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DISPOZIȚII GENERALE  
 

              INTRODUCERE 
 
             Prin evacuare se înţelege 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 populației, 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. 

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

execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul situaţiilor 

de urgenţă se stabilesc pentru fiecare tip de risc, de personalul cu atribuţii în domeniu, din cadrul 

municipiului Târgoviște, se avizează de către Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Judeţean ,, BASARAB ” Dâmbovița şi de vicepreşedintele Comitetului pentru Situaţii de 

Urgenţă al municipiului Târgoviște şi se aprobă de preşedintele Comitetului pentru Situaţii de 

Urgenţă al municipiului Târgoviște, primarul municipiului Târgoviște . 

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

evacuarea din zona afectată/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. 

     TERMENI ŞI DEFINIŢII 

evacuarea - măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori 

producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi 

afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de 

populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a 

persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici; 

starea de alertă - se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de 

prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecințelor situaţiei de urgenţă; 

situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi 

intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale 

importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni 

urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 
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amploarea situaţiei de urgenţă - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia 

în care sunt ameninţate sau afectate viaţa persoanelor, funcţionarea instituţiilor statului democratic, 

valorile şi interesele comunităţii; 

intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de 

perturbare a stării de normalitate; 

starea potențial generatoare de situaţii de urgenţă: complex de factori de risc care prin evoluția 

lor necontrolată şi iminenţa ameninţării ar putea aduce atingere vieţii şi populaţiei, valorilor 

materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 

iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei 

situaţii de urgenţă; 

managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate 

de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea 

surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea 

variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; 

monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a 

dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, 

evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse 

pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 

factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, 

care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 

tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri 

de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau 

scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul 

serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de 

amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici; 

gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a 

factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, 

înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs 

de evenimentele excepţionale respective; 

intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în 

scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor 

acesteia; 



 2019 Pagină 4 
 

dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate 

de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, 

intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin 

regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgență, elaborate şi aprobate potrivit legii; 

situaţie de protecţie civilă - situaţia generată de iminența producerii sau de producerea 

dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenționale care, prin nivelul de 

gravitate, pun în pericol sau afectează viața, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu; 

înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenta producerii sau 

producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale 

sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie; 

avertizare - aducerea la cunoștința populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenta producerii 

sau producerea unor dezastre; 

prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre 

probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 

alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminența 

producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 

adăpostire - măsura specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor 

culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale 

adversarului.  

Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţia personalului în 

situaţii de urgență, proiectate, executate, dotate şi echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor 

tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență şi aprobate de ministrul 

administraţiei şi internelor. 

 

            Baza legală : 

Baza legală folosită în elaborarea prezentului plan este reprezentată de următoarele acte 
normative: 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

- Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă în România, actualizata; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 642 din 2005, pentru aprobarea criteriilor de 

clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri 
specifice; 
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- Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Hotărâre nr. 94 din 2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 

naţional pentru situaţii speciale de urgenţă modificat și completat prin Hotărârea nr. 
1151/2014; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 

 

 
             A. SCOPUL  ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

 

         Scopul acţiunilor de evacuare îl reprezintă luarea măsurilor de protecţie civilă înainte, pe timpul 

sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, pentru scoaterea în mod 

organizat, în totalitate sau parţial, din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în vederea protejării 

vieţii şi sănătăţii populaţiei, a instituţiilor publice,operatorilor economici, bunurilor materiale cu 

valoare economică sau care fac parte din patrimoniul cultural naţional, valorilor arhivistice de pe 

teritoriul localităţii ,asigurarea continuităţii desfăşurării activităţilor economico - sociale şi politice , 

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

situaţii de urgenţă . 

Acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului, ori după producerea 

acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. 

În cazul producerii unor situaţii de urgenţă, populaţia din zonele afectate va fi evacuată 

parțial sau total, pe teritoriul municipiului, în zone neafectate sau în alte localităţi de pe teritoriul 

judeţului Dâmbovița . 

 

                     B.CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 

 

 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 acesteia. 

 În caz de situaţii de urgenţă, acţiunea de evacuare va începe imediat după identificarea 

pericolului ori după producerea acestuia . 

 Pe teritoriul municipiului Târgoviște, având în vedere, dispunerea geografică, particularităţile 

reliefului, importanţa economico – socială a instituţiilor publice şi a operatorilor economici, pot 

apărea urmatoarele tipuri de risc, generatoare de situaţii de urgenţă : 
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1.   Riscuri naturale 

                           Fenomene meteorologice periculoase 

 

 Furtuni – manifestate prin vânturi puternice, precipitaţii sub formă de ploaie căzute în 

cantităţi ce depăsesc debitul normal, căderi de grindină ; 

 Inundaţii – provocate de creşterea debitului peste cotele normale ale râului Ialomița, 

pârâului Mierea, lacului Priseaca pe cursul râului Ilfov,  precum şi de topirea bruscă a zăpezii  

 Seceta – manifestată prin lipsa precipitaţiilor şi temperaturilor foarte ridicate ; 

 Ingheţul – provocat de temperaturi foarte scăzute, formarea de poduri si baraje de 

gheată pe cursurile apelor, căderilor masive de zăpadă, chiciură, poleiul.  

Incendii de pădure  – furtunile însoţite de fulgere, precum şi vânturile puternice asociate cu 

temperaturile ridicate, în special în perioadele secetoase şi îndeosebi asupra vegetaţiei uscate uşor 

inflamabile, contribuie la aprinderea cu repeziciune a focului pe suprafeţe mari   . 

 

  

                      Fenomene distructive de origine geologică 

                        

          Alunecările de teren – se produc pe versanţii dealurilor prin deplasarea rocilor de–a lungul 

pantei sau lateral ca urmare a unor fenomene naturale ( ploi torenţiale, miscări tectonice, eroziuni 

puternice etc. ) ; 

 Cutremure de pamânt – sunt mişcări bruşte ale scoarţei terestre, care produc unde elastice şi 

trepidaţii cu un impact puternic asupra asezărilor umane.  

 Eșecul utilităților publice – distrugerea parţială sau totală a reţelelor de alimentare cu apă 

potabilă, energie electrică, comunicaţie ( relee de radio, televiziune, telefonie ), care afectează 

grav desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor instituţiilor publice locale . 

 Căderi de obiecte din atmosfera sau cosmos– căderi de materiale cosmice reprezentate în 

cea mai mare parte de praf cosmic şi de meteoriţi de dimensiuni mici, care se aprind şi ard în 

atmosferă înainte de a ajunge la sol, sau a unor sateliţi artificiali ( s-au bucăţi din acestia ), care 

îşi părăsesc orbita datorită unor defecţiuni tehnice, iar recuperarea lor înaintea intrării în 

atmosferă este imposibilă . 

2. Riscuri biologice  

 Epidemiile – fenomene biologice care se manifestă prin îmbolnăviri în masă ale populaţiei 

datorită unor agenţi patogeni ( viruşi, riketsiile, bacteriile, fungii şi protozoarele ) ; 
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  Epizootiile – fenomene biologice care se manifestă prin răspândirea în masă  în rândul 

animalelor a unor boli infecto – contagioase, unele dintre ele putând fi transmise şi la oameni  

prin contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul  produselor de origine animală 

contaminate .   

 

         B. 1. În cazul producerii unor inundaţii 

 

Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 municipiul Târgovişte este afectat de inundaţii in 

partea de N. –  N.V. , cartier Priseaca, cartier Romlux,– la precipitatii abundente peste 100 l. /  mp. / 

24 h.;  N. - N.E., Aleea Mănăstirea Dealului segment C.F. / comuna Răzvad – sat Valea Voievozilor, 

str. Canalului ( fara case ) și zona Sârbi – fără case . 

In municipiului Targoviste s-au înregistrat fenomene meteorologice mai semnificative : 

- în anul 2005 cand regimul pluviometric a depășit 100 l. / mp / 24 h ; 

- în anul 2007 in lunile iunie si iulie s-au produs au fost vijelii de mare intensitate sub 

formă de tornadă si descarcări electrice, care a afectat peste 70 clădiri care au rămas 

fără acoperişuri; 

- în anul 2010 datorită topirii bruște a zăpezii, cartierul Romlux, str. Calea Câmpulung 

și zona supermaket Penny ( autogară ), au fost iundate; 

- în anul 2010  în perioada iunie – august s-a caracterizat  printr-un regim 

pluviometric care a depășit frecvent 50 l. / mp / 24 h. .  

- în anul 2015, datorită perioadelor lungi de precipitaţii s-au produs frecvent iundaţii 

în zonele : Aleea M. Dealu, str. Magrini, cartier Romlux, str. Cooperaţiei ( zona 

Spital ) . 

- 2014 – 2017 o perioada caracterizată prin ploi abundente cu depășirea frecventă a 50 

l / m2, producând spălarea albiei râului Ialomița în sectorul municipiului Târgoviște . 

- în perioada 2010 – 2017, pe timp de vară temperaturile au depăşit frecvent limitele 

de confort termic – frecvenţă mare a incendiilor de vegetaţie ;  

- în perioada 2016 - 2018, datorită perioadelor lungi de precipitaţii din lunile mai, 

iunie  şi iulie s-au produs frecvent iundaţii în zonele : Aleea M. Dealu, str. Magrini, 

str. Cooperaţiei ( zona Spital ),  pasaj Romlux  și cartier Priseaca . 

 

Evacuarea populaţiei în spațiile de cazare stabilite de către C.L.S.U. al  municipiului Târgoviște 

este  organizată astfel : 
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 Spații de cazare : 

            - în prima urgenţă intră populaţia care nu se poate deplasa - Căminul Cultural ,, Matei 

Voievod “ –  pentru bătrâni instituționalizați  anexa …; 

-  Școala Generală Priseaca pentru locuitorii cartierului ,, Priseaca “, anexa …… ; 

- Sala de sport a Școlii Generale nr. 13 – pentru locuitorii cartierului ,, Romlux “, anexa 

nr.  2  ;  

 evacuarea / autoevacuarea persoanelor se realizează pe jos cu bunurile de uz strict 

personal, pe itinerariile stabilite, anexa nr. 11; 

 evacuarea primăriei municipiului Târgoviște (dacă este cazul) -  se realizează în locația 

care v-a fi stabilită de către preşedintelui C.L.S.U.,  în funcție de situație ; 

 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locaţiile altor gospodării neafectate, 

prin grija proprietarilor ( deasemenea  şi hrănirea ) ; 

 spațiile de cazare organizează puncte de primire evacuați cu sprijinul S.V.S.U., Poliția 

Locală și S.P.C.L.E.P. 

 puncte de primire-repartiţie, conform anexei nr. 11.     

 

          B. 3. În cazul producerii unor cutremure de pământ 
      

 Evacuarea populaţiei, instituțiile și direcțiile Consiliului Local al municipal Târgoviște      

( Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Managementul Proiectelor, D.AP.P.P., Compania 

de Apă Târgoviște – Dâmbovița, Poliția Locală, Direcția de Salubritate, S.C. ECO-SAL 2005 S.A., 

Direcția de Asistență Socială, Direcția Complex Turistic de Natație, Grădina Zoologică, S.C. 

Municipal Construct S.A., Teatrul Municipal Târgoviște, Municipal Security, Clubul Sportiv 

Municipal, A.I.T.T., Servicii Publice Municipale Târgoviște, ca ordonatori de credite, întocmesc 

planuri proprii ) și operatorii economici, valorilor de patrimoniu şi arhivistice – anexa nr. 2, 

animalelor se execută în locațiile care vor fi stabilite, în funcție de situație, conform dispoziţiei 

preşedintelui C.L.S.U.  al municipiului Târgoviște, astfel : 

 evacuarea / autoevacuarea populației se execută pe urgenţe, astfel :  

- Urgența  I a - populația din clădirile care s-au prăbușit și care numai pot oferi 

siguranță şi condiții de locuit,  anexa nr. 2 a, 2 b ; 

- Urgența a II a - populaţia care nu se poate deplasa ( bolnavi, persoane cu 

dizabilităţi, bătrâni, copii ), anexa nr. 1  ;  

        - evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi 

afectate se realizează conform  anexei nr.  2 a, 2 b   ; 
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 spațiile de cazare sunt stabilite în sălile de sport ale școlilor generale și liceelor din 

fiecare microraion și zonele posibil afectate, anexa nr. 2 a ; 

 în cazul depășirii capacității de răspuns a C.L.S.U., se stabilește un spațiu de cazare de 

rezervă, Sala Polivalentă din bdul. Unirii 1918 ; 

 în cazul afectării spațiilor mai sus menționate se constituie Tabăra de Sinistrați pe 

stadionul municipal, stadionul Petrolul, anexa nr. 1a,1 b, 1 c,  de bază, Locația nr. 1 

și de rezervă : zonă str. Petru Cercel,  vis a vis de Mall Crizantema Plaza și Locația 

nr. 2 a de rezervă  : Șoseaua Găiești limită S.C. OȚELINOX S.A., 2 b de rezervă, 

Locația nr. 2 .   

 evacuarea primăriei municipiului Târgoviște (dacă este cazul) -  se realizează în 

locațiile care vor fi stabilite de către preşedintelui C.L.S.U.,  în funcție de situație ; 

 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locaţiile altor gospodării 

neafectate, prin grija proprietarilor ( deasemenea  şi hrănirea ) ; 

 deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare, se va 

executa pe itinerariile care se vor stabili împreună cu poliția municipiului Târgoviște, 

anexa nr. 11 .                 

Graficul activităților de evacuare pe minute / ore / zile, anexa nr. 8 . 

     Forțe de intervenție la dispoziția președintelui C.L.S.U al municipiului Târgoviște, conform 

anexei nr. 8 a . 

 Puncte de primire-repartiţie, conform anexei nr. 11.     
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C. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE READUCERE  
A     POPULAŢIEI ŞI A BUNURILOR MATERIALE EVACUATE LA  
RESTABILIREA STĂRII DE NORMALITATE ( anexa nr. E. 1 ) 
 
 

        C.1 Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea inundaţiilor 
 
Nr. 
crt. 

Activitati 
desfasurate 

     Planificarea 
     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 
   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a  
zonelor afectate 

Permanent Membrii Comp. 
Prevenire – S.V.S.U. 

 Membrii C.L.S.U.  
Mun. Târgoviște     

 
2. 

Asigurarea informarii permanente a 
populatiei despre masurile  
urgente ce se impun 

 
Permanent 

 
Presedintele C.L.S.U. 

Membrii C.O.A.T. 
C.L.S.U.  și SVSU 
Mun. Târgoviște     

 
3. 

Asigurarea cazarii , aprovizionarii cu 
hrana , apa potabila , bunuri de stricta 
necesitate , distribuirea de ajutoare 
umanitare , persoanelor sinistrate        
( cand situatia impune ) 

 
Permanent 

Presedintele C.L.S.U. 
si presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a 
Evacuarii S.U. 

Membrii C.O.A.T. 
– anexa nr. 9, 10,  
C.L.S.U. , S.V.S.U., 
Poliția Locală, 
direcțiile 
subordonate  CL 

 
 

4. 

Refacerea si repunerea in functiune  
a conductelor si instalatiilor de  
alimentare cu apa potabila , energie  
electrica , gaze naturale , in zonele 
afectate  

 
Imediat ce 

situaţia permite 

Echipe specializate 
ale societatilor de 
 Distributie ( Comp. 
Apă  Gaz SUEZ, 
Electrica) 

Operatori 
economici 
deținători de utilaje. 
Populația mun.din 
zonele afectate  

 
 

5. 

Evacuarea apelor  rezultate din 
inundaţii din subsolurile şi incintele 
instituţiilor, obiectivelor econmico-
sociale şi de pe  
terenurile agricole prin punerea în 
funcţiune a  mijloaceloe specifice de 
pompare mobile şi amenajarea 
şanţuriloe de scurgere 

 
 

Imediat ce 
situaţia permite 

Echipe specializate 
proprii şi ale 
instituţiilor C.L. 
precum, SVSU şi cele 
solicitate ca sprijin 

 
 
Locuitorii 
proprietari 

 
 

6. 

 
Demolarea lucrărilor de apărare care 
impiedică desfăşurarea normală  
activităţilor şi recuperarea 
materialelor care pot fi utilizate 
pentru reabilitarea  acestora 

 
Imediat ce 

situaţia permite 

Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii , Serv. 
urbanism din cadrul 
Primăriei, SVSU 

 
Locuitori mun., 
echipe  
specializate propriii 
şi primite în sprijin 

 
7. 

 
Menţinerea în continuare a 
restricţiilor privind consumul de apă 
şi alimente din surse neavizate 

 
Permanent 

Cadrele medicale ale 
Sp. Jud., D.S.V.. 
C.L.S.U. Locuitori 
mun.,  Poliția Locală,  

Membrii Comp. SU 
– S.V.S.U., 
D.A.P.P.P., echipe 
specializate  primite 
în sprijin 

 
 

8. 

Mentinera in continuare a măsurilor 
de paza a bunurilor locuitorilor, atât a 
celor care au fost evacuate cat si a 
celor care nu au putut fi evacuate , 
asigurarea ordinii publice  atat in 
zonele afectate cat si locatiile stabilite 
pentru evacuati  

 
 
 

Permanent 

Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii , șef 
C.O.A.T. 

Poliția Locală, 
Poliția Mun. 
Târgoviște, 
subunități MAI și 
MApN 
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9. 
Repartizarea eficientă în  
continuare a fortelor si mijloacelor de 
interventie , puse la dispozitie  

 
       Permanent 

Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a Ev. 

 
Poliția Mun. 
Târgoviște, I.J.P. 
Dâmbovița 

 
 

10.  
   Asigurarea cu mijloace de  
transport si materiale de interventie 

 
 

Permanent 

 
Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii  

Managerii  
societatilor de pe 
raza mun. 
Târgoviște care pot 
pune la dispozitie 
mijloacele si  
materialele 
solicitate 

 
 

11. 

Asigurarea cu fonduri bănești pentru 
sustinerea activitatilor de evacuare, 
prin solicitarea de  
suplimentare a sumelor  , de la 
 institutiile abilitate ( Prefectura , 
Consiliul Judetean Dambovita , 
Societatea de Cruce Rosie , etc. ) 

 
 

Permanent 

 
 
 
Presedintele C.L.S.U. 

 
C.L., salariați ai 
primăriei deleg de 
primar .   
 

 
12. 

 
Evaluarea pagubelor fizice si  
valorice determinate de inundatii 

 
Imediat ce 

situaţia permite 

 
Presedintele C.L.S.U 

C.L., salariați ai 
primăriei deleg de 
primar .   

 
13. 

Repunerea in functiune a  
obiectivelor social – economice 
afectate 
 

Imediat ce 
situaţia permite 

 
Membrii C.L.S.U.  Managerii  

obiectivelor social – 
economice 

 
14. 

Sprijinirea populatiei pentru refa-
cerea sau repararea 
locuințelor/gospodăriilor avariate sau 
distruse 

Imediat ce 
situaţia permite Membrii C.L.S.U.  

Locuitori mun. 
neafectați, alte forte 
de interventie 
primite în spijin 

 
15. Acordarea in continuare a  

asistentei medicale a populatiei 

 
Permanent Medicii si asistentii ai 

D.S.P. Dâmbovița . 

Serv. Ambulanță 
Dâmbovița, Sectiile 
de specialitate ale 
Sp. Jud.  Targoviste 

 
16. 

Acordarea asistentei medicale 
 veterinare a animalelor si pasarilor 
evacuate in locatiile prestabilite 

Permanent Medicul coordonator 
Personal specializat 
D.S.V. Dâmbovița 

Directia Sanitar 
Veterinara  
Dambovita 

 
 
 

17. 

 
 
Acordarea asistentei religioase si 
inhumarea eventualelor cadavre 

 
 

Imediat ce 
situatia permite 

 
 
Protoeriile și preoții 
responsabili membrii 
C.L.S.U. ( N și S. ) 

Presedintele 
C.L.S.U. , 
presedintele 
Centrului de Condu 
cere si Coordonare 
a Evacuarii  

 
18. 

Colectarea cadavrelor de animale şi 
păsări moarte în urma prăbuşirii 
anexelor gospodăreşti şi incinerea-rea 
acestora în locuri special amenajate 

 
Imediat ce 

situatia permite 

Personal specializat 
D.S.V. Dâmbovița, 
S.V.S.U., Dir. 
Salubrietate  
 

Locuitori  mun. 
afectați, alte forte 
de interventie 
primite in spijin 
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C.2 Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea cutremurului  
de pământ ( anexa nr. E. 1 ) 

 
Nr. 
crt. 

Activitati 
desfasurate 

     Planificarea 
     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 
   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a  
zonelor afectate 

Permanent Membrii Comp. 
Prevenire – S.V.S.U. 

 Membrii C.L.S.U.  
Mun. Târgoviște     

 
2. 

Asigurarea informarii permanente a 
populatiei despre masurile 
 urgente ce se impun 

 
Permanent 

 
Presedintele C.L.S.U. 

Membrii C.O.A.T. 
si C.L.S.U., anexa 
nr. 9, 10 

   
 
  3. 

Asigurarea cazarii , aprovizionarii cu 
hrana , apa potabila , bunuri de stricta 
necesitate , distribuirea de ajutoare 
umanitare , persoanelor sinistrate ( 
cand situatia impune ) 

 
 

Permanent 

Presedintele C.L.S.U. 
si pesedintele  
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii S.U. 

 Membrii  C.L.S.U., 
S.V.S.U., Comp. 
Prevenire – 
S.V.S.U. 

 
 

4. 

Refacerea si repunerea in functiune  
a conductelor si instalatiilor de  
alimentare cu apa potabila , energie  
electrica , gaze naturale , in zonele 
afectate  

 
Imediat ce situaţia 

permite 

Echipe specializate ale 
societatilor de 
 distributie ( Comp. 
Apă,  Gaz SUEZ, SD 
Electrica) 

 
 
Locuitori mun., 
operatori economici 
deținători de utilaje . 

 
 

5. 
Demolarea construcţiilor  
 afectate care nu mai pot fi locuite sau 
utilizate şi tramsportul materialelor 
rezultate din demolări, care nu pot fi 
utilizate pentru reconstrucţie 

 
Imediat ce situaţia 

permite 

Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii , Serv. 
Urbanism, echipe 
specializate,  SVSU 

 
Locuitori mun. 
neafectați, echipe  
specializate propriii 
şi primite în sprijin 

 
 

6. 

Menţinerea în continuare a 
restriciilor privind consumul de apă şi 
alimente din surse neavizate 

 
 

Permanent 

Cadrele medicale, 
Compania de Apă, 
DSV  

Membrii Comp. 
Prevenire – 
S.V.S.U., locuitori 
mun. neafectați 

 
 
 

7. 

Mentinera in continuare a  
masurilor de paza a bunurilor 
locuitorilor  atat a celor care au fost 
evacuate cat si a celor care nu au 
putut fi evacuate , precum si 
asigurarea ordinii publice  atat in 
zonele afectate cat si locatiile stabilite 
pentru evacuati  

 
 
 

Permanent 
Presedintele C.L.S.U.  
 

Poliția Mun. 
Târgoviște, Poliția 
Locală  alte 
subunități MAI și 
MApN 

8. 
Repartizarea eficienta in  
continuare a fortelor si mijloacelor de 
interventie, puse la dispozitie  

 
Permanent 

Presedintele C.L.S.U. 
Presedintele Centrului 
de Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii 

 
Membrii C.L.S.U. 

 
 

9. 

 
 
Asigurarea cu mijloace de  
transport si materiale de interventie 

 
 

Permanent 

 
Presedintele C.L.S.U. 
si Presedintele 
Centrului de 
Conducere si 
Coordonare a  
Evacuarii  

Managerii  
societatilor de pe 
raza mun. 
Târgoviște care pot 
pune la dispozitie 
mijloacele si  
materialele 
solicitate 
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Nr. 
crt. 

Activitati 
desfasurate 

     Planificarea 
     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 
   colaboreaza  

 
 

10. 

Asigurarea cu fonduri banesti pentru 
sustinerea activitatilor de evacuare , 
prin solicitarea de 
 suplimentare a sumelor  , de la 
institutiile abilitate ( Prefectura , 
Consiliu Judetean Dambovita , 
Societatea de Cruce Rosie , etc. ) 

 
 

Permanent 

 
 
 
Presedintele C.L.S.U. 

C.L., salariați ai 
mun.  deleg de 
primar .   

 
11. 

 
Evaluarea pagubelor fizice si valo-
rice determinate de cutremur 

 
Imediat ce situatia 

permite 

 
Presedintele C.L.S.U 

Aceste estimări se 
fac de specialişti în 
seismologie, 
construcţii, 
geologie, etc 
Membrii C.L.S.U. , 
salariati ai 
municpiului delegati 
de președintele 
CLSU 

12. Repunerea in functiune a 
obiectivelor social – economice 
afectate 

Imediat ce situatia 
permite Membrii C.L.S.U.  

Managerii  
obiectivelor social – 
economice 

13. Sprijinirea populatiei pentru  
refacerea sau repararea gospodariilor 
avariate sau distruse de seism 

Imediat ce situatia 
permite Membrii C.L.S.U.  

Locuitori mun.  
neafectați și alte 
forte de interventie 
primite în spijin 

 
14. 

Acordarea in continuare a  
asistentei medicale a populatiei 

Permanent 
Medicii si asistentii ai 
Sp. Jud Tgv., medicii 
de familie  

Serv. J. de 
Ambulanță, Sectiile 
de  
specialitate ale Sp. 
Jud.  Targoviste 

 
15. 

Acordarea asistentei medicale 
 veterinare a animalelor si pasarilor 
evacuate in locatiile prestabilite 

Permanent Medicul coordonator 
si asistentul veterinar 
de la dispen 
sarul veterinar Tgv. și 
DSV 

Directia Sanitar 
Veterinara  
Dambovita 

 
 

16. 

 
 
Acordarea asistentei religioase si 
inhumarea eventualelor cadavre 

 
 

Imediat ce situatia 
permite 

 
 
Protoeriile și preoții 
responsabili membrii 
C.L.S.U. ( N și S. ) 

Presedintele 
C.L.S.U. , 
presedintele 
Centrului de Condu 
cere si Coordonare a 
Evacuarii  

 
17. 

Colectarea cadavrelor de animale şi 
păsări moarte în urma prăbuşirii 
anexelor gospodăreşti şi  
incinerearea acestora în locuri special 
amenajate 

 
Imediat ce situatia 

permite 

Personal specializat 
D.S.V. Dâmbovița, 
S.V.S.U., Grădina 
ZOO, Dir. Salubritate   
 

Locuitori  mun., alte 
forte de interventie 
primite in spijin 

 

  D. MĂSURILE DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE 
 

 
D.1. Asigurarea mijloacelor de transport, protecţia  personalului, paza bunurilor,   

logistica evacuării 
 

a. În cazul producerii unor inundaţii 
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          - mijloacele de transport pentru evacuarea populaţiei, bunurilor materiale  animalelor, etc. se 

vor asigura de către C.L.S.U, și Celulele pentru Situaţii de Urgență  ( instituţii publice și operatori 

economici ), de pe raza cărora se executa evacuarea, proprietari de mijloace de transport auto sau hipo și 

cetăţeni, pe itinerarii stabilite, anexa nr. 7 sau contracost, prin Convenții, anexa nr. 7,  anexa nr. 11 ; 

     - pentru asigurarea tuturor măsurilor de pază si ordine, evidenţa populaţiei şi bunurilor materiale 

de valoare, atât a celor ce au putut fi evacuate cât şi a celorlalte, a animalelor și păsărilor, prevenirea unor 

fenomene negative pe timpul evacuării, îndrumarea circulaţiei, se vor folosi efectivele Poliției Locale 

Târgoviște împreună cu personalul poliției municipale Târgoviște și IJ.J. Dâmbovița; 

     - aprovizionarea cu carburanţi - lubrifianţi pentru mijloacele auto se asigură prin Direcția 

Economică a primăriei municipiului Târgoviște pentru prima zi de evacuare, urmând ca pentru celelalte 

zile să se solicite suplimentarea fondurilor necesare continuării activităţilor atât pentru întreaga perioadă de 

evacuare cât şi pentru activităţile desfăşurate pentru intrarea în starea de normalitate ; 

     - aprovizionarea cu alimente şi produse de strictă necesitate pentru populaţia care se evacuează , 

cât şi acelor sosiţi în sprijin pentru ajutorarea acestora se va face prin Direcția Economică a municipiului 

Târgoviște, pentru primele 72 de ore, urmând ca pentru următoarea perioadă să solicite suplimentarea 

fondurilor necesare continuării activităţilor atât pentru întreaga perioadă de evacuare cât şi pentru 

activităţile desfăşurate pentru intrarea în starea de normalitate ; 

     - asistenţa medicală umană va fi asigurată de către D.S.P Dâmbovița, medicii care au cabinete 

individuale, unități sanitare private, iar cea veterinară de către D.S.V. Dâmbovița 

 

 b. În cazul producerii unor cutremure de pământ 

          - mijloacele de transport pentru evacuarea populaţiei, bunurilor materiale  animalelor, etc. se 

vor asigura de către C.L.S.U, și Celulele pentru Situaţii de Urgență  ( instituţii publice și operatori 

economici ), de pe raza cărora se executa evacuarea, proprietari de mijloace de transport auto sau hipo și 

cetăţeni, pe itinerarii stabilite, anexa nr. 7 sau contracost,  prin Convenții, anexa nr. 7,  anexa nr. 11 ; 

     - pentru asigurarea tuturor măsurilor de pază si ordine, evidenţa populaţiei şi bunurilor materiale 

de valoare, atât a celor ce au putut fi evacuate cât şi a celorlalte, a animalelor și păsărilor, prevenirea unor 

fenomene negative pe timpul evacuării, îndrumarea circulaţiei, se vor folosi efectivele Poliției Locale 

Târgoviște împreună cu personalul poliției municipale Târgoviște și IJ.J. Dâmbovița; 

     - aprovizionarea cu carburanţi - lubrifianţi pentru mijloacele auto se asigură prin Direcția 

Economică a primăriei municipiului Târgoviște pentru primele 72 de ore, urmând ca pentru celelalte zile să 

se solicite suplimentarea fondurilor necesare continuării activităţilor atât pentru întreaga perioadă de 

evacuare cât şi pentru activităţile desfăşurate pentru intrarea în starea de normalitate ( ulterior primelor 72 
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de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgentă de la Administraţia Naţională a Rezervelor de 

Stat )  ; 

     - aprovizionarea cu alimente şi produse de strictă necesitate pentru populaţia care se evacuează , 

cât şi acelor sosiţi în sprijin pentru ajutorarea acestora se va face prin Direcția Economică a municipiului 

Târgoviște, pentru primele 72 de ore, urmând ca pentru următoarea perioadă să solicite suplimentarea 

fondurilor necesare continuării activităţilor atât pentru întreaga perioadă de evacuare cât şi pentru 

activităţile desfăşurate pentru intrarea în starea de normalitate ( ulterior primelor 72 de ore, până la 

încetarea evacuării sau a situaţiei de urgentă de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ) ; 

     - asistenţa medicală umană va fi asigurată de către D.S.P Dâmbovița, medicii care au cabinete 

individuale, unități sanitare private, iar cea veterinară de către D.S.V. Dâmbovița 

    - instituțiile, societățile comerciale și operatori economici care au organizat evacuarea -  

întocmesc plan propriu, anexa nr. 3 a ; 

   Forțe de intervenție la dispoziția președintelui C.L.S.U al municipiului Târgoviște, conform anexei 

nr. 8 a . 

 D.2 ASIGURAREA PSIHOLOGICĂ   

     Asigurarea psihologica 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.  

Consilierea psihologică se va face la cerere, de către personalul D.A.S. din cadrul C.L. al 

municipiului Târgoviște şi de către psihologi particulari (doctori, profesori)  .  

Direcția Asistenţă Socială, împreună cu asistenții sociali, se vor deplasa în permanenţă printre 

cei evacuaţi şi sinistraţi, sesizând C.L.S.U. despre cazurile mai grave sau deosebite, cu propuneri 

concrete pentru ameliorarea situaţiei acestora. Cazurile grave şi care pun în pericol viaţa unor 

persoane sau a unei colectivităţi, au prioritate. 

 



 2019 Pagină 16 
 

D.2.  SIGURANȚA  ȘI  PROTECȚIA  PERSONALULUI 

   Pentru asigurarea siguranţei și a protecției personalului instruit și angrenat în activitatea de 

evacuare sunt asigurate echipamente și materiale, pe tipul de risc manifestat la nivelul municipiului 

Târgoviște, conform anexei nr. … 

D.3. PROTECŢIA C.B.R.N. 

         Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul de Conducere și Coordonare a 

evacuării vor lua măsuri de protecţie a populaţiei evacuate prin folosirea mijloacelor de protecţie 

individuale speciale şi improvizate. 

        În localităţile în care se evacuează populaţia sinistrată în funcţie de natura chimică, vor 

funcţiona puncte de decontaminare personal, conform planurilor de intervenţie în caz de accident 

chimic sau radiologic şi asistentă de specialitate prin cadre specializate din serviciul de protecţie 

civilă I.S.U. ,, BASARAB  I ” Dâmbovița . 

        În caz de accident chimic, populaţia din zonele de risc chimic va fi instruită 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 de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Basarab I” al judeţului 

Dâmbovița, prin radio, televiziune sau alte mijloace, privind modul de acţiune în aceste situaţii.  

 

 
E.    ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI COOPERĂRII 

 
 

           Conducerea acţiunilor de evacuare se asigură de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

al municipiului Târgoviște prin Centrul de Coordonare şi Conducere a evacuării care are locaţia în Sala 

Florentină din cadrul Primăriei şi componenţa conform anexei nr. E. 1 . 

           Atribuţiile Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuării 

              Atribuțiile CCCE constau în activități desfășurate înainte și pe timpul evacuării: 

 - întocmeşte şi actualizează documentele „Planului local de evacuare a populaţiei, unor bunuri 

materiale şi colectivităţi de animale în caz de situaţii de urgenţă”; 

 - controlează şi îndrumă întocmirea planurilor de evacuare la operatorii economici din 

localităţile expuse riscului producerii unor situaţii de urgenţă; 
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 - participă periodic la aplicaţii şi exerciţii practice pentru antrenarea Centrului de Conducere și 

coordonare a evacuării şi verificarea aplicabilităţii planurilor de evacuare conform planului 

Inspectoratului Județean pentru Situaţii de Urgenţă; 

 - organizează, conduce şi urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a acţiunilor 

de evacuare, primire – repartiţie şi cazare a populaţiei, respectiv depozitare a bunurilor materiale, în 

caz de dezastre; 

 - organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare şi 

primire-repartiţie; 

 - informează periodic pe preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi pe șeful 

Centrului de Conducere a Evacuării, despre stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare. 

            Puncte de primire-repartiţie, conform anexei nr. 11.     

            Legătura dintre conducerea operativă, membrii C.L.S.U., membrii Centrului de coordonare, 

salariaţii primăriei cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi evacuare, se realizează 

folosindu-se următoarele mijloace: 

- 1 centrală telefonică ; 

- 30 telefoane mobile ; 

- 5 posturi telefonice fixe; 

- 3 posturi fax ; 

- 6 stații radio TETRA + 2 stații TETRA mobile pe autospeciale . 

       Se va menţine permanent legătura cu instituţiile judeţene de coordonare a managementului 

situaţiilor de urgenţă cu care se cooperează, după cum urmează: 

 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,BASARAB I’’ al Judeţului Dâmboviţa; 

 Prefectura Judeţului Dâmboviţa; 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa; 

 Inspectoratul Judeţean de  Poliţie ; 

 Inspectoratul Judeţean de  Jandarmi ; 

 Garnizoana Târgoviște ; 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa ; 

 Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa; 

 Inspecţia de Stat  în Construcţii Dâmboviţa; 

 S.N. IMBUNATATIRI FUNCIARE S.A. (SNIF S.A.) ; 

 S.C. Electrica Muntenia Nord-Sucursala Târgovişte; 

 Serviciul Judeţean de Ambulanţă; 
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 Spitalul Judeţean de Urgenţă Dâmboviţa; 

 Societatea Naţională de Cruce Roşie- Filiala Dâmboviţa 

Anexe :  5, 6, F    

      Urmeaza : 
- Convenții cu mijoacele de transport cu  diferite societatii 
- Componenta CCCE a mun tgv 
- Locatiile în care se vacuează populatia din tgv 
- Sit imob și bunurilor care se ev. In caz de cutremur 
- Sit pop care ev  
- Lista costructii cu risc seismic 
- Tabara de sinistrati scheme 
- Sit agentilor ec care se ev 
- Sch leg de comunic cu numere de tel 
- Flux informt 
- Sch cu org și asig inst și alarm 
- Tabel cu mijl de intervin sit de urg civ 
- Graficul activ de evac 
- Tabel cu forte de interventie in sit de urg civ 
- Lista leg fir cu structurile sup și de cooperare 
- Nominaliz pers care asig permnenta la sediul clsu și coat 
- Nominalizresponsab cu intocmirea Rap Operat cu cjsu, coisu db, 

și centr op. SGA Db 
- Harta – Pl evac   

                  
           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 Jr. Chiru Cătălin CRISTEA 
                                                                       ȘEF S.V.S.U. 

                                                                                 Ing. Laurențiu George ALEXANDRU 
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