 

(adăposturi) şi să folosească mijloacele individuale de protecţie. 

În caz de accident chimic, populaţia din zonele de risc chimic va fi instruit ca la 

recepţionarea semnalului de alarmare să se deplaseze imediat spre locurile care se află 

în afara direcţiei de deplasare a norului toxic. Personalul care nu are posibilitatea de a 

se evacua, va ocupa încăperile care au mai puţine comunicări cu exteriorul, va etanşa 

uşile, ferestrele, va folosi surse de căldură pentru încălzirea aerului din încăpere şi va 

aştepta semnalul de „ÎNCETAREA ALARMEI” şi comunicatele transmise prin 

intermediul posturilor de radio şi televiziune centrale sau alte mijloace, privind modul 

de acţiune în aceste situaţii. 

Realizarea legăturilor 

În perioada de dezastru, se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente 

(telefoane fixe şi mobile, fax, internet, reţeaua de radiotelefoane a structurilor 

situaţiilor de urgenţă, etc.), pentru realizarea legăturii cu localităţile învecinatate, 

I.J.S.U., C.J.S.U., unităţile militare care intervin pentru evacuarea în situaţii de 

urgenţă. 

Logistica acţiunilor de evacuare 

Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în 

scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării 

acţiunilor de evacuare.  

Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de 

transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile 

prevăzute în planurile de evacuare.  

Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt:  

- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă 

necesitate;  

- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor;  

- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară;  

- cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor;  

- asigurarea financiară.  

Planificarea, gestionarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare 

sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de 

comitetul local pentru situaţii de urgenţă, pe baza planurilor întocmite pe timp de 

normalitate.  

Logistica evacuării în situaţii de urgenţă se asigură de comitetul local pentru 

situaţii de urgenţă pentru populaţie, iar la instituţii şi operatori economici pentru 

personalul propriu;  

La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, asigurarea logistică se 

poate face şi de firme de stat sau private, pe bază de convenţii de prestări de servicii 
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încheiate din timp. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională, rezervele de 

stat, rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare, precum şi cu bunuri şi servicii 

rechiziţionate în condiţiile legii.  

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se 

realizează de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, în sistem raţionalizat, 

astfel:  

- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin 

reţeaua comercială locală;  

- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de 

urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; 

- articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, 

în funcţie de sezon.  

 Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a unităţii evacuate se asigură 

contracost,  pentru 3-4 zile, funcţie de distanţa de evacuare. 

Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare 

se asigură de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Poiana Mare şi 

celulele pentru situaţii de urgenţă de la instituţii publice/operatori economici.  

Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi 

asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de 

prestări de servicii.  

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la 

nivelul comunei Poiana Mare se asigură, din bugetul local, precum şi din alte fonduri 

legal constituite din timp de normalitate. 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Mare va lua 

măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru 

intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă, precum şi de identificare şi evidenţă a 

unor astfel de mijloace pe plan local. 

 

VII. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE 

COMUNEI POIANA MARE 

 

Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi şi situaţii: 

- autoevacuarea – în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când 

populaţia este alarmată şi se deplasează, în mod organizat, spre anumite locuri de 

refugiu în care este ferită de efectele distrugătoare ale acestora. Desfăşurarea acestei 

acţiuni impune intervenţia persoanelor specializate ale C.L.S.U. pentru evitarea 

confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a 

dezordinii şi a actelor antisociale; 

- evacuarea populaţiei – în cazul în care unele categorii de persoane au fost 

izolate ori sunt afectate de unele situaţii de dezastre; 

- evacuarea planificată şi organizată – conform prezentului Plan de evacuare, 

potrivit precizărilor specialiştilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” 

al judeţului Dolj. 

Evacuarea poate fi efectuată, în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de 

gradul de asigurare cu mijloace de transport, astfel: 
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- parţial sau total (din anumite zone posibil afectate sau afectate);  

- simultan sau succesiv (funcţie de urmările dezastrului sau a posibilităţilor de 

transport). 

 

Evacuarea va fi efectuată în două variante: 

- Varianta I - de regulă locaţiile pentru evacuare se stabilesc în clădiri (şcoli, 

grădiniţe, cămine culturale, stadioane, terenuri de sport,etc.) deoarece 

acestea asigură un minim de confort şi utilităţi necesare unui trai decent şi 

prevenirea îmbolnăvirilor şi epidemiilor. Acestea pot funcţiona o perioadă 

mai lungă de timp, până la înlăturarea pericolului şi în orice anotimp. 

- Varianta II - dacă această posibilitate nu există sau clădirile vizate sunt în 

zona de dezastru, se stabilesc zone în afara localităţilor, pe înălţimi 

predominante, pe lângă ape curgătoare, unde se înfiinţează tabere de 

sinistraţi. Acestea nu pot funcţiona mult timp, fiind o măsură provizorie şi 

care funcţionează numai pe timp favorabil. 

 

TIPURI DE RISCURI 

Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea 

autoevacuării. 

Evacuarea populaţiei se execută în baza dispoziţiei de evacuare emisă de 

primarul comunei Poiana Mare, sau după caz, în baza ordinului de evacuare emis de 

prefectul judeţului Dolj.  Pentru alarmarea populaţiei se foloseşte sirena electrică de 5 

kW, cele 2 sirene electronice de 600 W, celor cinci clopote de la bisericile din 

comună, sirena maşinii de poliţie, comunicate transmise pe posturile locale şi centrale 

de radio şi TV, alte mijloace. 

 

7.1. Inundaţii, fenomene meteo periculoase  

 La nivelul comunei Poiana Mare inundaţiile pot fi provocate de fenomenele 

meteo periculoase şi pe cursul fluviului Dunărea.  

Fenomenele meteorologice periculoase pot fi previzionate cu ajutorul Centrului 

Meteo Regional Craiova – tel. 0251.438.491, care lansează prognoza apariţiei unor 

formaţiuni noroase care pot produce declanşarea de fenomene meteo periculoase cu 

privire la creşterea nivelurilor pe râurile interioare din teritoriu, iar Centrul 

Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al jud. Dolj 

transmite avertizări comitetelor locale, obiectivelor sociale şi economice. Avertizarea 

şi alarmarea populaţiei se execută conform dosarului de înştiinţare-alarmare constituit 

la nivelul comunei Poiana Mare. 

 

7.2. Seisme, alunecări şi prăbuşiri de teren 

Judeţul Dolj se găseşte în zona a 3 a seismică a unui situaţii de urgenţă cu 

epicentrul în Vrancea, intensitatea maximă fiind de 7
0
 Mercalli, zona seismică a 

judeţului fiind determinată şi de situaţii de urgenţăele locale. 

Alunecările şi prăbuşirile de teren s-au accentuat în ultimii ani, majoritatea 

localităţilor judeţului fiind afectate de astfel de evenimente. 

Înştiinţarea şi avertizarea se execută de către Inspectoratul pentru Situaţii de 
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Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj prin: 

 sisteme şi echipamente proprii; 

 posturi de radiodifuziune şi televiziune locale  

 aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicaţii teritorial 

 căi şi circuite telefonice închiriate permanent sau preluate temporar pe bază 

de protocol din sistemul de telecomunicaţii teritorial  

 staţii şi receptoare radio, receptoare cu frecvenţe fixe, radiotelefoane din 

dotarea inspectoratului, precum şi din dotarea localităţilor, instituţiilor şi 

operatorilor economici sursă de risc. 

 

7.3. Accident chimic  

 Accidentele chimice pe teritoriul comunei Poiana Mare pot fi provocate de 

accidentele rutiere în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Avertizarea şi alarmarea populaţiei de pe teritoriul administrativ-teritorial al 

comunei Poiana Mare se face în conformitate cu Dosarul de înştiinţare-alarmare de la 

nivelul comunei Poiana Mare. 

Avertizarea şi alarmarea se execută prin mijloacele de alarmare de la localităţi, 

instituţii şi operatori economici. 

Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei se execută de către operatorii 

economici sursă de risc, în conformitate cu prevederile Planurilor de urgenţă internă şi 

a Planurilor de urgenţă externă. 

 

7.4. Incendii de mari proporţii 

Prin incendiu în masă, se înţelege acel incendiu de mari proporţii, care poate 

genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social 

economice, precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi 

lichidat numai prin intervenţia serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

constituite potrivit legii. 

La nivelul comunei Poiana Mare, zonele cu riscuri de producere şi propagare a 

incendiilor în masa sunt: 

 culturile agricole cu o suprafaţă de cca. 1.100 ha teren arabil, unde se înfiinţează 

culturi anuale de grâu, porumb, secară, orz, tutun, pepni verzi. 

 platformele operatorilor economici care deţin şi manipulează lichide 

inflamabile. 

 suprafaţă totală de fond forestier  1.800 ha din care 500 ha aparţine Ocolului 

Silvic Poiana Mare, restul de 1.300 de ha fiind proprietate privată. 

Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor sunt 

operaţiuni prioritare şi se execută concomitent cu celelalte operaţiuni, precum şi pe 

durata acţiunii, dacă situaţia o impune. 

Evacuarea şi salvarea persoanelor se execută, de regulă, cu sprijinul 

personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare, în raport cu pericolul 

ce le ameninţă, procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului 

şi de persoane ce urmeză a fi evacuate (salvate). 

Notificarea despre producerea unor explozii şi avarii la conducte magistrale şi 

urbane se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj 
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de către deţinătorii acestor instalaţii, angajaţi sau populaţie, inspectoratul executând 

înştiinţarea, iar autorităţile administraţiei publice locale avertizarea şi alarmarea prin 

mijloacele proprii deţinute. 

 

7.5. Accidente pe căi de comunicaţii 

Comuna Poiana Mare se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în 

special pe drumul DN 55 A Calafat – Bechet şi fluviale pe cursul fluviului Dunărea. 

Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor 

sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni, precum şi 

pe durata acţiunii, daca situaţia o impune. 

Notificarea despre producerea accidentului se face la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj de către transportator, populaţie, poliţie 

şi/sau comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Poiana Mare, inspectoratul 

executând înştiinţarea, iar autorităţile administraţiei publice locale avertizarea şi 

alarmarea prin mijloacele proprii deţinute. 

 

7.6. Accident nuclear 

 Comuna Poiana Mare nu poate fi afectată de un accident nuclear de la C.N.E. 

Kozlodui Bulgaria, decât în cazul producerii unui accident major care ar afecta întreg 

judeţul Dolj. 

Ca urmare a unui eventual accident nuclear major la C.N.E. Kozlodui-Bulgaria 

– în mediu se pot elibera şi dispersa produşi de fisiune. Radioactivitatea poate depăşi 

normele maxime admise – prin iradiere internă şi externă. Produşii radioactivi pot 

ajunge în aer contaminând folosinţele de apă şi în mod deosebit pânza de apă freatică. 

La nivelul judeţului Dolj, efectele nefaste ale unui accident nuclear pot afecta 16 

localităţi din sudul judeţului, ca urmare a producerii unui accident nuclear major la 

C.N.E. Kozlodui Bulgaria.  

Notificarea despre producerea accidentului se face la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj de către Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, inspectoratul executând înştiinţarea, iar autorităţile administraţiei 

publice locale avertizarea şi alarmarea prin mijloacele proprii deţinute. 

Introducerea „STĂRII DE URGENŢĂ” pentru zona posibil a fi afectată, se 

execută de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sau I.G.S.U., la 

propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau I.J.S.U., la iminenţa 

producerii tipului de risc (dezastru). 

În acţiunea de evacuare este cuprinsă populaţia, unele bunuri materiale situate în 

zona afectată sau probabil a fi afectată de producerea unui dezastru. 

Concepţia acţiunii de evacuare vizează scoaterea populaţiei şi bunurilor 

materiale din locurile afectate sau posibil a fi afectate din raioanele situate în zonele 

inundabile sau de acţiune a norului toxic. 

Datorită timpului scurt la dispoziţie, un rol deosebit îl va constitui 

autoevacuarea, iar pentru aceasta se va pune accent pe popularizarea riscului, a 

zonelor inundabile şi a celor aflate pe urma norului toxic, a raioanelor de evacuare, 

înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi necesitatea realizării acesteia în timpul cel mai 
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scurt, pe căile cele mai scurte şi mai sigure, acordându-se ajutor în special copiilor, 

bătrânilor şi a persoanelor care nu se pot deplasa singure. 

Specifică evacuării în situaţii de accident nuclear, este faptul că aceasta trebuie 

să se execute foarte rapid, că timpul de rămânere în raioanele de evacuare este relativ 

scurt, de până la 1-2 ore şi nu se pune problema evacuării bunurilor materiale. 

Acţiunile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc sau 

a situaţiilor de urgenţă sau de criză, constituie o obligaţie pentru organele 

administraţiei publice locale, cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele 

juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi altor 

categorii defavorizate.  
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R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 

 

 

Anexa nr.  1  

 

C O M P O N E N Ţ A  

CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI COORDONARE A EVACUĂRII  

AL COMUNEI POIANA MARE 

Nr.  

crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
INSTITUŢIA 

FUNCŢIA  

ÎN C.C.C.E. 

TELEFOANE Adresa 
Obs. 

Serviciu Mobil Serviciu Acasă 

1  Buzatu Claudiu 
Primăria Poiana Mare 

Viceprimar  
Şef Centru 

0251.236.284 

0251.235.461 

0251.235.048 

0766.780.971 
Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

2  Petcuşin Ion  
Primăria Poiana Mare 

Şef SVSU 
Locţiitor şef centru 

0251.236.284 

0251.235.461 

0251.235.048 

0766.390.563 
Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

3  Gligă Gheorghe 
Primăria Poiana Mare 

Secretar   
Membru 

0251.236.284 

0251.235.461 

0251.235.048 

0762.259.058 
Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

4 Rădoi Georgeta  
Dispensar uman 

Doctor  
Membru - 0768.753.972 

Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

5 Vîrtosu Victor 
Dispensar veterinar  

Doctor  
Membru - 0769.716.916 

Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

6 Nicolae Elisabeta 
Primăria Poiana Mare 

Contabil  
Membru 

0251.236.284 

0251.235.461 

0251.235.048 

0766.390.557 
Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

7 Sandu Ion Florin 
Post Poliţie Poiana Mare 

Şef post 
Membru 0251.235.014 0769.890.122 

Poiana 

Mare 
Poiana Mare  

8 Gligă Lila 

Liceul G.St. Marin  Poiana 

Mare 

Director  

Membru 0251.235.027 0766.486.156 
Poiana 

Mare 
Poiana Mare  
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R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI  POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

 

Anexa nr.  2   

 

 

 

 

A T R I B U Ţ I I L E 

CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI 

COORDONARE A EVACUĂRII 

AL COMUNEI POIANA MARE  
  

                    

 

 

a_întocmeşte şi actualizează documentele planului de evacuare sau ale planului de 

primire şi de repartiţie; 

b_organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor, operatorilor 

economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor 

culturale; 

c_urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de 

evacuare, de primire, de repartiţie şi de cazare a populaţiei şi de depozitare a 

bunurilor materiale; 

d_organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, îmbarcare, 

debarcare şi primire-repartiţie; 

e_realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor 

materiale, colectivităţilor de animale, asistenţa medicală, protecţia, paza, ordine şi 

siguranţă publică, legăturile fir şi radio şi evidenţa populaţiei pe timpul executării 

evacuării în raioanele din şi în  care se execută evacuarea; 

f_informează periodic preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Dolj despre stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare; 
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R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI  POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

 

Anexa nr.  3  

 

ORDINUL/DISPOZIŢIA DE EVACUARE 

(model) 

Ordinul / Dispoziţia de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea acţiunilor 

de evacuare şi primire / repartiţie . 

 

ORDINUL DE EVACUARE 

 

1. Date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă 

______________________________________________________________  

2. Consecinţele situaţiilor de urgenţă acestora asupra instituţiilor , operatorilor economici, 

populaţiei şi bunurilor 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Influenţa situaţiei de urgenţă asupra desfăşurării acţiunilor de evacuare  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________  

4. Concepţia acţiunilor de evacuare , primire – repartiţie 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Localităţile / zonele din / în care se execută evacuarea  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. Instituţiile publice , operatorii economici , populaţia şi bunurile care se evacuează 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

7. Itinerarele de deplasare 

________________________________________________________________________

____________________________________________________  

8. Itinerarele / localităţile / zonele interzise 

________________________________________________________________________

____________________________________________________  

9. Urgenţele , succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. Repartiţia evacuaţilor pe localităţi de destinaţie 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

11. Data începerii evacuării 

______________________________________________________________ 

12. Durata evacuării : 

______________________________________________________________ 

13. Termene de executare / raportare 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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14. Asigurarea acţiunilor de evacuare : 

a. Primire-Repartiţie________________________________________________ 

b. Cercetarea _____________________________________________________ 

c. Siguranţa  ______________________________________________________ 

d. Paza şi ordinea __________________________________________________ 

e. Transportul _____________________________________________________ 

f. Protecţia psihologică

 _________________________________________________________________

____________________________________ 

g. Protecţia medicală 

_________________________________________________________ 

h. Protecţia sanitar-veterinară 

_________________________________________________________ 

i. Asigurarea logistică 

_________________________________________________________ 

15. Cu cine se cooperează 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________  

16. Locaţia CENTRELOR DE CONDUCERE ŞI COORDONARE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________  

17. Realizarea legăturilor de conducere 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCALPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

ALCOMUNEI POIANA MARE 

Primar 

      VINTILĂ MARIN 

 

Î N T O C M I T 

VICEPREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL COMUNEI POIANA MARE 

  Viceprimar, 

BUZATU CLAUDIU 
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DECIZIA DE EVACUARE 

 

1. Date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

2. Consecinţele situaţiilor de urgenţă acestora asupra instituţiilor, Operatorilor 

economici, populaţiei şi bunurilor 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Influenţa situaţiei de urgenţă asupra desfăşurării acţiunilor de evacuare  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Concepţia acţiunilor de evacuare, primire - repartiţie  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Localităţile / zonele din / în care se execută evacuarea  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Instituţiile publice , operatorii economici , populaţia şi bunurile care se evacuează 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

7. Itinerarele de evacuare 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Itinerarele / localităţile / zonele interzise 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Urgenţele , succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. Modificări ce se aduc Planului de evacuare (referitoare la conţinutul şi durata acţiunii 

de evacuare) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

11. Termene de executare / raportare______________________________________ 

12. Asigurarea acţiunilor de evacuare: 

a. Transportul _____________________________________________________ 

b. Evidenţa populaţiei 

______________________________________________________________ 

c. Evidenţa bunurilor 
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______________________________________________________________ 

d. Protecţia personalului  

______________________________________________________________ 

e. Paza bunurilor  

______________________________________________________________ 

f. Asigurarea logistică 

______________________________________________________________ 

13. Organizarea conducerii :  

a. Centre de conducere şi coordonare 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________  

b. Realizarea legăturilor 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. Cu cine se cooperează 

_____________________________________________________________  

d. Modalităţi de cooperare 

_________________________________________________________________

_______ __________________________________________________ 

e. Cereri 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Rapoarte 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Decizia pentru evacuare se semnează de conducătorul instituţiei publice/operatoruljui 

economic care se evacuează 

 

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI/OPERATORULUI ECONOMIC 

_______________________________
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                                                                                                                      JURNALUL 

acţiunilor de evacuare, primire/repartitie al comunei Poiana Mare 
                  
Nr

. 

crt 

Date si 

concluzii 

despre 

evolutia 

situatiei de 

urgenta si 

consecinte 

Data,ora si 

autoritatea care a 

hotarit aplicarea 

masurilor 

prevazute in 

planul de 

evacuare şi 

primire/repartiţie 

Actiuni in 

curs de 

desfasurare  

Masuri de 

asigurare a 

actiunilor de 

evacuare 

intreprinse 

Graficul 

desfasurarii 

actiunilor de 

evacuare si 

primire/repartitie 

Concluzii din 

desfasurarea 

actiunilor de 

evacuare si 

primire/repartitie 

Pierderi umane si pagube 

materiale inregistrate pe 

timpul evacuarii 

Cereri 

catre 

esalonul 

superior 

Cereri de la 

subordonati 

si modul de 

rezolvare 

Concluzii la 

incheierea 

actiunilor de 

evacuare 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

           

           

R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
 

 

Anexa nr.  4 
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Nr

. 

crt 

Date si 

concluzii 

despre 

evolutia 

situatiei de 

urgenta si 

consecinte 

Data,ora si 

autoritatea care a 

hotarit aplicarea 

masurilor 

prevazute in 

planul de 

evacuare şi 

primire/repartiţie 

Actiuni in 

curs de 

desfasurare  

Masuri de 

asigurare a 

actiunilor de 

evacuare 

intreprinse 

Graficul 

desfasurarii 

actiunilor de 

evacuare si 

primire/repartitie 

Concluzii din 

desfasurarea 

actiunilor de 

evacuare si 

primire/repartitie 

Pierderi umane si pagube 

materiale inregistrate pe 

timpul evacuarii 

Cereri 

catre 

esalonul 

superior 

Cereri de la 

subordonati 

si modul de 

rezolvare 

Concluzii la 

incheierea 

actiunilor de 

evacuare 

           

           

           

 

Vicepreşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Mare    

 Viceprimar  

                        BUZATU CLAUDIU 
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R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA MARE 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

 

 

Anexa nr.  5  

 

ATRIBUŢIILE 
PERSONALULUI DE CONSTITUIRE, MEDICALE, LOGISTICE ŞI A 

CELUI PENTRU ASIGURAREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE ŞI 

ÎNDRUMĂRII ŞI FLUIDIZĂRII CIRCULAŢIEI 
 

Personalul pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare:  

a) participă, la ordin, la luarea în evidenţă a persoanelor care se evacuează;  

b) organizează evacuaţii pe coloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie 

şi mijloace de transport, vagoane, autovehicule, nave, aeronave, etc; 

c) raportează periodic sau la ordin situaţia persoanelor şi a bunurilor sosite, 

precum şi despre constituirea fiecărui eşalon/indicativ.  

Personal medical:  
a) execută controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;  

b) acordă primul ajutor bolnavilor şi răniţilor;  

c) organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă;  

d) execută trierea epidemiologică a evacuaţilor şi izolarea celor cu boli 

contagioase şi a suspecţilor;  

e) stabileşte şi urmăreşte respectarea măsurilor igienico-sanitare şi 

antiepidemice. 

Personal pentru asigurarea logistică: 

a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de 

strictă necesitate;  

b) asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor;  

c) asigurarea medicală şi sanitar-veterinară;  

d) cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor;  

e) asigurarea financiară.  

Personalul pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei:  
a) verifică documentele de transport;  

b) îndrumă populaţia către locurile de prezentare, aşteptare, evidenţă, 

eşalonare şi îmbarcare;  

c) îndrumă mijloacele de transport spre punctele de îmbarcare/debarcare;  

d) în caz de pericol iminent îndrumă populaţia şi mijloacele de transport 

către locurile de dispersare şi adăpostire.  

Personalul pentru ordine şi siguranţă publică:  
a) asigură respectarea regulilor de acces în punctul de adunare şi 

primire/repartiţie;  

b) asigură securitatea persoanelor, siguranţa bunurilor şi preîntâmpinarea/ 

limitarea actelor antisociale;  

c) în baza dispoziţiei şefului punctului de adunare şi primire/repartiţie 

execută alte activităţi specifice.  
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ANEXA NR. 6 

SINOPTICUL  ACTIVITĂŢILOR  DE  EVACUARE 

 

Nr. 

Crt. 

Timp 

 

 

Activităţi ce 

se execută 
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1.  Primirea ordinului de evacuare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3                                      
C.O.A.T. 

Planul de evacuare - Anexa 

nr. 3 

 

2.  Verificarea autenticităţii ordinului de evacuare.                                      

3.  
După confirmarea ordinului de evacuare: se analizează situaţia generală şi cea din 

zona de responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit 

dispoziţii preliminare. 
                                     

Presedinte C.L.S.U. 

C.O.A.T. 

Planul de evacuare 

- Anxa nr. 3 

 

4.  
Anunţarea şi convocarea membrilor Centrului de conducere şi coordonare a 

evacuării la sediul primăriei, conform componenţei acestuia care este prezentată în 

anexa nr. 1 
                                     

Presedinte C.L.S.U. 

C.O.A.T. 

Planul de evacuare –  

Anexa nr. 1 

 

5.  
Convocarea şi instruirea personalului Centrului de conducere şi coordonare a 

evacuării şi a şefilor celulelor pentru situaţii de urgenţă (managerilor) de la 

operatori economici  (dacă este cazul). 
                                     Şef C.C.C.E.  

Planul de evacuare –  

Anexa nr. 1 

 

6.  
Întocmirea jurnalului cu principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare 

care se înscriu în Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, al cărui 

conţinut este prevăzut în anexa nr. 4. 
                                     C.O.A.T. 

Planul de evacuare –  

Anexa nr. 4 

 

7.  
Elaborarea dispoziţiei de evacuare şi primire/repartiţie şi anunţarea instituţiilor, 

op.ec.(dacă este cazul) despre trecerea la aplicarea măsurilor de evacuare în situaţii 

de urgenţă, conform modelului prevăzut în anexa 3. 
                                     Presedinte C.L.S.U. 

Planul de evacuare –  

Anexa nr. 3 

 

8.   Transmiterea dispoziţiei de evacuare şi primire/repartiţie prin telefon/fax.                                      C.O.A.T. Planul de evacuare  

9.  
Actualizarea măsurilor de asigurare a acţiunilor de evacuare la primirea ordinului 

de evacuare, ce vizează, cu prioritate, următoarele domenii: cercetarea; ordinea şi 

siguranţa; asigurarea psihologică. 
                                     C.O.A.T. Planul de evacuare  

10.  

Realizarea dispozitivului de evacuare, care cuprinde: 

    a) centre de conducere şi coordonare a evacuării – sediul primăriei; 

   b) puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează – 

cămin cultural Poiana Mare, Liceul teoretic Poiana Mare, grădiniţa Poiana Mare, 

cămin cultural Tunarii Vechi, şc.cls. I-IV Tunarii Noi. 

    d) puncte de îmbarcare – cf.art. 26 alin.3 din OMAI 1.184/2006 şi puncte de 

debarcare – cf.art. 26 alin.1 din OMAI 1.184/2006; 

    e) puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate – cf.art. 26 

alin.1 din OMAI 1.184/2006. 

                                     Membrii C.C.C.E. Planul de evacuare  

11.  
Raportarea ierarhic, de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, despre 

începerea şi executarea acţiunilor de evacuare conform conţinutul Raportului-

sinteză este prevăzut în anexa nr. 7. 
                                     C.O.A.T. 

Planul de evacuare –  

Anexa nr. 7 

 

12.  
Încadrarea, organizarea, amenajarea şi asigurarea punctelor de adunare/ îmbarcare/ 

debarcare şi primire-repartiţie, a spaţiilor de cazare cu mobilier, cazarmament şi 

efective pentru desfăşurarea activităţilor de evacuare în situaţii de urgenţă. 
                                     

Membrii C.C.C.E. 

Personalul instit. 

publice şi populaţia 

Carnetul cu activităţile ce 

se desfăşoară în punctele de 

adunare/îmbarcare  

13.  
Organizarea şi asigurarea transportului, salariaţilor, bunurilor materiale, produselor 

alimentare. a obiectelor de valoare sau patrimoniu care se evacuează. 
                                     Membrii C.C.C.E. Planul de evacuare  

14.  Asigurarea măsurilor de siguranţă pe timpul transportului                                      Membrii C.C.C.E. Planul de evacuare  

15.  
Asigurarea asistenţei medicale în punctele de adunare imbarcare, pe timpul 

executării evacuării în punctele de debarcare şi localităţile de primire a  şi 

salariaţilor 
                                     Membrii C.C.C.E.  Planul de evacuare  
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Nr. 

Crt. 

Timp 

 

 

Activităţi ce 

se execută 
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e 
ex

ec
u

tă
 

D
o

cu
m

en
te

 c
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Ziua I  Ziua a II-a  

Ore                    

C
  

C
 +

 5
 m

in
 

C
 +

2
0

 m
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6
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1

2
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r
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C
 +

  
1

8
 o

r
e 

C
 +

  
2

4
 o

r
e 

 

16.  

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se 

realizează de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, în sistem raţionalizat, 

astfel: 

    a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin 

reţeaua comercială locală;b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării 

sau a situaţiei de urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; c) 

articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în 

funcţie de sezon. 

                                     Membrii  C.C.C.E.  Planul de evacuare  

17.  
Controlul desfăşurării acţiunii de evacuare din zonele afectate si a primirii 

populatiei şi salariaţilor în localităţile/locaţiile stabilite 
                                     Şef C.C.C.E. Planul de evacuare  

18.  
Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor/zonelor unde se 

organizează evacuarea de reprezentanţi ai I.S.U. „Oltenia” al jud. Dolj şi primăriei 

Poiana Mare. 
                                     

Reprezentanţi ai 

I.S.U. „Oltenia” al 

jud. Dolj şi primăriei 

Poiana Mare. 

Planul de evacuare  

19.  

    Realizarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa 

populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării, de către structurile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite 

din timp de normalitate, şi care constau în: asigurarea ordinii şi siguranţei publice 

în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie; evidenţa 

salariaţilor şi a persoanelor care se evacuează; dirijarea circulaţiei, asigurarea 

priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării coloanelor de evacuaţi; paza bunurilor 

materiale. 

                                     Membrii  C.C.C.E. Planul de evacuare  

20.  

    Asigurarea logistică a acţiunilor de evacuare care constau în ansamblul de 

măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare 

pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare (asigurarea fondurilor, mijloacelor de 

transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile 

prevăzute în planurile de evacuare). Principalele elemente ale logisticii acţiunilor 

de evacuare sunt: 

    a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă 

necesitate; 

    b) asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor 

(autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare); 

    c) asigurarea medicală şi sanitar-veterinară; 

    d) cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor; 

    e) asigurarea financiară. 

                                     Membrii  C.C.C.E. Planul de evacuare  

21.  
 Punerea în aplicarea a convenţiilor de prestări servicii (convenţii de prestări de 

servicii încheiate din timp şi anexate la planurile de evacuare în situaţii de 

urgenţă). 
                                     Preşedinte C.L.S.U. Planul de evacuare  

22.  

Asigurarea fondurilor financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de 

evacuare la nivel local, asigurate, după caz, din bugetul de stat şi bugetul local, 

precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate (fondurile 

financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la 

instituţii publice şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte 

fonduri legal constituite). 

                                     C.L.S.U. Planul de evacuare  

LOCŢIITOR ŞEF CENTRU 

    ŞEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                                               

PETCUŞIN ION
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Anexa nr.  7  

 

 

 

 

 

RAPORTUL-SINTEZĂ 
 

 

 

Reprezintă documentul informativ prin care comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă al comunei Poiana Mare aduce la cunoştinţă Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate. 

 

 

            Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul fiecărei zile şi la încheierea 

acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.  

 

 

Cuprinde:  

o concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă 

o consecinţele acesteia asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor 

o influenţa situaţiei de urgenţă asupra desfăşurării acţiunii de evacuare 

o acţiunile de evacuare executate, pe categorii şi localităţi 

o acţiunile de evacuare în curs de executare, pe categorii şi localităţi 

o acţiunile planificate şi neexecutate: 

 cauze 

 măsuri 

o alte date solicitate de eşalonul superior 

 

 

 
VICEPREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI POIANA MARE 

            Viceprimar, 

         BUZATU CLAUDIU 
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T A B E L CU SPAŢII POSIBIL A FI UTILIZATE PENTRU CAZAREA EVACUAŢILOR 

SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN COMUNA POIANA MARE 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

spaţiului de 

cazare 

Proprietar Adresa 

Nr. de camere ce 

pot fi folosite 

pentru evacuare 

Dacă este racordat la reţeaua 

de utilităţi publice 
Nr. de 

paturi 

Posibilităţi de 

preparare şi 

servire a hranei 

Alte date utile 

Nr 

camere 

Supra

faţa 

totala 

Înălţimea 

liberă  

Energie 

electrică 

Eng 

termică 
Apă Canalizare 

Da  Nu   
Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  

1.  

Liceul G.Şt. 

Marin  Poiana 

Mare 

Primaria 

Poiana Mare 

 

Poiana Mare  

20 
500 

mp 
5 m x  x  x   x 150 x  P+1 

2.  
Cămin cultural 

Poiana Mare 
17 

800 

mp 
8 m x  x   x  x 300  X  P+1 

3.  
Grădiniţa 

Poiana Mare 
5 

250 

mp 
7 m x  x  x   x 75 X    

4.  
Cămin cultural 

Tunarii Vechi 
Tunarii Vechi 3 

100 

mp 
5 m x  x  x   x 50 X   

5.  
Şc.cls. I-IV 

Tunarii Noi 
Tunarii Noi                
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 SITUAŢIA POPULAŢIEI, ANIMALELOR ŞI BUNURILOR MATERIALE CARE SE EVACUARE ÎN 

CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Localitatea din 

care se 

evacuează 

Sate 

aparţinătoare 
Numărul 

locuitori  

Localitatea 

şi judeţul 

în care se 

evacuează 

Natura şi 

cantitatea 

bunurilor 

materiale 

deţinute de 

populaţie 

Natura şi tipul 

mijloacelor de 

transport deţinute 

de populaţie 

Populaţia care se evacuează pe 

vârste(ani) 
Animale aflate în gospodăriile proprii 
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b

se
rv

aţ
ii
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e 
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P
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o
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e 

F
am

il
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 a
lb

in
e 

Com. Poiana 

Mare 

Poiana 

Mare 

Tunarii 

Vechi 

Tunarii 

Noi 

 

11.669 

5.638 – 

M 

6.031 - F 

Com. 

Poiana 

Mare, 

jud. Dolj 

Mobilier-120 t 

Furaje - 250 t 

Alte bunuri – 

400 t  

 

10 - tractoare 

9- remorci   

130 -auto  

68 -căruţe  

 
8
0
7
 

1
.2

9
1
 

1
.3

4
4
 

4
.8

5
1
 

3
.3

7
6
 

5
4
 

6
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1
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0
0
 +
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5
0

 

1
.5

3
0
 

2
6
5
 

7
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INSTITUŢII CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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O
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Primăria 

com. Poiana 

Mare 

Poiana 

Mare 
25 75 

Poiana 

Mare 

Com. Poiana 

Mare 

- - 14 - - - - 

11 birouri 

o magazie 

o arhivă 

P+1 

Lic. Teoretic 

+ structuri 

Poiana Mare  

Poiana 

Mare 
47 150 

 

42 
- 

 

5 

 

28 

98 

prescolari 

310 elevi 

- - 

 

2 

cancelarii 

2 arhive 

- 

Dispensar 

Uman 

Poiana 

Mare 
6 11 - 6 - - - 2 - 

 2 săli 

un 

laborator 

 

- 

Dispensar 

veterinar 

Poiana 

Mare 
2 8 - 2 - - - 1 - 

un 

laborator 

o magazie 

- 
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COMPONENŢA PUNCTELOR DE ADUNARE / ÎMBARCARE/PRIMIRE-REPARTITIE A EVACUAŢILOR ÎN SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 

Localitatea şi 

locul de dispunere 

al punctului de 

adunare 

Denumirea 

punctului 

Componenţa punctului de adunare 

Şeful 

punctului de 

adunare 

Înlocuitorul 

sefului 

punctului de 

adunare 

Personal pentru constituirea 

eşaloanelor  de evacuare, 

evidenţa populaţiei şi a 

bunurilor care se evacuează 

Personalul pentru 

îndrumarea şi fluidizarea 

circulaţiei 

Personal medical 

Personal pentru 

ordine şi 

siguranţă publică 

Personal pentru 

asigurarea 

logistică 

Liceul teoretic 

Poiana Mare  

Puncte de 

adunare 

       

Cămin cultural 

Poiana Mare 
   - - - - 

Grădiniţa 

Poiana Mare 
   - - - - 

Cămin cultural 

Tunarii Vechi 
   - - - - 

șc.cls. I-IV 

Tunarii Noi 
        

   Notă: Se completează cu creionul 
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LOCALITĂŢILE DIN/ÎN CARE SE EXECUTĂ EVACUAREA ŞI ITINERARIILE, INCLUSIV CELE DE REZERVĂ, CU 

PUNCTELE DE ADUNARE/ÎMBARCARE/DEBARCARE ŞI PRIMIRE/REPARTIŢIE  

ÎN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

 
Nr. 

Crt. 

Localitatea din care se 

evacuează 

Puncte de: Itinerar de deplasare Localitatea în 

care se 

evacuează 

Puncte de: 

Adunare Îmbarcare  De bază De rezervă Debarcare Primire/repartiţie 

 

1.  

Com. Poiana Mare  

 

Liceul 

teoretic 

Poiana Mare  

cf art. 26 

alin. 3 din 

OMAI 

1184/2006  

- - Poiana Mare 

 

 

cf art. 26 alin. 

1 din OMAI 

1184/2006 

 

 

cf art. 26 alin. 1 

din OMAI 

1184/2006 

2.  

Cămin 

cultural 

Poiana Mare 

3.  
Grădiniţa 

Poiana Mare 

4.  

Cămin 

cultural 

Tunarii 

Vechi 

5.  
șc.cls. I-IV 

Tunarii Noi 
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ROMÂNIA           Anexa nr. 13 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA ............................................. 

Tel. ........................ ; Fax ........................ 

Nr. ......................... din ........................... 

 

CONVENŢIE 
 

 

Încheiată între Primăria …………………………...…………. ( Comitetul Local Pentru Situaţii de 

Urgenţă) reprezentată prin Primar ...…..……………… preşedintele C.L.S.U. ................................... şi 

………………………….……...........……… în calitate de prestator. 

 În baza Ordinului M.A.I. nr. 1184/06.02.2006 privind întocmirea planului de evacuare a judeţului, 

se încheie prezenta convenţie în vederea desfăşurării operative a activităţii de evacuare a populaţiei 

……………………………. în caz de situaţii de urgenţă (inundaţii, situaţii de urgenţăe, epidemii, epizotii, 

etc.) în baza căreia solicitam următoarele categorii de tehnică, mijloace auto şi servicii : 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 Convenţia se va pune în aplicare la solicitarea C.L.S.U. al ………...........………………….. 

atunci când pe raza localităţii apar situaţii de urgenţă care necesită desfăşurarea activităţilor de evacuare. 

 Mijloacele solicitate se vor prezenta la sediul Primăriei ...................................... (sau într-un alt loc 

ce va fi precizat în momentul solicitării ) în interval de maxim 1 (una) oră de la solicitarea făcută de 

C.L.S.U. .......................................... 

 

 Obligaţii ale C.L.S.U. .................................... : 

- la terminarea activităţilor de evacuare se obligă să plătească, în termen de 30 de zile, costurile 

serviciilor prestate de către persoana fizică/juridică. 

Obligaţiile prestatorului : 

- să asigure în timpul şi la locul stabilit  tehnica, mijloacele auto şi serviciile solicitate, în stare de 

operativitate ; 

- să stabilească în mod corect contravaloarea serviciilor prestate. 

Nerespectarea prezentei convenţii de către una dintre părţi duce la dreptul de a intenta acţiuni în 

instanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte C.L.S.U. ................................ 

 

PRIMAR ................................................. 

PRESTATOR, 
 

.........................................................

......................................... 



NESECRET 

NESECRET 
 

 

 

 

 

 

 

RAZA DE EFICACITATE  A UNOR MIJLOACE DE ALARMARE 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului Puterea Destinaţia 

Raza de 

alarmare 

în teren 

deschis 

(m) 

Raza de alarmare 

în zone cu clădiri 

peste 20 m  (m) 

1.  
Sirena dinamică cu aer 

comprimat 
13 atm. 

Alarmarea localităţilor şi 

a zonelor industriale 

importante 

3 000- 

5 000 

1 500-  

2 500 

2.  
Sirena electrică de 

putere medie şi mare 
3-5 kw 

Alarmarea exterioară a 

localităţilor urbane şi a 

obiectivelor industriale 

500- 

800 

250- 

350 

3.  
Sirena statică cu aer 

comprimat 
6-8 atm. 

Alarmarea exterioară a 

localităţilor urbane şi 

obiectivelor şi alarmarea 

interioară a halelor 

industriale 

500- 

800 

250- 

350 

4.  Motosirenă 6 cp 

Alarmarea exterioară a 

localităţilor urbane şi a 

obiectivelor industriale 

300 150 

5.  Clopot de biserică - 
Alarmarea localităţilor 

urbane şi rurale 
400 200 

6.  
Sirenă electrică de 

putere mică 
0,6 kw 

Alarmarea interioară a 

obiectivelor industriale 
200 - 

7.  Sirenă de mână - 

Alarmarea interioară a 

obiectivelor şi alarmarea 

localităţilor rurale 

150 - 

8.  Fluier cu aer, abur - 
Alarmarea interioară şi 

exterioară a obiectivelor 
- 500-1500 

9.  

Sirenă electronică  

600 w 
Alarmarea exterioară a 

localităţilor şi a 

obiectivelor industriale 

2 500 500-1 000 

10.  1200 w 2 500 500-1 000 

11.  1800 w 2 500 500-1 000 

12.  2400 w 2 500 500- 1 000 

NOTĂ: Nivele de zgomot 

În locuinţă 
ziua 50-80 dB 

Noaptea 10-20 dB 

Birouri 45 dB 

Birouri dactilografiere 70 dB 

Depozite, garaje, complexe comerciale 60 dB 

Sală spectacol 40-100 dB 

Drumuri publice cu trafic mediu 70 dB 

Drumuri publice cu trafic intens 90 dB 

Hale cu zgomot 90-120 dB 

Aeroport (la 50 m) 130-140 dB 

Centru urban în plin trafic 90 dB 

Diferenţa dintre zgomotul de fond şi raza de eficacitate a mijlocului de alarmare determină raza efectivă de alarmare. 
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PRODUSE NECESARE UNEI PERSOANE LA ADĂPOSTIRE PE TIMP DE 15 ZILE 

-Raţie alimentară (o variantă)- 

 

Produse alimentare 

Cantitatea 

(g) 
Produse 

alimentare 

Cantitatea 

(g) 

Raţia 

zilnică 

Total 

pt. 15 zile 
Raţia zilnică 

Total 

pt. 15 zile 

ADULŢI MINORI 
Biscuiţi 140 2150 Biscuiţi 45 700 

Zahăr 50 750 Lapte praf integral 75 1250 

Sare 10 150 Zahăr 60 1000 

Cafea (extract) sau 

ceai 
6 90 Fulgi de cereale 30 500 

Conserve de carne 140 2100 
Conserve de 

legume 
140 2100 

Conserve de peşte 70 1200 Orez sau griş 10 150 

Conserve de legume 125 2000 Unt, margarină 15 250 

Paste făinoase sau 

orez 
90 1350 Ciocolată 20 300 

Unt, margarină sau 

untură 
30 500 Dulceaţă sau gem 30 500 

Ulei 50 750    

Ciocolată 30 500    

Dulceaţă sau gem 60 1000    

Lapte praf 60 1000    

NOTĂ: la baza de calcul s-a avut în vedere asigurarea a circa 2 500 cal./zi 

 

Altă variantă 

 

Produse alimentare Cantitatea (g) Produse alimentare Cantitatea (g) 

Lapte praf 400-500 Conserve de carne 6 000 

Sucuri 5 000  Gemuri 400 

Fructe (inclusiv citrice) 3 000 Ceai, cafea, cacao 150 

Zarzavaturi, legume 3 000 
Zahăr 150 

Sare  150 

Supă (concentrate) 3 000 Polivitamine (3 drejeuri/zi) 42 

 

MATERIALE DE UZ PERSONAL 
 

La adăpostire se recomandă ca fiecare să posede: 

 

1. Mijloace de protecţie a feţei şi a corpului (în special pentru adăposturi simple). 

2. Rezerva de alimente. 
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3. Rezerva de apă (se asigură centralizat pe adăpost). 

4. Actele personale. 

5. Schimburi-lenjerie de corp ()1-2. 

6. Haine groase. 

7. Pătură. 

8. Trusă sanitară-antichimică. 

9. Pungă de polietilenă de 5-10 kg. 

10. Medicamente şi materiale sanitare de uz general şi personal (ţinând seama de particularităţile 

individuale): 

a. alcool medicinal: 

b. tinctură de iod, soluţie; 

c. bromocet, soluţie 2%; 

d. cloramină (tablete); 

e. permanganat de potasiu; 

f. bicarbonat de sodiu; 

g. bromoval, extraveral; 

h. antinevralgice; 

i. tuburi de cauciuc; 

j. atele. 

11. Mijloace de igienă personală (săpun, prosop, pastă şi perie de dinţi), foarfece, briceag sau 

cuţit, ace de siguranţă şi cu gămălie. 

 

NOTĂ: 

 În fiecare adăpost se recomandă să existe: 

- aparat de radio; 

- lampă electrică cu alimentare la baterie (1-2 la 50 de persoane); 

- baterii rezervă pentru minumum 3-5 zile. 

 

 

ADĂPOSTIREA ANIMALELOR 
Cubajul minim (mc/animal) pentru adăpostire 

 

Felul animalelor 

Zone cu t=20°C şi 

stabulaţie 

peste 7 luni 

Zone cu t=20°C şi 

stabulaţie între 5-7 luni  

Zone cu t=20°C  

şi stabulaţie  

sub 5 luni 

Vaci în lactaţie,  

bovine la îngrăşat 
14-18 18-25 25-30 

Viţei-tineret bovin 8-12 10-14 12-16 

Scroafe în gestaţie 4-5 5-6 6-7,5 

Scroafe cu purcei 21 23 20 

Porci la îngrăşat 3,5 4,5 5 

Tineret ovin-oi 1-3 1,5-4 2-5 

Păsări 0,25-0,45 0,4-0,6 0,6-0,7 
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NORME DE CONSUM PENTRU MATERIALE DE TRATARE SPECIALĂ 

Personal  
 

Efectiv 

personal 

DEGAZARE DEZACTIVARE 

Durata 

(min.) 

Nr. de 

persoane/d

uş h 

Săpun 

(g) 

Cloramină 

2 % (l) 

Apă 

(l) 
Săpun 

(g) 

Acid 

acetic 3 

% (l) 

Apă 

(l) 

O 

persoană 
30 0,2 30-35 30 0,2 30-35 15/20 6-8 

 

NORME DE CONSUM APĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE (1 om/zi) 

(În afara nevoilor de stingere a incendiilor şi medico-sanitare) 

 

Asigurare cu apă 

Apă suficientă Lipsă de apă 

cu 

raţionalizare 

fără 

raţionalizare 

cu 

restricţii 
fără restricţii 

Pentru consum individual 2,5 4,0 2,5 4,0 

Pentru preparatul hranei 3,0 3,5 - - 

Pentru spălat veselă 0,5 1,0 - - 

Pentru spălat mâinile 2,5 3,0 - - 

TOTAL 8,5 11,5 2,5 4,0 

NOTĂ: Durata maximă 2-3 zile. 

 

 

NORME DE ASIGURARE CU APĂ ÎN CONDIŢII DE CONTAMINARE  

CU ARME DE NIMICIRE ÎN MASĂ (orientativ) 

 

Brutării (pentru 1 kg pâine) 1,0 1,0 

Îmbăiere 45,0 - 

Spălat rufe (pe complet) 40,0 - 

Alimentare autovehicule 

              -de 2-3 tone 

              -     3-5 tone 

              -      5-12 tone 

 

13-15 

20 

45 

 

13-15 

20 

45 

Alimentare tractoare 60 60 

Spălat autovehicule 75-150 - 

Tratare specială 
- dezactivarea terenului 

- soluţii degazare dezinfectare teren 

- spălarea terenului 

- autocamioane 

- autobuze 

- maşini de spălat 

- autoturisme 

- tratarea specială a echipamentului de protecţie 

- tratarea echipamentului (bumbac) 

- tratarea totală a personalului 

 

5-15 l/mp 

0,5-1,5 l/mp 

3,5-8,0 l/mp 

600-800 l 

800-1 000 l 

500-1 000 l 

400 l 

10 l/cpl. 

10 l/cpl. 

45 l/pers. 

Lucrări urgente 

2,5 (2,5-3,5 l/mp) 

0,5-1,5 l/mp 

3,5-5,0 l/mp 

sol. dezactiv. 15-30 l 

sol. degazare 30-100 l  

- 

- 

10 l/cpl. 

- 

minim 25-30 litri 

 


