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1.DISPOZIŢII GENERALE 

                                                                     Capitolul I 
 

 

 
1.1. 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 

populatiei, 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 consecintelor 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 situaţie, de 

personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, se avizează de inspectoratele pentru 

situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de 

preşedintele comitetului. 

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. 

 

1.2. Scop 

Evacuarea reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni care se adoptă în scopul asigurării protecţiei populaţiei, 

animalelor şi bunurilor materiale, pe timp de război sau în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, pentru prevenirea şi 

diminuarea pierderilor în rândul acestora. 

 

1.3. 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 îndata în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a 

populaţiei, limitare şi înlăturare a consecintelor 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; 

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 potential generatoare de situaţii de urgenţă: complex de factori de risc care prin evolutia 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; 
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tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri 

în masă, prabuşiri 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 consecintelor acesteia;funcţionare a instituţiilor publice şi 

agenţilor economici. 

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 urgenta, elaborate şi aprobate 

potrivit legii; 

situaţie de protecţie civilă - situaţia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor 

militare şi/sau a altor situaţii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viata, 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 cunostinta 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 iminenta producerii unor dezastre sau 

a unui atac aerian; 

adăpostire - măsura specifica de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patrimoniu, pe 

timpul ostilităţilor militare, impotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului. Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii 

special amenajate pentru protecţia personalului în situaţii de urgenta, proiectate, executate, dotate şi echipate potrivit normelor 

şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi 

internelor; 

 

1.4. Baza legală  

Baza legală care justifică 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; 

- Hotărârea Guvernului României nr.557/2016  privind managemenrul tipurilor de risc 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

- 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; 

- Ordin nr. 1.352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de 

evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in 

situatii de conflict armat 

        -  OMAI nr.89/2015 pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor     

           de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii    

            clasificate, in situatii de conflict armat, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si  

            internelor nr. 1.352/2006 
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Capitolul II  
 

   2. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

În  acţiunile  de  evacuare  din  zonele afectate sau potenţial a fi afectate de  situaţii  de  urgenţă,  vor  fi  cuprinse  

persoanele, animalele, valorile de patrimoniu cultural şi o parte  din  bunurile  materiale. 

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  pe  teritoriul localităţii, 

în zone neafectate sau în alte localităţi de pe teritoriul judeţului Prahova stabilite de Comitetul judeţean/local pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza in functie de tipul de risc, avandu–se in vedere parametrii specifici 

ce caracterizeaza evolutia si amploarea consecintelor acesteia. 

In caz de situatiide urgenta, actiunea de evacuare va incepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea 

acestuia . 

Pe teritoriul comunei Drajna., avand in vedere dispunerea geografica, particularitatile reliefului, importanta 

economico–sociala a institutiilor publice si a operatorilor economici, pot aparea urmatoarele tipuri de risc, generatoare de 

situatii de urgenta: 

    Riscuri naturale 

 Fenomene meteorologice periculoase 

       Furtuni – manifestate prin vanturi puternice, precipitatii sub forma de ploaie cazute in cantitati ce depasesc debitul normal, 

caderi de grindina ; 

       Inundatii–provocate de cresterea debitului peste cotele normale ale paraurilor Ogretineanca si Drajna.,afluent al raului 

Teleajen, de topirea brusca a zapezii de pe versantii dealurilor si scurgerea de pe versanti a apei acumulate ca urmare a 

precipitatiilor abundente si eventuala rupere a barajului de la Maneciu. 

    Seceta – manifestata prin lipsa precipitatiilor si temperaturilor foarte ridicate din timpul verii 

     Inghetul – provocat de temperaturi foarte scazute, formarea de poduri si baraje de gheata pe cursurile apelor, caderi masive 

de zapada, chiciura, poleiul. 

     Incendii de padure – furtunile insotite de fulgere, precum si vanturile puternice asociate cu temperaturile ridicate, in special 

in perioadele secetoase si indeosebi asupra vegetatiei uscate usor inflamabile, a arderilor necontrolate de vegetatie uscata 

contribuie la aprinderea cu repeziciune a focului pe suprafete mari . 

 Fenomene distructive de origine geologica 

Alunecarile de teren – se produc pe versantii dealurilor prin deplasarea rocilor de – a lungul pantei sau lateral ca urmare 

a unor fenomene naturale (ploi torentiale, miscari tectonice, eroziuni puternice etc.); 

Cutremure de pamant – sunt miscari bruste ale scoartei terestre, care produc unde elastice si trepidatii cu un impact 

puternic asupra asezarilor umane. 

      Riscuri tehnologice 

Accidente, avarii, explozii si incendii 

Transportul si depozitarea produselor periculoase – existenta unor depozite de produse petroliere , precum si activitatea 

de manipulare (incarcare, descarcare, pompare, etc.); 

Incendii la operatorii economici cu risc ridicat de incendiu –SC Gilmet SRL,SC Gavplast SRL, 

Transporturi  terestre rutiere  – existenta pericolului accidentelor  pe caile de comunicatie rutiere DJ102B si DJ230, 

datorate greselilor de circulatie, defectelor care pot apare la materialul rulant respectiv,mijloace auto de transport neechipate 

corespunzator si fara respectarea legala averificarilor specifice si uneori de acela de terorism . 

Poluare ape – eliberarea necontrolata a deseurilor si a unor substante toxice industriale , in concentratii mari  pe 

cursurile apelor, care pune in pericol sanatatea populatiei, fauna, flora etc. 
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Prabusirea de constructii, instalatii sau amenajari – producerea de accidente majore (explozii, cedarea structurilor de 

rezistenta, efectuarea unor lucrari care contravin tuturor normelor de protectia muncii, etc.) care duc la prabusirea constructiilor, 

amenajarilor de orice fel, s.a., punand astfel in pericol viata oamenilor, distrugand cladiri, utilaje, instalatii, retele de alimentare 

cu apa potabila, energie electrica, gaze naturale, comunicatie etc. 

Esecul utilitatilor publice – distrugerea partiala sau totala a retelelor de alimentare cu apa potabila, energie electrica, 

comunicatie (relee de radio, televiziune, telefonie), care afecteaza grav desfasurarea in bune conditii a activitatilor institutiilor 

publice locale. 

Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos – caderi de materiale cosmice, reprezentate in cea mai mare parte de 

praf cosmic si de meteoriti de dimensiuni mici, care se aprind si ard in atmosfera inainte de a ajunge la sol, sau a unor sateliti 

artificiali (sau bucati din acestia), care isi parasesc orbita datorita unor defectiuni tehnice, iar recuperarea lor inaintea intrarii in 

atmosfera este imposibila. 

Munitia neexplodata ( munitie neexplodata sau nedezactivata ramasa din timpul conflictelor militare ) – se regasesc mai 

multe tipuri de munitii: cartuse de razboi de toate tipurile, proiectile, bombe, mine, petarde, grenade si orice elemente incarcate 

cu substanta explozive . 

Riscuri biologice  

Epidemiile – fenomene biologice care se manifesta prin imbolnaviri in masa ale populatiei datorita unor agenti patogeni 

(virusi, riketi, bacterii, fungi, protozoare).La nivel de localitate exista Spitalul Pneumoftiziologic Drajna de Jos, care poate 

cauza riscuri biologice. 

Epizootiile/zoonoze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Fenomene biologice care se manifesta prin raspandirea in masa  in randul animalelor a unor boli infecto – contagioase, 

unele dintre ele putand fi transmise si la oameni  prin contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul deproduse de 

origine animala contaminate .Aceste boli de obicei sunt transmise de pasarile migratoare infectate (gripa aviara) si prin 

contaminarea  aerului ,apei si solului cu virusi si bacterii. 

2.1 Actiunile de evacuare executate în cazul producerii unor inundaţii 

Evacuarea populaţiei, instituţiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi 

arhivistice, animalelor se execută din comuna Drajna la dispoziţia presedintelui C.L.S.U., fiind organizată astfel: 

 evacuarea se execută pe urgenţe, astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol 

iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor, iar în urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile 

culturale, de patrimoniu şi arhivistice; 

 evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în comuna Drajna, cazarea 

acestora se asigură în următoarele locaţii: Scoala gimnaziala Platon Mocanu din Drajna de Jos si Gradinita,Scoala 

gimnaziala si Gradinita  din Drajna de Sus,Scoala gimnaziala si Gradinita din Ogretin, dupa caz. Montarea corturilor 

pentru populatie se va face pe terenul de sport  din Drajna de Jos. 

 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia ,,CAP” si izlazurile comunei Deajna(Drajna de 

Jos/Piscul Domnului,izlaz Faget  si Ogretin) 

 evacuarea animalelor comunei Drajna se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Adăpostirea şi hrănirea acestora 

se realizează în aceeasi locatie, prin grija proprietarilor ; 

 deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se va executa pe itinerariile stabilite in 

functie de zona afectata ; 

      ●   conventiilor incheiate in acest sens; 

 mijloacele de transport pentru evacuarea bunurilor materiale,  animalelor etc. se vor asigura de catre proprietarii de 

mijloace de transport auto sau hipo, precum si de la societatile comerciale conform  onventiilor incheiate in acest sens; 

 aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate pentru populatia care se 

evacueaza, cat si acelor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora, se va face de catre societatile comerciale cu care 

au fost incheiate conventii in acest sens pentru primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, 

urmand ca pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat 

pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate; 
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 pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine, a evidentei populatiei si bunurilor materiale de valoare,  atat a 

celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte, a animalelor si pasarilor, prevenirea unor fenomene negative pe 

timpul evacuarii, indrumarea circulatiei, se vor folosi efectivele postului de politie Drajna si a politiei locale a 

comunei Drajna, o subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi solicitati 

imediat dupa aparitia pericolului de inundatie, precum si de persoane si proprietari de animale; 

 asistenta medicala umana va fi asigurata de catre personalul medical al comunei Drajna cu care este incheiata 

conventie in acest sens, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al comunei Drajna. 

 

SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODARIILOR, BUNURILOR SI ANIMALELOR 

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE INUNDATII 

 
 

Cursul  

de apa 

  

 Localitatea din 

care se executa  

  evacuarea  /  

locatia -  adresa 

 

Institutia  

( gospoda- 

riile ) care  

se evacu – 

eaza / nr.  

salariati /  

persoane 

Numarul si  

tipul mijloa- 

celor de tran 

     sport  

 Localitatea in 

care se executa  

  evacuarea  /  

locatia - adresa 

Natura si canti- 

tatea de bunuri  

si animale care  

 se evacueaza  

Personalul 

de insotire 

Itinerarii  

    de  

 deplasare 

Forta de  

munca 

necesara 

 

Pârâul  

Drajna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com .Drajna  

Sat Drajna de Sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 case 

21 anexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 microbuze 

-mijloace auto  

proprii ale ceta- 

tenilor 

-4autoturisme  

primarie 

- 1 autocamion 

-1tractoar cu 

remorca 

-atelaje cu  

tractiune  

animala 

proprii ale 

 cetatenilor  

  

Drajna de Sus 

Scoala generala  

 

 

 

 

CAP Drajna de 

 Sus 

Izlaz Faget/ 

 

 

 

Gradinita 

  

 

 

 

 

- urgenta a I a  : 

-54persoane,  

 

 

 

 

 

 

- urgenta a II a : 

15capete animale mari 

100pasari 

 

-5t bunuri materiale  

 

 

 

- 2genti de  

la postul de  

politie  

-2politisti 

 locali 

 

 

 

 

 

 

- 

  

Strazi: 

 Locul Targului- 

Neagoe Basarab 

Bisericii-Neagoe 

Basarab 

Intrarea Izlazului- 

Neagoe Basarab 

 

 

 

-10 salariati 

ai  Primariei 

-20 voluntari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pârâul  

Ogretineanca 

Com Drajna 

Sat Ogretin 

4 case 

6anexe 

 

1 microbuz 

-mijloace auto  

proprii ale ceta- 

tenilor 

-2autoturisme  

primarie 

- 1 autocamion 

-1tractoar cu 

remorca 

-atelaje cu  

tractiune  

animala 

proprii ale 

 cetatenilor  

 

Ogretin  

Scoala 

Gradinita 

 

 

CAP Ogretin 

 

Camin Ogretin 

- urgenta a I a : 

-12persoane 

 

 

-urgenta a II a : 

-4capete animale mari 

40pasari 

-2t bunuri materiale 

ale persoanelor 

1 agent de  

la  postul  

de politie 

1politist  

local  

 

DJ102B-Stroe  

Buzescu 

Str.Morii-DJ102B 

Stroe Buzescu 

-6 salariati 

ai  Primariei  

10voluntari   

Nota :In functie de gravitatea situatiei din teren,in caz de inundatii,se va apela la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova si 

ISU Prahova in vederea sprijinirii fortelor locale mobilizate in vederea evacuarii. 
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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 zo - 

nelor afectate 

Permanent Personalul care asigura 

permanenta 

Membrii C.L.S.U. si 

S.V.S.U.  

2. Asigurarea informarii permanente 

a populatiei despre masurile urgen- 

te ce se impun 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.O.A.T. si 

S.V.S.U. 

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 Centru-lui de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii  

Membrii C.O.A.T., 

C.L.S.U. si S.V.S.U. 

salariati ai Primariei 

delegati de Primar , Seful 

postului de politie Drajna 

Inspectoratul Judetean de 

Jandarmi Prahova 

4. Refacerea si repunerea in functiune  

a conductelor si instalatiilor de ali- 

mentare cu apa potabila, energie  

electrica, in zonele afectate  

Imediat ce 

situatia 

permite 

Echipe specializate ale 

societatilor de dis- 

tributie 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

5. Evacuarea apelor  rezultate din 

inundaţii din subsolurile şi 

incintele instituţiilor, obiectivelor 

econmico-sociale şi de pe terenu-

rile agricole prin punerea în funcţi-

une a  mijloaceloe specifice de 

pompare mobile şi amenajarea 

şanţurilor de scurgere 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Echipe specializate proprii 

şi ale instituţiilor comunale 

precum şi cele solicitate ca 

sprijin 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

 

6. Demolarea lucrărilor de apărare 

care impiedică desfăşurarea 

normală  activităţilor şi recuperarea 

materialelor care pot fi utilizate 

pentru reabilitarea  acestora 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii, referentul cu 

urbanismul in cadrul 

primariei 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

7. Menţinerea în continuare a restric-

ţiilor privind consumul de apă şi 

alimente din surse neavizate 

Permanent Cadrele medicale de la 

dispensarul comunal, 

membrii CLSU 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

8. Mentinerea in continuare a masuri-

lor de paza a bunurilor locuitorilor, 

atât a celor care au fost evacuate 

cat si a celor care nu au putut fi 

evacuate , precum si asigurarea 

ordinii publice  atat in zonele afec-

tate cat si locatiile stabilite pentru 

evacuati  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii   

Seful postului de politi, 

Inspectoratul judetean de 

Jandarmi Prahova  

9. Repartizarea eficienta in continu - 

are a fortelor si mijloacelor de in-

terventie, puse la dispozitie  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

pesedintele Centru-lui de 

Conducere si Coordonare a 

Evacuarii   

Membrii C.O.A.T. si 

C.L.S.U. 

10. Asigurarea cu mijloace de trans –

port si materiale de interventie 

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacuarii  

Managerii societatilor de 

pe raza comunei care pot 

pune la dispozitie 

mijloacele si mate-rialele 
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solicitate 

11. Asigurarea cu fonduri banesti 

pentru sustinerea activitatilor de 

evacuare , prin solicitarea de supli-

mentare a sumelor, de la institu-

tiile abilitate ( Prefectura, Consiliul 

Judetean Prahova , Societatea de 

Cruce Rosie etc. ) 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

delegati de Pr-mar 

12. Evaluarea pagubelor fizice si valo-

rice determinate de inundatii 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

deleg. de Primar  

13. Repunerea in functiune a obiecti –

velor social – economice afectate 

 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Membrii C.L.S.U.  Managerii obiectivelor 

social – economice 

14. Sprijinirea populatiei pentru refa-

cerea sau repararea gospodariilor 

avariate sau distruse 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Membrii C.L.S.U.  Locuitori ai comunei , alte 

forte de interventie 

primite in spijin 

15. Acordarea in continuare a asisten-

tei medicale a populatiei 

Permanent Medicii si asistentii de la 

dispensarele de pe raza 

comunei 

Sectiile de specialitate de 

la Spitalele din Ploiesti 

16. Acordarea asistentei medicale ve-

terinare a animalelor si pasarilor 

evacuate in locatiile prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 

veterinar de la dispen 

sarul veterinar  

Directia Sanitar 

Veterinara Prahova 

17. Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce 

situatia 

permite 

Preotii din parohiile 

acestora  

Presedintele C.L.S.U. , 

presedintele Centrului de 

Condu cere si Coordonare 

a Evacuarii, salariati ai 

Primariei delegati de 

Primar 

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 

Medicul si asistentul 

veterinar de la dispen 

sarul veterinar  

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei, alte 

forte de interventie 

primite in spijin 

 

 

2.2 Actiunile de evacuare executate în cazul producerii unor alunecari de teren 

La nivel de localitate ,alunecari de teren sunt semnalate in satele Drajna de Sus,Ogretin si Drajna de Jos cu mentiunea ca nu sunt 

afectate inca  

zonele locuibile.  Soluri erodate – 20 ha, din care 15 ha afectate de alunecări;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

In cazul in care este posibil a se produce o alunecare noua de teren ,care va afecta  si o parte din zona locuibila ,se  

va avea in vedere evacuarea populatiei in prima faza si a animalelor si bunurilor materiale in faza a II a. 

 De asemenea se va actualiza PAAR in functie de noul risc aparut la nivel de localitate ,cat si Planul de aparare 

 impotriva cutremurelor si alunecarilor de teren . 

 Evacuarea populaţiei, instituţiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi arhivistice, 

animalelor se execută din comuna Drajna la dispoziţia presedintelui C.L.S.U., fiind organizată astfel: 

 evacuarea se execută pe urgenţe, astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol 

iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor, iar în urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile 

culturale, de patrimoniu şi arhivistice; 

 evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în comuna Drajna, cazarea 

acestora se asigură în următoarele locaţii: Scoala si gradinita din: sat Drajna de Jos ,Drajna de Sus si Ogretin.  

 Evacuarea se realizează la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. al comunei Drajna, funcţionarea asigurându-se prin grija 

conducerii 
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 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia CAP din  satele: Drajna de Jos ,Drajna de Sus, Ogretin si 

se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceeasi locatie, prin 

grija proprietarilor ; 

 deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se va executa pe itinerariile stabilite; 

 mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei se vor asigura de societatea comerciala cu care este incheiata 

conventie in acest sens; 

 mijloacele de transport pentru evacuarea bunurilor materiale,  animalelor etc. se vor asigura de catre proprietarii de 

mijloace de transport auto sau hipo, precum si de la societatile comerciale; 

 aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate pentru populatia care se 

evacueaza, cat si acelor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora, se va face de catre societatile comerciale cu care 

au fost incheiate conventii in acest sens pentru primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, 

urmand ca pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat 

pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate; 

 pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine, evidentei populatiei si bunurilor materiale de valoare,  atat a 

celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte, a animalelor si pasarilor, prevenirea unor fenomene negative pe 

timpul evacuarii, indrumarea circulatiei, se vor folosi efectivele Postului de Politie din Drajnade Sus si a Politiei 

Locale a comunei Drajna, o subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ,ce va fi 

solicitata daca situatia o impune,imediat dupa aparitia pericolului de alunecare de teren, precum si de persoane si 

proprietari de animale; 

 asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii comunei Drajna ,este incheiata conventie in acest sens, iar 

cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al satul Drajna de Jos. 

 

SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODARII 

LOR,BUNURILOR SI ANIMALELOR 

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE ALUNECARI DE TEREN 
 

 

Nota:Alunecarile active de teren existente in comuna Drajna nu afecteaza inca zonele locuibile. 
  In cazul in care exista posibilitatea ca alunecarile de teren sa afecteze si zonele cu locuinte se va actualiza 

planul de evacure  prin completarea dupa caz a situatiei institutiilor, gospodariilor,bunurilor si animalelor 

 care se evacueaza si se vor aplica masurile privind trecerea la normalitate dupa producerea alunecarilor de 

teren. 

 In satul Faget datorita eroziunii malului drept al paraului Drajna exista o alunecare de teren activa care a 

  ajuns la aproximaativ 10m  de  drumul satesc str.Stubeului,exista riscul ca 12 locuinte si 18 de persoane sa 

ramana blocate, nemaiexistand cale de acces.S-au facut demersuri  in vederea stopari acestui fenomen prin 

realizarea de  lucrari de consolidare mal. 

La nivel  judetean  s-au  intocmit hartile de risc natural pentru  alunecari de teren ,parte componenta a Planului  

de Amenajatrea Teritoriului judetean Prahova. 
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Localitate

a din care 

se executa 

evacuarea

/locatia 

adresa 

Institutia/ 

gospodariile care 

se evacueaza/nr 

salariati/persoane 

Numarul si 

tipul 

mijloacelor 

de transport 

Localitatea in 

care se 

executa 

evacuarea/ 

locatia, adresa 

Natura si 

cantitatea 

de bunuri si 

animale 

care se 

evacueaza 

Pesonalul 

de insotire 
Itinerarii de 

deplasare 
Forta 

de 

munca 

Drajna de 

Jos, str. 

Teleajen 
fam.Badic  

3 gospodarii 
12 persoane 

1 microbuz 

1 autoturism 
5 ateaje hipo 

 

Drajna de jos, 

Centrul Cultural 

Radu Serban 

Voievod 57 

 

-izlaz Piscul 

Domnului 

-bunuri 

materiale ale 

cetatenilor-1,5t 
 

- 5capete 

animale mari 

30 pasari 

4voluntari, 1 

politist local 

pentru paza si 

insotire la 

locatiile de 

evacuare 

Str.Teleajen - 

DJ 102B pentru 

locatia Centru 

Cultural 

9persoane 

Drajna de 

Jos, str. 

Progresului 
continuare 

str. 

Dudulesti 

2 gospodarii 
4 persoane 

1 autoturism 
2ateaje hipo 

Drajna de Jos,  
Gradinita Radu 

Serban Voievod 

nr.19 
 Izlaz Piscul 

Domnului 

-bunuri 

materiale ale 

cetatenilor-

800kg 
- 3capete 

animale 

mari,15 pasari 

2 voluntari, 1 

politist local 

pentru paza si 

insotire la 

locatiile de 

evacuare 

Str.Progresului  

-Dudulesti- DJ 

102B ,nr.19 

pentru locatia 
Gradinita de 

copii 

4 

persoane 

Drajna de 

Jos, DJ 102 

B – 

intersectie cu 

str. 

Florareselor 

6 gospodarii 
15 persoane 

1 microbuz 
1 autoturism, 

1camion 
4 ateaje hipo 

Drajna de jos, 

Centrul Cultural 
-bunuri 

materiale ale 

cetatenilor 

900kg 
- 8capete 

animale mari 

60 pasari 

6 voluntari, 2 

politisti 

localipentru 

paza si 

insotire la 

locatiile de 

evacuare 

Str.Florareselor

-DJ 102B 

,nr.57-pentru 

locatia Centru 

Cultural 

8 

persoane 

Drajna de 

Sus, str. 

Cojocari, 

nr.23-25-27-

29 

4 gospodarii 
12persoane 

1 microbuz 
2 atelaje hipo 

-1camion 

Drajna de Sus 
Scola Generala 

Neagoe Basarab 

101 

-bunuri 

materiale ale 

cetatenilor-

700kg 
- 5capete 

animale mari 

-30 pasari 

4 voluntari, 1 

politist local 

pentru paza si 

insotire la 

locatiile de 

evacuare 

Str.Cojocari-

DJ102 B- 

DJ230-Neagoe 

Basarab 101, 

pana la locatia 

scola Drajna 

deSus 

6 

persoane 

Faget, str. 

Stubeului 
12 gospodarii 

18 persoane 
2 microbuz 
1 autotcamion 
6 ateaje hipo 

Drajna de Sus, 

scoala generala 

Neagoe Basarab 

101 

-bunuri 

materiale ale 

cetatenilor-

1000kg 
- 14 capete 

animale mari 

60pasari 

10voluntari, 2 

politisti locali 

pentru paza si 

insotire la 

locatiile de 

evacuare 

Str.Stubeului-

DJ100N si DJ 

230-Neagoe 

Basarab 101 

pentru locatia 

scoala Drajna 

de Sus 

10 

persoane 

Drajna de 

Sus/DJ102B 

Fam.Bosovei

Adrian 

1gospodarie  

2persoane 

1autoturism 

2 atelaje auto 

Drajna de Sus, 

scoala generala 

Neagoe Basarab 

101 

-bunuri 

material 200kg 

 

2voluntari, 

1politist local 

DJ102B-DJ230  

Neagoe 

Basarab 101 

2persoane 
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                                            Masuri privind trecerea la starea de normalitate dupa 

 producerea alunecarilor de teren 

 
Nr. 

crt. 

      Activitati 

                         desfasurate 

     Planificarea 

     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 

   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a zo - 

nelor afectate 

Permanent Personalul care asigura 

permanenta 

 Membrii C.L.S.U. si 

S.V.S.U.  

2. Asigurarea informarii permanente a 

populatiei despre masurile urgen- 

te ce se impun 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.O.A.T. si 

S.V.S.U. 

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 Centru-lui de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii  

Membrii C.O.A.T., 

C.L.S.U. si S.V.S.U. 

salariati ai Primariei 

delegati de Primar , Seful 

postului de politie, 

Inspectoratul Judetean de 

Jandarmi Prahova 

4. Refacerea si repunerea in functiune  

a conductelor si instalatiilor de ali- 

mentare cu apa potabila, energie  

electrica, in zonele afectate  

Imediat ce 

situatia permite 

Echipe specializate ale 

societatilor de dis- 

tributie 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

5. Demolarea lucrărilor de apărare care 

impiedică desfăşurarea normală  

activităţilor şi recuperarea materialelor 

care pot fi utilizate pentru reabilitarea  

acestora 

Imediat ce 

situatia permite 

Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii, 

referentul cu urbanismul 

in cadrul primariei 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

6. Menţinerea în continuare a restric-ţiilor 

privind consumul de apă şi alimente din 

surse neavizate 

Permanent Cadrele medicale de la 

dispensarul comunal, 

membrii CLSU 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

 

7. Mentinerea in continuare a masuri-lor 

de paza a bunurilor locuitorilor, atât a 

celor care au fost evacuate cat si a celor 

care nu au putut fi evacuate, precum si 

asigurarea ordinii publice  atat in 

zonele afec-tate cat si locatiile stabilite 

pentru evacuati  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii   

Seful postului de politie, 

Inspectoratul judetean de 

Jandarmi Prahova  

8. Repartizarea eficienta in continu - 

are a fortelor si mijloacelor de in-

terventie, puse la dispozitie  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

pesedintele Centru-lui de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii   

Membrii C.O.A.T. si 

C.L.S.U.DRAJNA 

9. Asigurarea cu mijloace de trans –port si 

materiale de interventie 

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si 

Coordonare a Evacuarii  

Managerii societatilor de 

pe raza comunei care pot 

pune la dispozitie 

mijloacele si mate-rialele 

solicitate 

10. Asigurarea cu fonduri banesti pentru 

sustinerea activitatilor de evacuare , 

prin solicitarea de supli-mentare a 

sumelor, de la institu-tiile abilitate 

(Prefectura, Consiliul Judetean Prahova 

, Societatea de Cruce Rosie etc. ) 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Prima riei 

delegati de Primar 

11. Evaluarea pagubelor fizice si valo-rice 

determinate de alunecarile de teren 

Imediat ce 

situatia permite 

Presedintele C.L.S.U Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 
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delegati de Primar  

12. Repunerea in functiune a obiecti –velor 

social – economice afectate 

 

Imediat ce 

situatia permite 

Membrii C.L.S.U.  Managerii obiecti-velor 

social – economice 

13. Sprijinirea populatiei pentru refa-cerea 

sau repararea gospodariilor avariate sau 

distruse 

Imediat ce 

situatia permite 

Membrii C.L.S.U.  Locuitori ai comunei , alte 

forte de interventie primite 

in spijin 

14. Acordarea in continuare a asisten-tei 

medicale a populatiei 

Permanent Medicii si asistentii de la 

dispensarele de pe raza 

comunei 

Sectiile de special-tate de 

la Spitalele din Ploiesti 

16. Acordarea asistentei medicale ve-

terinare a animalelor si pasarilor 

evacuate in locatiile prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 

veterinar de la dispen 

sarul veterinar  

Directia Sanitar Veterinara 

Prahova 

17. Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce 

situatia permite 

Preotii din parohiile 

acestora  

Presedintele C.L.S.U. , 

presedintele Centrului de 

Condu cere si Coordonare 

a Evacuarii, salariati ai 

Primariei delegati de 

Primar 

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 

Medicul si asistentul 

veterinar de la dispen 

sarul veterinar  

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei, alte 

forte de interventie primite 

in spijin 

 

 

2.3 Actiunile de evacuare executate în cazul producerii unor cutremure de pamant 

 
Evacuarea populaţiei, instituţiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi arhivistice, 

animalelor se execută din comuna Drajna la dispoziţia presedintelui C.L.S.U., fiind organizată astfel: 

 evacuarea se execută pe urgenţe, astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol 

iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor, iar în urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile 

culturale, de patrimoniu şi arhivistice; 

 evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în comuna Drajna, cazarea 

acestora se asigură în următoarele locaţii: raionul de dispunere al taberei pentru sinistrati:terenul de sport din 

Drajna de Jos,,Platon Mocanu”; 

 evacuarea Primariei comunei Drajna afectate, se realizează în sediul Scolii ,,Platon Mocanu din Drajna de Jos,la 

dispoziţia presedintelui C.L.S.U. al comunei Drajna, funcţionarea asigurându-se prin grija conducerii. 

 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia CAP din satele:Drajna de Jos,Drajna de Sus 

,Ogretin,izlazurile aferente acestora si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Adăpostirea şi hrănirea acestora 

se realizează în aceeasi locatie, prin grija proprietarilor ; 

 deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se va executa pe itinerariile stabilite: 

DJ102B,DJ230,DJ100N , drumurile comunale si drumurile satesti . 

 mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei se vor asigura de societatea comerciala cu care este incheiata 

conventie in acest sens ,microbuzele si autoturismele primariei; 

 mijloacele de transport pentru evacuarea bunurilor materiale,  animalelor etc. se vor asigura de catre proprietarii de 

mijloace de transport auto sau hipo, precum si de la societatile comerciale si primarie; 

 aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate pentru populatia care se 

evacueaza, cat si acelor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora, se va face de catre societatile comerciale cu care 

au fost incheiate conventii in acest sens pentru primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, 

urmand ca pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat 
pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate; 

 pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine, evidentei populatiei si bunurilor materiale de valoare,  atat a 

celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte, a animalelor si pasarilor, prevenirea unor fenomene negative pe 
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timpul evacuarii, indrumarea circulatiei, se vor folosi efectivele postului de politie Drajna si a Politiei Locale a 

comunei Drajna, o subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi solicitati 

imediat dupa aparitia pericolului de inundatie, precum si de persoane si proprietari de animale; 

 asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii comunei Drajna cu care este incheiata conventie in acest 

sens, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar Drajna de Jos. 

 

     Situaţia 

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de seisme  
 

A. Evidenţa bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări inginereşti, dotări tehnologice diverse, valori cultural-artistice din 

administrarea instituţiilor publice şi private; 

 

Nr. 
crt. 

Adresa 
Tipul de 

construcţiei 

Destinaţia 

construcţiei 

Structura 

construcţiei 

Anul 

construcţiei 

Nr. persoane 

în aria totală 

expusă 

Obs. 

1 

PRIMARIA  

DRAJNA 

 

 

 

P+M  

 

 

 

 

administrativ 

 

 

Beton armat, 

zidarie din 

caramida si 

invelitoare din 

tabla tip 

LIDAB 

1972 

Reabilitare 

2009 

30 
La 

31.01.2018 

 
2 

SCOALA 

generala 

”PLATON 

MOCANU” 

Drajna de Jos 

P+1  

 

Invatamant 

educatie 

Beton armat, 

zidarie din 

caramida si 

invelitoare din 

tabla tip 

LIDAB 

1981 

reabilitare 

2009 

218 elevi 

11personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

3 
GRADINITA de 

copii Drajna de 

Jos 

 

P+M 

Invatamant 

educatie 

Beton armat, 

zidarie din 

caramida si 

invelitoare din 

tabla tip 

LIDAB 

 

 

 

2011-2012 

constructie 

noua 

48 prescolari 

3 personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

4 
SCOALA 

generala Drajna 

de Sus 

P+1  

 

Invatamant 

educatie 

Beton armat, 

zidarie din 

caramida si 

invelitoare din 

tabla tip 

LIDAB 

1975 

reabilitare 

2010-2011 

   77elevi 

11personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

5 
GRADINITA de 

copii Drajna de 

Sus 

P 

 

 

Invatamant 

educatie 

Caramida 

invelita 

cu tabla 

1935 

Reabilitare 

2015 

 22prescolari 

2personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

6 
SCOALA 

generala  

Ogretin 

P 
Invatamant 

educatie 

Caramida 

invelita 

cu tabla 

1900 

Reabilitare  

2004 

86 elevi  

      11personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

7 
GRADINITA de 

copii Ogretin 

P+M  

 

Invatamant 

educatie 

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

1982 

reabilitare 

2009 

37 prescolari 

3 personal 

didactic si 

auxiliar 

La 

31.01.2018 

8 
CENTRUL 

CULTURAL 

Drajna de Jos 

P  

 
Cultura 

Caramida 

invelita 

cu tabla 

1989 

Reabilitare 

2012 

400  
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9 
CAMIN 

CULTURAL 

Ogretin 

P Cultura 

Caramida 

invelita 

cu tabla 

1952 

Reabilitare 

2014 

400 
 

 

10 
CENTRUL 

MEDICAL 

Drajna de Jos 

P+M Sanatate  

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

2009 7 
La 

31.01.2018 

11 
CENTRUL 

MEDICAL 

Drajna de Sus 

P+M Sanatate  

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

2010 7 
La 

31.01.2018 

12 
CENTRUL 

MEDICAL 

Ogretin 

P Sanatate  

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

Reabilitare 

2017 
6 

La 

31.01.2018 

13 Sediul GAL P+M Administrativ 

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

Reabilitare 

2017  
3 

La 

31.01.2018 

14 
Spital  

Pneumoftiziologie 

Drajna de Jos 

P+1 Sanatate  

Caramida 

invelita 

cu tabla tip 

Lindab 

Reabilitare 

2016 

160 

(95 personal 

65 pacienti) 

La 

31.01.2018 

 

 

 

B. Situaţia elementelor expuse - categorii, număr, vulnerabilităţi specifice, dotărilor critice şi surselor de mare risc; 

 

 

CLASA DE 

IMPORTANŢĂ 
TIPUL CLĂDIRII 

DATE DE IDENTIFICARE ADRESA 

CLĂDIRI CU FUNCŢIUNI ESENŢIALE PENTRU PROTECŢIA CIVILĂ 

I 

Puncte de conducere/comandă 

din clădiri 

administartive:Primaria 

DRAJNA  

Cui 2843973 

Tel.0244290202/fax 

0244290736 

Emai:secretar.drajna@gmil.com 

Com Drajna,sat Drajna de   

Sus,str.Neagoe Basarab,nr 

.25,PRAHOVA 

 Cladiri ale societăţilor 

comerciale/ instituţiilor care 

asigură servicii esenţiale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC GILMET SRL/0244290929 

SC Galata Prod /0244296353 

SC Larilin SRL   

/0244290524/0722335866 

SCRalu Prod SRL/0244290979 

SC Bimos SRL/0726807572 

SC Gavplast SRL/0729305341 

Spitalul de pneumoftiziologie 

0244290761 

 

 

Drajna de Jos  

Drajna de Sus 

Drajna de Jos 

Drajna de Jos 

Drajna de Jos  

Drajna de Jos 

Drajna de Jos 

Drajna de Jos 

Drajna de Jos 

 

 

- Consiliul local  

Drajna/Primărie 

 Tel.0244290202/fax 

0244290736 

Drajna de Sus,str.Neagoe 

Basarab,nr 25,PRAHOVA 

       - Poliţia Drajna 

0244290026 Drajna de Sus,str.Neagoe 

Basarab,nr 27,PRAHOVA 

 

Politia locala Drajna 
0244290202 Drajna de Sus,str.Neagoe 

Basarab,nr 25,PRAHOVA 

Clădiri/depozite ale societăţilor 

comerciale sursă de risc: 
SC GILMET SRL/0244290929 

Drajna de Jos ,str.Castelului nr.2 
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CLĂDIRI A CĂROR REZISTENŢĂ SEISMICĂ ESTE IMPORTANTĂ SUB ASPECTUL CONSECINŢELOR 

ASOCIATE CU PRĂBUŞIREA SAU AVARIEREA GRAVĂ 

II 

Clădiri cu destinaţie de 

producţie/birouri având peste 

150 de persoane; 

- - 

Şcoli cu diferite grade cu o 

capacitate de peste 100 

persoane; 

Gimnaziale cls.I-VIII  

Scoala Drajna de Sus Str Neagoe Basarab nr 101 0244290018 

Scoala Drajna de Jos 
str Radu Serban Voievod nr 21 

 

0244290501 

Scoala Ogretin Str Stroe Buzescu 99 0244290121 

Săli de conferinţă cu o 

capacitate de peste 100 

persoane; 

- - 

Teatre/cinematografe/cămine 

culturale/discoteci cu o 

capacitate de peste 100 

persoane; 

Camine culturale  

Camin Drajna de Jos Drajna de Jos ,str Radu Serban  57  - 

Camin Ogretin Ogretin,str Stroe Buzescu 97 - 

    

CLĂDIRI DE MICĂ IMPORTANŢĂ SOCIO – ECONOMICĂ CU GRAD REDUS DE OCUPARE 

III Cladiri civile /gospodarii 128 gospodarii/390persoane 5% 
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SITUATIA INSTITUTIILOR , GOSPODARIILOR , BUNURILOR SI ANIMALELOR  

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE CUTREMUR DE PAMANT 

 

     Nota : La nivel de localitate nu s-a realizat o expertizare tehnica a constructiilor privind disciplina in constructii, evaluarea si incadrarea acestora in clase de risc seismic , 

in vederea reabilitarii celor din clasa Rs I.  Aceste locuinte  din clasa Rs I  prezinta risc major de prabusire  la cutremur  de intensitate mai mare.   
Pentru constructiile noi emiterea de CU si AC se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind regimul constructiilor,calitatea si  destinatia acestora. 

  S-a luat in calcul 5% din total gospodarii (2564)la nivel de comuna ,posbiil a fi afectate de cutremur,avand in vedere ca referinta anul 1977,cand in localitatea Drajna  

nu s-au inregistrat pagube materiale majore(cladiri distruse total ) sau pierderi de vieti omenesti. 

Localitatea din 

care se executa  

  evacuarea   

 

Institutia  

( gospodariile ) 

 care  

se evacueaza / nr.  

salariati /persoane 

Numarul si  

tipul mijloa- 

celor de 

transport  

 Localitatea in 

care se executa  

  evacuarea  /  

locatia - adresa 

 Natura si canti- 

 tatea de bunuri  

 si animale care  

  se evacueaza  

  Personalul 

  de insotire 

     si paza 

  Itinerarii de  

    deplasare 

Forta de 

 munca 

 necesara   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Drajna 

 

 

 

128 gospodarii 

 

 

390persoane 

 

- 6 microbuze  

- 3autobuze 

- 4autoturisme, 
- 4 autocamioane 

-- 1 tractor cu  
remorca 

11 atelaje hipo 
 

-mijloace auto 

 proprii  ale  

cetatenilor care nu 

sunt afectati 

 

 

 

 

 

 

 

- mijloace auto  
proprii ale ceta- 
tenilor  ; 
- autocamioane  
apartinand  
persoanelor cu  
care sunt incheiate 
conventii si 

 mijloace auto ale  
M.A.I. si M.Ap.N. 

-Drajna de Jos,  
Centrul Cultural 
Gradinita de copii 

Scoala Platon Mocanu 
Bisericile din localitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Sus; 
Scoala,gradinita si 

 Biserica 

 

Ogretin; 
Scoala, gradinita,camin  

Cultural si  
biserica 

- bunuri materiale  
apartinand cetatenilor  

din zona afectata 

300t 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- animale mari  si mici  

pasari 
33 porcine 

40bovine 
8 ecvine 
315 ovine 
66caprine 

950pasari   

furaje =200tone 
 

- 10 voluntari , 2 
Jandarmi si 1politist local 

 pentru paza si insotire la  
Centrul Cultural 
10 voluntari, 1 
jandarm pentru  
paza si insotire la  
Gradinita de copii 
10 voluntari , 1 
jandarm ,1politist  

local pentru  
paza si insotire la  
Bisericile din sat 
 Drajna de Jos 
- 10voluntari , 2 
jandarmi pentru paza si  

insotire la Scoala si biserica 

 din Drajna de Sus 
-10persoane ,2jandarmi  

Pentru paza si insotire  
la Scoala generala si 

 gradinita din sat Ogretin;  
 

10 persoane ,2 jandarm,21 

politisti locali ,posesorii 

 de animale, pentru paza  

si insotire la fostele  

 C.A.P. si izlazuri din 

Drajna de Jos,Drajna  
de Sus si Ogretin 

Se stabilesc in fun- 
ctie de zona afectata de 

 cutremur  

DJ 102B-DC-DS  

 

 

 

DJ102B-DJ230-DC-DS 

DJ100N-DC-DS 

 

DJ102B-DC-DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ102B/DJ230/DC/DS 

DJ100N-DC-DS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 persoane 
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Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după 

 producerea cutremurului de pământ 

 
Nr. 

crt. 

      Activitati 

                         desfasurate 

     Planificarea 

     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 

   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a zonelor 

afectate 

Permanent Personalul care asigura 

permanenta 

 Membrii C.L.S.U. si S.V.S.U. Drajna 

2. Asigurarea informarii permanente a 

populatiei despre masurile urgente ce se 

impun 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.O.A.T. si S.V.S.U. Drajna 

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 Centru-lui de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii  

Membrii C.O.A.T., C.L.S.U. si S.V.S.U. 

salariati ai Primariei delegati de Primar , 

Seful postului de politie Drajna, 

Inspectoratul Judetean de Jandarmi 

Prahova 

4. Refacerea si repunerea in functiune  

a conductelor si instalatiilor de alimentare 

cu apa potabila, energie  

electrica, in zonele afectate  

Imediat ce situatia 

permite 

Echipe specializate ale 

societatilor de dis- 

tributie 

Membrii S.V.S.U. si locuitori ai comunei 

Drajna 

 

5. Demolarea lucrărilor de apărare care 

impiedică desfăşurarea normală  

activităţilor şi recuperarea materialelor 

care pot fi utilizate pentru reabilitarea  

acestora 

Imediat ce situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii, referentul cu 

urbanismul in cadrul primariei 

Membrii S.V.S.U. si locuitori ai comunei 

Drajna 

 

6. Menţinerea în continuare a restricţiilor 

privind consumul de apă şi alimente din 

surse neavizate 

Permanent Cadrele medicale de la 

dispensarul comunal, membrii 

CLSU 

Membrii S.V.S.U. si locuitori ai comunei 

Drajna 

 

7. Mentinerea in continuare a masuri-lor de 

paza a bunurilor locuitorilor, atât a celor 

care au fost evacuate cat si a celor care nu 

au putut fi evacuate , precum si asigurarea 

ordinii publice  atat in zonele afec-tate cat 

si locatiile stabilite pentru evacuati  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii   

Seful postului de politie Drajna, 

Inspectoratul judetean de Jandarmi 

Prahova  

8. Repartizarea eficienta in continu are a 

fortelor si mijloacelor de in-terventie, puse 

la dispozitie  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

pesedintele Centru-lui de 

Conducere si Coordonare a 

Evacu-arii   

Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Drajna 

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 comunei 

Drajna care pot pune la dispozitie 

mijloacele si materialele solicitate 
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10. Asigurarea cu fonduri banesti pentru 

sustinerea activitatilor de evacuare , prin 

solicitarea de supli-mentare a sumelor  , de 

la institu-tiile abilitate ( Prefectura, 

Consiliul Judetean Prahova, Societatea de 

Cruce Rosie etc. ) 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.L.S.U. , salariati ai Primariei 

delegati de Primarul comunei Drajna 

11. Evaluarea pagubelor fizice si valo-rice 

determinate de producerea cutremurului de 

pământ 

Imediat ce situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U Membrii C.L.S.U. , salariati ai Primariei 

deleg. de Primarul comunei Drajna  

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 refa-cerea sau 

repararea gospodariilor avariate sau 

distruse 

Imediat ce situatia 

permite 

Membrii C.L.S.U.  Locuitori ai comunei Drajna, alte forte de 

interventie primite in spijin 

14. Acordarea in continuare a asistentei 

medicale a populatiei 

Permanent Medicii si asistentii de la 

dispensarele de pe raza 

comunei 

Sectiile de specialitate de la Spitalul 

:Valenii de Munte ,Pneumoftiziologie 

Drajna si din Ploiesti 

15. Acordarea asistentei medicale veterinare a 

animalelor si pasarilor evacuate in locatiile 

prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul veterinar 

de la dispen 

sarul veterinar  

Directia Sanitar Veterinara Prahova 

16. Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce situatia 

permite 

Preotii din parohiile acestora  Presedintele C.L.S.U. , presedintele 

Centrului de Condu cere si Coordonare a 

Evacuarii, salariati ai Primariei delegati de 

Primarul comunei Drajna 

17. Colectarea cadavrelor de animale şi păsări 

moarte în urma prăbuşirii anexelor 

gospodăreşti şi incinerearea acestora în 

locuri special amenajate 

Imediat ce situatia 

permite 

Medicul si asistentul veterinar 

de la dispensarul veterinar  

Membrii S.V.S.U. si locuitori ai comunei 

Drajna, alte forte de interventie primite in 

spijin 

 

2.4   Actiunile de evacuare executate în cazul producerii unor accidente, avarii, explozii si incendii pe timpul transportului  

                                                                         si depozitarii   unor produse periculoase 
     1.Evacuarea populaţiei, instituţiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi arhivistice, animalelor se execută din 

        comuna Drajna la dispoziţia presedintelui C.L.S.U., fiind organizată astfel: 

 2.Evacuarea se execută pe urgenţe, astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii  

    şi clădirilor, iar în urgenţa a doua animalele, bunurile materiale, valorile culturale, de patrimoniu şi arhivistice; 

 3.Evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în comuna Drajna, cazarea acestora se asigură în următoarele 

    locaţii: Scoala si gradinita din Drajna de Jos,Drajna de Sus,Ogretin si caminul cultural din Drajna de Jos si Ogretin. 

 4.Evacuarea Primariei comunei, in cazul in care este afectata, se realizează lal Scoala Generala clasele I-VIII ,,Platon Mocanu ”din Drajna de Jos, 

    la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. al comunei Drajna, funcţionarea asigurându-se prin grija conducerii, în comuna Drajna; 
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 5.Tabara de sinistrati va fi amplasata pe stadionul ,,Constantin Cursaru”din Drajna de Jos,unde se vor amplasa corturile,daca situatia o impune. 

 6.Pentru evacurea animalelor din zonele afectate se va realiza pe izlazurile Piscu Domnului –Drajna de Jos sau spatiile fostului CAP ,dupa caz.,izlaz Faget si spatiile 

fostului CAP Drajna de Sus si fost CAP Ogretin . 

 

                                                                             Anexa nr. 6 
 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL A PUNCTELOR DE ADUNARE/ÎMBARCARE A EVACUAŢILOR IN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 Componenţa punctului de adunare/îmbarcare 

Denumirea 

Punctului 

Şeful 

punctului de 

adunare 

Înlocuitorul 

punctului de 

adunare 

Personal  pentru 

constituirea 

eşaloanelor  de 

evacuare, evidenţa 

salariaţiilor şi a 

bunurilor  care se 

evacuează 

Personalul pt pază Personal medical 

Personal cu 

asigurarea  

logistică 

Stadionul 

Constantin 

Cursaru/Drajna 

de Jos 

Musoiu 

Gheorghe 

0721175240 

Cernat 

Gheorghe 

0732255880 

Vacarelu Marin       

0786153047 

Dursina Traian             

0724005755 

Cursaru Lucian 

0726371932 

 

Bondoc Gabriela 

0786153052 

Bughiu Gheorghe 

0786153055 

Spataru Lucian 

0763611438 

Niculescu Florinel    

0729966428 

Spatarelu Nicolae 

0766280940 

Patrulescu Adina 

0761328538 

Niculesu 

Gabriel     

0786153057 

Popa Ionut 

0787675375 

Lupu Ioan 

0720810293 

Teren scoala 

Drajna de Sus 

Badic  Corneliu 

0724005755 

Stroescu 

Cornel 

0727338015 

Rusinaru  Amedeo 

0733381457 

Militaru Constantin 

0784077799 

Rosu Marius                   

0722677797 

 

Bondoc Gabriela 

0786153052 

Bughiu Gheorghe 

0786153055 

Spataru Lucian 

0763611438 

Popescu Adrian 

0723028144 

Spatarelu Nicolae 

0766280940 

Carstea Oana 

0722792886 

 

Niculesu 

Gabriel     

0786153057 

Popa Ionut 

0787675375 

Lupu Ioan 

0720810293 

Teren Scoala 

Ogretin 

Pasarica Nicolae 

0751219094 

Poenaru Ioan 

0763671079 

Ghetea Eugenia 

0724033644 

Chivulescu Iulian 

0763685850 

Rogozea Liliana 

0766302399 

 

Bondoc Gabriela 

0786153052 

Bughiu Gheorghe 

0786153055 

Spataru Lucian 

0763611438 

Alexandru Doru 

0769663479 

Popescu Adrian 

0723028144 

Spatarelu Nicolae 

0766280940 

 

Niculesu 

Gabriel     

0786153057 

Popa Ionut 

0787675375 

Lupu Ioan 

0720810293 
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COMPONENŢA 

 PUNCTELOR DE ADUNARE, ÎMBARCARE, DEBARCARE ŞI PRIMIRE REPARTIŢIE  
 

 

Nr. 

Crt. 
PERSONAL 

TEHNICA SI 

MATERIALE 

PUNCT DE 

ADUNARE/ 

ÎMBARCARE 

PUNCT DE 

DEBARCARE SI 

PRIMIRE 

REPARTITIE 

TOTAL 

PERSOANE 

TIP 

DEZASTRU 
OBS. 

 

1 

Reprezentantii 

CCCE 

Poliţie 

Personal medical 

 sanitar+veterinar 

Reprezentantii . 

Primariei 

Politia locala 

Membrii SVSU 

 

     Lopeti,galeti 

1motopampa de  

capacitate medie 

      Saci cu nisip  

 

Stadion 

Constantin 

Cursaru 

 

Teren sport 

Scoala  

Drajna de Sus 

 

 

Teren sport 

Scoala Ogretin 

 

 

 

Scoala  si Camin 

Drajna de Jos 

 

Scoala si Gradinita 

Drajna de Sus 

 

Scoala si Gradinita 

Ogretin 

 

20 

 

 

54 

 

12 

Inundaţii 

Cursuri de apa 

Teleajen 

Drajna  

Ogretineanca  

care pot afecta 

gospodariile 

populatiei 

 

2 

Reprezentantii. 

CCCE 

Poliţie 

Personal medical 

 sanitar+veterinar 

Reprezentantii . 

Primariei 

Politia locala 

Membrii SVSU 

Lopeti,cazmale 

buldoexcavator 

Teren sport 

Scoala  

Drajna Jos 

Teren sport 

Scoala 

Drajna de Sus 

 

 

 

Scoala  si Camin 

Drajna  

de Jos 

Scoala si Gradinita 

Drajna de Sus 

Scoala si Gradinita 

Ogretin 

 

59 
Alunecări 

de teren 

Persoane posibil a fi 

afectate de alunecari 

de teren 

 Mijloacele de 

transport sunt 

asigurate de CL 

Drajna si operatori 

economici 

/conventie 
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3 

Reprezentantii. 

CCCE 

Poliţie 

Personal medical 

 sanitar+veterinar 

Reprezentantii . 

Primariei 

Politia locala 

Membrii SVSU 

Scandura,dulapi,buld

oexcavator,camioane, 

autoturisme,microbuz

e,autobuze, 

lopeti,casmale, 

tarnacop 

atelaje 

hipo,macra,autocami

oane 

Stadion 

Constantin 

Cursaru 

 Drajna de Jos 

 

Teren Scoala  

Drajna de Sus 

 

Teren Scoala 

Ogretin 

 

 

 

Scoala  si Camin 

Drajna de Jos 

 

Scoala si Gradinita 

Drajna de Sus 

 

Scoala si Gradinita 

Ogretin 

 

 

 

390 Cutremur 

Populatie posibil 

afectata de cutremur 

Tabara de sinistrati 

se va amplasa pe 

stadionul Constantin 

Cursaru 

din Drajna de Jos 

Mijloacele de 

transport sunt 

asigurate de CL 

Drajna si operatori 

economici 

/conventie 

 

4 

Reprezentantii. 

CCCE 

Poliţie 

Personal medical 

 sanitar+veterinar 

Reprezentantii . 

Primariei 

Politia locala 

Membrii SVSU 

Autoturisme, 

microbuze  

material absorbant 

PRIMARIE 

Camin Drajna de 

Jos 

Scoala si gradinita 

din Drajna de Sus, 

Drajna de 

Jos,Ogretin 

In functie de 

zona unde se 

produce 

accidentul si 

gravitaea 

acestuia 

Accidente de 

transport,ava

rii,explozii, 

incendii  

Accidente 

Privind transport 

substante 

periculoase,explozii, 

avarii,incendii pe 

DJ102B/DJ230/ 

DJ100N  
Mijloacele de 

transport sunt 

asigurate de CL 

Drajna si operatori 

economici 

/conventie 
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Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după 

 producerea cutremurului de pământ 

 
Nr.  

crt. 

                         Activitati 

                         desfasurate 

     

Planificarea 

     

activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 

   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a zonelor afectate Permanent Personalul care asigura 

permanenta 

 Membrii C.L.S.U. si 

S.V.S.U. Drajna 

2. Asigurarea informarii permanente a populatiei 

despre masurile urgente ce se impun 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.O.A.T. si 

S.V.S.U. Drajna 

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 Drajna 

Membrii C.O.A.T., 

C.L.S.U. si S.V.S.U. 

salariati ai Primariei 

delegati de Primar , 

Seful postului de politie 

Drajna , Inspectoratul 

Judetean de Jandarmi 

Prahova 

4. Refacerea si repunerea in functiune  

a conductelor si instalatiilor de ali- 

mentare cu apa potabila, energie  

electrica, in zonele afectate  

Imediat ce 

situatia permite 

Echipe specializate ale 

societatilor de distributie 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

5. Demolarea lucrărilor de apărare care impiedică 

desfăşurarea normală  activităţilor şi recuperarea 

materialelor care pot fi utilizate pentru reabilitarea  

acestora 

Imediat ce 

situatia permite 

Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacuarii, inspector 

urbanism din cadrul 

primariei Drajna 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

6. Menţinerea în continuare a restric-ţiilor privind 

consumul de apă şi alimente din surse neavizate 

Permanent Cadrele medicale de la 

dispensarul comunal, 

membrii CLSU Drajna 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

7. Mentinerea in continuare a masuri-lor de paza a 

bunurilor locuitorilor, atât a celor care au fost 

evacuate cat si a celor care nu au putut fi evacuate , 

precum si asigurarea ordinii publice  atat in zonele 

afec-tate cat si locatiile stabilite pentru evacuati  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacuarii  Drajna 

Seful postului de politie 

Drajna , 

Inspectoratul judetean de 

Jandarmi Prahova  

8. Repartizarea eficienta in continuare a fortelor si 

mijloacelor de in-terventie, puse la dispozitie  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

pesedintele Centrului de 

Conducere si Coordonare a 

Evacuarii  Drajna 

Membrii C.O.A.T. si 

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 Drajna 

Managerii societatilor de 

pe raza co-munei care 

pot pune la dispozitie 

mijloacele si mate-rialele 

solicitate 

10. Asigurarea cu fonduri banesti pentru sustinerea 

activitatilor de evacuare , prin solicitarea de supli-

mentare a sumelor  , de la institutiile abilitate ( 

Prefectura, Consiliul Judetean Prahova, Societatea 

de Cruce Rosie etc. ) 

Permanent Presedintele C.L.S.U. 

Drajna 

Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

Drajna delegati de 

Primar 

11. Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate 

de producerea cutremurului de pământ 

Imediat ce 

situatia permite 

Presedintele C.L.S.U 

Drajna 

Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

deleg. de Primar  
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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 refa-cerea sau repararea 

gospodariilor avariate sau distruse 

Imediat ce 

situatia permite 

Membrii C.L.S.U.  Locuitori ai comunei , 

alte forte de interventie 

primite in spijin 

14. Acordarea in continuare a asistentei medicale a 

populatiei 

Permanent Medicii si asistentii de la 

dispensarele de pe raza 

comunei 

Sectiile de specialitate de 

la Spitalele din Ploiesti 

15. Acordarea asistentei medicale veterinare a 

animalelor si pasarilor evacuate in locatiile 

prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 

veterinar de la dispen 

sarul veterinar  

Directia Sanitar 

Veterinara Prahova 

16. Acordarea asistentei religioase si inhumarea 

eventualelor cadavre 

Imediat ce 

situatia permite 

Preotii din parohiile 

aferente comunei Drajna  

Presedintele C.L.S.U. , 

presedintele Centrului de 

Condu cere si 

Coordonare a Evacuarii, 

salariati ai Primariei 

delegati de Primar 

17. Colectarea cadavrelor de animale şi păsări moarte în 

urma prăbuşirii anexelor gospodăreşti şi incinerarea 

acestora în locuri special amenajate 

Imediat ce 

situatia permite 

Medicul si asistentul 

veterinar de la dispensarul 

veterinar din Drajna de Jos 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei, 

Drajna alte forte de 

interventie primite in 

spijin 

 

 

 

2.4 Actiunile de evacuare executate în cazul producerii unor accidente, avarii, explozii si 

incendii pe timpul transportului si depozitarii unor produse periculoase 
 

Evacuarea populaţiei, instituţiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, 

valorilor de patrimoniu şi arhivistice, animalelor se execută din comuna Drajna la dispoziţia 

presedintelui C.L.S.U., fiind organizată astfel: 

1. Evacuarea se execută pe urgenţe, astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din 

zonele de risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor, iar în urgenţa a doua 

animalele, bunurile materiale, valorile culturale, de patrimoniu şi arhivistice; 

2. Evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în 

comuna Drajna, cazarea acestora se asigură în următoarele locaţii: Scoala Drajna de Jos,Drajna de 

Sus,Ogretin si caminul cultural din Drajna de Jos ,Gradinitele din Drajna de Sus,Drajna de 

Jos,Ogretin. 

 evacuarea Primariei comunei afectate se realizează în sediul Scoala Generala clasele I-VIII 

din Drajna de Jos, la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. al comunei Drajna, funcţionarea 

asigurându-se prin grija conducerii, în comuna Drajna; 

 evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia  CAP Drajn de Sus,Ogretin  si 

Drajna de Jos si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Adăpostirea şi hrănirea 

acestora se realizează în aceeasi locatie, prin grija proprietarilor ; 

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

pe itinerariile stabilite in functie de locul unde se produce incidentul de transport: DJ102B-

DJ230-DJ100N,DC-drumurile comunale si DS-drumurile satesti din fiecare sat component 

al comunei Drajna; mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei se vor asigura de 
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catre CLSU Drajna si de societatea comerciala cu care este incheiata conventie in acest 

sens; 

 in caz de necesitate tabara de sinistrati, unde se vor amplasa corturile, va fi pe Stadionul 

Constantin Cursaru din Drajn de Jos; 

 mijloacele de transport pentru evacuarea bunurilor materiale,  animalelor etc. se vor asigura 

de catre proprietarii de mijloace de transport auto sau hipo, precum si de la societatile 

comerciale;bunurile materiale vor fi depozitate in biserici si pe terenurile de sport aferente 

scolilor din comuna; 

 aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate pentru 

populatia care se evacueaza, cat si acelor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora, se va 

face de catre societatile comerciale cu care au fost incheiate conventii in acest sens pentru 

primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, urmand ca pentru 

urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor 

atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea 

in starea de normalitate; 

 pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine, evidentei populatiei si bunurilor 

materiale de valoare,  atat a celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte, a animalelor si 

pasarilor, prevenirea unor fenomene negative pe timpul evacuarii, indrumarea circulatiei, se 

vor folosi efectivele postului de politie din Drajna si a politiei comunitare a comunei si o 

subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi solicitati 

imediat dupa aparitia pericolului de inundatie, precum si de persoane si proprietari de 

animale; 

 asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii comunei Drajna, cu care este 

incheiata conventie in acest sens, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la 

dispensarul veterinar din Drajna de Jos. 

 Pentru aprovizionare cu alimente de prima necesitate pentru populatia care se evacueaza in 

caz de urgenta,s-a incheiat conventii cu operatorii economici din zona. 
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SITUATIA OPERATORILOR , GOSPODARIILOR , BUNURILOR SI ANIMALELOR  

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE ACCIDENTE , AVARII , EXPLOZII SI INCENDII PE TIMPUL TRANSPORTULUI SI DEPOZITARII 

PRODUSELOR PERICULOASE 

 

 

 Localitatea din 

care se executa  

  evacuarea  /  

locatia -  adresa 

Institutia  

( gospodariile ) care  

se evacueaza / nr.  

salariati / persoane 

Numarul si  

tipul mijloa- 

celor de tran 

     sport  

 Localitatea in 

care se executa  

  evacuarea  /  

locatia - adresa 

 Natura si canti- 

 tatea de bunuri  

 si animale care  

  se evacueaza  

  Personalul 

  de insotire 

     si paza 

  Itinerarii de  

    deplasare 

Forta de  

munca 

 necesara   

 

Comuna Drajna 

Sat Drajna de Jos 

Lungul DJ102 B 

 

 

In functie de locul si 

de gravitatea 

acidentului impreuna 

cu personalul abilitat 

de la I.S.U.Prahova se 

stabilesc: 

-numarul de 

gospodarii 

- persoane ce se  

evacueaza 

-2microbuze 

-2autocamioane 

-1tractor cu 

remorca 

-2autoturism 

-Mijloace auto 

personal angajat 

si de la populatie 

-mijloace auto 

M.Ap.N si M.A.I. 

 

-Drajna de Jos,  

Centrul Cultural 

Gradinita de copii 

Bisericile din 

localitate 

-Drajna de Sus; 

Scoala,gradinita si 

biserica 

-Ogretin; 

Scoala, gradinita si  

biserica 

 

Pentru animale si 

pasari terenurile 

fostului CAP din 

Drajna de Jos si 

terenul de sport 

Bunuri materiale ale populatiei  

-documente, imbracaminte 

documente, ,aparatura 

electrica ,electronica,electrocasnica, 

mobilier) 

 

Pentru scola si gradinita 

 -documentatie,dotarea tehnica din 

laboratoare si sali de clasa,recuzita 

specifica,arhiva  

 

2agenti locali 

2politisti de la 

Post politie 

1medic 

-15pompieri 

voluntari 

Se stabilesc 

in functie de 

zona in care 

se produce 

explozia,ince

ndiul,avaria, 

accidentul  

transportului 

periculos 

 

 

 

20persoane 

 

 

 

 

 

 

Comuna Drajna  

Sat Drajna de Sus 

lungul DJ 230 

 

In functie de locul si 

de gravitatea 

acidentului impreuna 

cu personalul abilitat 

de la I.S.U. Prahova 

se stabilesc : 

-numarul de 

gospodarii 

-persoane ce se  

evacueaza 

2microbuze 

2autocamioane 

3autoturism 

1tractor cu 

remorca 

Mijloace auto de 

la populatie si 

cadre didactice 

-mijloace auto 

M.Ap.N si M.A.I. 

 

Drajna de Sus; 

Scoala,gradinita  si 

biserica 

 

Terenurile fostului 

CAP pentru animale 

si pasari 

Bunuri materiale ale documente, 

imbracaminte 

documente, ,aparatura 

electrica ,electronica,electrocasnica, 

mobilier) 

 

Pentru scola si gradinita 

 -documentatie,dotarea tehnica din 

laboratoare si sali de clasa,recuzita 

specifica,arhiva populatiei  

 

 

2 agenti locali 

2politisti de la 

post politie 

1medic 

-10 pompieri 

voluntari 

Se stabilesc 

in functie de 

zona in care 

se produce 

explozia 

,incendiul, 

avaria, 

accidentul  

transportului 

periculos 

 

 

20persoane 
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Comuna Drajna  

Sat  

       Faget  

Lungul DJ100N 

In functie de locul si 

de gravitatea 

acidentului impreuna 

cu personalul abilitat 

de la I.S.U. Prahova 

se stabilesc : 

-numarul de 

gospodarii 

-persoane ce se  

evacueaza 

-1 camion , 

1microbuze 

1autocamioane 

3autoturism 

1tractor cu 

remorca 

Mijloace auto de 

la populatie  

-mijloace auto 

M.Ap.N si M.A.I. 

 

 

 

 

 

Drajna de Sus; 

Scoala,gradinita si 

biserica din Faget 

 

 

Terenurile libere de 

pe izlaz Faget 

pentru animale si 

pasari 

Bunuri materiale ale documente, 

imbracaminte 

documente, ,aparatura 

electrica,,electronica,electrocasnica, 

mobilier) 

Animale mari si mici,pasari 

 

2agenti locali 

2agenti de la 

post de politei 

10 Pompieri 

voluntari 

Proprietarii 

animalelor 

Se tabilesc in  

functie de 

zona  in care 

se produce 

explozia,ince

ndiul,avaria, 

accidentul  

transportului 

periculos 

 

 

 

  15 

 

persoane 
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Masuri privind trecerea la starea de normalitate dupa producerea de accidente, avarii, explozii si incendii 

 pe timpul transportului si depozitarii produselor periculoase 

 
Nr. 

crt. 

      Activitati 

                         desfasurate 

     Planificarea 

     activitatilor  

    Cine executa       Cu cine 

   colaboreaza  

1. Monitorizarea in permanenta a zo - 

nelor afectate 

Permanent Personalul care asigura 

permanenta 

 Membrii C.L.S.U. si 

S.V.S.U. Drajna 

2. Asigurarea informarii permanente 

a populatiei despre masurile urgen- 

te ce se impun 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.O.A.T. si 

S.V.S.U. Drajna 

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 Centru-lui de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii  

Membrii C.O.A.T., 

C.L.S.U. si S.V.S.U. 

salariati ai Primariei 

delegati de Primar , Seful 

postului de politie Drajna, 

Inspectoratul Judetean de 

Jandarmi Prahova 

4. Refacerea si repunerea in functiune  

a conductelor si instalatiilor de ali- 

mentare cu apa potabila, energie  

electrica, in zonele afectate  

Imediat ce situatia 

permite 

Echipe specializate ale 

societatilor de dis- 

tributie 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

5. Demolarea lucrărilor de apărare 

care impiedică desfăşurarea 

normală  activităţilor şi recuperarea 

materialelor care pot fi utilizate 

pentru reabilitarea  acestora 

Imediat ce situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si 

Coordonare a Evacu-arii, 

referentul cu urbanismul 

in cadrul primariei 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

6. Menţinerea în continuare a restric-

ţiilor privind consumul de apă şi 

alimente din surse neavizate 

Permanent Cadrele medicale de la 

dispensarul comunal, 

membrii CLSU 

Membrii S.V.S.U. si 

locuitori ai comunei 

Drajna 

 

7. Mentinerea in continuare a masuri-

lor de paza a bunurilor locuitorilor, 

atât a celor care au fost evacuate 

cat si a celor care nu au putut fi 

evacuate, precum si asigurarea 

ordinii publice  atat in zonele afec-

tate cat si locatiile stabilite pentru 

evacuati  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si oordonare 

a Evacuarii  comunei 

Drajna 

Seful postului de politie  

Drajna 

 Inspectoratul judetean de 

Jandarmi Prahova  

8. Repartizarea eficienta in continu - 

are a fortelor si mijloacelor de     

interventie, puse la dispozitie  

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

pesedintele Centrului de 

Conducere si 

Coordonare a Evacuarii  

Membrii C.O.A.T. si 

C.L.S.U. Drajna 
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comunei Drajna 

9. Asigurarea cu mijloace de trans –

port si materiale de interventie 

Permanent Presedintele C.L.S.U. si 

presedintele Centrului de 

Conducere si coordonare 

a Evacuarii comunei 

Drajna 

Managerii societatilor de 

pe raza comunei 

Drajna,care pot pune la 

dispozitie mijloacele si 

materialele solicitate 

10. Asigurarea cu fonduri banesti 

pentru sustinerea activitatilor de 

evacuare , prin solicitarea de supli-

mentare a sumelor, de la institu-

tiile abilitate (Prefectura, Consiliul 

Judetean Prahova , Societatea de 

Cruce Rosie etc. ) 

Permanent Presedintele C.L.S.U. Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

delegati de Primararul 

comunei Drajna 

11. Evaluarea pagubelor fizice si valo-

rice determinate de producerea de 

accidente, avarii, explozii si 

incendii pe timpul transportului si 

depozitarii produselor periculoase 

Imediat ce situatia 

permite 

Presedintele C.L.S.U Membrii C.L.S.U. , 

salariati ai Primariei 

delegati de Primararul 

comunei Drajna  

12. Repunerea in functiune a obiecti –

velor social – economice afectate 

 

Imediat ce situatia 

permite 

Membrii C.L.S.U.  Managerii obiectivelor 

social – economice 

13. Sprijinirea populatiei pentru refa-

cerea sau repararea gospodariilor 

avariate sau distruse 

Imediat ce situatia 

permite 

Membrii C.L.S.U.  Locuitori ai comunei 

Drajna , alte forte de 

interventie primite in 

spijin 

14. Acordarea in continuare a asisten-

tei medicale a populatiei 

Permanent     Medicii si asistentii de la 

dispensarele de pe raza 

comunei 

Sectiile de specialitate de 

la Spitalele din Valenii de 

Munte,Ploiesti si spitalulu 

pneumoftiziologie Drajna 

de Jos 

16. Acordarea asistentei medicale ve-

terinare a animalelor si pasarilor 

evacuate in locatiile prestabilite 

Permanent Medicul si asistentul 

veterinar de la 

dispensarul veterinar 

Drajna de Jos 

Directia Sanitar 

Veterinara Prahova 

17. Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Imediat ce situatia 

permite 

Preotii din parohiile 

acestora  

Presedintele C.L.S.U. , 

presedintele Centrului de 

Condu cere si Coordonare 

a Evacuarii, salariati ai 

Primariei delegati de 

Primarul comunei Drajna 
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Capitolul III 
 

3. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE 
 

Conducerea acţiunilor de evacuare se asigură de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă prin Centrul de Coordonare şi Conducere a evacuării comunei DRAJNA, 

 care are ca locaţie Sala de Consiliu din cadrul Primăriei . Punctul de primire-repartiţie va funcţiona în cadrul Scolilor ,Gradinitelor si Caminelor culturale din fiecare 

 sat componet. 

Tabara de sinistrati va fi instalata pe terenul de sport din Drajna de Jos,unde se vor monta corturile aferente populatiei evacuate. 

Animalele evacuate se vor transporta la fostele CAP-uri. din Drajna de Jos,Drajna de Sus si Ogretin 

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 conform anexei nr.6 folosindu-se următoarele mijloace: 

- 19 telefoane mobile;apartinand  membrilor CCCE,ale caror numere sunt prezentate in anexa 7 

- 1postitelefonic fix;0244290202 

- 1 post fax:0244290736 

- Internet-email:secretar.drajna@gmail.com/svsudrajna@gmail.com 

Se va menţină permanent legătura cu instituţiile judeţene de coordonare a managementului situaţiilor de urgenţă,conform anexei nr.8, după cum urmează: 

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Serban Cantacuzino’’ al Judeţului Prahova; 

- Prefectura Judeţului Prahova; 

- Consiliul Judeţean Prahova; 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; 

- Inspectoratul Judeţean de  Poliţie Prahova. 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova; 

- Comisariatul Naţional al Gărzii de Mediu - Prahova; 

- Inspecţia Judeţeană în Construcţii; 

- Îmbunătăţiri Funciare S.A.; 

- Serviciul public local de alimentare cu apa si canalizare 

- Engie/Distrigaz Sud; 

- S.C. Electrica Muntenia Sud; 

- Serviciul de Ambulanţă; 

- Spitalul Orăşenesc Valenii de Munte si Spitalul Judetean de  Urgenta Prahova; 

- Directia  de sanatate publica Prahova ; 

- Directia sanitar veterinara Prahova; 

- Societatea Naţională de Cruce Roşie -Filiala Prahova; 

- Operatori economici din zona de responsabilitate care dispun de mijloace tehnice ce pot fi utilizate 

       în managementul situaţiilor de urgenţă, pe bază de convenţii încheiate între cele două părţi. 

-  Spitalul de pneumoftiziologie Drajna de Jos 

- Post de politie Drajna 
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Capitolul IV 
                 

4.  ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI COOPERĂRII 

 

Organizarea  evacuării  în  caz  de  dezastre  în  localitatea Drajna se  execută  în  funcţie  de situaţia de urgenţă produsă. 

Desfăşurarea  evacuării,  la  nivel local,  este  coordonată  de  Centrul de Conducere si Coordonare a Evacuării constituit în baza ordinului ministrului     

administraţiei şi internelor nr. 1184/2006. 

4.1. Atribuţiile  Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii 

- 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; 

- participă  periodic la aplicaţii  şi  exerciţii  practice  pentru  antrenarea  Centrului de Conducere si coordonare a evacuarii  şi  verificarea  aplicabilităţii  

planurilor  de  evacuare  conform  planului  Inspectoratului Judetean 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; 

- coordonează  realizarea  măsurilor  de  asigurare  a  transportului  populaţiei,  bunurilor  materiale  şi  colectivităţilor  de  animale;  asistenţei  

medicale, cercetare,  protecţiei,  pazei, ordinei  şi  evidenţei  populaţiei, asigurarea psihologica, precum  şi  asigurarea  legăturilor  de  transmisiuni,  pe  timpul  

acţiunilor  de  evacuare; 

- informează  periodic  pe preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă , a Sefului 

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

4.2. Atribuţiile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  

a) coordonarea pregătirii populaţiei pe localităţi, instituţii publice şi operatori economici, în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare şi 

primire/repartiţie; 

b) organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional-decizional pe plan local; 

c) stabilirea privind  capacitatea de comunicaţii se realizează prin telefonie fixă şi mobilă 

d) elaborarea planurilor de evacuare şi primire proprii şi avizarea celor întocmite de structurile subordonate; 

e) coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în plan teritorial; 

f) coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate; 

g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în funcţie de situaţia concretă; 

h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate. 

Conducerea acţiunilor de evacuare se execută de C.L.S.U. al comunei Drajna 

Centrul Operativ cu activitate Temporară asigura secretariatul tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi reprezintă structura tehnico-

administrativă care se activează pe durata stării de alertă sau la ordinul Centrului Operaţional Judeţean, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi 

antrenamente pentru pregătirea răspunsului în situaţii de urgenţă. Spaţiul de lucru al C.O.A.T. se stabileşte la sediul  primărie Drajna. 
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4.3. Căi şi mijloace de legătură 

Pentru conducerea acţiunilor de evacuare se utilizează sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi sistemul de 

telecomunicaţii naţional/teritorial, dupa caz. 

Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură legături de telecomunicaţii speciale şi cooperare 

pentru autorităţile publice centrale şi locale, potrivit legii de organizare şi funcţionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea. 

Sitemele proprii de transmisiuni ale C.L.S.U., centrului operativ cu activitate temporară(COAT) şi ale S.V.S.U. sunt constituite din următoarele 

mijloacele tehnice: sirena electrică şi telefonia fixă şi mobilă de pe raza localităţii,precum si sirena electronica de pe masina politiei rurale. 

4.4. Instituţii cu care se cooperează 

In scopul organizării si desfăşurării acţiunilor de evacuare, Comitetul local pentru situatii de urgenta, cooperează cu  localitatile limitrofe Valenii de 

Munte,Cerasu,Predealul Sarari,Posesti,Teisani,Izvoarele ,operatorii economici de pe raza de competenta, pe baza planurilor de cooperare sau conventiilor 

incheiate in timp de normalitate. 

4.5. Cereri si rapoarte 

Pe timpul desfăşurării acţiunilor de evacuare, Centrele de conducere si Coordonare, în funcţie de situaţiile concrete ce pot apărea, pot întocmi si înainta 

cereri la eşaloanele superioare, privind asigurarea cu materiale, forţe si mijloace, necesare pentru asigurarea desfăşurării evacuării, a condiţiilor de viată a 

persoanelor  evacuate pe care nu le pot asigura pe plan local. 

De asemenea Comitetul judeţean prin Secretariatul Tehnic al acestuia, Comitetele locale prin Centrele Operative cu Activitate Temporara(COAT) 

prezintă rapoarte sinteză la sfârşitul zilei si la terminarea evacuării, către eşaloanele superioare, respectiv Comitetului Naţional si Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgentă. 

Rapoartele sinteză cuprind stadiul si calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate, concluzii privind evoluţia situaţiei de urgentă ,consecinţele 

acestora, acţiunile planificate si neexecutate, cauzele si măsurile întreprinse, precum si alte date solicitate de eşalonul superior. 

 

 

Capitolul V 
DISPOZITII FINALE 

   

   Planul de evacuare este documentul de baza pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare in situatii de conflict armat, intocmit din timp de pace, prin care se 

materializeaza conceptia actiunilor. 

Planul de evacuare intocmit se actualizeaza periodic, in raport cu schimbarile survenite in structura organizatorica a institutiilor sau in conceptia actiunilor. 

Planul de evacuare prevazut se intocmeste de personalul propriu din componenta centrului  de conducere si coordonare a evacuarii si se aproba de catre conducatorul  entitatii 

la nivelul caruia  accesta este constituit.  

Planul de evacuare prevazut se intocmeste in doua exemplare; exemplarul 2 al planului se transmite Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” 

Prahova.Planul de evacuare se revizuieste periodic ,in functie de schimbarile care apar in structura organizatorica. 

Structura cadru a planului de evacuare la nivel de UAT este prezentata in anexa nr. 2 
 

 

Sef SVSU 

Plaisanu Rodica 
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                                                                                                                                                                                                                                                                  Anexa 1 

                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                     Anexa la Dispozitia nr.366 /28.11.2017    

                                                                                                                                 COMPONENTA 

 

CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI COORDONARE A  EVACUĂRII (CCCE) 
 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                  Primar, 

                                                                                                    GONTEA VIOLETA 

                                                                                                                                            
Nr. 

crt. 

NUMELE SI PRENUMELE 

FUNCTIA TELEFOANE 

ADRESA 

OBS 

ADMINISTRATIVA IN CENTRU SERVICIU Mobil 

1 BUZEA IONUT Viceprimar Şeful centrului 0244290202 0721780280 Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod nr.20 
 

2 RACOVITA RAMONA Secretar UAT Loctiitor sef centru 0244290202 0786153054 Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab nr.174  

3 POPA IONUT Director scoala Membru 0244290501 0787675375 Drajna de Sus str.Mircea cel Batran nr.3  

4 VACARELU MARIN 
Referent cultura 

Membru 0244290202 0786153047 Drajna de Jos,str.Muzicanti,nr.1 

 

 

5 MUSOIU GHEORGHE Administrator spital 

Pneumoftiziologie 

Membru 0244290970 0721175240 Drajna de Jos,str.Muncii nr.7  

6 BADIC CORNELIU Consilier local Memdru   0724005755 Drajna de Sus,str.Targului ,nr.13  

7 PASARICA NICOLAE Consilier local Membru  0751219094 Ogretin ,str.Troitei ,nr.10 

 

 

8 CERNAT GHEORGHE  Consilier local Membru  0732255880 Drajna de Jos,.Radu Serban Voievod nr.99  

10 STROESCU CORNEL Consilier local Membru  0727338015 Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab nr.68  

11 NICULESCU GABRIEL Sef serviciu apa Membru 0244290202 0786153057 Drajna de Jos,str. Rozelor nr.14  

12 SPATARELU NICOLAE Medic veterinar Membru  0766280940 Drajna de Jos,str.Romanilor,nr.2  

13 POPESCU ADRIAN Medic Membru 0244290709 0723028144 Drajna de Sus,st.Neagoe Basarab nr.117  

14  SPATARU LUCIAN Sef post Politie rurala Membru  0244290026 0763611438 Faget  ,str.Liliacului,nr.8A  

15 BONDOC GABRIELA Politist  local Membru  0244290202 0786153052 Ogretin,str. Stroe Buzescu,nr.78  

16 PLAISANU RODICA Sef SVSU Membru  0244290202 0732255880 Faget ,str.Nichita Stanescu nr.2     

17 POENARU IOAN Preot Membru   0763671079 Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab nr.107A  

18 LUPU IOAN Inspector urbanism Membru  0244290202 0720810293 Ogretin ,str.Stroe Buzescu nr.10  

19 ROSU MARIUS Consilier Primar Membru  0244290202 0722677797 Drajna de Sus,str.Cojocari,nr.33  
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                                                                        Anexa 1a     

COMUNA DRAJNA 

 

     

 

                                               Atributiile Centrului de Conducere si Coordonare a evacuarii (CCCE) 

 

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 

    Prahova despre stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare; 
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                                                                                                                                                  Anexa  2 

SITUATIA 

POPULAŢIEI CARE SE EVACUEAZÂ 

    

 

Localitatea/ 

cartierul/comuna 

din care se  

evacuează 

 

 

Instituţia  

 

Categoria     

       de 

personal 

evacuat/num

ărul 

 

Numărul  

membrilor 

de familie 

 

Personal 

didactic 

evacuat  

 

Personal  

medical  

evacuat 

 

Localitatea/ 

Locaţia unde se 

evacuează 

Mijloace de transport  

 

 

Obs. 

N
a

tu
ra

 

T
ip

u
l 

N
u

m
ă
r
u

l 

Com.Drajna  

Sat  

Drajna de Sus 

Faget 

Podurile,Ciocrac 

 66gospodarii 

 

 

180persoane 

- 

13 6 Scoala Drajna de Jos 

Scoala si Gradinita 

Drajna de Sus 

 

Autovehicole 

Atelaje hipo 

 

 

 

 

Microbuz 

autobuz 

Autoturisme 

Tractor cu 

remorca 

autocamion 

Caruta cu cai 

6 

3 

4 

1 

 

2 

11 

 Alte 

mijloace 

auto de la 

populatie  

Sat 

 Drajna de Jos 

Plai,Pitigoi,Piatra 

 50 gospodarii 

 

 

140persoane 21 6 Camin cultural 

Spital Drajna de Jos 

Scoala si Gradinita 

Dispensar Drajna de Sus 

Scoala si gradinita 

Drajna de Sus si Ogretin 

Autovehicole 

Atelaje hipo 

 

 

 

 

 

 

Microbuz 

autobuz 

Autoturisme 

Tractor cu 

remorca 

autocamion 

Caruta cu cai 

5 

3 

4 

1 

 

2 

11 

Alte 

mijloace 

auto de la 

populatie 

Sat  

Ogretin  

Catunau 

Poiana Mierlei 

 40gospdarii 

 

 

 

100persoane 

 

- 

 

 

 

14 4 Scoala si gradinita  

Ogretin 

Dispensar Drajna de Sus 

 

Scoala si Gradinita 

Drajna de Sus 

Autovehicole 

Atelaje hipo 

 

 

 

 

 

 

Microbuz 

autobuz 

Autoturisme 

Tractor cu 

remorca 

autocamion 

Caruta cu cai  

4 

3 

4 

1 

 

2 

11 

Conventii  

Primarie 

Alte 

mijloace 

auto de la 

populatie 
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TABEL NOMINAL 

PERSOANE NETRANSPORTABILE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Persoane netransportabile Persoane insotitoare Adresa 

1 CALINOIU DORIN CALINOIU DANIELA Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod nr.207 

2 COMAN STELIANA RADU ALEXANDRU Drajna de Jos,str.Imasului nr.8 

3 IORGOIU LIDIA IORGOIU GEORGIANA Drajna de Jos,str.Tache Popescu,nr.43 

4 POPA NICOLAE POPA ADELA Drajna de Jos,str.Amurgului,nr.24 

5 GURAU ONUTA GURAU MARIA Ogretin ,str.Linistei,nr.1 

6 ARSENE GHEORGHE ROSCA ELENA Drajna de Jos,str.Lalelelor,nr.2 

7 COMAN IOANA RADULESCU LUMINITA Drajna de Jos,str.Izvorului ,nr.6 

8 BUCUR DOINITA BUCUR MARIANA Ogretin ,str.Sperantei,nr.15 

9 ISTRATE NICOLAE SICARU CARMEN Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab,nr.126 

10 OPREA DRAGOS CURSARU VIRGINIA Drajna de Jos,str.Hidrocentralei,nr.12 

11 TITA CIPRIAN TITA MARIANA Drajna de Sus,str.Castrului Roman,nr.42 

12 DINU MARIN BUCUR CRISTINA Drajna de Jos,str.Radu Serban nr.137 

13 BONDOC STELIANA ILIE PALERMO Drajna de Jos,str.Morii,nr.1 

14 PASARICA IOANA PASARICA GEORGETA Ogretin,str.Troitei,nr.10 

15 DUMITRASCU ALEXANDRINA ZARIF ELENA Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab,nr.305 

16 BUZEA CORNELIU  BUZEA ELENA Drajna de Sus,str.Vadul Apei,nr.1 

17 SAVU ION ARDELEANU SIMONA Ogretin,str.Stroe Buzescu,nr.166 

18 SANDU VASILE SANDU LUCRETIA Drajna de Jos,str.Moara Apa,nr.26 

19 CALAVIE MIRCEA CALAVIE ELENA Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod nr.24 

20  GOGOT MARIA GOGOT TRAIAN Drajna de Jos,str.Progresului ,nr.15 

21 NEGRILA VOICA NEGRILA LIZICA Drajna de Jos,str.Dudulesti,nr.19 

22 PLESEA ALEXANDRU PLESEA ROMEO Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod,nr.172 

23 PRAF DUMITRU PRAF LENUTA Drajna deJos, str.Radu Serban Voievod,nr.130 
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SITUAŢIA 

BUNURILOR CARE SE EVACUEAZĂ 

 

 

 

Localitatea/ 

cartierul/ comuna/ 

din care se  

evacuează 
O

p
er

a
to

r 

ec
o
n

o
m

ic
 

D
ep

o
zi

tu
l 

In
st

it
u

ţi
a
 

Bunuri ce se 

evacuează 

    tone 

P
er

so
n

a
lu

l 
d

e 
 

în
so

ţi
re

 

Mijloace de 

transport 

L
o
ca

li
ta

te
a
/ 

L
o
ca

ţi
a
 î

n
 c

a
re

 s
e 

ev
a
cu

ea
ză

 

P
u

n
ct

u
l 

 

d
e 

d
eb

a
rc

a
re

/ 

d
es

că
rc

a
re

 

L
o
cu

l 
d

e 

in
st

a
la

re
/d

ep
o
zi

ta
re

 

 

 

 

 Forţa de 

muncă 

necesară 

N
a
tu

ra
 

C
a
n

ti
ta

te
a
 

N
a
tu

ra
 

T
ip

u
l 

Drajna de Sus - - Primaria 

 

 

 
 

Scoala  

Gradinita  

Arhiva,docume

nte,birotica, 

aparatura 

ET,mobilier, 

 

 

Birotica 

,documente, 

material 

didactic,aparat

ura ET,arhiva 

 

 

1t 

 

 

 

2t 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

auto 

 

 

 

 

auto  

 

 

autocamion 

 

 

 

 

autocamion   

Drajna  de Jos 

  Scoala 

gimnaziala 

 

 

 

 

Drajna de Jos 

Scoala  

 

Drajna de Jos  

Scoala gimnaziala 

 

 

 

Scoala  

 Drajna de Jos 

 

 

Scoala 

gimnaziala 

Drajna de Jos 

 

 

 

 

Scoala  

Drajna de Jos 

10 pers. 

 

 

 

 

 

 

15pers. 

Drajna de Jos - - Scoala  

Gradinita 
Bunuri 

materiale 

3t 2 auto autocamion Drajna de Sus 

Scoala  

Drajna de Sus 

Scoala 

Drajna de Sus 

Scoala 

20 pers. 

Ogretin  - -  Scoala  

Gradinita 
Bunuri 

materiale 

1t 2 auto autocamion Ogretin  

Camin cultural 

Ogretin 

Camin cultural 

Ogretin 

Camin cultural 

10pers. 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Anexa 3a 

 

Situaţia bunurilor  materiale de patrimoniu si valorile culturale care se evacuează în situatii de urgenta 

 

Localitatea din 

care se evacuează 

 

Instituţia care deţine 

bunuri de patrimoniu şi 

valori culturale 

Natura şi 

cantitatea 

bunurilor 

Natura, tipul 

şi nr. 

mijloacelor de 

transport 

Localitatea în 

care se 

evacuează 

Punctul de 

debarcare şi 

locul de 

instalare 

Drajna de Sus Biserica Ortodoxă Icoane 

15 buc. 

Carti religioase 

40 buc,materiale 

bisericesti 100kg 

1 microbuz Drajna de Jos Biserica 

Ortodoxă 

Faget  Biserica Ortodoxă Icoane 

15 buc. 

Carti religioase 

20 buc,materiale 

bisericesti 50kg 

1 microbuz Pantesti  Biserica 

Ortodoxă 

Ogretin  Biserica Ortodoxă Icoane 

15 buc. 

Carti religioase 

40 buc,materiale 

bisericesti 100kg 

1 microbuz Drajna de Jos  

 

Biserica 

Ortodoxă 

Drajna de Jos  Biserica Ortodoxa  Icoane 

15 buc. 

Carti religioase 

40 buc,materiale 

bisericesti 100kg 

1 microbuz Drajna de Sus  

 

Biserica 

Ortodoxă 

Pantesti  Biserica Ortodoxa  Icoane 

10 buc. 

Carti religioase 

20 buc,materiale 

bisericesti 50kg 

1 microbuz Faget Biserica 

Ortodoxă 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA DRAJNA                                                                                                                                                                                                            Anexa  4                                                                       

SITUAŢIA 

INSTITUŢIILOR CARE SE EVACUEAZÂ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Denumirea 

 

Localitatea 

 

Numărul personalului 

care se evacuează 

Localitatea/Locaţia 

unde se evacuează 

Adresa 

imobilului unde 

se evacuează 

 

Observaţii 

Salariaţi Elevi/ 

prescolari 
   

Primaria  Drajna de Sus 30 - Drajna de Jos/Scoala Str.Radu Serban 

Voievod nr. 21 

 

Politia rurala  Drajna de Sus 8 - Drajna de Jos/ 
Gradinita 

Str.Radu Serban 

Voievod nr. 19 

 

Dispensar uman Drajna de Sus 6 - Ogretin /Dispensar  Str.Stroe 

Buzescu nr.55 

 

Scoala gimnaziala Drajna de Sus 11 77 Drajna de Jos/Scoala Str.Radu Serban 

Voievod nr. 21 

 

Gradinita  Drajna de Sus 2 22 Drajna de Jos/ 

Gradinita 

Str.Radu Serban 

Voievod nr. 19 

 

Scoala gimnaziala Drajna de Jos 18 217 Drajna de Sus/scoala Neagoe Basarab 

nr.101 

 

Gradinita  Drajna de Jos 3 48 Ogretin/gradinita Stroe Buzescu 

nr.94 

 

Dispensar uman  Drajna de Jos 6 - Drajna de 

Sus/Dispensar 

Neagoe Basarab 

nr.117 

 

Scoala  Ogretin  11 97 Drajna de Jos/Scoala Str.Radu Serban 

Voievod nr. 88 

 

Gradinita  Ogretin  3 35 Drajna de Jos/ 
Gradinita 

Str.Radu Serban 

Voievod nr. 19 

 

Dispensar uman Ogretin  4 - Drajna de 

Jos/Dispensar 

Str.Radu Serban 

Voievod nr. 88 

 

Centrul GAL Drajna de Jos 3  Gradinita 

 Drajna de Jos 

Str.Radu Serban 

Voievod nr. 19 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA DRAJNA 

                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa 5                                                                         

GRAFICUL  

ACTIVITĂŢILOR  DE  EVACUARE  
 

Nr 

crt 
Activităţi ce se execută 

Zile 

Cine 

conduce 

Cine 

execută 

D
o
cu

m
en

te
 c

e 

se
 a

p
li

că
 I II III IV 

Ore 

3
0

’ 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

8
 

1
0
 

1
2
 

1
4
 

1
6
 

1
8
 

2
0
 

2
2
 

2
4
 

6
 

1
2
 

1
8
 

2
4
 

1
2
 

2
4
 

1
2
 

2
4
 

1 2 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

27 28 29 

 

 

1 

Anunţarea şi convocarea 

membrilor Centrului de 

conducere şi coordonare a 

evacuării la sediul primăriei 

                        
Presedinte 

CLSU 

Şef 

Centru  

CCCE 

Inspecto-

rul de 

protecţie 

civilă 

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

 

 

2 

Convocarea şi instruirea 

personalului din Centre şi a 

şefilor celulelor  S.U.         

(managerilor) de la op.ec./ 

instituţii (dacă este cazul) 

                        
Preşedinte 

CLSU Şef 

Centru 

CCCE 

Inspector 

de 

protecţie 

civilă P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

 

 

 

 

3 

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. 

                        

Ş
ef

u
l 

C
en

tr
u

lu
i 

d
e 

co
n

d
u

ce
re

 ş
i 

co
o

rd
o
n

ar
e 

a 

ev
ac

u
ăr

ii
 

Membrii 

C.C.C.Ev 

Persona-

lul instit. 

publice şi 

populaţia  

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

1 2 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

27 28 29 

 

 

4 

Anunţarea populaţiei, 

instituţiilor, op.ec.(dacă este 

cazul) despre trecerea la 

aplicarea măsurilor de 

evacuare în situaţii de urgenţă 

                        Centrul de 

C.C..C.E. 

 

 

 

Inspector 

de 

protecţie 

civilă 

 

P
la

n
u

l 
d
e 

ev
ac

u
ar

e 
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5 

Organizarea şi asigurarea 

transportului populaţiei, 

salariaţilor, bunurilor 

materiale, produselor 

alimentare. a obiectelor de 

valoare sau patrimoniu care se 

evacuează. 

                        Sef 

Centru 

CCCE 

 

Membrii 

C.C.C.Ev 

Persona-

lul instit. 

publice şi 

populaţia 

 

 

6 

Asigurarea măsurilor de 

siguranţă pe timpul 

transportului 

                        

Inspector 

de 

protecţie 

civilă 

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
a

re
 

 

 

7 

Asigurarea cu mijloace de 

transport auto/CF a evacuării 

populaţiei, salariaţilor, 

(instituţiilor şi op. ec.) 

                        

Prese-

dintele 

CLSU 

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

 

 

8  

Asigurarea asistenţei medicale 

în punctele de adunare 

imbarcare, pe timpul executării 

evacuării în punctele de 

debarcare şi localităţile de 

primire a populaţiei şi 

salariaţilor 

                        Direcţia 

de 

Sănătate 

Publică 

Filiala de 

Cruce 

Roşie 

P
er

so
n

al
u

l 
m

ed
ic

al
  

V
o

lu
n

ta
ri

 

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

 

9 

Asigurarea cu alimente şi 

produse de primă necesitate a 

populaţiei  şi salariaţilor care 

se evacuează 

                        

Preşe-

dintele 

CLSU 

Membrii  

C.C.C.Ev  

P
la

n
u
l 

d
e 

ev
ac

u
ar

e 

 

 

 

10 

Asigurarea măsurilor de pază, 

ordine şi îndrumarea 

circulaţiei, precum şi 

prevenirea panicii şi apariţiei 

fenomenelor antisociale pe 

timpul executării evacuării 

                        

Insp. Jud 

de poliţie 

Locţiitor 

şef Centru   E
ch

ip
aj

e 
d

e 

p
o

li
ţi

e 
şi

 

p
o

li
ţi

e 

co
m

u
n

it
ar

ă 

P
la

n
 d

e 

co
o
p
e-

ra
re

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

 

11 

Raportarea la CJSU a stadiului 

executării acţiunii de evacuare 

                        

Preşe-

dintele 

CLSU 

Locţiitor 

şef Centru   
 

 

 

12 

Controlul desfăşurării acţiunii 

de evacuare din zonele afectate 

si a primirii populatiei şi 

salariaţilor în 

localităţile/locaţiile stabilite 

                        

Şef Centru  
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                                                                                                                                                                                                                           Anexa   6 

ROMANIA 

COMUNA DRAJNA 

JUDETUL PRAHOVA 

 
COMPONENŢA 

                                                                                                                                                                                                              

PUNCTELOR DE ADUNARE, ÎMBARCARE, DEBARCARE ŞI PRIMIRE REPARTIŢIE 

 

Nr. 

Crt. 
PERSONAL 

TEHNICA SI 

MATERIALE 

PUNCT DE 

ADUNARE/ 

ÎMBARCARE 

PUNCT DE DEBARCARE, 

PRIMIRE REPARTITIE 

TIP 

DEZASTRU 
OBS. 

1 

BADIC CORNELIU       0724005755 

PLAISANURODICA       0733571815 

STROESCU CORNEL     0727338015 

SPATARU LUCIAN        0763611438 

RUSINARU AMEDEO    0733381457 

Personal specializat de la ISU 

 

 

 

 

 

 

 

CERNAT GHEORGHE      0732255880 

SPATARELU NICOLAE   0766280940 

MUSOIU GHEORGHE      0721175240 

POPESCU ADRIAN           0723028144 

NICULESCU GABRIEL     0786153057 

Personal specializat de la ISU 

 

BONDOC GABRIELA      0786153052 

PASARICA NICOLAE     0751219094 

LUPU IOAN                      0720810293 

CHIVULESCU IULIAN    0763685850 

POENARU IOAN              0763671079 

Personal specializat de la ISU 

 

 

2Microbuze,1Tractor, 

1autocamion, 

1motopompa,mijloace 

auto proprii ,11atelaje 

hipo,saci cu 

nisip,sape,lopeti,galeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

-mijloace auto si 

materiale de la M.Ap.N 

si MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Sus –

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Jos – 

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

Ogretin -Scoala 

 

 

     

 

 

 

 

Drajna de Sus:Gradinta si 

Scoala 

Teren CAP Drajna de Sus 

pentru animale /izlaz Faget 

si Purcareata pt.animale 

 

 

 

 

Drajna de Jos: Scoala si 

Gradinita,camin cultural 

Izlaz Piscul Domnului din 

Drajna de Jos –pentru 

animale 

 

 

 

Ogretin /Scoala si Gradinita 

Teren CAP Ogretin/izlaz-

pentru animale 

 

 

 

 

 

 

 

Inundaţii / 

alunecari de 

teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunecarile de 

teren sunt 

determinate in 

mare parte de 

eroziunea 

malurilor cauzate 

de ape  
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2 

BADIC CORNELIU       0724005755 

PLAISANU RODICA     0733571815 

STROESCU CORNEL    0727338015 

POPA IONUT                  0787675375 

SPATARU LUCIAN       0763611438 

CARSTEA OANA           0722792886 

Personal specializat de la ISU 

 

  

CERNAT GHEORGHE     0732255880 

SPATARELU NICOLAE   0766280940 

MUSOIU GHEORGHE      0721175240 

POPESCU ADRIAN           0723028144 

VACARELU MARIN         0786153047 

NICULESCU GABRIEL     0786153057 

ROSU MARIUS                   0722677797 

NICULESCU FLORINEL    0729966428 

DURSINA TRAIAN             0724005755 

 

Personal specializat de la ISU 

 

 

BONDOC GABRIELA   0786153052 

GHETEA EUGENIA      0724033644 

PASARICA NICOLAE  0751219094 

LUPU IOAN                    0720810293 

POENARU IOAN           0763671079 

CHIVULESCU IULIAN 0763685850 

Personal specializat de la ISU 

 
 

 

Autoturisme 

Microbuze,autobuze 

Tractor, autocamion,  

mijloace auto proprii 

atelaje hipo, 

-mijloace auto si 

materiale de la M.Ap.N 

si M.A.I 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Sus –

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Jos – 

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

Ogretin -Scoala 

 

 

     

 

 

 

 

Drajna de Sus:Gradinta si 

Scoala 

Teren CAP Drajna de Sus 

pentru animale/izlaz Faget 

si Purcareata pt.animale 

 

 

 

 

Drajna de Jos: Scoala si 

Gradinita,camin cultural 

Izlaz Piscul Domnului din 

Drajna de Jos –pentru 

animale 

 

 

 

Ogretin /Scoala si Gradinita 

Teren CAP Ogretin/izlaz 

pentru animale 

 

 

 

 

 

 

 

Cutremur 

In caz de 

necesitate daca  

efectele seismului 

sunt majore se va 

amplasa  

Tabara de 

sinistrati pe 

stadionul Cursaru 

Constantin din 

Drajna de Jos 
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3 

BADIC CORNELIU 0724005755 

PLAISANU RODICA 0733571815 

STROESCU CORNEL 0727338015 

SPATARU LUCIAN  0763611438 

Personal specializat de la ISU 

 

 

 

 

CERNAT GHEORGHE 0732255880 

SPATARELU NICOLAE 0766280940 

MUSOIU GHEORGHE 0721175240 

POPESCU ADRIAN 0723028144 

NICULESCU GABRIEL 0786153057 

Personal specializat de la ISU 

 

BONDOC GABRIELA 0786153052 

PASARICA NICOLAE 0751219094 

LUPU IOAN   0720810293 

POENARU IOAN           0763671079 

Personal specializat de la ISU 

 
 

Autoturisme,microbuze

,autobuze, 

Tractor, autocamion, 

mijloace auto proprii 

atelaje hipo, 

-mijloace auto si 

materiale si 

echipamente speciale 

de protectie de la 

M.Ap.N si MAI 

Drajna de Sus –

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

 

Drajna de Jos – 

Scoala/teren sport 

 

 

 

 

 

Ogretin -Scoala 

 

 

     

 

 

 

 

Drajna de Sus:Gradinta si 

Scoala 

Teren CAP Drajna de Sus 

pentru animale 

 

 

 

 

Drajna de Jos: Scoala si 

Gradinita,camin cultural 

Izlaz Piscul Domnului din 

Drajna de Jos –pentru 

animale 

 

 

 

Ogretin /Scoala si Gradinita 

Teren CAP Ogretin-pentru 

animale 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente, 

avarii, 

explozii si 

incendii pe 

timpul 

transportului 

si depozitarii 

produselor 

periculoase 

DJ 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ102B 

 

 

 

 

 

Necesarul de 

mijloace tehnice si 

personal se vor 

stabili in functie 

de zona afectata in 

care se produc 

accidente 

,explozii,incendii 

pe timpul 

transportului de 

produse 

periculoase  
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                                                                      Anexa 7 

Situaţia cu localităţile din care se evacuează şi itinerarele de deplasare 

 
Localitatea / zona 

din care se execută 

evacuarea 

Localitatea/ locaţia în 

care se execută 

evacuarea 

Itinerarii de deplasare 
Puncte de adunare 

îmbarcare 
Puncte de debarcare primire 

repartiţie 

De bază De rezervă  

Teren Sport Scoala 

 

 

 

 

 

 

Teren Scoala Drajna 

de Sus 

 

 

 

 

Teren Scoala Drajna 

de Sus 

 

Camin cultural Drajna de 

Jos/Radu Serban Voievod 

nr.57 

Scoala gimnaziala Radu 

Serban Voievod nr.21 

 

 

 

Scoala Drajna de Sus 

Neagoe Basarab nr. 101 

Gradinita /Neagoe Basarab 

nr.105 

 

 

Scoala Drajna de Sus 

Neagoe Basarab nr. 101 

Gradinita /Neagoe Basarab 

nr.105 

 

Drajna de Sus 

 

 

 

 

 

 

Faget  

 

 

 

 

 

Podurile  

 

 

Drajna de Jos 

Camin cultural 

Scoala gimnaziala  

Gradinita  

 

 

 

Drajna de Sus 

Scoala gimnaziala 

Gradinita  

 

 

 

Drajna de Sus 

Scoala gimnaziala 

gradinita 

 

 

DJ230(Neagoe Basarab)-

DJ102B(Radu Serban 

 Voievod) 

 

 

 

Nichita Stanescu- 

Targului –DJ230 

 

 

 

 

Afinilor-DJ230 

Str.Targului-Nichita 

Stanescu-Liliacului -

DJ102B 

DJ100N-Romanilor-

DJ102B 

 

 

Nichita Stanescu 

 -Liliacului-DJ102B-

DJ230 

 

 

 

 

Livezilor-Afinilor-

DJ230 

Drajna de Jos 

 

 

 

Plai  

Piatra  

Pitigoi  

Ciocrac  

 

Drajna de Sus 

Scoala gimnaziala  

 

 

Ogretin  

Camin cultural 

Scoala Gimnaziala  

Gradinita 

DJ102B-DJ230 

 

 

 

Rasaritului-DJ102B 

Fagului-DJ102B 

Salcamilor-DJ102B 

Rapsodiei-DJ102B 

Str.Romanilor-DJ100N-

Niccita Stanescu- 

Targului-DJ230 

Crangului-DJ102B 

- 

- 

Doinei –DJ102B 

Stadion Cursaru 

Constantin  

 

 

Scoala gimnaziala Drajna de 

Sus 

 

  Caminul  Ogretin  Scoala 

gimnaziala Ogretin 

 

Catunu  

 

Poiana Mierlei 

 

 

 

 

Ogretin  

Scoala gimnaziala 

Gradinita 

Caldarusanca-Troitei-

DJ102B 

PoianaMierlei-Morii-

DJ102B 

 

Scafe-Troitei-DJ102B 

 

PeVarf-Morii-DJ102B 

 

Teren sport Scoala 

Ogretin 

 

 

 

ScoalaOgretin  

Gradinita Ogretin 

 

Ogretin  Drajna de Sus 

Scoala gimnaziala 

DJ102B-DJ230 DJ102B-Castrului-

DJ230 

Teren sport scola 

Ogretin 

Scoala Drajna de Sus 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa 8 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

Comuna DRAJANA                                                                                    

 

                                                        

            TABEL NOMINAL CU ATELAJE HIPO 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Adresa  

1 ANTON SIMION Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab ,nr.132 

2 IORDACHE NICOLAE Drajna de Sus,str.Targului,nr.23 

3 GAVRILA GHEORGHE Faget,str.Nichita Stanescu,nr.12 

4 PAULESCU ION Faget,str.Liliacului ,nr.19 

5 BURLACU GHEORGHE Faget,str.Cetatuiei,nr.2 

6 PANTEA ION Podurile,str.Livezilor,nr.11 

7 CERNAT ILIE Drajna de Jos,str.Tache Popescu,nr.49 

8 CALIN NICOLAE NINEL Ogretin,str.Sperantei,nr.34 

9 NEACSU ROMULUS Drajna de Sus ,str.Linistei,nr.5 

10 MEI-ROSU MANALIN Poiana Mierlei,str.Mierlei,nr.8 

11 COMAN MARIUS Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod,nr.23 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

Comuna DRAJANA                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                         Anexa 8 

                                           

         T A B E L                                               

cu necesarul şi existentul mijloacelor de transport 

care pot fi folosite pentru evacuare 

 

Nr. crt. 

Denumirea mijlocului de transport 

Cantitatea 

Obs. 

Necesar Existent Deficit 

1 Autoturism 4 4 - CL DRAJNA 

 

2 

Microbuze  

 

Autobuze  

2 

4 

3 

2 

4 

3 

- CL DRAJNA 

Conventie /SC Chivaran SRL 

Conventie /SC Chivaran SRL 

 

3 
Buldoexcavator 

1 

1 

1 

1 

- CL DRAJNA 

Conventie /SC Galata Com srl 

4 

Autocamion 

1 

2 

1 

2 

- CL DRAJNA 

Conventie /SC Chivaran SRL 

5 Atelaje (căruţă cu cai) 11` 11 - populatie 
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ROMANIA 

COMUNA DRAJNA 

JUDETUL PRAHOVA                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        Anexa  9 

                                                                                                                       LISTA 
LEGĂTURILOR FIR CU STRUCTURILE  SUPERIOARE ŞI DE COOPERARE 

 

Nr

crt Denumirea instituţiei Nr. telefon/fax Adresa 

1. Instituţia Prefectului 0244.516.003 

0244.546.067 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

2. Subprefectul 0244.510.070 

0244.510.276 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

3. Preşedintele Consiliului Judeţean 0244.514.820 

0244.596.669 

B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti 

4. 

Inspectoratul Judeţean Prahova 

pentru Situaţii de Urgenţă 

 

112 /0244.595.366 

 

0244597000 

Str. Rudului ,nr 96,Ploiesti 

 

 

5. Direcţia de Sănătate Publică 0244.544.270 

0244.546.226 

Str.Transilvaniei,nr.2,Ploiesti 

6. Direcţia Sanitar-veterinară 0244.571.751 

0244.575351 

Str.Corlatesti,nr.11,Ploiesti 

7. Inspectoratul Judeţean de Poliţie 0244.595.340 Str.Vasile Lupu,nr.60 

8. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 0244.553.811 

0244.523.441 

Str.Gr.Cantacuzino,nr.257,Ploiesti 

9. 
Filiala Prahova a  Societatii 

Naţionale de Cruce Roşie .  
0244.524.094 

B-dul Republicii  

nr.2-4,et.6,cam.605-606,Ploiesti 

10. Serviciul de Ambulanţă 
112-0244.553.000 

0244.595.353 
Soseaua Vestului,nr.24,Ploiesti 

11 Spitalul Valenii de Munte 
0244.282.525 Valenii de Munte,B-dul Nicolae 

Iorga, nr.10 
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12. Garda de Mediu Prahova 
0244.512.536 

 

Sos.Decebal ,nr.17,Ploiesti 

13. Agentia pentru Protectia Mediului Prahova 0244.544.134 Str.Gr.Cantacuzino,nr.306,Ploiesti 

14. S.C.ELECTRICA S.A 
0244.405.201 

Str.Gheorghe Doja ,Nr37-39,bl.45,Ploiesti 

15 Engie /SC Distrigaz SRL         
0244.510.797 

Str.Independentei ,nr.10,Ploiesti 

16 Serviciul public de alimentare cu apa 

Drajna 0244.290.202 
Str.Neagoe Basarab nr.25,Drajna de Sus 

    

17 

Spitalul Judetean Ploiesti 

 
0244.537.711 

 

Str.Gageni,nr.100,Ploiesti 

    

18 

Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova 

 0244.514.266/519.584 
Str.Ghe.Gr.Cantacuzino,nr.308,Ploiesti 

19  Spitalul pneumoftiziologic Drajna de Jos 
0244.290.761 

Str.Castelului nr.1,Drajna de Jos 
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                                                                                                                                                                                                     Anexa 10                                                                                                                               

FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL LA DEZASTRE                                       

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                          

                                   Tel.   0244546067/545160 

CENTRUL OPERAŢIONAL 

                                    TEL .0244597000 

ISU ,,Serban Cantacuzino” Prahova 

Permanenţă la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 

     Tel. special: 112;0244595366 

Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă DRAJNA  

               0732008419-Presedinte 

 

C.O.A.T 
Permanenţă la Sediul Primăriei 

Tel:  0244290202 

Fax: 0244290736 

GRUP SUPORT TEHNIC 1 

SGA PRAHOVA 

Apărarea împotriva inundaţiilor, Fenomenelor 

meteorologice periculoase şi Accidente la Construcţii 

Hidrotehnice  0244514266 

B.SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă interioare. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Permanenţa la sediul AGENŢIA DE PROTECŢIA 

MEDIULUI; 

A.SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice periculoase 

(furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ, tornade) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Permanenţa la sediul Serviciului Apa si Canal 

GRUP SUPORT TEHNIC 2 

Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice,  

accidente chimice, avarii la reţeaua de gospodărire 

comunală  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ;Telefon; 112/0244595366 

 
GRUP SUPORT TEHNIC 3 
Apărare împotriva efectelor seismice, alunecări de teren, 

prăbuşiri de teren  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE STAT 

ÎN CONSTRUCŢII; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVSU DRAJNA 0244290202 

POLITIA  RURALA 0244290026 

CMI SI VETERINAR 

0723028144/0766280940 

OPERATORI ECONOMICI 

GRUP SUPORT TEHNIC 4 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE STAT 

ÎN CONSTRUCŢII; 

 

 

 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 7 
Avarii grave la sistemele de 

telecomunicaţii şi informatică 

ROMTELECOM 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Permanenţa la sediul ROMTELECOM 
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            GRUP SUPORT TEHNIC 5 

Avarii grave la magistralele de transport gaze, 

produse petroliere energie electrică 
 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.  

 Permanenta GDF SUEZ -DISTRIGAZ 

 

          GRUP SUPORT TEHNIC 6 
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ; 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 8 

Epizootii contaminări de produse animale şi 

vegetale 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 Permanenţa la sediul DIRECŢIEI 

VETERINARE ŞI SIGURANŢA 

ALIMENTELOR; 

 

 GRUP SUPORT TEHNIC 9 

Accidente deosebit de grave pe căile de 

comunicaţii, căderi masive de zăpadă, polei, 

blocaje de gheaţă 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 Permanenţa la sediul SECTORULUI 

DRUMURI NAŢIONALE 

 

 

 

GRUP SUPORT TEHNIC 10 

 In vederea Primirea, depozitarea şi distribuirea 

materialelor  necesare  intervenţiei în vederea înlăturării 

urmărilor dezastrelor şi ajutorării sinistraţilor 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;tel. 112 
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Anexa nr.11 

 

ORDINUL/DISPOZITIA DE EVACUARE 

(continut-cadru) 

    Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune inceperea actiunilor de evacuare si primire/repartitie. Se transmite pe linie 

ierarhica si cuprinde: 

    1. date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor publice, operatorilor economici, populatiei si 

bunurilor, precum si influenta lor asupra desfasurarii actiunilor de evacuare; 

    2. conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie, localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, 

populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de deplasare si itinerarele/localitatile/zonele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare, 

repartitia evacuatilor pe localitati de destinatie; 

    3. precizari privind actiunile de evacuare, data inceperii si durata actiunilor, termenele de executare si de raportare; 

    4. masurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie, cercetarea, siguranta, paza si ordinea, organizarea transporturilor, protectia 

psihologica si medicala, asigurarea logistica; 

    5. masurile de cooperare/colaborare cu unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apararii Nationale, cu autoritati ale 

administratiei publice locale etc.; 

    6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere, realizarea legaturilor de conducere, rapoarte si cereri. 

    Ordinul/Dispozitia de evacuare se intocmeste de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se semneaza de presedintele acestuia. 

                                                                                                                      

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                Anexa nr. 12 

DECIZIA 

pentru evacuare, primire/repartitie 

(continut-cadru) 

 

    Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, in temeiul ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si in raport cu conditiile 

specifice, se declanseaza si se organizeaza actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici. Decizia pentru evacuare, 

primire/repartitie cuprinde: 

    - date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor 

de evacuare, primire/repartitie; 

    - conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitatile din si in care se executa evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se 

evacueaza, itinerarele de evacuare, localitatile, zonele si itinerarele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare; 
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    - modificari ce se aduc planului, precizari privind continutul si durata actiunilor; 

    - masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenta populatiei si a bunurilor, protectia personalului, paza bunurilor, 

asigurarea logistica; 

    - organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare si conducere, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereaza, modalitati de 

cooperare; cereri si rapoarte. 

    Decizia pentru evacuare se semneaza de conducatorul institutiei publice/operatorului economic care se evacueaza. 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 13 

 

CARNETUL 

cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctului de 

adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie a evacuatilor 

    Cuprinde: 

    - atributiile sefului punctului/înlocuitorului; 

    - tabel cu personalul necesar desfasurarii activitatilor in cadrul punctului; 

    - ghidul cu instructajul personalului care incadreaza punctul; 

    - extras din planul de evacuare/primire/repartitie, referitor la sarcinile executantilor; 

    - schema dispunerii locului de adunare si masurile de paza; 

    - tabel cu semnalele de instiintare si alarmare; 

    - tabel cu documentele si materialele necesare instalarii si functionarii punctului; 

    - tabel cu mijloacele necesare transportului evacuatilor si bunurilor materiale, societatile comerciale/companiile de la care se solicita aceste mijloace, adresa, 

numarul de telefon/fax ale acestora si termenele de prezentare; 

    - alte situatii si documentare strict necesare. 

    In plic separat, anexat la carnet, se pastreaza: 

    - documentele necesare predarii-primirii localului (se intocmesc conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechizitiile de bunuri 

si prestari de servicii de interes public); 

    - atributiile individuale ale personalului ce incadreaza punctul de adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie. 
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                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JURNALUL 

actiunilor de evacuare, primire/repartitie 

 

 

    Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declansarea si desfasurarea actiunilor de evacuare, de primire/repartitie. Se completeaza pe 

masura evolutiei actiunilor si contine: 

    a) date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta si consecinte; 

    b) data, ora si autoritatea care a hotarat aplicarea masurilor prevazute in planul de evacuare si primire/ repartitie; 

    c) actiuni in curs de desfasurare; 

    d) măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse; 

    e) graficul desfasurarii actiunilor de evacuare si primire/repartitie; 

    f) concluzii din desfaşurarea acţiunilor de evacuare si primire/repartiţie; 

    g) pierderi umane si pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării; 

    h) cereri catre eşalonul superior; 

    i) cereri de la subordonaţi si modul de rezolvare; 

    j) concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare. 

 

                                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 15 

 

RAPORTUL-SINTEZA 

 

    Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situaţii de urgenţă aduce la cunostinţă Comitetului National, prin Secretariatul tehnic al 

acestuia, stadiul si calitatea actiunilor de evacuare în curs sau executate. Se intocmeşte si se înaintează la sfârşitul fiecarei zile si la încheierea acţiunilor de 

evacuare sau la termenele ordonate. 

    Raportul-sinteza cuprinde: 

    - concluzii privind evolutia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor si influenţa lor asupra desfaşurării 

evacuării; 

    - acţiunile de evacuare executate si cele în curs de executare, pe categorii si localităţi; 

    - acţiunile planificate si neexecutate: cauze si măsuri; 

                - alte date solicitate de esalonul superior. 

    Raportul-sinteză se semnează de catre vicepreşedintele comitetului pentru situatii de urgenţă. 
 

 

                   Anexa 16   - Conventii incheiate 

                   Anexa  17  - Planul localitatii  


