ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CARBUNESTI
NR. 1001/ 12.05.2011

APROB
PREŞEDINTELE C.L.S.U
PRIMAR ,

STAN PETRE

AVIZAT
INSPECTOR ŞEF
COLONEL ,

NICOLAE POPESCU

PLANUL
DE EVACUARE AL COMUNEI
CARBUNESTI
ÎN SITUAłII DE URGENłE CIVILE
GENERATE DE DEZASTRE

A. SCOPUL ACłIUNILOR DE EVACUARE
Scopul acŃiunilor de evacuare îl reprezintă luarea măsurilor de protecŃie civilă
înainte , pe timpul sau după producerea unei situaŃii de urgenŃă , la declararea stării
de alertă , pentru scoaterea în mod organizat , în totalitate sau parŃial , din zonele
afectate sau potenŃial a fi afectate , în vederea protejării vieŃii şi sănătăŃii populaŃiei
, a instituŃiilor publice , operatorilor economici , bunurilor materiale cu valoare
economică sau care fac parte din patrimoniul cultural naŃional , valorilor arhivistice
de pe teritoriul localităŃii , asigurarea continuităŃii desfăşurării activităŃilor
economico - sociale şi politice , precum şi dispunerea lor în zone sau localităŃi care
asigură condiŃii de protecŃie şi supravieŃuire în situaŃii de urgenŃă .

B.CONCEPłIA ACłIUNILOR DE EVACUARE
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 CARBUNESTI , 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 :
1. 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 raului
LOPATNA , paraurilor SECIU MIC,SECIU MARE , precum si de topirea brusca a
zapezii de pe versantii dealurilor si nu numai ;
Seceta – manifestata prin lipsa precipitatiilor si temperaturilor foarte ridicate ;
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 , 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 .
2. 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) .
Transporturi ( transporturi terestre rutiere si feroviare ) – existenta pericolului
accidentelor , in special pe caile de comunicatie rutiere , datorate greselilor de
circulatie , defectelor care pot apare la materialul rulant respectiv si uneori de acela
de terorism .
Poluare ape – eliberarea necontrolata a unor substante toxice industriale , in
concentratii mari pe cursurile apelor , care pune in pericol sanatatea populatiei ,
fauna , flora etc .
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 , gaze naturale , 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 .
3. Riscuri biologice

Epidemiile – fenomene biologice care se manifesta prin imbolnaviri in masa
ale populatiei datorita unor agenti patogeni (virusi, riketsi, bacterii, fungi,
protozoare).
Epizootiile – 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 contactuldirect cu animalele bolnave sau prin consumul
deproduse de origine anmala contaminate .

1.1.2 În cazul producerii unor inundaŃii
Evacuarea populaŃiei, instituŃiilor publice, operatorilor economici, bunurilor
materiale, valorilor de patrimoniu şi arhivistice, animalelor se execută din comuna
CARBUNESTI la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U.CARBUNESTI fiind organizată
astfel :
- evacuarea se execută pe urgenŃe , astfel că în prima urgenŃă intră
populaŃia şi salariaŃii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a
infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenŃa a doua animalele , bunurile materiale ,
valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenŃial a fi
afectate se realizează în comuna CARBUNESTI, cazarea acestora se asigură în
următoarele locaŃii : CARBUNESTI din comuna CARBUNESTI ;
- evacuarea Primariei comunei CARBUNESTI afectate se realizează
în CARBUNESTI la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U. al comunei CARBUNESTI,
funcŃionarea asigurându-se prin grija conducerii , în comuna CARBUNESTI ;
- deplasarea mijloacelor şi populaŃiei pentru asigurarea acŃiunilor de
evacuare se va executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei, bunurilor materiale,
animalelor etc. se vor asigura de catre persoanei proprietari de mijloace de transport
auto sau hipo, precum si de la societatile comerciale conform situatiei din tabel ;
- 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
CARBUNESTI, 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 de la
dispensarele satelor CARBUNESTI si , iar cea veterinara de catre medicul veterinar
de la dispensarul veterinar al comunei SURANI .

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
Numarul si
( gospoda- tipul mijloariile ) care celor de tran
se evacu –
sport
eaza / nr.
salariati /
persoane

Localitatea in Natura si canti- Personalul
care se executa tatea de bunuri de insotire
evacuarea /
si animale care
locatia - adresa se evacueaza

Itinerarii de Forta de munca
deplasare
necesara

LOPATNA

Carbunesti – str.
Principala

SC Valea
2-autogunoiere
Lopatnei SRL 1-tractor
11 salariati

Carbunesti
Camin Cultural

Mijloace de
transport

Membrii
S.V.S.U.

DJ 100M

Membrii s.v.s.u.
Si locuitoriii com
Carbunesti(5 pers.)

LOPATNA

Carbunesti-str.
Principala nr.308

Parvan Gheorghe
2 persoane

Carbunesti
Camin Cultural

2- persoane
4 – animale
25 - pasari

Membrii
S.V.S.U.

DJ 100M

Membrii s.v.s.u.
Si locuitoriii com
Carbunesti( 3 pers)

----

Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după
producerea inundaŃiilor
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Activitati
desfasurate
Monitorizarea in permanenta a zo nelor afectate
Asigurarea informarii permanente
a populatiei despre masurile urgente ce se impun
Asigurarea cazarii , aprovizionarii
cu hrana , apa potabila , bunuri de
stricta necesitate , distribuirea de
ajutoare umanitare , persoanelor
sinistrate ( cand situatia impune )

Refacerea si repunerea in functiune
a conductelor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila , energie
electrica , gaze naturale , in zonele
afectate
Evacuarea apelor rezultate din
inundaŃii din subsolurile şi
incintele instituŃiilor, obiectivelor
econmico-sociale şi de pe terenurile agricole prin punerea în funcŃiune a mijloaceloe specifice de
pompare mobile şi amenajarea
şanŃuriloe de scurgere
Demolarea lucrărilor de apărare
care impiedică desfăşurarea
normală activităŃilor şi recuperarea

Planificarea
activitatilor
Permanent
Permanent

Cine executa

Cu cine
colaboreaza

Personalul care
asigura permanenta
Presedintele C.L.S.U.

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

Permanent

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

Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U. salariati
ai Primariei delegati de Primar , Seful
postului de politie
CARBUNESTI,
Inspecto-ratul
Judetean de
Jandarmi Prahova
Locuitori ai comunei

Imediat ce situatia
permite

Echipe specializate
ale societatilor de distributie

Imediat ce situatia
permite

Echipe specializate
proprii şi ale
instituŃiilor comunale
precum şi cele
solicitate ca sprijin

Locuitori ai comunei

Imediat ce situatia
permite

Presedintele C.L.S.U.
si pesedintele Centrului de Conducere si

Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi

materialelor care pot fi utilizate
pentru reabilitarea acestora

Coordonare a Evacuarii CARBUNESTI
referent cu
urbanismul din cadrul
Primăriei
Cadrele medicale de
la dispensarul
comunal, membrii
CLSU

primite în sprijin

7.

MenŃinerea în continuare a restricŃiilor privind consumul de apă şi
alimente din surse neavizate

Permanent

8.

Mentinera in continuare a masurilor 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 afectate cat si locatiile stabilite pentru
evacuati
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 CARBUNESTI

Permanent

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

10.

Asigurarea cu mijloace de trans –
port si materiale de interventie

Permanent

11.

Asigurarea cu fonduri banesti
pentru sustinerea activitatilor de
evacuare , prin solicitarea de suplimentare a sumelor , de la institutiile abilitate ( Prefectura, Consiliul
Judetean Prahova , Societatea de
Cruce Rosie etc. )
Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii

Permanent

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

Presedintele C.L.S.U

Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Pri-

9.

12.

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.
Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi
primite în sprijin
Seful postului de
politie
CARBUNESTI ,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi
Prahova

Managerii societatilor de pe raza comunei care pot pune
la dispozitie
mijloacele si materialele solicitate
Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar

13.

Repunerea in functiune a obiecti –
velor social – economice afectate

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

14.

Sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor
avariate sau distruse

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

15.

Acordarea in continuare a asistentei medicale a populatiei

Permanent

16.

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

Permanent

17.

Acordarea asistentei religioase si
inhumarea eventualelor cadavre

Imediat ce situatia
permite

18.

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

Imediat ce situatia
permite

Medicii si asistentii
de la dispensarele de
pe raza comunei
Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar
SURANI
Preotii din parohiile
acestora

Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar
SURANI

mar
Managerii obiectivelor social –
economice
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin
Sectiile de specialitate de la Spitalele
din Ploiesti
Directia Sanitar
Veterinara Prahova

Presedintele
C.L.S.U. ,
presedintele
Centrului de Condu
cere si Coordonare a
Evacuarii
CARBUNESTI
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin

1.3.1 În cazul producerii unor alunecari de teren
Evacuarea populaŃiei , instituŃiilor publice, operatorilor economici, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi
arhivistice, animalelor se execută din comuna CARBUNESTI la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U. CARBUNESTI fiind
organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenŃe , astfel că în prima urgenŃă intră populaŃia şi salariaŃii din zonele de risc cu
pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenŃa a doua animalele, bunurile materiale, valorile
culturale, de patrimoniu şi arhivistice ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenŃial a fi afectate se realizează în comuna
CARBUNESTI , cazarea acestora se asigură în următoarele locaŃii : CAMINUL CULTURAL,SCOALA CARBUNESTI
- deplasarea mijloacelor şi populaŃiei pentru asigurarea acŃiunilor de evacuare , se va executa pe itinerariile
stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei, bunurilor materiale animalelor etc. se vor asigura de catre
persoanei proprietari de mijloace de transport auto sau hipo, precum si de la societatile comerciale conform situatiei din tabel
- 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 CARBUNESTI , o subunitate de
jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi solicitati imediat dupa aparitia fenomenului de alunecari
de teren , precum si de persoane si proprietari de animale ;
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la dispensarele satelor CARBUNESTI si , iar cea
veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al comunei SURANI .

SITUATIA INSTITUTIILOR , GOSPODARIILOR , BUNURILOR SI ANIMALELOR
CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE ALUNECARI DE TEREN

Localitatea din
care se executa
evacuarea /
locatia - adresa

Institutia
( gospodariile ) care
se evacu –
eaza / nr.
salariati /
persoane

Numarul si
Localitatea in
tipul mijloa- care se executa
celor de tran evacuarea /
sport
locatia - adresa

Natura si cantitatea de bunuri
si animale care
se evacueaza

Comuna ,
CARBUNESTI
STR.ROGOAZE

9 gospodarii
/ 27 persoane

- 3 atelaje hipo
- 1 tractor cu
2 remorca ,

- bunuri materiale
apartinand persoanelor , 4 animale
mari si mici , 70
pasari , furaje = 6
tone

- mijloace auto
proprii ale cetatenilor .

Com.Carbunesti
Str Principala
Scoala Generala
Caminul Cultural

Personalul
de insotire
si paza

- 2 persoane , 1
jandarm pentru
paza si insotire la
fosta Scoala ;
- 2 persoane , 1
jandarmi pentru
paza si insotire la
Caminul Cultural ;

Itinerarii de
deplasare

- strada Rogoaze , –
strada Principala
pentru locatiile
Scoala si Camin
Cultural;

Forta de munca
necesara /

- 20 persoane

Masuri privind trecerea la starea de normalitate dupa
producerea alunecarilor de teren
Nr.
crt.
1.
2.

Activitati
desfasurate
Monitorizarea in permanenta a zo nelor afectate
Asigurarea informarii permanente
a populatiei despre masurile urgente ce se impun
Asigurarea cazarii , aprovizionarii
cu hrana , apa potabila , bunuri de
stricta necesitate , distribuirea de
ajutoare umanitare , persoanelor
sinistrate

Planificarea
activitatilor
Permanent
Permanent

Cine executa

Cu cine
colaboreaza

Personalul care
asigura permanenta
Presedintele C.L.S.U.

Membrii C.L.S.U.

Permanent

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

Refacerea si repunerea in functiune
a conductelor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila , energie
electrica , gaze naturale , in zonele
afectate ( daca este cazul )
Demolarea constructiilor si anexelor gospodaresti afectate care nu
mai pot fi locuite sau utilizate si
transportarea materialelor rezultate
din demolari , ce nu mai pot fi
folosite

Imediat ce situatia
permite

Echipe specializate
ale societatilor de distributie

Imediat ce situatia
permite

6.

Mentinerea in continuare a restrictiilor privind consumul apei si a
unor alimente ( in zonele unde se
impune )

Permanent

Presedintele C.L.S.U.
si pesedintele Centrului de Conducere si
Coordonare a Evacuarii Carbunesti , refe
–rentul cu urbanism
al Primariei
Cadrele medicale de
la dispensarele de pe
raza comunei , membrii C.L.S.U.

7.

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

Permanent

Asigurarea cu mijloace de trans –
port si materiale de interventie

Permanent

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

3.

4.

5.

8.

9.

Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U.
Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U. salariati
ai Primariei delegati de Primar , Seful
postului de politie
Carbunesti ,
Inspecto-ratul
Judetean de
Jandarmi Prahova
Locuitori ai comunei

Locuitori ai comunei , echipe specializate proprii sau
primite ca sprijin
din partea institutiilor cu atributii
Membrii C.L.S.U.
locuitorii comunei
alte forte de interventie primite in
sprijin
Seful postului de
politie Carbunesti ,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi
Prahova

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

Managerii societatilor de pe raza comunei care pot
pune la dispozitie
mijloacele si materialele solicitate

Asigurarea cu fonduri banesti
pentru sustinerea activitatilor de
evacuare , prin solicitarea de suplimentare a sumelor , de la institutiile abilitate ( Prefectura , Consiliu
Judetean Prahova , Societatea de
Cruce Rosie , etc. )
Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii

Permanent

Presedintele C.L.S.U.

Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar

Imediat ce situatia
permite

Presedintele C.L.S.U

12.

Repunerea in functiune a obiecti –
velor social – economice afectate

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

13.

Sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor
avariate sau distruse

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

14.

Acordarea in continuare a asistentei medicale a populatiei

Permanent

15.

Acordarea asistentei medicale veterinare a animalelor si pasarilor
evacuate in locatiile prestabilite
Acordarea asistentei religioase si
inhumarea eventualelor cadavre

Permanent

Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Managerii obiectivelor social –
economice
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin
Sectiile de specialitate de la Spitalele
din Ploiesti
Directia Sanitar
Veterinara Prahova

10.

11.

16.

17.

Colectarea cadavrelor de animale
si pasari moarte in urma alunecarilor de teren si incinerarea lor in
locurile stabilite

Imediat ce situatia
permite

Imediat ce situatia
permite

Medicii si asistentii
de la dispensarele de
pe raza comunei
Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar Surani
Preotii din parohiile
acestora

Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar Surani

Presedintele C.L.S.
U. , presedintele
Centrului de Condu
cere si Coordonare
a Evacuarii
Carbunesti
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin

1.3.2 În cazul producerii unor cutremure de pamant
Evacuarea populaŃiei , instituŃiilor publice , operatorilor economici , bunurilor
materiale , valorilor de patrimoniu şi arhivistice , animalelor se execută din satele,
Carbunesti la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U.Carbunesti fiind organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenŃe , astfel că în prima urgenŃă intră
populaŃia şi salariaŃii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi
clădirilor , iar în urgenŃa a doua animalele , bunurile materiale , valorile culturale , de
patrimoniu şi arhivistice ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenŃial a fi afectate
se realizează astfel : în comuna Carbunesti , cazarea acestora se asigură în următoarele
locaŃii :Scoala Generala,Caminul Cultural ; in comuna.
Deasemenea in cazul in care cutremurul a fost de o intensitate foarte mare ,
cazarea populatiei se mai poate face si in corturi pe care presedintele C.L.S.U
Carbunesti, le va solicita Ministerului Apararii Nationale , Crucii Rosii , precum si
altor organisme neguvernamentale , care vor fi amplasate in fiecare sat pe terenurile de
fotbal , terenuri apartinand Primariei Carbunesti .
- evacuarea animalelor din zonele afectate se asigură în locatia fostului
C.A.P. si izlazul comunei Carbunesti . Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în
aceleasi locatii , prin grija proprietarilor ;
- deplasarea mijloacelor şi populaŃiei pentru asigurarea acŃiunilor de
evacuare , se va executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor materiale
animalelor , etc. se vor asigura de catre persoanei proprietari de mijloace de transport
auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale conform situatiei din tabel ;
- 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 Carbunesti , o
subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi
solicitati imediat dupa producerea cutremurului , precum si de persoane si proprietari de
animale ;
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la
dispensarele satelor Carbunesti si, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la
dispensarul veterinar al comunei Surani .

SITUATIA INSTITUTIILOR , GOSPODARIILOR , BUNURILOR SI ANIMALELOR
CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE CUTREMUR DE PAMANT
Localitatea din
care se executa
evacuarea /
locatia - adresa

Institutia
( gospodariile ) care
se evacu –
eaza / nr.
salariati /
persoane

Numarul si
Localitatea in
tipul mijloa- care se executa
celor de tran evacuarea /
sport
locatia - adresa

Natura si cantitatea de bunuri
si animale care
se evacueaza

- 6 atelaje hipo Com. Carbunesti , strada
Comuna Carbunesti 30 gospo –
- bunuri materiale
darii / 92 per- - 1 tractor cu
Str. Principala
apartinand persoanesoane
2 remorci ,
Cladirea scolii , nr. lor ,35 animale mari
- 2 autofurgo – persoane in
si mici , 60 pasari ,
nete ,
cladire-40;, strada furaje = 10 tone
- 1 tractor cu
Principala Cladirea
1 remorca ,
Caminului Cultural
- 1 autotractor
persoane in cladirea
cu sa ,
50, fostul
- 1 microbuz ; C.A.P.- animalele
- mijloace auto si pasarile
proprii ale cetatenilor ;
- autocamioane
apartinand
M.A.I. si M.Ap.N.

Personalul
de insotire
si paza

Itinerarii de
deplasare

Forta de munca
necesara /

- 2persoane ,un
Se stabilesc in fun- -25 persoane
Politist comunitar1 ctie de zona in care
jandarm pentru
se produce cutremupaza si insotire la rul ,avand ca reper
Scoala ;
D.J. 100M
- 2 persoane un
Politist comunitar , 2
jandarmi pentru
paza si insotire la
CaminCultural;
- 2 persoane , 2
jandarmi pentru
paza si insotire la
fostul C.A.P.

Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după
producerea cutremurului de pământ
Nr.
crt.
1.
2.

Activitati
desfasurate
Monitorizarea in permanenta a zo nelor afectate
Asigurarea informarii permanente
a populatiei despre masurile urgente ce se impun
Asigurarea cazarii , aprovizionarii
cu hrana , apa potabila , bunuri de
stricta necesitate , distribuirea de
ajutoare umanitare , persoanelor
sinistrate

Planificarea
activitatilor
Permanent
Permanent

Cine executa

Cu cine
colaboreaza

Personalul care
asigura permanenta
Presedintele C.L.S.U.

Membrii C.L.S.U.

Permanent

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

Refacerea si repunerea in functiune
a conductelor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila , energie
electrica , in zonele afectate
Demolarea construcŃiilor şi anexelor gospodăreşti afectate care nu
mai pot fi locuite sau utilizate şi
tramsportul materialelor rezultate
din demolări, care nu pot fi
utilizate pentru reconstrucŃie

Imediat ce situatia
permite

Echipe specializate
ale societatilor de distributie

Imediat ce situatia
permite

6.

MenŃinerea în continuare a restricŃiilor privind consumul de apă şi
alimente din surse neavizate

Permanent

Presedintele C.L.S.U.
si pesedintele Centrului de Conducere si
Coordonare a Evacuarii Carbunesti
referent cu
urbanismul din cadrul
Primăriei
Cadrele medicale de
la dispensarul
comunal, membrii
CLSU

7.

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

Permanent

Asigurarea cu mijloace de trans –
port si materiale de interventie

Permanent

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

3.

4.

5.

8.

9.

Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U.
Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U. salariati
ai Primariei delegati de Primar , Seful
postului de politie
.Carbunesti ,
Inspecto-ratul
Judetean de
Jandarmi Prahova
Locuitori ai comunei

Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi
primite în sprijin

Membrii C.L.S.U.
si C.O.A.T.
Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi
primite în sprijin
Seful postului de
politie Carbunesti ,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi
Prahova

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

Managerii societatilor de pe raza comunei care pot

Conducere si
Coordonare a Evacuarii Carbunesti
Presedintele C.L.S.U.

pune la dispozitie
mijloacele si materialele solicitate
Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar

Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Managerii obiectivelor social –
economice
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin
Sectiile de specialitate de la Spitalele
din Ploiesti

Asigurarea cu fonduri banesti
pentru sustinerea activitatilor de
evacuare , prin solicitarea de suplimentare a sumelor , de la institutiile abilitate ( Prefectura ,
Consiliul Judetean Prahova ,
Societatea de Cruce Rosie , etc. )
Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de cutremur

Imediat ce situatia
permite

Presedintele C.L.S.U

12.

Repunerea in functiune a obiecti –
velor social – economice afectate

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

13.

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

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

14.

Acordarea in continuare a asistentei medicale a populatiei

Permanent

15.

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

Permanent

16.

Acordarea asistentei religioase si
inhumarea eventualelor cadavre

Imediat ce situatia
permite

17.

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

Imediat ce situatia
permite

10.

11.

Permanent

Medicii si asistentii
de la dispensarele de
pe raza comunei –
Baltaretu Florela
Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar –
Radu Praf si Savu
Adela
Preotii din parohiile
acestora – Arsenie
Silviu

Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar Surani
– Radu Praf si Savu
Adela

Directia Sanitar
Veterinara Prahova

Presedintele
C.L.S.U. ,
presedintele
Centrului de Condu
cere si Coordonare
a Evacuarii
Carbunesti
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin

2.1.1 În cazul producerii unor accidente, avarii, explozii si incendii pe
timpul transportului si depozitarii unor produse periculoase
Evacuarea populaŃiei , operatorilor economici , bunurilor materiale , din comuna
CARBUNESTI se va executa la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U. CARBUNESTI , in urma analizei
impreuna cu conducerea CARBUNESTI , asupra situatiei aparute la CARBUNESTI„ fiind
organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenŃe, astfel că în prima urgenŃă intră populaŃia şi
salariaŃii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenŃial a fi afectate se
realizează în comuna CARBUNESTI, cazarea acestora se asigură în următoarea locaŃie:
Caminul Cultural CARBUNESTI ;
- evacuarea animalelor din zona afectată se asigură pe terenul de fotbal al comunei
CARBUNESTI , la dispoziŃia presedintelui C.L.S.U. CARBUNESTI adăpostirea şi hrănirea
acestora se realizează în aceiasi locatie , prin grija proprietarilor ;
- deplasarea mijloacelor şi populaŃiei pentru asigurarea acŃiunilor de evacuare , se va
executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor materiale animalelor
, etc. se vor asigura de catre persoanei proprietari de mijloace de transport auto sau hipo , precum si
de la societatile comerciale conform situatiei din tabel ;
- 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 CARBUNESTI , o subunitate de jandarmi de la Inspectoratul
Judetean de Jandarmi Prahova ce vor fi solicitati imediat dupa aparitia fenomenului de alunecari de
teren , precum si de persoane si proprietari de animale
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la dispensarul comunei
CARBUNESTI , iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al comunei
SURANI .

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 evacu –
eaza / nr.
salariati /
persoane

Comuna Carbunesti 8 gospodarii
de-a lungul D.J 100 20 persoane
M

Numarul si
Localitatea in
tipul mijloa- care se executa
celor de tran evacuarea /
sport
locatia - adresa

Natura si canti- Personalul
tatea de bunuri de insotire
si animale care
si paza
se evacueaza

Itinerarii de
deplasare

Comuna Carbunesti , strada
Strada Principala
- bunuri materiale - 4 persoane , 2
Str.Principala
apartinand persoane jandarmi pentru DJ 100M
20persoanele in
lor , animale mari paza si insotire la
Caminul Cultural ;
8,mici 30 , pasari Caminul Cultural ;
-terenul de fotbal
, furaje = 2t
- 2 persoane , 2
- Sala de sport
jandarmi pentru
- mijloace auto
paza si insotire la
proprii ale cetaterenul de fotbal .
tenilor ;
2 jandarmi si 2
- autocamioane
Politisti comunitari
apartinand M.
pentru paza si
A.I. si M.Ap.N
insotire la sala de
sport
1 tractor cu 1
remorca ,
- 2 autocami
oane;
- 1 microbuz ,

Forta de munca
necesara /

- 12 persoane

Masuri privind trecerea la starea de normalitate dupa
producerea de accidente , avarii , explozii si incendii pe timpul
depozitarii produselor periculoase
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Activitati
desfasurate
Monitorizarea in permanenta a zo nelor afectate

Planificarea
activitatilor
Permanent

Cine executa
Personalul care
asigura permanenta

Cu cine
colaboreaza
Personalul care lucreaza in schimbul
in care s – a produs
accidentul
Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U.

Asigurarea informarii permanente
a populatiei despre masurile urgente ce se impun
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.

Permanent

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

Refacerea si repunerea in functiune
a conductelor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila , energie
electrica , gaze naturale , in zonele
afectate ( daca au fost afectate )
Mentinera in continuare a masurilor de paza a bunurilor locuitorilor,
atat a celor care au fost evacuate
cat si a celor care nu au putut fi
evacuate , precum si asigurarea
ordinii publice atat in zonele afectate cat si locatiile stabilite pentru
evacuati
Repartizarea eficienta in continu are a fortelor si mijloacelor de interventie, puse la dispozitie

Imediat ce situatia
permite

Echipe specializate
ale societatilor de distributie

Permanent

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

Seful postului de
politie Carbunesti ,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi
Prahova

Permanent

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

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

7.

Asigurarea cu mijloace de trans –
port si materiale de interventie

Permanent

8.

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

Permanent

Presedintele C.L.S.U.

Membrii C.O.A.T.
si C.L.S.U. salariati
ai Primariei delegati de Primar , Seful
postului de politie
Carbunesti ,
Inspecto-ratul
Judetean de
Jandarmi Prahova
Locuitori ai comunei

Managerii societatilor de pe raza comunei care pot
pune la dispozitie
mijloacele si materialele solicitate
Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar

9.

Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii

Imediat ce situatia
permite

Presedintele C.L.S.U

10.

Repunerea in functiune a obiecti –
velor social – economice afectate
( daca este cazul )
Sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor
avariate sau distruse

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

Imediat ce situatia
permite

Membrii C.L.S.U.

12.

Acordarea in continuare a asistentei medicale a populatiei

Permanent

13.

Acordarea asistentei medicale veterinare a animalelor si pasarilor
evacuate in locatiile prestabilite
Acordarea asistentei religioase si
inhumarea eventualelor cadavre

Permanent

11.

14.

Imediat ce situatia
permite

Medicii si asistentii
de la dispensarele de
pe raza comunei
Medicul si asistentul
veterinar de la dispen
sarul veterinar Surani
Preotii din parohiile
acestora

Membrii C.L.S.U. ,
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar
Managerii obiectivelor social –
economice
Locuitori ai comunei , alte forte de
interventie primite
in spijin
Sectiile de specialitate de la Spitalele
din Ploiesti
Directia Sanitar
Veterinara Prahova
Presedintele C.L.S.
U. , presedintele
Centrului de Condu
cere si Coordonare
a Evacuarii
CARBUNESTI
salariati ai Prima –
riei delegati de Primar

C. CONDUCEREA ACłIUNILOR DE EVACUARE
Conducerea acŃiunilor de evacuare se asigură de către Comitetul Local
pentru SituaŃii de UrgenŃă prin Centrul de Coordonare şi Conducere a evacuării CARBUNESTI, care are ca locaŃie în Sala de Consiliu din cadrul Primăriei.
Punctul de primire-repartiŃie va funcŃiona în cadrul PRIMARIEI CARBUNESTI
Legătura dintre conducerea operativă, membrii C.L.S.U., membrii Centrului
de coordonare, salariaŃii primăriei cu atribuŃii în managementul situaŃiilor de
urgenŃă şi evacuare, se realizează conform anexei nr.6 folosindu-se următoarele
mijloace:
- 4 telefoane mobile;
Presedinte- Stan Petre – 0728679154
Membru – Serban Ion- 0721847968
Membru – Canaila Danut – 0724949843
Membru – Drugaci Florin - 0733781499
- 1 post telefonic fix;
0244/299038
- 1 post fax;
0244/299119
Se va menŃină permanent legătura cu instituŃiile judeŃene de coordonare a
managementului situaŃiilor de urgenŃă, conform anexei nr.8, după cum urmează:
- Inspectoratul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă ,,SERBAN
CANTACUZINO’’ al JudeŃului Prahova;
- Prefectura JudeŃului Prahova;
- Consiliul JudeŃean Prahova;
- Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi;
- Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie Prahova.
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzau;
- Comisariatul NaŃional al Gărzii de Mediu - Prahova;
- InspecŃia JudeŃeană în ConstrucŃii;
- ÎmbunătăŃiri Funciare S.A.;
- Distrigaz Sud;
- S.C. Electrica Muntenia Sud;
- Serviciul de AmbulanŃă;
- Societatea NaŃională de Cruce Roşie -Filiala Prahova;
- Operatori economici din zona de responsabilitate care dispun de
mijloace tehnice ce pot fi utilizate în managementul situaŃiilor de
urgenŃă, pe bază de convenŃii încheiate între cele două părŃi.

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA
Anexa 2

SITUAłIA
POPULAłIEI CARE SE EVACUEAZÂ
Personal Personal Personal
didactic medical de
evacuat evacuat deservire
evacuat

CARBUNESTI

SCOALA

-----

16

----

2

CARBUNESTI

DISPENSAR

16 cadre
didactice
1-asistent
1-medic
1ingrijitor

--------

------

2

1

Localitatea/
LocaŃia
unde se
evacuează
Camin
Cultural
Camin
Cultural

Numărul

Numărul
membrilor
de familie

Tipul

Categoria
de
personal
evacuată/
numărul

Natura

Localitatea/
cartierul/comuna/ InstituŃia/
din care se
secŃia
evacuează

Mijloace de
transport

-

-

-

-

-

-

-

-

Obs.

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA

Anexa B 3

CARBUNESTI

CARBUNESTI

-----

SC Calina
Super
SRL

-----

----

PRIMARIA

------

calc
ulat
oar
e

180
kg

4salariati

Dacia

Mar
furi
alim
enta
re

200
kg

2salariati

Dacia

papuc

papuc

Localitatea/
LocaŃia în care se
evacuează

Tipul

InstituŃia

Mijloace de
transport

Natura

Depozitul

Personalul de
însoŃire

Cantitatea

Operator
economic

Natura

Localitatea/
cartierul/
comuna/
din care se
evacuează

Bunuri ce
se
evacuează

carbunesti

carbunesti

Punctul
de debarcare/
descărcare
Locul de
instalare/depozitare

SITUAłIA
BUNURILOR CARE SE EVACUEAZÂ

Dj
100 m

Camin
cultur
al

Dj
100 m

Camin
cultur
al

ForŃa
de
muncă
necesară
4
persoane

2
persoane

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA

Anexa 4

SITUAłIA
INSTITUłIILOR CARE SE EVACUEAZÂ

Denumirea

GRADINITA
SCOALA

Localitatea

CARBUNESTI
CARBUNESTI

Numărul personalului care
se evacuează
SalariaŃi
Membrii de
familie
3
--16

---

Localitatea/LocaŃia Adresa
unde se evacuează imobilului
unde se
evacuează
CARBUNESTI
Camin cultural
Str. principala
CARBUNESTI
Camin cultural
Str. principala

ObservaŃii

---

Anexa 5

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA

GRAFICUL
ACTIVITĂłILOR DE EVACUARE

Cine
execută

27

28

29

Presedin
te CLSU
Şef
Centru

Inspectorul de
protecŃie
civilă

Preşedin
te
CLSU
Şef
Centru

Inspector
de
protecŃie
civilă

IV

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

6

12

18

24

12

24

12

24

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

5
8

4
7

2

3
6

3

Cine
conduce

Documente
ce se aplică

2

III

Planul de
evacuare

1

AnunŃarea şi convocarea
membrilor Centrului de
conducere şi coordonare a
evacuării la sediul
primăriei
Convocarea şi instruirea
personalului din Centre şi
a şefilor celulelor S.U.
(managerilor) de la op.ec./
instituŃii (dacă este cazul)

5

2

1

1

4

ActivităŃi ce se execută

II
Ore

30’

Nr
crt

Planul de
evacuare

Zile
I

8

Planul de evacuare

Presedintele
CLSU
DirecŃia
de
Sănătate
Publică
Filiala
de Cruce
Roşie

Inspector
de
protecŃie
civilă

l de
evacu

Centrul
de C.C.
Ev.

Inspector
de
protecŃie
civilă

Planul de evacuare

Şeful Centrului de
conducere şi coordonare a
evacuării
26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

29

Planul de
evacuare

7

28

Planul de
evacuare

6

27

Voluntari

5

Membrii
C.C.C.Ev
Personalul instit.
publice şi
populaŃia

Personalul medical

4

AnunŃarea populaŃiei,
instituŃiilor, op.ec.(dacă
este cazul) despre trecerea
la aplicarea măsurilor de
evacuare în situaŃii de
urgenŃă
Organizarea şi asigurarea
transportului populaŃiei,
salariaŃilor, bunurilor
materiale, produselor
alimentare. a obiectelor de
valoare sau patrimoniu
care se evacuează.
Asigurarea măsurilor de
siguranŃă pe timpul
transportului
Asigurarea cu mijloace de
transport auto/CF a
evacuării populaŃiei,
salariaŃilor, (instituŃiilor şi
op. ec.)
Asigurarea asistenŃei
medicale în punctele de
adunare imbarcare, pe
timpul executării evacuării
în punctele de debarcare şi
localităŃile de primire a
populaŃiei şi salariaŃilor

4

1

3

3

Organizarea ,amenajarea şi
asigurarea punctelor de
adunare/ îmbarcare/
debarcare şi primirerepartiŃie, a spaŃiilor de
cazare cu mobilier,
cazarmament şi efective
pentru desfăşurarea
activităŃilor de evacuare în
situaŃii de urgenŃă.
2

11

12

Raportarea la CJSU a
stadiului executării acŃiunii
de evacuare
Controlul desfăşurării
acŃiunii de evacuare din
zonele afectate si a primirii
populatiei şi salariaŃilor în
localităŃile/locaŃiile
stabilite

Planul de
evacuare

Echipaje de
poliŃie şi poliŃie
comunitară

Plan de cooperare
29

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Insp. Jud
de
poliŃie
LocŃiitor
şef
Centru

Membrii
C.C.C.Ev

28

Preşedintele
CLSU

3

1

10

Asigurarea cu alimente şi
produse de primă
necesitate a populaŃiei şi
salariaŃilor care se
evacuează
Asigurarea măsurilor de
pază, ordine şi îndrumarea
circulaŃiei, precum şi
prevenirea panicii şi
apariŃiei fenomenelor
antisociale pe timpul
executării evacuării
2

9

LocŃiitor
şef
Centru
Preşedintele
CLSU

Şef
Centru

Anexa 6
COMPONENTA

CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI COORDONARE A EVACUĂRII

Nr.
crt.

NUMELE SI
PRENUMELE

1

STAN PETRE

2

SERBAN ION
DINU MARIANA

FUNCTIA
ADMINISTRATIVA
IN CENTRU

Primar
Politist Local

7
8

DINU VIOREL
MARIN MONICA
BALTARETU
FLORELA
CANAILA DANUT
DRUGACI FLORIN

ADRESA

299038

0728679154

Carbunesti

299038
299038

0721847968
0734920235

Carbunesti
Carbunesti

Sef de post
Director scoala
Medic

Loctiitor
LocŃiitor
şef
centru
Membru
Membru
Membru

299028
299036
299108

0722138872
0765234820
0722682081

Carbunesti
Carbunesti
Ploiesti

Pol.Local
Consilier Local

Membru
Membru

299038
---

0724949843
0733781499

Carbunesti
Carbunesti

Secretar
3
4
5
6

Şeful
centrului

TELEFOANE
SERVICIU
MOBIL

OBS

Anexa 7

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA

COMPONENłA
PUNCTELOR DE ADUNARE, ÎMBARCARE, DEBARCARE ŞI PRIMIRE REPARTIłIE
Nr.
Crt.

PERSONAL
POLIłIE
MED.SAN+VET

1
2
3
4

REP. CCCE

REP. PRIMARII

PAZA

TEHNICA SI
MATERIALE

PUNCT DE
ADUNARE/
ÎMBARCARE

PUNCT DE
DEBARCARE
SI PRIMIRE
REPARTITIE

PRIMARIE

CAMIN
CULTURAL

15

InundaŃii

PRIMARIE

CAMIN
CULTURAL

25

Alunecări
de teren

PRIMARIE

CAMIN
CULTURAL

16

Cutremur

SCOALA

SCOALASALA
SPORT

5

Accidente

TOTAL
TIP
PERSOANE DEZASTRU

OBS.

COMUNA CARBUNESTI
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA

Anexa 8
LISTA
LEGĂTURILOR FIR CU STRUCTURILE SUPERIOARE ŞI DE COOPERARE
Nr.
crt.
1.

Denumirea structurii
POLITIE

Număr de telefon
299028

Adresa
Com. Carbunesti str.
Principala

2.

POMPIERI

981

--------

3.

SERVICIUL DE
URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU
SITUATII DE URGENTA

112

---------

4.

5.
6.
7.
8.

PREFECTURA JUDETULUI
PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRAHOVA
INSPECTORATUL JUDETEAN
DE JANDARMI
INSPECTORATUL JUDETEAN
DE POLITIE PRAHOVA

595366

Str. Rudului nr. 96
Ploiesti
Ploiesti - Prahova
Ploiesti - Prahova
Ploiesti – Prahova
Ploiesti – Prahova

ObservaŃii

9.
10.
11.
12.
13.

SISTEMUL DE GOSPODARIRE
A APELOR BUZAU
COMISARIATUL NATIONAL AL
GARZII DE MEDIU PRAHOVA
INSPECTIA JUDETEANA IN
CONSTRUCTII
IMBUNATATIRI FUNCIARE
S.A.
DISTRIGAZ SUD

Buzau
Ploiesti – Prahova
Ploiesti – Prahova
Ploiesti – Prahova
Ploiesti – Prahova

14. S.C. ELECTRICA MUNTENIA
SUD
15. SERVICIUL DE AMBULANTA

Ploiesti – Prahova

16. CRUCEA ROSIE - PRAHOVA

Ploiesti – Prahova

17. OPERATORII ECONOMICI DIN
ZONA DE RESPONSABILITATE
CARE DISPUN DE MIJLOACE
TEHNICE CE POT FI UTILIZATE
IN MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA PE
BAZA DE CONVENTII
INCHEIATE INTRE CELE DOUA
PARTI.

Ploiesti – Prahova

