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Evacuarea este măsura de protecţie civilă luată înaintea, 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
angajaţilor, a bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone care asigură condiţii de
protecţie şi supravieţuire.
În caz de situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după
identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate
evacuării salariaţilor.
1. – SCOPUL EVACUĂRII:
 Realizarea măsurilor preventive de scoatere a personalului şi bunurilor
materiale aparţinând ______________în afara zonelor de risc prognozate;
 Asigurarea protecţiei angajaţilor, a bunurilor materiale ale ______________
în cazul producerii unor dezastre care pun în pericol sănătatea, viaţa şi
integritatea acestora;
 Asigurarea continuităţii funcţionării ______________ în situaţii de urgenţă,
în condiţii de deplină siguranţă, în spaţii protejate în vederea îndeplinirii
scopului pentru care a fost înfiinţat (ă).
2. 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 acestuia.
La nivelul ____________________au fost identificate următoarele tipuri de
risc generatoare de situaţii de urgenţă care ar putea impune acţiuni de evacuare:
- inundaţii de mari proporţii;
- avarii la construcţii hidrotehnice;
- alunecări de teren;
- cutremure de mare intensitate;
- incendii în masă, explozii;
- accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.
Prezentul plan a fost întocmit, având în vedere următoarele consideraţii:
 Timpul scurt avut la dispoziţie pentru luarea deciziilor şi punerea în
aplicare a Planului de evacuare;
 Evacuarea bunurilor materiale de la operatori economici este posibilă
numai dacă există o organizare prealabilă şi minuţioasă;
 Datorită timpului scurt la dispoziţie, organizarea evacuării va fi mai
sumară, ponderea constituind-o autoevacuarea;
 Locurile destinate evacuării se găsesc la distanţe relativ mici;
 Durata dispunerii în raioanele de evacuare este scurtă.
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Acţiunile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc sau
a situaţiilor de urgenţă 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.
(art.7 – O.M.A.I. nr.638/420/2005 – M.Of. nr. 455/2005).
Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi :
- autoevacuarea – în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când
angajaţii sunt alarmaţi şi se deplasează, în mod organizat, spre anumite locuri de
refugiu în care sunt feriţi de efectele distrugătoare ale acestora (acţiunea se poate
derula şi spontan însă, pe parcurs, ea poate şi trebuie gestionată de către Celula de
urgenţă). Componenţa celulei de urgenţă este prezentată în Anexa nr.1.
Desfăşurarea acestei acţiuni impune intervenţia persoanelor cu responsabilităţi
în domeniul protecţiei civile pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi
blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi a actelor antisociale;
- evacuarea planificată şi organizată – conform prezentului Plan de
evacuare, întocmit potrivit O.M.A.I. nr.1184 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, publicat în
M.Of. nr. 161/2006, a precizărilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului COVASNA.
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 una sau mai multe birouri/ secţii/ hale/ zone);
- simultan sau succesiv (în funcţie de urmările situaţiei de urgenţă şi/sau a
posibilităţilor de transport)








Pentru asigurarea îndeplinirii scopurilor propuse se impun următoarele:
___________________se va/nu se va evacua în afara teritoriului administrativ
al localităţii;
Înştiinţarea persoanelor şi a organismelor competente se va face conform
Schemei fluxului informaţional prezentat în Anexa nr. 2;
În alegerea locaţiilor pentru executarea evacuării se vor evita cele dispuse în
zonele de risc prognozat indiferent de tipul acesteia;
Evacuarea angajaţilor şi a bunurilor materiale aparţinând______________
se va executa în locaţii sigure şi stabile; (Tabelul cu personalul, bunurile
materiale care se evacuează precum şi repartiţia acestora pe mijloace de
transport sunt prezentate în Anexa 3).
Locaţiile de evacuare trebuie alese astfel încât acestea să fie dispuse cât mai
aproape posibil de locul în care _________________funcţionează;
În cazul în care, după producerea dezastrului în localitate nu vor mai putea fi
identificate, pentru evacuare, spaţii sigure şi stabile, se va trece la
amenajarea unei tabere în _____corturi, cu asigurarea tuturor condiţiilor
de funcţionare în regim de totală independenţă faţă de serviciile de utilitate
publică;
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 Conţinutul Planului de evacuare în situaţii de urgenţă va fi adus la
cunoştinţa personalului în părţile ce îi privesc, atât după întocmire, cât şi
imediat după fiecare actualizare.
Evacuarea
personalului şi
bunurilor
materiale
aparţinând
_________________ se execută pe variante, stabilite în funcţie de gradul de
afectare al construcţiilor în care funcţionează permanent, al instalaţiilor, precum
şi a gradului de afectare a factorilor de mediu, din imediata apropiere, astfel:
Varianta I - este determinată de producerea unui dezastru care afectează parţial
sau nesemnificativ elementele de construcţie şi instalaţiile locaţiei permanente ale
__________________fiind posibilă revenirea angajaţilor la posturile de lucru în scurt
timp;
Varianta II- este determinată de producerea unui dezastru care afectează
grav construcţiile şi instalaţiile
__________________iar pentru revenirea
angajaţilor în spaţiile de lucru este necesară expertizarea acesteia de către personalul
de specialitate, eventual efectuarea unor lucrări de consolidare care pot dura câteva
luni;
Varianta III - este determinată de producerea unui dezastru major, cu afectarea
gravă
sau
distrugerea
completă
a
construcţiilor / instalaţiilor
_________________ , a căror consolidare sau refacere poate dura ani sau este practic
imposibilă.
Varianta I – angajaţii îşi ridică din birou obiectele personale, mapa
documentară, documentele în lucru şi documentele clasificate şi părăsesc clădirea în
cel mai scurt timp pe la ieşirea din strada _____________ . Din această locaţie,
sub conducerea _________________ se execută urgent deplasarea în locul
stabilit la _________________ unde se vor depune şi materialele menţionate mai sus.
Revenirea la vechile locuri de muncă se va realiza la ordinul
________________ .
În situaţia în care dezastrul se produce în afara orelor de program,
personalul menţionat în Anexa nr. 1 se va prezenta la locaţiile mai sus menţionate în
maxim o oră după producere.
Varianta II - în cazul în care experţii au efectuat expertizarea clădirii şi
au decis că aceasta a suferit slăbirea structurii de rezistenţă, precum şi a
instalaţiilor sanitare, de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, pentru care se vor
impune lucrări de consolidare sau chiar reparaţii capitale, personalul repartizat
pentru a efectua evacuarea se va deplasa la locaţiile repartizate pentru evacuare
situate la ___________________.
Transportul materialelor de strictă necesitate, a mobilierului, tehnicii de
calcul şi multiplicare etc. existente la momentul producerii dezastrului, necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, la noile locaţii, se va executa cu mijloacele de
transport prevăzute în Anexa 3 b. Scoaterea materialelor şi mobilierului din
clădire se va executa sub supravegherea administratorului, cu luarea tuturor
măsurilor de securitate.
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Revenirea în _________________se face la decizia _________________ după
ce comisia de experţi va declară că nu există pericol în exploatare.
In situaţia în care dezastrul se produce în afara orelor de program,
personalul menţionat în Anexa nr. 1 se va prezenta la _______________în maxim
două ore după producerea acestuia.
Varianta III - în situaţia în care clădirile,instalaţiile, utilajele, au fost
grav avariate sau distruse, personalul evacuat se va deplasa la
______________________ .
În cazul în care este posibilă recuperarea unora dintre bunurile
aparţinând ______________ precum şi a arhivei, transportul materialelor de
strictă necesitate, a mobilierului, tehnicii de calcul şi multiplicare, precum şi a
dosarelor de arhivă, existente la vechile locuri de muncă la momentul producerii
dezastrului, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu la noile locaţii, se va
executa cu mijloacele de transport, asigurate de ____________________ ,
conform Anexei nr. 3 c.
Scoaterea materialelor şi mobilierului din clădiri se va executa sub
supravegherea administratorului cu logistica, cu luarea tuturor măsurilor de
securitate.
În situaţia în care dezastrul se produce în afara orelor de program,
personalul menţionat în Anexa nr.1 se va prezenta la ____________________în
maxim trei ore după producerea acestuia.
În situaţia în care locaţiile alese pentru evacuare nu mai sunt posibile datorită
faptului că respectivele construcţii nu mai prezintă siguranţă, dar, maşinile şi
utilajele permit practic posibilitatea continuării activităţii economice,
__________________ se va dispune la_______________sau în tabără, pe spaţiul
verde, în corturi, cu asigurarea surselor independente de alimentare cu energie
electrică, hrană printr-o firmă de catering, apă potabilă şi menajeră, etc.- acolo unde
v-a dispune Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
La nevoie, _____________________ , întocmeşte şi înaintează prin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul„ al Judeţului Covasna o
Cerere de suplimentare cu mijloace de transport, carburanţi – lubrifianţi, imobile,
alimente şi produse industriale de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor,
cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.
3. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE
READUCERE A PERSONALULUI ŞI BUNURILOR MATERIALE
EVACUATE, LA RESTABILIREA STĂRII DE NORMALITATE
La intrarea în stare de normalitate, activitatea de readucere a angajaţilor şi a
bunurilor materiale evacuate, se vor desfăşura, în principiu, următoarele activităţi:
- se vor trimite grupe de recunoaştere pentru a cerceta starea căilor de acces,
starea de funcţionare a utilităţilor publice (apă, gaz, canalizare, curent electric,
legăturile fir, etc.).
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În cazul sesizării unor defecţiuni majore la aceste utilităţi publice, care pot
pune în pericol angajaţii, se vor solicita echipe specializate pentru remedierea
acestora;
- se vor readuce angajaţii, bunurile materiale, în ordinea importanţei în vederea
reluării activităţii;
- se va iniţia un proces de recenzare a salariaţilor, de inventariere a bunurilor
materiale, etc.;
- pe tot parcursul desfăşurării activităţilor de intrare în normalitate se va
asigura paza bunurilor materiale, ordinea în rândul salariaţilor, prevenirea
fenomenelor antisociale;
- se vor întocmi situaţii şi rapoarte sinteză cu pagubele şi distrugerile provocate
care vor fi înaintate Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai
Viteazul” al judeţului COVASNA, în funcţie de situaţiile concrete create.
4.- MĂSURI DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE
Măsurile de asigurare vizează, cu prioritate, următoarele domenii:
- cercetarea;
- ordinea şi siguranţa;
- asigurarea psihologică;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- protecţia personalului;
- logistica evacuării.
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, se execută din timp de normalitate şi se
intensifică în cazul situaţiilor de urgenţă.
Cercetarea se va realiza din postul de observare situat în afara zonei periclitate,
cu misiunea de a transmite date celulei de urgenţă.
Responsabilitatea instalării Postului de Observare revine celulei de urgenţă.
Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor.
Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind:
- evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra angajaţilor şi a
bunurilor;
- starea căilor de comunicaţii şi a mijloacelor de transport;
- caracteristicile locaţiilor şi a zonelor în care se execută evacuarea;
- posibilităţile de continuare a activităţilor.
Executarea recunoaşterilor căilor de comunicaţie şi a locaţiilor (zonelor) unde
se realizează evacuarea revine_____________________.
Pe timpul recunoaşterilor, se urmăresc, în mod deosebit:
- starea căilor şi nodurilor de comunicaţii;
- starea imobilelor/adăposturilor destinate desfăşurării activităţilor;
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- situaţia surselor de aprovizionare;
- starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă, telecomunicaţii, etc..
Paza şi ordinea se vor realiza prin grija personalului de pază în colaborare cu
forţele de poliţie şi jandarmi cerute în sprijin.
Elementele care asigură paza şi ordinea (poliţia comunitară, poliţia, jandarmi,
etc.) vor părăsi ultimii zonele periclitate, asigurând prevenirea şi combaterea
fenomenelor antisociale şi infracţionale specifice situaţiilor urgenţă. În raioanele de
evacuare se vor organiza birouri, unde vor fi centralizate date despre persoanele date
dispărute, etc.
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.
Siguranţa acţiunilor de evacuare, autoevacuare la dezastre, se realizează
printr-o pregătire temeinică a salariaţilor în scopul protecţiei şi intervenţiei în situaţii
de urgenţă şi prevenirii panicii prin apel la calm.
Se va asigura pază la fiecare zonă de evacuare din personalul de pază şi ordine.
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă, pentru misiuni de siguranţă şi ordine,
ca şi pentru alte misiuni (salvare, transporturi speciale, aprovizionare), celula de
urgenţă poate solicita sprijin cu respectarea prevederilor legale.
Protecţia biologică şi chimică în timpul evacuării în situaţii de urgenţă, se va
realiza prin instruirea salariaţilor ca la recepţionarea semnalului „ALARMĂ LA
DEZASTRE”, să se deplaseze imediat spre locurile care le asigură protecţia
(adăposturi) şi să folosească mijloacele individuale de protecţie.
În caz de accident chimic, salariaţii din zonele de risc chimic vor fi instruiţi 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 „Mihai Viteazul” al judeţului
COVASNA prin radio, televiziune sau alte mijloace, privind modul de acţiune în
aceste situaţii.
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 în principal de către personalul medical
cerut în sprijin de pe plan local.
Se va consuma pentru băut, numai apă îmbuteliată, plată sau minerală.
Se va ţine evidenţa strictă a persoanelor dispărute şi/sau decedate.
Asigurarea psihologică
a salariaţilor pe timpul evacuării reprezintă
ansamblul acţiunilor întreprinse, în scopul evitării producerii panicii sau combaterii
acesteia, în cazul în care s-a produs. Se realizează de către fiecare şef de
compartiment.
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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 discuţii individuale cu persoanele care
prezintă labilitate psihică sau prin mass-media.
Realizarea legăturilor:
În perioada de dezastru, se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente
(telefoane fixe şi celulare, fax, internet, reţeaua de radiotelefoane a structurilor
situaţiilor de urgenţă, radioamatori din zonă, etc.), pentru realizarea legăturii cu
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai Viteazul” al
Judeţului Covasna, unităţile militare care intervin pentru evacuarea populaţiei în
situaţii de urgenţă.
Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă, pentru transmiterea
comunicatelor, se vor angrena toate posturile de radio şi televiziune local din zonă.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură legături de telecomunicaţii
speciale şi cooperare pentru autorităţile publice locale, potrivit legii de organizare şi
funcţionare proprii.
5.ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE
EVACUARE
Pe linia acţiunilor de evacuare, ________________ are în principal,
următoarele atribuţii:
- întocmeşte şi actualizează planul de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor
materiale;
- asigură înştiinţarea şi alarmarea personalului propriu;
- asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de
evacuare;
- realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine,
asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate, etc.
- instruieşte personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;
- aplică prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de
autorităţile competente.
Conducerea
nemijlocită
a
acţiunilor de
evacuare
în cadrul
___________________ se exercită de către ________________( patronul/managerul
operatorului economic) prin Celula de Urgenţă, corespunzător tipului de situaţie de
urgenţă produs. Celula de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea într-un loc special
amenajat, situat la___________________ (de bază) şi la _____________ (de
rezervă).
În aceeaşi locaţie vor funcţiona şi principalele compartimente şi birouri pentru
continuarea activităţilor administrative. Locaţile oferă protecţie împotriva efectelor
dezastrelor şi condiţii pentru realizarea actului de conducere.
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În vederea realizării dispozitivului de evacuare se înfiinţează un număr de
________ puncte de adunare situate la_________________________ .
Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie situate în apropierea căilor de acces spre zonele în care se execută
evacuarea;
- să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă;
- să asigure posibilităţi de protecţie a salariaţilor şi a bunurilor în situaţii de
urgenţă;
- să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice;
Structura punctelor de adunare precum şi personalul care încadrează aceste
puncte sunt prevăzute în Anexa nr. 4.
În funcţie de evoluţia situaţiei, stabilirea şi pregătirea punctelor de
îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie a evacuaţilor din zonele afectate se
realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.
_______________ va cooperarea cu Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului
Covasna, operatorii economici din zonă cu care s-au încheiat contracte/convenţii de
prestări servicii, etc.
6. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE
Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.
Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă se emite de preşedintele
Comitetului Naţional. În temeiul ordinului de evacuare, Comitetul Judeţean emite
ordin de evacuare şi primire / repartiţie, la propunerea Centrul Operaţional Judeţean.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă /instituţiile/operatorii economici
emit decizii de evacuare şi primire/repartiţie către structurile subordonate, respectiv
celule.
În funcţie de situaţie, ordinul/dispoziţia de evacuare şi primire/repartiţie se
poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă specială sau
prin curieri. De asemenea şi în situaţiile stabilite de Comitetul Naţional,
ordinul/dispoziţia de evacuare poate fi transmis/transmisă şi prin intermediul
posturilor de radio şi televiziune.
Conţinutul deciziei pentru evacuare, primire/repartiţie este prevăzut în Anexa
nr. 5.
Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează Dispozitivul de
evacuare, care cuprinde:
- centrul de conducere şi coordonare a evacuării – la nivel judeţean;
- posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare;
- puncte de adunare a salariaţilor şi de depozitare a bunurilor care se
evacuează;
- punctele de îmbarcare şi punctele de debarcare;
- punctele de primire/repartiţie a salariaţilor şi a bunurilor evacuate
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Toţi salariaţii sunt obligaţi să participe la acţiunile de evacuare, sub directa
îndrumare a persoanelor abilitate.
Date/rapoarte despre stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau
executate se transmit Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul al Judeţului Covasna” la sfârşitul fiecărei
zile sau la termenele ordonate.
Graficul principalelor activităţi pentru conducerea acţiunilor de evacuare este
prezentat în Anexa nr.6.
7. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE EVACUARE
Reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor
materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. Ea
cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum şi
serviciilor necesare în cantităţile şi 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 cu mijloace de transport şi efectuarea transporturilor;
- asigurarea medicală;
- asigurarea financiară.
Logistica evacuării se asigură de _________________ pentru personalul
încadrat. Se realizează din timp de normalitate şi se completează în situaţii de
urgenţă.
______________ are asigurate bunurile necesare executării acţiunilor de
evacuare specificate în Anexa nr. 7.
Transportul angajaţilor şi a bunurilor materiale se va realiza cu forţe şi mijloace
proprii.
Logistica evacuării se poate asigura la cerere de către societăţi de stat sau
private, pe bază de contracte încheiate din timp de normalitate.
Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de
evacuare se asigură, din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.
Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală, revine fiecărui
operator economic conform H.G. 501/2005.
În situaţii ce impun măsuri excepţionale, operatorii economici, indiferent de
forma de proprietate, care au alimente, produse şi materiale de strictă necesitate, le
asigură persoanelor evacuate şi sinistrate, la solicitarea persoanelor şi a organismelor
competente. Operatorii economici care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului
sau construcţii metalice, asigură, cu forţe proprii sau cu personal din rândul
populaţiei, construirea de barăci, ţarcuri pentru animale sau adăposturi temporare în
zonele de evacuare.
Contravaloarea prestărilor de servicii şi a activităţilor întreprinse în astfel de
situaţii, va fi stabilită şi plătită în condiţiile legii.
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Litigiile apărute vor fi rezolvate, în principiu, pe cale amiabilă, iar dacă nu este
posibilă această cale, de instanţele judecătoreşti.
Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezentul plan.

__________________________________________
(CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC)

__________________________________________
(PERSONALUL CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE)

11

ANEXE:
Anexa nr. 1 -Componenţa celulei de urgenţă
Anexa nr. 2 -Schema fluxului informaţional
Anexa nr. 3 -Tabelul cu personalul, bunurile materiale care se evacuează şi
repartiţia acestora pe mijloace de transport
Anexa nr. 4 -Structura punctelor de adunare
Anexa nr. 5 -Conţinutul deciziei pentru evacuare, primire/repartiţie
Anexa nr. 6 -Graficul principalelor activităţi pentru conducerea acţiunilor de
evacuare
Anexa nr. 7 -Bunurile necesare executării acţiunilor de evacuare
Anexa nr.8 – Schema de evacuare
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