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MODUL DE EVACUARE A PERSOANELOR, ANIMALELOR ŞI BUNURILOR MATERIALE 

ÎN CAZUL APARIŢIEI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

           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.  

Evacuarea în situaţii de urgenţă se execută, de regulă, pe teritoriul municipiului, 

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 municipiului de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării 

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 Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 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  Planului de evacuare în situaţii de 

urgenţă. 

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

gradul de asigurare cu mijloace de transport, astfel: 

- 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. 

 

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

Evacuarea populaţiei se execută în baza dispoziţiei de evacuare emisă de 

primarul municipiului, sau după caz, în baza ordinului de evacuare emis de prefectul 

judeţului Neamţ.  Pentru alarmarea populaţiei se folosesc sirenele electrice/ 

electronice, clopotele bisericilor de la bisericile din localitate şi alte mijloace. 
Se evacuează: 

- personalul primăriei şi unele instituţii publice sau operatori economici importanţi, cu membrii 

de familie care nu sunt încadraţi în muncă şi bunurile materiale necesare continuării activităţii acestora; 

- copii, bătrânii şi bolnavii, precum şi alte categorii de cetăţeni care nu pot participa la acţiuni de 

salvare sau în sprijinul acestora; 

- populaţia disponibilă; 

- colectivităţi de animale care pot fi în pericol; 

- bunuri materiale din patrimoniul cultural naţional, documente arhivistice, tehnice, utilaje 

unicat, etc.; 

- instituţii publice şi operatori economici propuşi de autorităţile de specialitate ale administraţiei 

publice centrale şi locale, care îşi pot desfăşura activitatea în alte locaţii; 

- depozite de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi cerealiere; 

- diferite materiale importante; 

 

Calculul numărului populaţiei evacuate ( de principiu): 

- 60% - prin autoevacuare; 

- 30 - 35%- evacuare odată cu operatorii economici( salariaţi şi familiile acestora); 

- 5 -10 % - populaţie care nu are mijloace pentru aotoevacuare şi se evacuează cu mijloace puse 

la dispoziţie de autorităţile orăşeneşti; 

Timp de evacuare: 

- imediat după identificarea pericolului sau după producerea acestuia. 

 

Evacuarea populaţiei, colectivităţilor de animale şi a unor categorii de bunuri materiale la nivelul 

oraşului şi se impune în cazul producerii următoarelor tipuri de risc: accident chimic, inundaţii de mari 

proporţii, accidente la contrucţiile hidrotehnice, alunecări de teren, ş.a.; 

 

În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea, respectaţi regulile: 

- respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând, din zonele cele mai 
periculoase; 
- înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi 

ferestrele; 

- scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie; 
- la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale şi, o rezervă de alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc de 
iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros şi  îmbrăcăminte mai groasă; 

- după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi 
copiii, respectaţi măsurile stabilite. 

Măsuri vitale în situaţii de urgenţă pentru cetăţeni 

 

 - CETĂŢENII TREBUIE SĂ SE PREGĂTEASCĂ DIN TIMP PENTRU SITUAŢIILE DE URGENŢĂ: 

INUNDAŢII, ALUNECĂRI DE TEREN, FENOMENE METEO PERICULOASE.  

 - FIECARE FAMILIE POATE FI PUSĂ ÎN SITUAŢIA DE A PĂRĂSI LOCUINŢA.  

 - PENTRU ASTFEL DE CAZURI CETĂŢENII TREBUIE SĂ AIBE PREGĂTIT RUCSACUL DE 

URGENŢĂ.  

 



        ACESTA TREBUIE SĂ CONŢINĂ:  

- Apă;  

- Alimente compacte şi uşoare: cutii de conserve,alimente deshidratate, biscuiţi, sucuri, cafea, ceai, 

alimente pentru copii;  

- Îmbrăcăminte şi încălţăminte;  

- Un sac de dormit sau pături;  

- O trusă de prim ajutor : medicamentele personale, analgezice, antiseptice;  

- Aparate utile: aparat radio cu baterii de schimb, lanternă, telefon mobil, fluier;  

- Articole de igienă: hârtie igienică, săpun, pastă de dinţi, periuţă de dinţi;  

- Acte personale: carţi de identitate, carnete de asigurări medicale, bani. 

 

-  ÎN CAZUL ÎN CARE AUTORITĂŢILE DISPUN EVACUAREA DE URGENŢĂ A LOCALITĂŢII, 

CETĂŢENII TREBUIE SĂ RESPECTE DECIZIA DE EVACUARE.  

- LOCUINŢELE  VOR FI PĂZITE/SUPRAVEGHEATE DE REPREZENTANŢII POLIŢIEI, POLIŢIEI 

LOCALE ŞI JANDARMERIEI.  

- CETĂŢENII NU TREBUIE SĂ-ŞI PUNĂ ÎN PERICOL VIAŢA REFUZÂND  EVACUAREA. 

 

 ■ Deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi; dacă aţi fost surprins de 

viitură, urcaţi-vă la etajele superioare ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.  

■ În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la etajele superioare.  

■ Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică.  

■ Încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi distruse de vânturi puternice, de curenţii de apă 

sau de obiectele duse de curenţii de apă.  

■ Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, stabilite de autorităţi.  

■ Când părăsiţi locuinţa, nu vă deplasaţi prin curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul şi să vă puneţi 

viaţa în pericol. Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată. 

 

 - CETĂŢENII  TREBUIE SĂ SPRIJINE AUTORITĂŢILE ŞI FORŢELE DE INTERVENŢIE  

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN ACŢIUNILE PE CARE LE DESFĂŞOARĂ PENTRU 

GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ.  

 

ACEŞTIE POT  AJUTA  PRIN : 

  - Realizarea îndiguirilor ;  

  - Încărcarea sacilor cu nisip pentru diguri;  

  - Transportul materialelor utilizate pentru diguri şi consolidări;  

  - Punerea la dispoziţie a utilajelor, uneltelor şi autovehicolelor proprii.  

 

 

 

 

 

FIECARE CETĂŢEAN TREBUIE SĂ ACORDE AJUTOR SEMENILOR AFLAŢI ÎN PERICOL 

SAU ÎN DIFICULTATE, CÂND ŞI CÂT ESTE RAŢIONAL POSIBIL! 

 

 


