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1. DISPOZIŢII GENERALE
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 populației, a unor instituţii publice, operatori economici,
animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie
şi supravieţuire.
Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se
în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.
Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută
evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se
stabilesc pentru fiecare tip de risc, de personalul cu atribuţii în domeniu, din cadrul autorităţii
administraţiei publice locale – primăria Fălticeni, se avizează de către șeful Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Judeţean Suceava şi de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă
(viceprimar mun. Fălticeni) şi se aprobă de preşedintele comitetului local pentru situații de urgență
(primarul mun. Fălticeni).
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport,
evacuarea din zona afectată/ localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv.
1.2. Scop
Evacuarea reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni care se adoptă în scopul asigurării protecţiei
populaţiei, animalelor, bunurilor materiale, valorilor culturale și de patrimoniu în caz de conflict armat sau
s-au a unui eveniment excepțional cu caracter non-militar de producere și manifestare violentă a unor
situaţii de urgenţă, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în rândul acestora.
1.3. Termeni şi definiţii
evacuarea 1 - măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii unei
situaţii de urgenţă ce constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod
organizat, evacuarea unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori
bunuri/ valori şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a acestora, și
asigurarea capacităților de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.
starea de alertă - se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de
prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecințelor situaţiei de urgenţă;
situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter non-militar, 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 potențial generatoare de situaţii de urgenţă: complex de factori de risc care prin evoluția
lor necontrolată şi iminenţa ameninţării ar putea aduce atingere vieţii şi populaţiei, valorilor
materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu;
iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei situaţii
de urgenţă;
managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de
factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea
1

Conform Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență din 06.02.2006, prin EVACUARE se
înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de urgență, la declararea stării de alertă, care
constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții publice, operatori
economici, animalelor, bunurilor materiale și în dispunerea lor în zone sau localități care asigură condiții de protecție și supraviețuire.
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surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea
variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate;
monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a
dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului,
evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse
pentru gestionarea situaţiei de urgenţă;
factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care
pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de
teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau
scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul
serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre și 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 consecinţelor acesteia;
de 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 urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii;
situaţie de protecţie civilă - situaţia generată de iminenţa producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale care, prin nivelul de gravitate, pun în
pericol sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu;
înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa 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 cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa 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 iminenţa producerii
unor dezastre sau a unui atac aerian;
adăpostire - măsura specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de
patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului.
Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţia personalului în situaţii
de urgenţă, proiectate, executate, dotate şi echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei
şi internelor (conf. Normelor tehnice nr. 177 din 1996 privind proiectarea și executarea adăposturilor de
protecție civilă în cadrul construcțiilor noi în baza prevederilor art. 9 și ale art. 34 din Legea protecției civile
nr. 106/1996 – abrogată de Legea 481/2004 privind protecția civilă).

1.4. Baza legală
Baza legală care justifică elaborarea prezentului plan este reprezentată de următoarele acte normative:
- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1422/192
din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
- Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind Protecţia civilă în România, actualizată;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
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- 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 managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea Guvernului României nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa
Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi;
- Hotărârea Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa
Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, completată şi modificată prin Hotărârea
Guvernului României nr. 1151/2014;
- Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Înfiinţarea Ministerului Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 96/2012 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
- OMAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de
evacuare în situații de urgență.
- OMAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și funcționarea
taberelor de sinistrați.
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, arhivistic şi o parte din bunurile materiale.
Populația și bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgență și ordinea în care se execută
evacuarea, forțele și mijloacele destinate și sprijinul logistic al evacuării în cazul situațiilor de urgență se
stabilesc pentru fiecare situație, de personalul cu atribuții în domeniu din cadrul autorităților
administrației publice locale, se avizează de inspectoratele pentru situații de urgență județene și de
vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență și se aprobă de președintele comitetului (conf.
art. 10 din Normativ M.A.I. privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de
urgență din 06.02.2006).
La nivelul localității Fălticeni și pentru zona în care s-a produs situația(iile) de urgență, starea de
alertă se declară de către președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență (primarul
municipiului) cu acordul prefectului județului Suceava, iar Ordinul/ Dispoziția de evacuare este emisă de
inspectorul de Protecție Civilă și transmis membrilor Comitetului de Conducere și Coordonare a
Evacuării (anexa nr. 1) pentru punerea în aplicare a planului de evacuare, conf. art. 21 din OMAI nr.
1184/2006. În funcţie de situaţie, ordinul/ dispoziţia de evacuare şi primire/ repartiţie se poate
transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă specială sau prin curieri, conf. art.
21, pct. 4 din OMAI nr. 1184/2006.
Hotărârea de declararea stării de alertă va cuprinde:
a) baza legală;
b) perioada de aplicare;
c) măsurile dispuse;
d) obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priveşte participarea la
activităţi în folosul comunităţilor locale.
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă care a determinat declararea stării de alertă, durata sau
aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge, după caz.
Datele despre locul producerii/ data/ ora/ urmările situației de urgență și măsurile luate pe linie de
evacuare se vor comunica imediat, telefonic, de către președintele Comitetului Local pentru
Situații de Urgență (CLSU) al municipiului Fălticeni (tel serv. 0757.026424) și la I.S.U.
”BUCOVINA” al județului Suceava, astfel:
112
– apel unic de urgență;
0230.524426 – tel. Fix;
0230.524432 – fax.;
În cazul producerii unor situaţii de urgenţă, populaţia din zonele afectate va fi evacuată pe teritoriul
localităţii, în zone neafectate sau în alte zone/ localităţi de pe teritoriul judeţului Suceava.
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Localitățile/ zonele din/ în care se execută evacuarea în situații de urgență se stabilesc de
comitetele pentru situații de urgență județene și locale, cu avizul șefului inspectoratului pentru situații de
urgență județean.
Acțiunea de evacuare în situații de urgență începe imediat după identificarea pericolului, ori după
producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei/ personalului, se execută pe urgențe, în
prima urgență a evacuării din zonele de risc cu pericol iminent intră, populația și salariații primărie și o
parte a bunurilor materiale necesare asigurării continuării activității, iar în urgența a doua animalele,
bunurile materiale, valorile culturale și bunurile de patrimoniu național și arhivistic, instituţiile şi operatorii
economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale, datorită situaţiilor create în urma
situaţiilor de urgenţă, împreună cu personalul de deservire, exploatare şi întreţinere, depozitele de
produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi cerealiere, de regulă, pe teritoriul județului
Suceava sau localității de reședință, după caz, în afara zonei afectate și începe imediat după identificarea
gradului de pericol ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populației.
În momentul restabilirii stării de normalitate, funcţie de efectele situaţiei de urgenţă, populaţia,
salariaţii, colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente.
Executarea acțiunilor de evacuare trebuie să permită funcționarea instituțiilor statului, menținerea
ordinii publice și desfășurarea activităților sociale vitale în situații de urgență.
În toate situațiile se va avea în vedere și posibilitatea auto-evacuării prin folosirea mijloacelor
proprii/personale de transport ale populației în conformitate cu obligațiile ce le revin acestora în cazul
producerii unor situații de urgență. Desfășurarea acestei activități impune intervenția organelor
specializate ale autorităților administrației publice locale pentru evitarea confuziei, panicii, aglomerației și
blocajelor pe căile de comunicații, precum și a dezordinii și actelor antisociale.
Localitățile/ locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure:
- legături de comunicații;
- condiții de cazare și hrănire și spații de depozitare a materialelor;
- asistență medicală;
- condiții pentru continuarea activității social-economice, funcționarea instituțiilor și operatorilor
economici, desfășurarea procesului de învățământ, etc.

”Graficul/ sinopticul activităților pe zile și ore desfășurate de Centrul de Conducere a Evacuării”

privind tipurile de riscuri este prezentat în anexa nr. 5.
Șeful punctului de adunare se subordonează șefului Centrului de Conducere și Coordonare a
Evacuării2, iar activitățile ce se desfășoară de către personalul încadrat în punctele de adunare,
îmbarcare, debarcare și primire-repartiție evacuați (sinistrați) sunt prevăzute în conținutul ”Carnetului

cu activitățile care se desfășoară în punctul de adunare, îmbarcare, debarcare și primirerepartiție evacuați (sinistrați)” conf. anexei 13.

Stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în
termen de 2(două) ore de la primirea ordinului/ deciziei de evacuare, conf. art. 26, alin (3) din
OMAI 1184/2006.
Principalele date privind executarea acțiunilor de evacuare se înscriu în ”Jurnalul acțiunilor de
evacuare, primire/ repartiție” întocmit din timp de normalitate și ținut de Centrul Operativ cu
Activitate Temporară al Comitetului Local pentru situații de urgență conf. anexei 15.
Comitetului Local pentru situații de urgență raportează despre începerea acțiunilor de evacuare la
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență prin Raportul sinteză conf. anexei nr. 16.
2.1. Descrierea factorilor de risc
Riscuri cauzate de hazarduri naturale. Acestea sunt:
căderi de obiecte cosmice;
 fenomene meteorologice periculoase (inundaţii, furtuni, tornade, secetă, îngheţ).
- risc la inundaţii: unitatea administrativ-teritorială se încadrează la nivelul de risc In1 este
afectată de inundaţii datorate revărsărilor cursurilor de apă din zona de competență,
respectiv râul Șomuzul Mare3 (creșterea debitului, revărsare), pârâul Buciumeni (creșterea
debitului, revărsare), pârâul Târgului (creșterea debitului, revărsare), scurgerilor pe
torenţi. Statistic în lunile mai - iunie, viiturile sunt provocate de ploi torenţiale de scurtă
2
3

conf. art. 27, alin. (1) din OMAI NR. 1184/2006
Face parte din Bazinul Hidrografic Siret fiind afluent a râului Siret, Șomuzul Mare având o lungime de 51 km și o suprafață a bazinului de 483 km².
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durată cu o intensitate sporită în intervale scurte de timp, sau pe durata de manifestare a
3-5 zile consecutiv. Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în ultimii 100 de ani, nu a
depăşit 100 l/ mp. Ploile torențiale combinate cu căderile semnificative de grindină pot
duce la distrugeri provocate în special gospodăriilor populației și bunurilor acestora.
În cazul riscului la inundații de mari proporții din cauza unor precipitaţii abundente pe o
perioadă mai lungă, având la dispoziţie un timp mai îndelungat există posibilitatea evacuării persoanelor,
animalelor şi a unor cantităţi mai mari de bunuri materiale și de valori de patrimoniu.
În situaţia iminenţei producerii unor situaţii de urgenţă generată de inundaţii, evacuarea constă în
organizarea şi desfăşurarea unui complex de activităţi care să conducă la scoaterea întregii populaţii, a
unor bunuri materiale, animale din zonele locuite care urmează a fi acoperite de ape în urma producerii
unor fenomene meteo periculoase în zona respectivă.
Datorită configuraţiei reliefului şi modului de dispunere a localităţii Fălticeni, evacuarea în situaţii
iminente producerii unor inundaţii, nu presupune deplasarea populaţiei pe distanţe mari, ci doar
transferarea acesteia în raioane aflate la mai puţin de 1 km distanţă, faţă de zona inundabilă, pentru a o
scoate de sub ameninţarea undei de viitură.
În cazul în care evacuarea trebuie să se execute sub ameninţarea creşterii rapide a cotelor răului
Şomuzul Mare şi a pârâului Buciumeni inclusiv peste cota de inundaţii, activitatea de evacuare devine
practic o activitate de autoevacuare executată practic cu mijloacele proprii ale cetăţenilor ameninţaţi şi
sprijiniţi de forţele şi mijloacele ce le poate pune la dispoziţie autoritatea locală şi celelalte instituţii şi
agenţi economici de pe teritoriul localității (anexa nr. 3b/ anexa nr. 3c).
Fenomenele meteorologice periculoase pot fi previzionate cu ajutorul Agenției Naționale de
Meteorologie care lansează prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase care pot produce declanşarea de
fenomene meteo periculoase și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor cu
privire la creşterea nivelurilor pe râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operaţional din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al jud. Suceava transmite atenționări/ avertizări
comitetelor locale, obiectivelor sociale şi agenților economice. Avertizarea şi alarmarea populaţiei se
execută conform dosarului de înştiinţare-alarmare constituit la nivelul municipiului Fălticeni.
- risc de furtuni, viscol şi tornade: - unitatea administrativ-teritorială nu este afectată în mod
frecvent de aceste fenomene, dar există unele manifestări care datorate schimbărilor
bruşte de temperatură din ultimii ani s-au transformat în vânturi cu intensitate mărită,
existând riscul de rupere/ prăbuşirea copacilor aparţinând domeniului public sau privat,
desprinderea şi prăbuşirea acoperişurilor din tablă şi alte materiale de construcţii de pe
şarpantele blocurilor, avarierea/ ruperea cablurilor instalaţiilor de telecomunicaţii şi de
alimentare cu energie electrică.
- risc de secetă: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc la fenomenul de
secetă.
- risc de îngheţ: unitatea administrativ-teritorială este situată într-o zonă în care temperaturile scăzute
nu afectează în mod frecvent şi constant manifestări cu violenţă a fenomenului de
îngheţ în zona de competenţă, dar există tendinţe ale prognozelor care pot deveni
nefavorabile și pot afecta populaţia ce nu deţine resursele materiale şi financiare necesare
protecţie la acest tip de risc.
 fenomene distructive de origine geologică (alunecări/ prăbușiri de teren,
cutremure de pământ)
- risc la alunecări: UAT este dispusă în zonă cu potenţial mediu/ scăzut de producere a
alunecărilor/ prăbușirilor de teren astfel că zona de competenţă este afectată de
alunecări primare/ reactivate doar când se îndeplinesc anumite condiții meteo;
În cazul riscului la alunecări, Municipiul Fălticeni fiind amplasat într-o zona colinară.
În trecut fenomenele alunecărilor de teren s-au produs în perimetrul “Băncuţa” situat pe
versantul Nordic al oraşului. În septembrie 1993, pe fondul unui regim bogat de precipitaţii semnalate, sa produs o alunecare de teren de mare amploare, care a afectat grav: 15 locuinţe şi anexe gospodăreşti,
reţele de utilităţi, căi de comunicaţii și plantaţii diferite, aflate pe un perimetru de circa 11 ha de teren.
Pentru stoparea fenomenului s-au executat 2 chesoane de drenare şi colectare, lucrări de drenare
şi colectare a apelor de suprafaţă. Sunt în curs de execuţie alte 5 chesoane de susţinere şi drenaj.
În luna iulie 2008 pe fondul căderilor masive de precipitaţii a apărut o alunecări de teren pe str.
Soldat Zamfir pe sectorul cuprins între nr. 36-38 de locuințe, afectând o suprafaţă de 3.5 ha, 3 gospodării
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fiind strămutate. Această alunecare de teren prin prăbușirea malului stâng al pârăului Târgului a afectat
şi tronsonul principal de canalizare – ape uzate al oraşului.
În prezent pe fondul căderilor masive de precipitații înregistrate la nivel național în primul
semestru al anului 2018, în perioada aprilie – iulie, au fost înregistrate alunecări de teren în incinta
Depozitului de deșeuri Fălticeni - închis conform contractului de închidere a depozitelor urbane existente
din cadrul Proiectul co-finanțat din Fondul European de dezvoltare regională - ”Sistemul de Management
Integrat a Deșeurilor din județul Suceava”. S-a reactivat alunecarea de teren pe str. Horia respectiv malul
stâng al pârâului Târgului, afectând acostamentul stradal prin prăbușire și tasare a malului pe o suprafață
totală de teren de apx. 1,6 hectare în lungime de apx. 150 m, punând în pericol construcțiile,
infrastructura și mediul înconjurător. Strada Horia este drum de acces asfaltat ce face legătura cu strada
Cloșca respectiv str. Crișan. Alunecare de teren în aval de podul ce face legătura cu Poligonul de tragere
Șoldănești pune în pericol accesul la singurul poligon de tragere cu armament de infanterie, atestat din
județ.
Demersurile făcute și în baza documentelor înaintate pentru alocarea de fonduri guvernamentale,
dar și pentru demararea unor proiecte de executare a unor lucrări de consolidare și refacere/ reabilitare a
zonelor/ obiectivelor afectate s-au aprobat fonduri guvernamentale conf. H.G nr. 563/24.06.2018 în
valoare de 984.000 lei. Aceste lucrări sunt preconizate să demareze atunci când vor fi finalizate
procedurile și condițiile corespunzătoare cheltuirii acestor fonduri de la bugetul de stat.
- risc la cutremur/ seisme: unitatea administrativ-teritorială este dispusă în zona seismică de risc C1,
de intensitate mai mică de VII pe scara MSK-644, probabilitatea producerii unui
fenomen distructiv poate să apară doar în cazul clădirilor/ construcţiilor vechi și foarte
vechi, locuite de un număr redus al populației sau în care se desfăşoară activităţi cu
caracter administrativ şi socio-economic;
Pentru evacuarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale în cazul riscului seismic se
organizează puncte de adunare (anexei nr. 8).
În cazul riscului la cutremur la producerea acestuia în zona judeţului Suceava, evacuarea, este
acţiunea prin care se transferă anumite categorii de populaţie şi bunuri materiale, din raioanele de
distrugeri provocate de cutremur în locuri sau localităţi situate în afara acestora, locuri (localităţi) ce
asigură un minim necesar de securitate şi posibilitatea continuării vieţii sociale, până la înlăturarea
urmărilor cutremurului şi reluarea activităţilor social – economice.
Scopul evacuării îl constituie:
- asigurarea condiţiilor minime de trai pentru sinistraţi până la înlăturarea urmărilor cutremurului şi
revenirea acestora în localitatea de domiciliu;
- crearea condiţiilor necesare, în raioanele de distrugeri, pentru o intervenţie rapidă și eficientă în
vederea salvării victimelor şi realizarea condiţiilor minime pt. reluarea activităţilor socio- economice;
- asigurarea asistenţei medicale și veterinare de specialitate răniţilor şi traumatizaţilor, persoanelor
cu handicap/ dizabilități afectate, rezultate în urma cutremurului dar şi persoanelor grav bolnave;
- asigurarea asistenţei sanitar-veterinare animalelor;
- continuarea activităţilor specifice din instituţiile de învăţământ;
- scoaterea din raioanele de distrugeri a unor categorii de populaţie ce nu pot acţiona pentru
refacerea fondului de locuinţe şi a suprastructurilor afectate;
Acţiunea de evacuare se va realiza pe urgenţe astfel:
- în urgenţa nr. 1 instituţiile de ocrotire, spitalele şi răniţii;
- în urgenţa nr. 2 populaţia din cartierele de locuit şi bunurile materiale.
În toate situaţiile se vor ţine cont şi se va lua în calcul toate posibilităţile şi variantele pentru
realizarea autoevacuării cu forţele şi mijloacele existente în zona calamitată şi neafectată de cutremur.
Riscuri cauzate de hazarduri tehnologice:
 accidente, avarii, explozii şi incendii (industrie, transport şi depozitarea
produselor periculoase, transporturi nucleare).
Prin risc de incendiu în masă, se înţelege acel incendiu de mari proporţii, care poate genera
consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor socio-economice, precum și asupra
4

Scară de intensitate seismică denumită Medvedev-Sponheuer-Karnik sau MSK 64 – slab - Este simţit de puţini oameni, care se află în interiorul locuinţei sau
afară. Observatorii atenţi remarcă oscilaţia uşoară a obiectelor atârnate, mult mai pronunţată la etajele superioare. Fără daune la clădiri.
Există mai multe scări de măsurare a intensității seismice, cum ar fi scara de intensitate MSK-64 și JMA (Japan Meteorological Agency), însă cea mai folosită
scară de măsurare în Europa și în Statele Unite ale Americii este scara de intensitate Mercalli Modificată – MM, denumită uzual scara Mercalli.
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mediului înconjurător (poluare) şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, constituite potrivit legii.
La nivelul municipiului Fălticeni, zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masă
sunt:
- culturile agricole cu o suprafaţă de apx. 1399 ha teren arabil, unde se înfiinţează culturi anuale de
grâu, porumb, secară, legume (conf. fișei municipiului Fălticeni și Fișei recensământului general agricol
respectiv tabelul 9b5);
- apx. 335 ha păşuni şi apx. 206 ha fâneţe;
- platformele operatorilor economici care deţin şi manipulează lichide inflamabile (stații peco);
- suprafaţă totală de fond forestier de apx. 5 ha care aparţine Ocolului Silvic Fălticeni.
Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor, bunurilor culturale și de patrimoniu
sunt operaţiuni prioritare şi se execută concomitent cu celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii,
dacă situaţia o impune.
Evacuarea şi salvarea persoanelor se execută, de regulă, cu sprijinul personalului din obiectivul
afectat şi al forţelor complementare, în raport cu pericolul ce le ameninţă, procedee adecvate situaţiei de
la locul acţiunii, specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate).
Notificarea despre producerea unor explozii şi avarii la conducte magistrale şi urbane de alimentare
cu gaze naturale se face direct la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului
Suceava de către deţinătorii acestor instalaţii, angajaţi sau populaţie, inspectoratul executând
înştiinţarea, iar autorităţile publice locale avertizarea şi alarmarea prin mijloacele proprii deţinute.
- risc de accident chimic: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate
la situații de urgenţă chimică.
- risc de accident nuclear: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor)
planificate la situații de urgenţă nucleară.
- risc de accident radiologic:
- risc la incendii şi explozii: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor)
planificate de manifestare a incendiilor în masă sau explozii produse accidental.
Sunt predictibile şi pot fi prevăzute incendiile şi exploziile apărute la gospodăriile
cetăţeneşti, acestea având impact local şi pe termen scurt asupra bunurilor materiale ale
cetăţenilor, cu excepţia pierderilor de vieţi omeneşti.
- risc de accidente grave pe căile de transport: unitatea administrativ-teritorială este situată în
zonă cu trafic intens pe căile de comunicaţii ce fac legătura cu principalele oraşe din
judeţ (DN208 Fălticeni – Dolhasca, Fălticeni - Suceava – Rădăuţi drumul european E85
(DN2), Fălticeni - Gura Humorului - Cîmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei, drumul
european E58, Linia de cale ferată 508 Fălticeni – Dolhasca), respectiv din ţară.
În cazul transporturilor pe căile de comunicații a produselor periculoase şi a depozitării
acestora pot apărea accidental astfel de riscuri, datorate în general nerespectării legislaţiei
în domeniu - privind manipularea, transportul şi depozitarea acestora.
Municipiul Fălticeni se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii rutiere în special pe
drumul european E85 (DN2) Bucureşti – Siret, DN208 Fălticeni – Dolhasca şi DN2E Fălticeni – Gura
Humorului (E58), cât şi pe calea ferată (industrială) Linia 508 Fălticeni – Dolhasca.
Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale sunt operaţiuni
prioritare şi se execută concomitent cu celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii, dacă situaţia o
impune.
Notificarea despre producerea accidentului se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„BUCOVINA” al Judeţului Suceava, de către transportator, populaţie, poliţie şi/sau Comitetul local pentru
Situaţii de Urgenţă al municipiului Fălticeni, inspectoratul executând înştiinţarea, iar autorităţile
administraţiei publice locale avertizarea şi alarmarea prin mijloacele proprii deţinute.
În cazul riscului de accident chimic pe timpul transportului pe căile rutiere sau pe calea ferată
industrială, evacuarea populaţiei din zonele aflate pe direcţia de deplasare a norului toxic se execută
rapid prin autoevacuarea persoanelor la primirea semnalului sau înştiinţării, în raioane ferite de incidenţă,
funcţie de persistenţa substanţei şi fără a se pune problema evacuării bunurilor personale.
- risc de poluare a apelor: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc
major, dar pot fi prevăzute şi prevenite poluările accidentale provenite de la conductele
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de transport a apelor reziduale prin canalele/ conductele/ instalațiile de colectare/ scurgere
vechi și incompatibile cu debitul necesar de preluare a acestora, datorat combinării celor
două sisteme de colectare a apelor - reziduale și pluviale simultan, care produc
colmatarea/ refularea acestora sau cu ocazia manifestării unei situații de risc (scurgeri
masive de ape, torenți, inundație - alunecare de teren) sau în momentul producerii unui
incident la construcțiile/ instalațiile de transport principale de pe raza administrativteritorială a municipiului Fălticeni. Pe raza municipiului nu mai există mari agenți economici
care să prezinte risc crescut de poluare a mediului. Precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor municipale este realizată în gestiune delegată a operatorului S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni.
- risc de prăbuşiri de construcţii, instalaţii şi amenajări:
- risc de eşec al utilităţilor publice: unitatea administrativ-teritorială este dependentă de mai multe
sisteme centralizate care asigură în general energia electrică, alimentarea cu gaze
naturale, alimentarea cu apă curentă.

Astfel, structura de utilități publice (conf. fișei municipiului Fălticeni din 2011-2012) la nivelul
administrației teritoriale se prezintă astfel:

- rețeaua de alimentare cu apă potabilă este de apx. 88 km de rețea la care sunt racordate apx.
10849 de locuințe;
- rețea de canalizare, stație de epurare și tratare a apelor reziduale este de apx. 48,5 km la care
sunt racordate 8951 de locuințe și o stație de epurare și tratare a apelor reziduale;
- rețea de distribuție a gazelor naturale este de apx. 29,8 km cu circa 9000 locuințe racordate;
- rețea de electricitate este de 250,92 km cu apx. 10849 locuințe racordate la rețea.
- rețea de iluminat public de apx. 74 km din care 48,31 km cablu aerian, 25,85 km cablu subteran,
rețea cu un număr de 1697 stâlpi de iluminat;
- număr de abonați de internet de apx. 2500;
- număr de abonați de telefonie fixă de apx. 6000;
- număr de abonați de televiziune de apx. 7500;
- risc de muniţie neexplodată: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc
major. Cel mai adesea, elemente de muniţie se găsesc în zona de munte a judeţului
Suceava, dar şi în câteva comune din apropierea municipiilor Fălticeni, ceea ce nu ne
afectează în mod direct.
Riscuri biologice:
a. Epidemii5;
b. Epizootii6/ Zoonoze7;
c. provenite din laboratoare de analiză medicale de stat/ private.
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc major.
Cele mai comune pericole biologice provin de la diferite bacterii infecțioase sau toxice, ciuperci,
protozoare, virusuri și anumite culturi de celule produse, distribuite, manipulate în laboratoarele
societăților private și secțiile medicale de pe raza municipiului Fălticeni, privind:
examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici de biochimie,
hematologie, imuno-hematologie, imunologie, microbiologie, genetică, citologie, anatomie
patologică, toxicologie, biologie celulară şi moleculară, biofizică etc., cu scopul de a furniza
informaţii pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de
sănătate a populaţiei;
consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor
investigaţii ulterioare necesare.
2.2. Organizarea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, primire - repartiţie
evacuaţi (sinistraţi), itinerare de deplasare.
Pentru conducerea unitară a acțiunilor de evacuare Centrul de Conducere și Coordonare a
Evacuării își va desfășura de regulă activitatea în sediul Primăriei.
5
6
7

Epidemie – Extindere a unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc.; molimă.
Epizootie – Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt prin contaminare la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune.
Zoonoză – Infecţie contagioasă, provocată de bacterii, viruşi, ciuperci, protozoare, viermi, etc., comună omului şi animalelor, transmisibilă direct sau prin
intermediul unor insecte. (Boală infecţioasă sau parazitară la animale, transmisibilă omului).
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Pentru instituțiile publice și operatorii economici punctele de adunare, îmbarcare,
debarcare, primire - repartiţie evacuaţi (sinistraţi) vor fi organizate, de regulă, la sediu, iar
pentru populație în locurile și localurile publice, respectiv unități de învățământ, localurile caselor/
centrelor de cultură, săli de sport, stadioane ce sunt situate în apropierea căilor de acces pentru a putea
fi identificate și recunoscute și să asigure posibilități de protecție a populației, bunurilor materiale și
condiții de desfășurare a activităților.
La stabilirea locului de amplasare a taberei, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au în
vedere ca acesta să se situeze în afara ariei afectate sau potenţial a fi afectată de dezastre majore, astfel
încât să se asigure protecţia populaţiei, depozitarea în siguranţă a bunurilor materiale şi adăpostirea
animalelor (conf. modelului din anexa nr. 17).
Pentru evacuarea populaţiei din municipiul Fălticeni la producerea unor situaţii de urgenţă, se
organizează puncte de adunare, astfel:
 Grădinița cu program normal Țarna Mare – str. Spicului;
 Grădinița cu program normal Țarna Mică – str. Nufărului;
 Grădinița cu program normal Șoldănești – str. Armatei, nr. 20;
 Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu” – str. Maior Ioan, nr. 10;
 Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – str. Nicolae Beldiceanu, nr. 5;
 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” – str. Ana Ipătescu, FN;
 Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” – str. 13 Decembrie, nr. 13.
Evacuarea din municipiul Fălticeni și adunarea în punctele de evacuare, în cazul producerii unei
situații de risc enumerate la pct. 2.1 s-au stabilite ulterior în baza situației operative din teren la data
executării evacuării, se execută conform modelului din anexa nr. 8.
Evacuarea se execută cu mijloacele de transport din dotarea primăriei, populaţiei şi/sau ale
operatorilor/agenților economici de transport auto și de persoane de pe raza localităţii s-au din județ, cu
care s-au încheiat convenţii, conform modelului din anexa nr. 10 și anexa nr. 9.

3. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE
READUCERE A POPULAŢIEI ŞI BUNURILOR MATERIALE
EVACUATE
După intrarea în starea de normalitate, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă (CLSU) din cadrul
UAT Fălticeni, prin Centrele de Conducere și Coordonare a Evacuări (CCCE), organizează aceleaşi
activităţi ca la desfăşurarea acţiunilor de evacuare astfel:
- elaborarea de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a Ordinului/ Dispoziţiei de
începere a acţiunilor de readucere a populaţiei și bunurilor materiale evacuate, ca urmare a
restabilirii stării de normalitate, în zonele de unde au fost evacuate;
- intrarea în funcţiune a centrelor de conducere și coordonare a activităţilor de readucere a
populaţiei și bunurilor materiale în zonele de unde au fost evacuate;
- intrarea în funcţiune a posturilor de observare, înştiinţare şi de alarmare;
- intrarea în funcţiune a punctelor de adunare a populaţiei şi bunurilor materiale, culturale și de
patrimoniu ce au fost evacuate, verificarea acestora şi instruirea lor privind comportamentul pe
timpul deplasării către localitatea de reşedinţă;
- instalarea punctelor de îmbarcare de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pe raza
cărora sau primit evacuaţi, luarea în primire a mijloacelor de transport, stabilirea coloanelor de
evacuaţi pentru executarea transportului acestora spre locurile de reşedinţă, precum şi instalarea
punctelor de debarcare de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă care au executat
acţiuni de evacuare de pe raza administrativ-teritorială de competenţă;
- intrarea în funcţiune a grupelor pentru constituirea eşaloanelor/ indicativelor ce trebuiesc
organizate pentru asigurarea ordinii şi disciplinei pe timpul transportului evacuaţilor ce se întorc la
locurile de reşedinţă.
Pentru conducerea acţiunilor de readucere a populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi de
patrimoniu, se utilizează sistemul de transmisiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Județean
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Suceava şi sistemul de telecomunicaţii teritoriale, precum şi mijloacelor de transmisiuni de telefonie
mobile, mijloace prin care asigură şi aplicarea măsurilor de cooperare.

4. MĂSURILE DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE
Măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, și se înscriu în
planurile de evacuare care se actualizează ori de câte ori apar modificări structurale sau de evidență,
precum și la darea Ordinului/ Dispoziției de evacuare. Documentele pentru evacuare se întocmesc şi se
actualizează periodic, prin grija comitetelor pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative cu activitate
temporară, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor de urgență constituite.
Personalul pentru constituirea eșaloanelor/ indicativelor de evacuare are următoarele atribuții:
 participă, la ordin, la luarea în evidenţă a persoanelor care se evacuează;
 organizează evacuaţii pe coloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie şi mijloace de transport
(vagoane, autovehicule, nave, aeronave, etc.);
 raportează periodic sau la ordin situaţia persoanelor şi a bunurilor sosite, precum şi despre
constituirea fiecărui eşalon/ indicativ.
Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se
întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri 8 pentru:
- preavertizare, avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele periclitate;
- declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă;
- punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz,
hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
- intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea
şi înlăturarea efectelor negative;
- instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României,
republicată.

Măsurile de asigurare vizează:

- cercetarea;
- asigurarea logistică;
- ordinea, siguranța și protecția persoanelor;
- asigurarea psihologică;
- asigurarea medicală și sanitar – veterinară.
La declararea stării de alertă se va asigura rezerva de materiale de primă necesitate, prin
organele și Comitetele județene și locale pentru situații de urgență respectiv organizaţiile
neguvernamentale care asigură funcţiile de sprijin, potrivit legii, luându-se măsuri de asigurare a
materialelor necesare desfășurării acțiunilor inițiale pentru intervenție și evacuare în situații de urgență
precum și de identificare/ evidență a unor astfel de mijloace pe plan local și județean.
În cazul luării deciziei de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, acesta informează
comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă în vederea transmiterii dispoziţiilor către structurile cu
atribuţii de asigurare logistică, medicală, veterinară şi de ordine publică prevăzute în planurile de
evacuare.
Informarea cetăţenilor se realizează prin transmiterea la posturile locale de radio şi de televiziune
în baza unor convenții de colaborare sau prin alte mijloace aflate la dispoziţie, la intervale scurte de timp
a comunicatelor emise de comitete locale/ judeţene pentru situaţii de urgenţă. Comunicatele conţin
informaţii despre evoluţia evenimentelor, măsurile şi regulile pe care trebuie să le respecte populaţia,
locurile de adunare ale sinistraţilor, restricţii de consum, precum şi locul stabilit pentru amplasarea
taberei de sinistraţi, avându-se în vedere și posibilitatea autoevacuării.
4.1. Asigurarea mijloacelor de transport
Mijloacele de transport necesare desfăşurării acţiunilor de evacuare, se asigură de către Comitetul
Local pentru Situații de Urgență și Celulele pentru Situaţii de Urgenţă (instituţii publice și operatori
8

Conf. art. 4 din OUG nr. 21/ 2004 cu modificările și completările ulterioare.
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agenți/ economici), de pe raza municipiului Fălticeni, pe baza contractelor/ convenţiilor de prestări
servicii, încheiate din timp de normalitate cu instituţiile publice şi operatorii economici care dispun de
asemenea mijloace de transport (ex. microbuze, autobuze, autocamioane, etc.).
Mijloacele de transport vor avea plinul de carburanți asigurat de societățile comerciale cu care s-au
încheiat contracte/ convenții de prestări servicii din timp de normalitate, conf. modelului cadru prevăzut
în anexa nr. 10.
4.2. Cercetarea
În localităţile în care se produc dezastre, în situaţie de urgenţă cercetarea se execută de către
echipele de observare şi grupele de cercetare din cadrul serviciului voluntar/ privat pentru situaţii de
urgenţă.
Cercetarea/ observarea se organizează continuu și unitar din timp de normalitate și se intensifică în
caz de situații de criză, în scopul procurării, transmiterii de date concrete (ex. privind evoluția situației de

urgență și consecințele acesteia, starea căilor de comunicații, starea rețelelor electrice și gaze naturale,
de alimentare cu apă și a rețelelor și mijloacelor de telecomunicații, deplasarea luciului de apă și/sau
torenților, direcția de deplasarea a norului toxic, numărul aproximativ al populație și gospodăriilor posibil
afectate, starea/ gradul de afectare a drumurilor/ podurilor/ podețelor, evoluția situației meteorologice și
hidrologice din teren și a celei prognozate) și valorificarea informațiilor primite din teren/ zona afectată,
acestea fiind necesare executării în siguranță și în mod organizat a acțiunilor de evacuare.
Cercetarea/observarea optică se va realiza din posturi de observare situate în afara zonei/zonelor
periclitate asigurând informații și date privind evoluția evenimentelor/ situației de criză.
În cazul accidentului chimic, în primă urgență se vor solicita date privind evoluția situației
meteorologice din zona de criză de la centrele/ stațiile meteo avizate din regiune, privind: direcția și
viteza vântului, temperatura și gradul de stabilitate a aerului pe verticală (conf. organizării Administrației
Naționale de Meteorologie la nivel național - http://www.meteoromania.ro).
Cercetarea/ observarea din timp de normalitate trebuie să asigure informații privind:
- caracteristicile zonelor în care se execută evacuarea, posibilitățile de cazare, aprovizionare/
hrănire, adăpostire, asigurare medicală și sanitar-veterinară;
- condițiile geo-climatice;
- posibilitatea contaminării chimice, nucleare, biologice și starea sanitar-epidemiologică.
Cercetarea nemijlocită se execută și de către Detașamentul de Pompieri Fălticeni, subunitate de
intervenție care face parte din cadrul ISU ”Bucovina” Suceava, care participă la acțiunile de executare a
evacuării.
Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoașterilor care se execută la primirea
Ordinului / Dispoziției de Evacuare.
Datele cercetării se asigură prin participarea nemijlocită a:
- echipei de cercetare-căutare a SVSU Fălticeni;
- centrului operativ cu activitate temporară;
- echipele de cercetare-căutare ale SVSU/ SPSU cu care se cooperează sau care sunt solicitate
în sprijin;
- centrul operațional județean al ISU ”BUCOVINA” Suceava.
Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operativ cu Activitate Temporară
(COAT) Fălticeni și se transmit Centrului Operațional Județean al Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență.

4.3. Siguranţa
Siguranța acțiunilor de evacuare/ autoevacuare în situații de dezastre se realizează printr-o
pregătire și instruire temeinică, de regulă a întregii populații dar în mod special a aceleia din zonele de
risc major, posibil a fi afectate, în scopul protecției și siguranței intervenției în situații de dezastre dar și
de prevenire a panicii prin apel permanent la calm.
Pentru asigurarea protecției și siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, personalul din poliție,
jandarmerie şi subunităţile publice voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, vor constitui
elemente de siguranţă specifice, care vor acţiona independent sau în cooperare, în punctele de adunare,
îmbarcare şi pe direcţiile în care se execută evacuarea precum şi în localităţile de dispunere.
În situații de dezastre - protecția, siguranța populației, bunurilor materiale, culturale și de
patrimoniu, are ca obiective și scop:
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- îndrumarea permanentă a circulației;
- interzicerea accesului către zonele periclitate;
- asigurarea fluenței circulației transporturilor spre locurile destinate evacuării;
- evitarea blocării accesului în zona/ raionul de evacuare;
Măsurile de pază, ordine și siguranță publică, a persoanelor și bunurilor materiale, culturale și de
patrimoniu se realizează cu personalul specializat, respectiv forțele și mijloacele tehnice și materiale ale
structurii de Poliție a Municipiului Fălticeni din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, după
caz cu sprijinul efectivelor/ personalul, forțele și mijloacele tehnice ale Direcției de Poliție Locală din
cadrul administrației teritoriale cu respectarea normelor legislației în vigoare. În aceste activități de
evacuare pot fi implicate și efectivele/ personalul specializat, forțele și mijloacele tehnice ale
Detașamentului 6 de Jandarmi local aparținând Inspectoratului de jandarmi Suceava din cadrul
Jandarmerie Române precum și efectivele/ personalul, forțele și mijloacele tehnice ale Școlii Militare de
Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, cu respectarea normelor legislației în vigoare.
Personalul specific constituit stabilește reguli de comportare și acces în punctele/ zonele de
adunare, îmbarcare, debarcare și primire repartiție a evacuaților/ sinistraților, asigură securitatea
persoanelor, siguranță bunurilor și preîntâmpină/ limitează actelor antisociale iar în baza Dispoziției
șefului punctului de adunare și primire/ repartiție a evacuaților execută alte activități specifice.
Controlul și îndrumarea circulației coloanelor de evacuați/ sinistrați se realizează cu echipajele și
personalul specializat de Poliției Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni și cu sprijinul personalului
din cadrul Direcției de Poliție Locală al administrației teritoriale a municipiului.
Personalul Poliției Rutiere respectiv al forțelor de sprijin vor părăsi zona periclitată odată cu
personalul care asigură măsurile de pază, ordine și siguranță publică în situație de urgență.
4.4. Protecţia C.B.R.N.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi comisiile de evacuare vor lua măsuri de protecţie și
siguranță a populaţiei evacuate prin folosirea mijloacelor de protecţie individuale specifice şi improvizate.
În localitatea/ localităţile în care se evacuează populaţia sinistrată în funcţie de natura riscului
chimic, vor funcţiona puncte de decontaminare a personalului, conform planului de intervenţie în caz de
accident chimic sau radiologic şi asistenţă de specialitate prin cadre specializate ale structurilor abilitate în
ce privește măsurile specifice de protecţie civilă. Transmiterea și recepționarea semnalului de alarmare
specific, deplasarea spre locurile care asigură protecție și siguranță vor indica/ specifica zone ce sunt în
afara direcției de deplasare a norului toxic.
Protecția înainte/ după și pe timpul evacuării în situații de urgență se realizează prin instruirea
populației, care la recepționarea semnalului de alarmare specific, să se deplaseze imediat spre locurile
amenajate (adăposturile) care le asigură protecția C.B.R.N. și să folosească mijloacele de protecție
individuală specifice și improvizate.
4.5. Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară.
Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se
întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează, prevenirii apariţiei
bolilor şi epidemiilor/ epizotiilor, acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/ sanitarveterinare în caz de îmbolnăvire sau accident.
În localitatea/ localităţile supuse evacuării, cât şi în localitatea/ localităţile de dispunere, asistenţa
medicală şi sanitar-veterinară se va acorda prin sprijinul personalului cabinetelor/ dispensarelor medicale
şi sanitar-veterinare din localitate şi a personalului formaţiunilor de Cruce Roşie.
Transportul răniţilor la spitale se execută atât cu ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă local,
SMURD-ului cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare de la nivelul localităţilor.
În punctele de adunare şi punctele de primire – repartiţie a persoanelor evacuate/ sinistrate,
asistenţa medicală se va asigura prin grija personalului medical profesionist, angajații spitalului municipal,
serviciului de ambulanță, echipajelor SMURD precum al echipelor specializate în domeniul sanitar de pe
raza de competență a municipiului Fălticeni.
În plan teritorial măsurile, forţele şi mijloacele de asigurare medicală şi sanitar-veterinară se
stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se asigură de personalul angajat specializat de la
nivel local al direcţiei de sănătate publică, de personalul specializat al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, personalul serviciului de ambulanţă şi medicină de urgenţă, precum şi de filialele
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi de personalul specializat aparținând ISU al judeţului
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Suceava reprezentat local de Detașamentul de Pompieri Fălticeni, pe baza planurilor de cooperare
elaborate în acest scop.
Personalul medical execută:
- controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;
- acordă primul ajutor bolnavilor şi răniţilor;
- organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zona cea mai apropiată;
- execută trierea epidemiologică a evacuaţilor şi izolarea celor cu boli contagioase şi a suspecţilor;
- stabileşte şi urmăreşte respectarea măsurilor igienico-sanitare şi antiepidemice.
În taberele de sinistraţi se asigură condiţii de cazare, cu aplicarea normelor profilactice de igienă
individuală şi colectivă, aprovizionare cu alimente de bază şi apă potabilă, hrănire, asistenţă medicală,
psihologică, religioasă şi veterinară, mijloace de comunicare a datelor specifice, precum şi condiţii pentru
desfăşurarea altor activităţi necesare.
4.6. Asigurarea logistică
Logistica acțiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării
condițiilor materiale și umane necesare pregătirii acțiunilor de evacuare.
Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor materiale și financiare necesare
mijloacelor de transport, achiziției bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi locurile
prevăzute în planurile de evacuare întocmite și asigurate de Comitetul Local pt. Situații de Urgență pentru
populația afectată, iar la instituțiile și operatorii economici pt. personalul propriu.
Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt:
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de primă urgență și strictă
necesitate;
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor;
- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară;
- cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor;
- asigurarea financiară.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, în sistem raţionalizat din surse locale și naționale (ex. agenți
economici, economia națională, rezervele de stat, rezervele de mobilizare și ajutoarele umanitare,
precum și cu bunuri și servicii rechiziționate în condițiile respectării legislației în domeniu), astfel:
a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin reţeaua comercială locală;
b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă, de la
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
c) articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către
comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgență de la instituții publice/ operatori economici.
Mijloacele de transport destinate acțiunilor de evacuare vor avea plinul de carburanți asigurat de
societățile comerciale cu care s-a încheiat contracte/ convenții de prestări servicii din timp de normalitate
- conf. art. 48, alin (2) din OMAI 1184/2006.
Pe perioada manifestării dezastrului se vor folosi toate mijloacele de comunicare și transmisiuni
existente (ex. telefoane fixe/ mobile, fax, conexiuni pt. transmisiile de date prin internet, transmisiunile
posturilor de radio și televiziune locale/ naționale și radiotelefoanele structurilor abilitate în situații de
urgență angajate în acțiunile de evacuare.
Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii
publice şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.
4.7. Asigurarea psihologică
Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă, ansamblul acţiunilor întreprinse
de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în
care s-a produs acest tip de manifestare rațională/ irațională în rândul populației.
Această activitate este deosebit de importantă în ceea ce privește evitarea creării unor stări de
haos și debandadă, stări de neliniște în rândul populației situate/ aflate în zonele de risc afectate de
dezastre care pot duce la numeroase victime și se realizează printr-o pregătire temeinică a populației în
ce privește modul de comportare atât înainte cât și în timpul/ după producerea fenomenelor asociate
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dezastrelor. Scopul este de a proteja și de a interveni în sprijinul populației afectate de dezastre și de
prevenire a panicii prin apel susținut la calm prin toate mijloacele de comunicare posibile.
Personalul specializat din cadrul primăriei al Serviciului Public de Asistență Socială pune la dispoziție
și comunică permanent listele actualizate cu situația și datele de contact ale persoanelor care nu se pot
evacua singure (cu handicap/ dizabilităţi conf. anexei nr. 2b) în caz de situaţii de urgenţă când este
posibilă evacuarea din localitate în special din zonele afectate de dezastre. Ducerea la îndeplinire a
măsurilor de îndemn la calm și de evitare a panicii în rândul populației poate vine și cu în sprijinul
personalului specializat al instituțiilor publice cu pregătire în domeniul psihologic.
4.8. Paza, ordinea, evidenţa populaţiei şi îndrumarea/ fluidizarea circulaţiei.
Măsurile de protecție, pază şi ordine, pe timpul executării acţiunilor de evacuare, în localităţile de
unde se evacuează populaţia, pe itinerariile de deplasare în/ din localitatea/ localităţile în care se execută
evacuarea, se face de către echipajele de poliţie rutieră, personalul specializat numit în sprijin,
componentă a poliției administrației locale, a Detașamentului 6 de Jandarmi, al Școlii de Subofițeri
Jandarmi din localitate precum și de membrii echipajului(lor)/, grupei(lor) de intervenție și echipelor
specializate de prevenire din cadrul SVSU ce vor pune în practică totalitatea măsurilor ce se pot lua, la
ordin, de - asigurare ordine publică, siguranță, paza bunurilor materiale, culturale și de patrimoniu,
evidența populației, evidența și fluidizarea circulației, privind evacuarea, prin:
 interzicerea accesului în zonele deja afectare;
 asigurarea fluenței traficului și evitarea blocării acestuia în/din zonele afectate;
 impunerea respectării regulilor de acces şi de comportare în punctele de adunare, îmbarcare,
debarcare şi primire – repartiţie a sinistraților, evidenţa salariaţilor, populaţiei și animalelor care se
evacuează;
 asigurarea evidenței populației evacuate (femei, bărbați, copii, persoane cu dizabilități) și datele
centralizate a persoanelor date dispărute.
 dirijarea circulaţiei şi asigurarea deplasării în siguranţă a coloanelor de evacuaţi;
 paza bunurilor materiale rămase şi a celor evacuate.
5. ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI COOPERĂRII
Organizarea evacuării în caz de dezastre în localitatea Fălticeni se execută în funcţie de situaţia de
urgenţă produsă.
Desfăşurarea evacuării, la nivel local, este coordonată de Centrul de Conducere şi Coordonare a
Evacuării (C.C.C.E), constituit în baza ordinului M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
Organizarea evacuării în caz de dezastre în localitatea Fălticeni se execută în funcţie de situaţia de
urgenţă produsă, iar în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din ”Planul de evacuare al
localității” se vor executa următoarele activități:
 asigurarea înștiințării personalului de la toate compartimentele/ eșaloanele despre evoluția
fenomenului și factorilor supravegheați, conf. Planului de Înștiințare, Avertizare – Alarmare
a salariaților și populației în situații de urgență, aprobat de președintele Comitetului Local
pentru Situași de Urgență și avizat de Inspectorul șef al ISU „Bucovina” Suceava.
 avertizarea - alarmarea populației despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei
situaţii de urgenţă de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă conform propriilor „Scheme
de organizare a avertizării şi alarmării populației;
 informarea şi pregătirea organelor de conducere, personalului Comitetelor Locale pentru
Situaţii de Urgenţă, serviciilor private/ voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a populaţiei, privind
modul de comportare şi acţiune, în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs sau
iminența producerii unui dezastru pe teritoriul localităţii;
 instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării;
 asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile/ subunitățile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, organele administraţiilor publice locale
învecinate.
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5.1. Atribuţiile Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuării
- întocmeşte şi actualizează documentele „Planului de evacuare a populaţiei la nivel local privind
bunurile materiale şi existența colectivităţi de animale în caz de situaţii de urgenţă”;
- controlează şi îndrumă întocmirea planurilor de evacuare la operatorii economici din localitate
expuși riscului producerii unor situaţii de urgenţă;
- participă periodic la aplicaţii şi exerciţii practice pentru antrenarea Centrului de Conducere și
Coordonare a Evacuării şi verificarea aplicabilităţii planurilor de evacuare conform planului
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean;
- organizează, conduce şi urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a acţiunilor
de evacuare, primire – repartiţie sinistrați şi cazare a populaţiei, respectiv depozitarea bunurilor
materiale, în caz de dezastre;
- organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare şi
primire – repartiţie sinistrați;
- coordonează realizarea măsurilor de asigurare a transportului populaţiei, bunurilor materiale şi
colectivităţilor de animale, asistenţei medicale, cercetare, protecţiei, pazei, ordinii şi evidenţei
populaţiei, asigurarea psihologică, 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 și pe Şeful Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuării,
despre stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare.
5.2. 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 necesarului privind capacitatea de comunicaţii ce se realizează prin telefonie fixă, mobilă
și radio;
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 este asigurată și execută de C.L.S.U. din primăria
municipiului Fălticeni.
Centrul Operativ cu Activitate Temporară (C.O.A.T.) asigură secretariatul tehnic al
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi reprezintă structura tehnico-administrativă care se
activează și își desfășoară activitatea pe toată 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 de regulă la sediul primăriei Fălticeni.
Decizia de instalare a taberei pentru sinistraţi este luată de primarul unităţii administrativteritoriale – mun. Fălticeni sau de prefect, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă, în
funcţie de amploarea dezastrului, respectiv dacă acesta afectează una sau mai multe localităţi de pe raza
unui judeţ.
5.3. 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, după caz.
Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură
legături de telecomunicaţii speciale şi cooperarea pentru autorităţile publice centrale şi locale, potrivit
legii de organizare şi funcţionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.
Sistemele proprii de avertizare și transmisiuni de date și informații ale C.L.S.U., Centrului Operativ
cu Activitate Temporară şi ale S.V.S.U. de pe raza localităţii sunt constituite din următoarele mijloacele
tehnice:
- sirene electrice respectiv semnalul emis de clopotelor de biserici;
- telefonia fixă şi mobilă;
- stații de radio emisie-recepție.
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5.4. Instituţii cu care se cooperează
În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare, Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă, cooperează cu administrațiile localităţilor limitrofe, instituțiile, operatorii și agenții economici de
pe raza de competenţă, reprezentanții instituțiilor de poliție și jandarmerie locale, pe baza planurilor de
cooperare sau convenţiilor încheiate din timp de normalitate și cu sprijinul de specialitate și colaborarea
permanentă, asigurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava.
5.5. Modalități de realizare a cooperării
La executarea cercetării în raport de situația de criză, participă:
- șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență al UAT sau o persoană desemnată;
- inspectorul de protecției civilă al UAT;
- un reprezentant al Poliției municipiului Fălticeni;
- un reprezentant al Jandarmerie locale;
- un medic generalist/ specialist de medicină umană;
- un medic veterinar;
- un reprezentant SGA.
În vederea punerii în practică a acțiunilor de evacuare reprezentanții autorității publice locale în
colaborare cu ISU ”BUCOVINA” Suceava, execută recunoașterea căilor de comunicații și zonelor unde se
realizează aceasta, în mod deosebit urmărindu-se:
- starea căilor și nodurilor de comunicații și transport terestre;
- starea imobilelor/ adăposturilor destinate primirii populației, a instalațiilor și bunurilor;
- condițiile de cazare, hrănire și asigurare medicală și sanitar veterinară;
- situația surselor de aprovizionare cu hrană, medicamente, apă și energie electrică;
- starea rețelelor electrice, telecomunicații și de alimentare cu apă;
- starea epidemiologică din zonă.
Personalul specializat al Poliția Rutiere a municipiului asigură fluența traficului către zona/ locul de
evacuare;
Forțele de ordine și siguranță publică ale Poliției municipiului Fălticeni din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Suceava împreună cu cele ale Detașamentului 6 de Jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, s-au a celor numite în sprijin, acționează în scopul:
- prevenirii accidentelor pe timpul acțiunilor de evacuare;
- păstrarea în permanență a controlului asupra existenței și integrității aparaturii și tehnicii pe
timpul intervenției;
- combaterii fenomenelor antisociale și infracționale specifice.
Prin măsurile de ordine și siguranță publică se vor asigura paza bunurilor materiale, culturale și de
patrimoniu, evidența populației și animalelor și fluidizarea traficului și circulației atât în zona de risc cât și
în punctele de adunare, îmbarcare, evacuare organizate.
În aceste activități sunt implicate și efective ale Poliției locale Fălticeni și ale Școli de Subofițeri
Jandarmi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Personalul constituit stabilește și participă la stabilirea regulilor de acces și de comportare în
punctele de adunare, îmbarcare, debarcare și primire – repartiție a sinistraților și populației evacuate.
5.6. Cereri şi rapoarte
Pe timpul desfăşurării acţiunilor de evacuare, Centrele de Conducere şi Coordonare, în funcţie de
situaţiile concrete ce pot apărea, pot întocmi şi înainta cereri la eşaloanele superioare, privind asigurarea
cu materiale, forţe şi mijloace, necesare pentru asigurarea desfăşurării evacuării, a condiţiilor normale de
viaţă a persoanelor evacuate pe care nu le pot asigura de pe plan local.
De asemenea Comitetul Judeţean prin Secretariatul Tehnic al acestuia, Comitetul Local prin Centrul
Operativ cu Activitate Temporară prezintă rapoarte sinteză la sfârşitul zilei şi la terminarea evacuării,
către eşaloanele superioare, respectiv Comitetului Naţional şi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgență.
Rapoartele sinteză cuprind stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate,
concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acestora, acţiunile planificate şi neexecutate,
cauzele şi măsurile întreprinse, precum şi alte date solicitate de eşalonul superior.
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Anexa nr. 1

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

COMPONENŢA

CENTRULUI DE CONDUCERE ŞI COORDONARE A EVACUĂRII
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în
cadrul
C.C.C.E.

Telefon
FIX

MOBIL

Obs.
(ocupaţia)

1.

BULAICON CONSTANTIN Vicepreşedinte 0230.541252 0744.634512

2.

COȚOFREI VASILE

3.

NAFORNIȚĂ ANTON

Membru

0230.542056 0757.026428

Dir. Tehnic Primărie

4.

BUHLEA PAUL

Membru

0230.542056 0757.026425

Dir. Poliția Locală FL.

5.

MORARIU VLAD
ALEXANDRU

Membru

0230.541332 0744.481130

Manag. Spital mun. FL

6.

STEINMETZ MIHAELA

Membru

0230.541351 0740.757287

Serv. Ambulanța FL.

7.

CHIRILĂ DAN

Membru

0230.541552 0742.953650 Serv. Utilități Publice FL

8.

PASCAL CĂTĂLINA

Membru

0230.541013 0744.780918 Dir. Sănătate Publică FL

9.

HRIȚCU ROBERT

Membru

0230.541223 0748.594237 Agent Poliția Locală FL.

10.

BURLACU IULIAN

Membru

0230.542056 0745.606206

Administrator Primărie

11.

Lt. col. MACOVEI IULIAN

Membru

0230.541660 0747.022383

Cdt. Det. Jandarmi
Fălticeni – I.J.J. Suceava

12.

IRUC RODICA

Membru

0230.541319 0744.608357

Dir. S.C. GOSCOM SA

13.

NECHIFOR CRISTINA

Membru

0230.541227 0745.598972

Dir. Colegiu Național
„Nicu Gane”

Locţiitor –
0230.541266 0754.022640
consultant PC

Viceprimar
Inspector Protecție
Civilă

Actualizat 08.2018
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SITUAŢIA POPULAŢIEI
care se evacuează în caz de situaţii de urgenţă

Anexa nr. 2

Persoane
Spaţiu de cazare
evacuate
Localitatea
Nr.
Capacitate Capacităţi Racord la persoane
/
Localitatea
rețea
cazare
de
în care se
care se
zona din
(nr.
preparare a utilități
Total
evacuează
autocare se
F* B* C*
Denumire/ tip Adresa
10
9
publice evacuează
persoane) /
hranei /
*
evacuează
nr. paturi persoane/24

Municipiul
Fălticeni

200

90

70

40

disponibile

ore*

200/ 70

250

E, GN,
A, C

165

200/ 80

250

E, GN,
A, C

165

Str. Maior,
Ioan, nr. 10

150/ 80

250

E, GN,
A, C

165

Str. Aleea
Teilor, FN

200/ 100

-

E, GN,
A, C

280

Str. Maior
Ioan, nr. 10

100/ 50

250

E, GN,
A, C

260

80/ 40

220

E, GN,
A, C

225

100/ 50

250

E, GN,
A, C

240

90/ 0

-

E, GN,
A, C

115

205/ 0

-

E, GN,
A, C

155

200/ 0

-

E, GN,
A, C

145

Şcoala gim. nr. 2 Str. Nicolae
Beldiceanu,
Fălticeni "Ion Irimescu"

600/ 0

-

E, GN,
A, C

340

Fălticeni Sală sport -

75/ 0

-

E, GN,

115

Tip de risc: INUNDAŢII
Colegiul Național
Str. Sucevei,
„Nicu Gane”/
Fălticeni
nr. 105
cămin internat
(h=4m, 600m²)

Municipiul
Fălticeni

200

90

70

40

Colegiul Tehnic
Str. Nicolae
„Mihai Băcescu”/
Beldiceanu,
Fălticeni
cămin internat
nr. 5
(h=4m, 600m²)

Municipiul
Fălticeni

195

85

70

40

Colegiul Agricol
„Vasile
Fălticeni
Lovinescu”
(h=4m, 600m²)

Municipiul
Fălticeni

400

180 140 80

Sala de sport
„Gabriel
Fălticeni
Udișteanu”
(h=8m, 1620m²)

Municipiul
Fălticeni

360

160 120 80

Sala de sport –
Colegiul Agricol
Fălticeni „Vasile
Lovinescu”
(h=8m, 1040m²)

Municipiul
Fălticeni

140

65

40

35

Sala de sport –
Colegiul Național Str. Sucevei,
Fălticeni
nr. 105
„Nicu Gane”
(h=8m, 420m²)

Municipiul
Fălticeni

175

80

55

40

Sala de port
Str. Nicu
Colegiul Tehnic
Fălticeni
„Mihai Băcescu”/ Gane, nr. 9
(h=8m, 620m²)

Municipiul
Fălticeni

85

40

25

20

Sala de sport –
Școala gim.
Fălticeni „Mihail
Sadoveanu”

Str. Ana
Ipătescu, FN

(h=8m, 226m²)

9

Municipiul
Fălticeni

185

85

55

45

Municipiul
Fălticeni

140

65

45

30

Municipiul
Fălticeni

370

Municipiul

65

Şcoala gim. (nr.
1) "Alexandru
Str. Nicu
Fălticeni
Ioan Cuza" corp Gane, nr. 4
A (h=3m, 764m2)
Şcoala gim. nr. 1
"Alexandru Ioan Str. Sucevei,
Fălticeni
Nr. 78
Cuza" corp B
(h=3m 656m2)

165 125 80

(h=3m, 1572m2)

30

20

15

Nr. 23
Str. Nicolae

Energie electrică – E, Gaze Naturale – GN, Apă – A, Canalizare – C

10

*F – femei, B – bărbați, C - copii
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Persoane
Spaţiu de cazare
evacuate
Localitatea
Nr.
Capacitate Capacităţi Racord la persoane
/
Localitatea
rețea
cazare
de
în care se
care se
zona din
(nr.
preparare a utilități
Total
evacuează
autocare se
F
*
B
*
C
*
Denumire/
tip
Adresa
publice 9 evacuează
persoane) /
hranei /
*10
evacuează
nr. paturi persoane/24
disponibile

Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

ore*

Şcoala gim. nr. 2 Beldiceanu,
Nr. 23
"Ion Irimescu"
(h=3m, 190m2)
270

130 80

60

Şcoala gimnaz.
nr. 3 "Mihail
Fălticeni Sadoveanu"
corp A (h=3m,

A, C

370/ 0

-

E, GN,
A, C

200

280/ 0

-

E, GN,
A, C

185

Str. 13
Decembrie,
nr. 27

260/ 0

-

E, GN,
A, C

180

Str. Ion
Creangă, nr.
19

200/ 0

-

E, GN,
A, C

165

130/ 0

-

E, GN,
A, C

145

Str. Ana
Ipătescu FN

993m2)

Municipiul
Fălticeni

250

110 85

55

Şcoala gim. nr.
3 "Mihail
Str. Ion
Dragoslav Nr.
Fălticeni Sadoveanu"
9
corp B (h=4m,
802m2)

Municipiul
Fălticeni
Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

240

110 75

55

Şcoala gim. nr.
Fălticeni 6, "Ioan Ciurea"
2

(h=4m, 751m )

180

80

55

45

Grădiniţa cu
prog. prelungit
Fălticeni
nr. 1 "Licuricii"

(h=2,5m, 624m2)

110

50

30

25

Grădiniţa cu
prog. prelungit
Str. Filaturii,
Fălticeni nr. 2 "Dumbrava
nr. 19
Minunată"
(h=2,5m, 385m2)

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

25

25

Grădiniţa cu
prog. prelungit
Fălticeni
nr. 4, "Pinochio"

Str. Nicolae
Beldiceanu,
FN

115/ 0

-

E, GN,
A, C

400

Grădiniţa cu
prog. normal nr.
Fălticeni
2 "Lizuca"

Str. 1 Mai,
Nr. 30

100/ 0

-

E, GN,
A, C

130

Grădiniţa cu
Str. Ion
prog. normal nr.
Dragoslav,
Fălticeni
7 "Voinicelul"
nr. 6

100/ 0

-

Fălticeni

430

60/ 30

200

Fălticeni

25

30/ 15

100

Fălticeni

10

21/ 11

50

Fălticeni

10

(h=2,5m, 363m2)

85

40

25

20

(h=2,5m, 297m2)

90

45

30

25

(h=2,5m, 309m2)

75

35

20

20

Fălticeni

Hotel POLARIS
fost TURIST

40

18

11

11

Fălticeni

Pensiunea
IRISTAR

30

11

8

11

Fălticeni

855

Municipiul
Fălticeni

50

Municipiul
Fălticeni

3780

1225

Municipiul
Fălticeni

100

1725

Municipiul
Fălticeni

Pensiunea

Str. Nicolae
Beldiceanu,
nr. 6
Str. 2
Grăniceri, nr.
51
Str. Sucevei,
nr. 111

CRISROBY
Tip de risc: CUTREMUR

14945

Tip de risc: ACCIDENT TEHNOLOGIC (CHIMIC)
Mun.Fălticeni 1090 350 460 280

4975
Tip de risc: ALUNECĂRI DE TEREN

Mun.Fălticeni

850

365 290 195

2435

Populația stabilă la nivelul localității: 24.619 persoane (11.883 bărbați/ 12.736 femei)
Se pot autoevacua cu mijloace proprii un număr de 14.945 persoane.
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Anexa nr. 2a

SITUAŢIA PERSOANELOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE
CARE SE EVACUEAZĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
municipiul Fălticeni
Denumirea instituţiei
publice (agentului
economic)

Numele şi
prenumele
Localitatea
conducătorului
instituţiei publice
(agentul economic)

Număr de
telefon (de
serviciu și
personal)

NUMĂRUL TOTAL AL

Localitatea şi
adresa
membrilor imobilului unde
Salariaţilor
familiei
se evacuează

Fălticeni

Prof.
Gheorghe-Cătălin
COMAN

Fălticeni

Crăciun Maria

Fălticeni

Melinte Lili Victoria

0230.541258
0731.101461

3

6

Fălticeni

Nazarov Ana

0740.034222

3

4

Fălticeni

Hoștinaru Nicoleta
Melania

0746.074542

3

6

Fălticeni

Pop Vasile

0745.643183

2

4

Fălticeni

Prof. GheorgheCătălin COMAN

0757.026425

27

54

Fălticeni

Claudia Suseanu

Fălticeni

Nechifor Cristina

Fălticeni

Matei Gabriel

0230.543491
0722.464017

Fălticeni

Ilincăi Daniela

0230.542828

Fălticeni

Parfenie Costică

0230.540561
0745.063731

55

165

Fălticeni

Moroșanu Ovidiu

0230.540088
0745.461114

38

122

Fălticeni

Pintilie Marius
Claudiu

0230.540556
0745.040988

40

118

Grădiniţa cu Program
Prelungit ,,Pinochio”

Fălticeni

Samson Adriana

0741.129 000

51

168

Grădiniţa cu Program
Normal ,,Voinicelul”

Fălticeni

Zetu-Ungureanu
Greta-Magda

0745.355679

19

46

Primăria Municipiului (obiective
subordonate)

Primăria Municipiului
(sediul administrativ)
Muzeul Apelor
”Mihai Băcescu”

Galeria
Oamenilor de
seamă
Casa Memorială
”Mihail
Sadoveanu”
Biblioteca
Municipiului
Centrul Cultural
„Grigore Vasiliu
Birlic”
Poliţia Locală a
Municipiului
Colegiul Tehnic ,,Mihai
Băcescu”
Colegiul Naţional
,,Nicu Gane”
Colegiul Agricol
,,Vasile Lovinescu”
Şcoala Gimnazială
,,Alexandru Ioan
Cuza” (nr. 1)
Școala Gimnazială
,,Ion Irimescu” (nr. 2)
Şcoala Gimnazială
,,Mihail Sadoveanu”
(nr. 3)
Școala Gimnazială
,,Ioan Ciurea” (nr. 6)

0230.542 056
0757.026424 (s) 271/ 74
0742.046176 (p) 631
0230.541416
0746.896714
6
0757.026444

545
12

Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,

0230.541361
0741.073079
0230.541429
0745.598972
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247

90

267

118

287

Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
Fălticeni,
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Anexa nr. 2b

SITUAŢIA PERSOANELOR

CARE NU SE POT EVACUA SINGURE (CU HANDICAP/DIZABILITĂŢI) ÎN CAZ DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ CÂND ESTE POSIBILĂ EVACUAREA ÎN LOCALITATE (CAZUL A)/ CÂND NU ESTE
POSIBILĂ EVACUAREA ÎN LOCALITATE (CAZUL B)
actualizat 01 iulie 2018
LOCALITATEA/
ZONA DIN CARE SE
EVACUEAZĂ
- MUN. FĂLTICENI

str. 1 Mai, nr. 24
str. 13 Decembrie, bl.
29/B/6
str. 13 Decembrie, nr. 41
str. 2 Grăniceri, 15/C/6
str. 2 Grăniceri, bl. 15/E/4
str. 2 Grăniceri, bl. 20/A/16
str. 2 Grăniceri, bl. 22/D/10
str. 2 Grăniceri, bl. 23/A/7
str. 2 Grăniceri, bl. 24/A/48
str. 2 Grăniceri, bl. 25/A/5
str. 2 Grăniceri, bl. 5/6
str. 2 Grăniceri, bl. 51/C/3
str. 2 Grăniceri, bl. 8/A/2
str. Aleea Nucului, bl. 1/B/8
str. Aleea Nucului, bl.
7/A/13
str. Aleea Pinului, nr. 5A
str. Ana Ipătescu, bl.
35/A/18
str. Ana Ipătescu, nr. 32
str. Ana Ipătescu, nr. 7
str. Ana Ipătescu, nr. 7
str. Antileşti, nr. 7
str. Botoşani,nr. 86
str. Broşteni, nr. 76
11

NUMELE
PERSOANEI CU
HANDICAP/
DIZABILITĂŢI

PERSONALUL DE
DESERVIRE/ NR.
TELEFON

AFECŢIUNEA

Grundwald Tania

Mintal - cod5

Bucătaru Ionica

Asociat - cod7

Stofor Daniela

Asociat - cod7

NATURA,

LOCALITATEA TIPUL ŞI NR.
MIJLOACE.
ÎN CARE SE
DE
EVACUEAZĂ
TRANSPORT

Grundwald Tania/
0745917939

Rusu Oltea/
0754436489
Covalciuc Maria/
Covalciuc Ghe.
Mintal - cod 5
0749378116
Plăcintă Ana/
Plăcintă Cristian Asociat - cod7
0740501798
Cotosa Maria/
Cotosa Claudiu
Asociat - cod7
0756746541
Damaschin Mihai/
Damaschin Mihai Fizic - cod1
0749027408
Ţăranu Aniţa/
Ştirbu Ana
Minta - lcod5
0749896461
Lungu Claudia/
Marin Ileana
Fizic - cod1
0741556550
Rugină Mariana/
Rugină Ecaterina Fizic - cod1
0745924922
Manolea
Mitocaru Florentina/
Asociat - cod7
Alexandru
0754554272
Monoranu
Răileanu Maria
Fizic - cod1
Gheorghiţă/
0749131647
Buruiană CristinaBuruiană Gabriel/
Asociat - cod 7
M11
0741167162
Bistriceanu IrinaBistriceanu Ana/
Asociat - cod7
M
0754679356
Onofreasa Iulian
Onofreasa Valentina/
Asociat - cod7
Gabriel
0740214350
Bucovineanu
Bucovineanu Marcel/
Fizic - cod 1
Maria
0726508211
Dorneanu
Dorneanu Neculai/
Asociat - cod7
Leonora
0230543918
Mihai Mario
Mihai Costel/
Mintal - cod 5
Marian/ M
0740757091
Mihai Costel/
Mihai Petru
Fizic - cod1
0740757091
Niţă Ion /
Niţă Geta
Asociat - cod7
0742286609
Manolache Cristina/
Manolache Viorel Asociat - cod 7
0755925366
Senciuc Elena/
Senciuc Domnica Asociat - cod7
0746919226
Otves Petru

Fizic - cod1

M - Minor
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LOCALITATEA/
ZONA DIN CARE SE
EVACUEAZĂ
- MUN. FĂLTICENI

str. Caporal Manolache, nr.
12
str. Caporal Manolache, nr.
5
str. Caporal Manolache, nr.
7
str. Cloşca, nr. 24
str. Dimitrie Leonida, bl.
10/A/41
str. Dimitrie Leonida, bl.
4/B/5
str. Dimitrie Leonida, nr. 11
str. Dimitrie Leonida, nr.24
str. Humorului, nr. 11
str. Ion Creangă, nr. 33
str. Ion Creangă, nr. 51B
str. Ion Creangă, nr. 56
str. Ion Creangă, nr. 91
str. Ion Dragoslav, nr. 20B
str. Izvor, bl. 3/A/16
str. Magazia Gării, nr. 43
str. Maior Ioan, bl. 3/13
str. Maior Ioan, bl. 3/C/7
str. Maior Ioan, bl. 5, ap.
11
str. Maior Ioan, bl. 6P/B/5
str. Maior Ioan, bl. 8C/B/3
str. Maior Ioan, bl. 9/A/16
str. Mihai Eminescu, bl.
1/B/21
str. Nicolae Labiş, nr. 4
str. Nufărului, nr. 19
str. Nufărului, nr. 43
str. Nufărului, nr. 43

NUMELE
PERSOANEI CU
HANDICAP/
DIZABILITĂŢI

AFECŢIUNEA

PERSONALUL DE
DESERVIRE/ NR.
TELEFON

NATURA,

LOCALITATEA TIPUL ŞI NR.
MIJLOACE.
ÎN CARE SE
DE
EVACUEAZĂ
TRANSPORT

Zamfirache
Zamfirache Ionel Asociat - cod7 Constantin/
0724481817
NeuropsihicGroza Mariana/
Fuioagă Victoria
cod6
0765350362
Irimescu Neculai/
Irimescu Sergiu
Asociat - cod7
0230542755
Rogozeanu Maria/
Rogozeanu Maria Fizic - cod1
0766748950
Moldovanu Mihai
Moldovanu Mihai/
Fizic - cod1
0742044787
Mantu Liliana
Mantu Liliana/
Fizic - cod1
Mihaela
0746504362
Axinte Denisa
Axinte Tatiana/
Mintal - cod 5
Maria
0747877873
Liţă Petru
Liţă Ştefania/
Asociat - cod 7
Sebastian - M
0755420766
Greşanu Lenuţa/
Greşanu Liviu
Somatic - cod2
0746660242
Ungureanu
Laslău Teodora/
Fizic - cod1
Maranda
0742600816
Lupu Mihai
Lupu Mihai/
Asociat - cod7
0752100719
Botezatu Melania/
Sava Melania
Mintal - cod5
0747760996
Puşcaşu
Puşcaşu Elena
Fizic - cod1
Ioan/0752326305
Alicsăndroae
Alicsăndroe Mielu/
Asociat - cod7
Elena
0738481859
Pavăl Mihaela/
Pavăl Andrei - M Asociat - cod7
0740608245
Emanoil Eugenia/
Mancaş Mircea
Asociat - cod7
0751876413
Doroftei Radu/
Doroftei Aurica
Mental - cod5
0744137520
Ştirbu Ioan/
Ştirbu Paraschiva Fizic - cod1
0728114995
Păstravanu
Păstravanu Petrea/
Fizic - cod1
Rozalia
0740473478
Pădurariu
Botlung Anica
Fizic - cod 1
Anica/0722913913
Fîntînariu
Fîntînariu Gheorghiţă/
Vizual - cod 4
Gheorghiţă
0743043141
Ghiduc Mircea/
Ghiduc Mircea
Fizic - cod 1
0740257700
Toma Gigi/
Toma Gigi
Asociat - cod7
0756056189
Răileanu
Onea Anica
Fizic - cod1
Lăcrămioara/
0743526640
Lungu Stevastiţa/
Lungu Damian
Mintal - cod5
0756822539
Nechifor Ionuţ
Nechifor Mihaela/
Mintal - cod5
Gabriel
0757701191
Nechifor Mihaela/
Pavăl Constantin Asociat - cod7
0758469038
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LOCALITATEA/
ZONA DIN CARE SE
EVACUEAZĂ
- MUN. FĂLTICENI

NUMELE
PERSOANEI CU
HANDICAP/
DIZABILITĂŢI

AFECŢIUNEA

PERSONALUL DE
DESERVIRE/ NR.
TELEFON

NATURA,

LOCALITATEA TIPUL ŞI NR.
MIJLOACE.
ÎN CARE SE
DE
EVACUEAZĂ
TRANSPORT

Cozaciuc
Georgeta

Onofresei Angelica/
str. Panduri, nr. 12
Fizic - cod1
0757211977
Marin Cristina/
str. Păcii, nr. 1
Marin Camelia
Asociat - cod7
0757273174
str. Pictor Aurel Băieşu, nr. Bălău Cozmin
Bălău Manuela/
Asociat - cod 7
1A
Nicolae
0740990043
str. Pictor Dimitrie Hîrlescu,
Troţingher Costică/
Troţingher Maria Somatic - cod2
bl. 7/ A/ 3
0746322427
str. Pictor Dimitrie Hîrlescu,
Andronic Lucia/
Andronic Neculai Fizic - cod1
bl. 9/ B/ 1
0748998839
Solcanu Floarea/
str. Plutonier Iacob, nr. 28 Solcanu Ionuţ
Asociat - cod7
0740123310
Munteanu Ionel
Prundeanu Rodica/
str. Plutonier Iordache, nr.6
Mintal - cod5
Bogdan
0742560188
Blanariu Alexandru/
str. Răzeşilor, nr. 13
Lemnariu Aspazia Asociat - cod7
0746125155
Nistoreasa
Nistoreasa Maria/
str. Republicii, bl. 32/ A/ 4
Asociat - cod7
Mihaela
0230541672
Pavăl Florica/
str. Republicii, bl. 33/ C/ 13 Rusu Elena
Fizic - cod1
0743573657
Feraru Nicu
Arustei Tania/
str. Republicii, bl. 35/ C/ 9
Asociat - cod7
Robert
0746813024
Nacu Aurel/
str. Republicii, bl. 36/ C/ 11 Nacu Marian
Asociat - cod7
0743660507
Gheorghiu Maria/
str. Republicii, bl. 42/ A/ 3 Gheorghiu Florin Asociat - cod7
0749879473
Adamovici Elena/
str. Republicii, bl. 50/ A/ 3 Adamovici Elena Fizic - cod1
0740211608
Tofan Ioan/
str. Revoluţiei, bl. 15/ B/ 3 Tofan Florica
Mintal - cod5
0740450257
Saftiu Elena/
str. Revoluţiei, bl. 6/ C/ 11 Saftiu Gheorghe Fizic - cod1
0741694060
str. Stadion Sportiv, bl. 2/
Mihăilă Maria/
Mihăilă Bogdan
Asociat - cod7
A/ 6
0745989263
Struguţ Petruţa/
str. Sucevei, bl. 117/ B/ 14 Struguţ Petru
Fizic - cod1
0746834267
Ionuţ Radu/
str. Sucevei, bl. 93/ A/ 10
Ionuţ Georgiana Asociat - cod7
0742853682
str. Tudor Vladimirescu, nr.
Somatic - cod Mîndruţă Neculai/
Mîndruţă Vasile
21
2
0756378664
str. Tudor Vladimirescu, nr. Căluşeriu
Caluseriu Cristina/
Somatic -cod 2
36A
Veronica
0745943269
Simion Maria/
str. Vasile Ciurea, nr. 37
Simion Neculai
Mintal - cod5
0741913545
Zeroaia Alian/
str. Victoriei, bl. 72/ A/ 11 Zeroia Vriana
Fizic - cod1
0747542643
Negrea
Negrea Loredana/
str. Victoriei, nr. 33
Asociat - cod7
Constantin
0757810877
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Anexa nr. 3

SITUAŢIA BUNURILOR MATERIALE CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Localitatea/
zona din care se
evacuează
Fălticeni, Str. Republicii,
nr. 13

Fălticeni, str. Nicolae
Beldiceanu

Fălticeni, str. Nicolae
Beldiceanu, nr. 5

Fălticeni, str. Sucevei, nr.
105

Depozitul, sau
instituţia

Primăria (sediul
administrativ)

Sediul Poliției
Locale a mun.
Fălticeni

Colegiul Tehnic
,,Mihai Băcescu”

Colegiul Naţional
,,Nicu Gane”

Fălticeni, str. Maior Ioan,
nr. 10

Colegiul Agricol
,,Vasile
Lovinescu”

Fălticeni, str. Nicu Gane,

Şcoala

Natura şi
cantitatea
bunurilor

Personalul
de
însoţire

Mobilier,
documente
evidență, arhivă,
aparatură
electronică și IT –
apx. 7,5-12 tone
Birouri,
Agent.
documente,
Țigănașu
echipamente
Mihai
electronice și IT
Birouri,
documente,
arhivă,
echipamente
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
arhivă,
echipamente
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
arhivă,
echipamente
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,

Oniciuc
Elena

Buta
Romică

Eugen
Dascălu

Tănase

Natura, tipul şi nr. mijloacelor de
transport
Varianta 1
1-2 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
3 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t.
Varianta 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 tone.
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t.
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t.
Varianta 1

Localitatea/
locaţia în care
se evacuează
Fălticeni,
Colegiul
Agricol
„Vasile Lovinescu”
– str. Maior Ioan,
nr. 10

Punctul de
debarcare şi
locul de
instalare
Sala de sport a
Colegiul Agricol
„Vasile
Lovinescu”

Forţa de
muncă
necesară
16-20
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
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documente,
arhivă,
echipamente
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
Școala
arhivă,
Fălticeni, str. Nicolae
Gimnazială ,,Ion
Beldiceanu, nr. 23
echipamente
Irimescu”
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
Şcoala
arhivă,
Fălticeni, str. Ana Ipătescu, Gimnazială
,,Mihail
FN
echipamente
Sadoveanu”
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
Școala
arhivă,
Fălticeni, str. 13
Gimnazială ,,Ioan
Decembrie, nr. 13 (27)
echipamente
Ciurea”
electronice și IT,
apx. 3,5-7 tone
Birouri,
documente,
Grădiniţa cu
arhivă,
Fălticeni, str. Nicolae
Program Prelungit
Beldiceanu, nr. 5
echipamente
,,Pinochio”
electronice și IT,
apx. 3,5 tone
Birouri,
documente,
Grădiniţa cu
arhivă,
Fălticeni, str. Ion
Program Normal
Dragoslav, nr. 6
echipamente
,,Voinicelul”
electronice și IT,
apx. 3,5 tone
nr. 4

Gimnazială
,,Alexandru Ioan
Cuza”

Ionuț

Țipău
Adrian

Spânu
Constantin

Ailenei
Florin

Popa
Carmen

Mihaela
Lateș
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1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t.
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 cu o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
2 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t
Varianta 2
1 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
Varianta 1
1 buc. Autocamion 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t.
Varianta 2
1 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t.
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persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Fălticeni,

2-4
persoane

Anexa nr. 3a

SITUAŢIA BUNURILOR MATERIALE DE PATRIMONIU ŞI VALORILE CULTURALE CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZ DE SITUAŢII
DE URGENŢĂ
Localitatea/
zona din care
se evacuează
Fălticeni, str.
Sucevei, nr. 91;

Depozitul, sau
instituţia
Galeria Oamenilor
de seamă,

Natura şi cantitatea
bunurilor
Depozitul de carte –
bunuri de patrimoniu
(Mobilier, documente,
arhivă carte de
patrimoniu), apx. 10 t

Fălticeni, str.
Nicolae
Beldiceanu, nr. 2

Bunuri de patrimoniu
Muzeul Apelor ”Mihai (Mobilier, documente
Băcescu”,
evidență, arhivă,
exponate), apx. 3,5 t

Fălticeni, str. Ion
Creangă, nr. 68

Casa Memorială
”Mihail Sadoveanu”;

Bunuri de patrimoniu
(Mobilier, documente,
exponate), apx. 3,5 t

Fălticeni, str.
Republicii, nr. 14

Biblioteca
Municipiului „Eugen
Lovinescu”

Depozitul de carte –
bunuri de patrimoniu
(Mobilier, documente,
exponate), apx. 3,5 t

Personalul
de
însoţire
Melinte Lili
Victoria

Crăciun
Maria

Nazarov

Gabriela
Hoștinariu

Pop Vasile
Fălticeni, str.
Maior Ioan, FN

Fălticeni, str.
Mihai Eminescu,
nr. 2

Centrul Cultural
„Grigore Vasiliu
Birlic”

Birouri, echipamente
electronice și IT

Muzeul de artă „Ion
Irimescu”

Mobilier, documente
evidență, arhivă,
exponate, apx. 20
tone

Brădățanu
Toader
Tudose
Diana
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Natura, tipul şi nr. mijloacelor de
transport
Varianta nr. 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 t;
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta nr. 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 t;
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta nr. 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 t
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta nr. 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 t
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta nr. 1
1 buc. Autoutilitară 4x2 de o încărcătură
maximă admisibilă ≤ 3,5 t
Varianta 2
1 buc. tractor cu remorcă
Varianta 1
2 buc. Autocamioan 4x2 cu o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 t
Varianta 2
4 buc. autoutilitară 2 x 1, de o încărcătură
maximă admisibilă > 2,2 tone, dar ≤ 3,5 t
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Localitatea/
Forţa de
Punct de
locaţia în care debarcare şi locul muncă
de instalare
se evacuează
necesară
Fălticeni,
Conf. art. 26,
2-4
alin. (1) din
persoane
OMAI nr. 1184/
2006
Fălticeni,

Conf. art. 26,
alin. (1) din
OMAI nr. 1184/
2006

2-4
persoane

Fălticeni,

Conf. art. 26,
alin. (1) din
OMAI nr. 1184/
2006

2
persoane

Fălticeni,

Conf. art. 26,
alin. (1) din
OMAI nr. 1184/
2006

2-4
persoane

Fălticeni,

Conf. art. 26,
alin. (1) din
OMAI nr. 1184/
2006

2
persoane

Fălticeni,

Conf. art. 26,
alin. (1) din
OMAI nr. 1184/
2006

4-6
perosoane

Anexa nr. 3b

SITUAŢIA ANIMALELOR CARE SE EVACUEAZĂ
ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

conf. recensământului din 2011 și fișei obiectivului municipiului Fălticeni din 2012

Familii albine

porcine

păsări

ovine

Personalul
de însoțire

Localitatea
în care se
evacuează

Localitate
Tipul şi nr.
/
mijloacelor
Locul de
de transport
stabulație

Fălticeni,
zona
Bunuri
administrativ aparținând
teritorială
populației
afectată

apx. 520
apx. 572
apx. 90
apx. 83
apx. 3100
apx. 2491
apx. 11200
apx. 9455
apx. 320
apx. 259
apx. 950
apx. 855

2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012

bovine

Localitatea/ Operatorul
zona din
economic
care se
sau
evacuează proprietar

cabaline

Numărul de animale pe specii

Personal
Fălticeni,
medico
sanitarveterinar,
reprezentanți
ai asociațiilor
și
proprietarilor
de animale

Varianta 1
4 buc.
Autocamioan
e 4x2 cu o
încărcătură
maximă
admisibilă >
3,5 tone, dar
≤ 12 t
Varianta 2
5 buc.
tractoare
cu remorcă

Anexa nr. 3c
NORME GENERALE RECOMANDATE ÎN CAZ DE EVACUARE
NORME DE ADĂPOSTIREA ANIMALELOR
Cubajul minim (mc/ animal) pentru adăpostire
Felul animalelor

Zone cu t = 20ºC
şi stabulaţie peste
7 luni

Zone cu t = 20ºC şi
stabulaţie între 5- 7
luni

Zone cu t = 20ºC
şi stabulaţie sub 5
luni

Vaci în lactaţie, bovine la îngrăşat
Viţei - tineret bovin
Scroafe cu purcei
Porci la îngrăşat
Tineret ovin - oi
Păsări

14-18
8-12
21
3,5
1-3
0,25-0,45

18-25
10-14
23
4,5
1,5-4
0,4-0,6

25-30
12-16
30
5
2-5
0,6-0,7

CONSUM PENTRU MATERIALE DE TRATARE SPECIALĂ (CBRN)
(pentru Personal)
EFECTIV
PERSONAL
1 persoană

Săpun
(g)
30

Degazare
Cloramină Apă (l)
2 % (l)
0,2
30-35

Săpun
(g)
30

Dezactivare
Acid acetic Apă (l)
3% (l)
30
30-35

Durata
(min)
15/20

Nr. de
persoane
(duş/oră)
6-8
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ASIGURARE CU APĂ ÎN CONDIŢII DE CONTAMINARE CU ARME DE NIMICIRE ÎN MASĂ
(orientativ)
Brutării (pt. 1 kg pâine)
1,0
1,0
Îmbăiere
45,0
Spălat rufe (pe complet)
40,0
Alimentare autovehicule
- de 2-3 tone
13-15
13-15
- 3-5 tone
20
20
- 5-12 tone
45
45
Alimentare tractoare
60
60
Spălat autovehicule
75-150
Tratare specială
Lucrări urgente
- dezactivarea terenului
5-15 l/mp
2,5 l/mp (2,5-3,5)
- spălarea terenului
0,5-1,5 l/mp
0,5-1,5 l/mp
- autocamioane
3,5-8,01 l
3,5-5,0 l/mp
- autobuze
600-800 l
sol. dezactivare 15-30 l
- maşini de spălat
500-1000 l
sol. degazare 30-100 l
- autoturisme
400 l
- tratare specială a echipamentului de protecţie
10 l/cpl
- tratarea echipamentului (bumbac)
10 l/cpl
10 l/cpl
- tratarea totală a personalului
45 l/pers.
min 25-30 litri
PRODUSE NECESARE UNEI PERSOANE LA ADĂPOSTIRE PE TIMP DE 15 ZILE
- Raţia alimentară -

Varianta 1

Produse alimentare

Cantitatea
(g)
Raţia
Total pt.
zilnică
15 zile

Cantitatea
(g)
Raţia
Total
zilnică
pt. 15
zile
MINORI
Biscuiţi
45
700
Lapte praf integral
75
1250
Zahăr
60
1250
Fulgi de cereale
30
500
Conserve de legume
140
2100
Orez sau griş
10
150
Unt, margarină
15
250
Ciocolată
20
300
Dulceaţă sau gem
30
500
Produse
alimentare

ADULŢI
Biscuiţi
140
2150
Zahăr
50
750
Sare
10
150
Cafea (extrtact) sau ceai
6
90
Conserve din carne
140
2100
Conserve din peşte
70
1200
Conserve de legume
125
2000
Paste făinoase sau orez
90
1350
Unt, margarină sau untură
30
500
Ulei
50
750
Ciocolată
30
500
Dulceaţă sau gem
60
1000
Lapte praf
60
1000
Notă: la baza de calcul s-a avut în vedere asigurarea a circa 2500 cal/ zi.

Varianta 2

Produse alimentare
Lapte praf
Sucuri
Fructe (inclusiv citrice)
Zarzavaturi, legume

Cantitatea (g)
400 – 500
5000
3000

Supă (concentrate)

3000

3000

Produse alimentare
Conserve de carne
Gemuri
Ceai, cafea, cacao
Zahăr
Sare
Polivitamine (3 drajeuri/zi)
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Cantitatea (g)
6000
400
150
150
150
42
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Norme - MATERIALE DE UZ PERSONAL
La adăpostire se recomandă ca fiecare persoană să posede:
1. Mijloace de protecţie a feţei şi a corpului (în special pentru adăposturi simple).
2. Rezerva de alimente.
3. Rezerva de apă (se asigură centralizat pe adăpost).
4. Actele personale.
5. Schimburi - lenjerie de corp (1-2).
6. Haine groase.
7. Pătură.
8. Trusă sanitară - antichimică.
9. Pungă de polietilenă de 5-10 kg.
10. Medicamente şi materiale sanitare de uz general şi personal (ţinând seama de particularităţile
individuale):
a. alcool medicinal:
b. tinctură de iod, soluţie;
c. bromocet, soluţie 2%;
d. cloramină (tablete);
e. permanganat de potasiu;
f. bicarbonat de sodiu;
g. bromoval, extraveral;
h. antinevralgice;
i. tuburi de cauciuc;
j. atele.
11. Mijloace de igienă personală (săpun, prosop, pastă şi periuță de dinţi), foarfece, briceag sau cuţit,
ace de siguranţă şi cu gămălie.
Notă: În fiecare adăpost se recomandă să existe:
- aparat de radio;
- lampă electrică/ led cu alimentare la baterie/ acumulator (1-2 la 50 de persoane);
- baterii rezervă pentru minimum 3-5 zile.

NORME DE CONSUM APĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE (litri pers/ zi)
(în afara nevoilor de stingere a incendiilor şi medico-sanitare)
Apă suficientă
Cu
Fără
raţionalizare
raţionalizare
Pentru consum individual
2,5
4,0
Pentru preparatul hranei
3,0
3,5
Pentru spălat veselă
0,5
1
Pentru spălat mâinile
2,5
3,0
TOTAL
8,5
11,5
Notă: Durata maximă 2-3 zile.
Asigurare cu apă

PLAN DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Lipsă apă
Cu
Fără
restricţii
Restricţii
2,5
4,0
2,5
4,0
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Anexa nr. 4
SITUAŢIA INSTITUŢIILOR, AGENȚILOR ECONOMICI CARE SE EVACUEAZĂ
ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Denumirea instituţiei
publice (agentului
economic)

Numele şi prenumele
conducătorului
Localitatea
instituţiei publice
(agentul economic)

Clubul Copiilor
Fălticeni
Spitalul Municipal
(vechi)

Fălticeni

Poliţia Municipiului

Fălticeni

Muzeul de artă ”Ion
Irimescu”

Fălticeni

SC Faltin SA, str.
Țărăncuței, nr. 19
SC ELBI SA
Str. 13 Decembrie, nr.
25
SC ACET SA –
Agenția FL, str. Ion
Dragoslav
SC GOSCOM SA
Str. 13 Decembrie, nr.
SC TEHNOCON SA –
str. Topitoriei, nr. 2

Fălticeni

Număr de
telefon (de
serviciu sau
personal)

Porof Marcel

0751.227868

Morariu Vlad
Alexandru
Sb.cms. Grădinaru
Vasile

0230.541293
0757.118132
0230.541223
0767.309350
0230.541370
0230.238040
0230.541382
0722.456325

Brădățanu Teo

Fălticeni

Localitatea
şi adresa
imobilului
membri
salariaţilor
unde se
familiei
evacuează
NUMĂRUL

8

19

Fălticeni,

403

647

Fălticeni,

70

145

Fălticeni,

3

7

Fălticeni,
Fălticeni,

Fălticeni

Gavril Constantin

0230.540795
0745.837427

34

32

Fălticeni,

Fălticeni

Cozma Vasile

0734.739954

50

86

Fălticeni,

Fălticeni

Iruc Rodica

0230.541999
0744.390222

34

69

Fălticeni,

0230.540792
0744.965394

Fălticeni

Fălticeni,

SITUAȚIA LĂCAȘELOR DE CULT DIN FĂLTICENI
Catedrala "Învierii
Domnului", str.
Republicii
Biserica "Sfinţii
Voievozi Grădini",
Str. Plutonier Ghiniţă
Biserica "Adormirea
Maicii Domnului",
str. Republicii nr. 49
Biserica Oprişeni, str.
Pictor Aurel Băeşu

Fălticeni

Preot paroh Argatu
Ioan

0230 545899
0747 970010

Fălticeni

Preot paroh Apostol
Bogdan

0722 709 711

Preot paroh
Brădăţanu Adrian

0742 072541

Fălticeni
Fălticeni

Preot paroh
Dăscălaşu Camil

0745 623036

Preot paroh
Marian Ionel

0740 333105

Preot Paroh
Gheorghe Lungu

0230 544 444
0745 453 027

Preot paroh Amariei
Constantin

0749 514303

Preot paroh Panţîru
Dan
Preot paroh Ilieş
Vasile

0747 970010

Biserica "Sfântul
Prooroc Ilie",
Fălticeni
Str. Nicolae
Beldiceanu, nr. 1
Biserica "Sfântul
Apostol Andrei", Str.
Fălticeni
Aleea Teilor (fosta str.
Matei Millo)
Biserica "Sf. Nicolae
– Şoldăneşti", str.
Fălticeni
Topitoriei, nr. 5
Biserica Ţarna Mare,
Fălticeni,
Str. Horticolei
Ţarna Mare
Biserica "Naşterea
Domnului", Str.
Fălticeni
Filaturii

3

9

Fălticeni,

3

7

Fălticeni,

3

8

Fălticeni,

3

6

Fălticeni,

3

6

Fălticeni,

5

12

Fălticeni,

2

6

Fălticeni,

2

5

Fălticeni,

3

7

Fălticeni,

0744 173435
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Mănăstirea "Buna
Vestire" – Buciumeni,
str. Dumbrava
Minunată
Biserica "Sfântul
Pantelimon", str.
Mihai Eminescu, nr. 6
(Spital ul Municipal)
Biserica "Sf. Mc.
Gheorghe şi Sf.
Mina", str. Armatei
nr. 1-3
Biserica "Fălticenii
Vechi", str. Maior
Ioan
Catedrala Creştină de
stil Vechi – "Sf.
Împăraţi C-tin şi
Elena", Str. Mihail
Sadoveanu
Biserica Creştină de
Stil vechi "Sf.
Gheorghe", str.
Nufărului
Biserica Ordodoxă
rusă de stil vechi –
"Sf. Gheorghe", str.
Livezilor, nr. 14

Fălticeni

Fălticeni

Fălticeni

Fălticeni

Fălticeni

Fălticeni

Fălticeni

Maica Stareţă
Mălăescu Maria

0741 638520

Preot Constantin
Pavel

0742 178091

Preot militar Cătălin
Simion

0230 542737

Preot paroh Axinia
Mihai

0742 307483

Preot Paroh
Sebastian Mogîrzan

0742 056694

Preot Paroh Liviu
Pavel

0740 171515

Preot Paroh Ştefan
Andrian

0768 476108
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12

26

Fălticeni,

3

7

Fălticeni,

2

7

Fălticeni,

2

5

Fălticeni,

5

12

Fălticeni,

2

6

Fălticeni,

3

8

Fălticeni,
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Anexa nr. 5

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PE ZILE ŞI ORE ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr.
crt.

ACTIVITĂŢI CE SE DESFĂŞOARĂ

2

1.

Întrunirea comitetului local pentru situaţii
de urgenţă, comunicarea ordinului de
evacuare, convocarea şi instruirea
Centrului de Conducere și Coordonare a
acţiunilor de evacuare.

2.

Înştiinţarea şi alarmarea localităţilor şi
instituţiilor care urmează a se evacua

3.

Organizarea punctelor de îmbarcare,
debarcare şi primire evacuaţi.

4.
5.
6.

7.

CINE EXECUTĂ

Organizarea şi trimiterea mijloacelor de
transport auto la punctele de îmbarcare a
evacuaţilor.
Organizarea îmbarcării persoanelor şi
bunurilor materiale ce se evacuează
Asigurarea măsurilor de pază, ordine şi
îndrumarea circulaţiei pe itinerarele de
deplasare şi în locurile de dispunere a
evacuaţilor.
Organizarea legăturilor de transmisiuni
între comisia judeţeană de evacuare,
locurile de dispunere în localităţile stabilite
pentru evacuare.

8.

Organizarea deplasării coloanei de
evacuaţi din localităţile evacuate în
localităţile ce primesc evacuaţi.

9.

Organizarea deplasării în localităţile de
destinaţie şi instalarea evacuaţilor în
spaţiile pregătite.

4

6

8

TIMPUL / ZIUA / ORA
a I-a
10 12 16 20 24

a II-a a III-a

Şeful Centrului de conducere şi
coordonare a evacuării.
Preşedinţii Centrelor locale de
conducere şi coordonare a evacuării.
Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă. prin echipele de înştiinţare şi
alarmare.
Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă, Centrele de conducere şi
coordonare a evacuării.
Centrul local de conducere şi
coordonare a evacuării.
Centrul local de conducere și
coordonare a acţiunilor de evacuare.
Inspectoratul judeţean de Poliţie, prin
posturile de poliţie.
Direcţia de Telecomunicaţii Suceava
Centrul Operaţional al I.S.U. ”Bucovina”
Județean Suceava.
Centrele locale de conducere și
coordonare a evacuării şi Secretariatul
Tehnic Permanent al Comitetului
judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Centrul judeţean şi Centrele locale de
conducere şi coordonare a acţiunilor de
evacuare.
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Asigurarea evidenţei, cazării şi hrănirii
evacuaţilor
Asigurarea asistenţei medicale în punctele
de îmbarcare pe timpul transportului şi în
11.
noile locuri de dispunere a populaţiei
evacuate.
Depozitarea bunurilor materiale evacuate
12.
şi asigurarea evidenţei acestora.
Asigurarea condiţiilor pentru depozitarea
13. produselor alimentare, de preparare şi
servitul hranei.
10.

Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă care primesc evacuaţi
Autoritatea/ Direcția de sănătate
publică a judeţului Suceava şi Spitalul/
Cabinetele/ Dispensarele umane din
localitatea Fălticeni.
Centrele locale de conducere și
coordonare a evacuării.
Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă care primesc evacuaţi.

Inspectoratul Şcolar judeţean Suceava.
14. Organizarea continuităţii activităţii şcolare
Comitetele locale pentru situaţii de
pentru elevii evacuaţi.
urgenţă.
Rapoarte la sfârşitul zilei şi la încheierea
acţiunii de evacuare sau conform
Preşedinţii Comisiilor Locale pentru
termenelor ordonate de către Centrul de
Situaţii de Urgenţă.
conducere şi coordonare a evacuării sau
15.
de către Centrul Operaţional al I.S.U.
Şefii Centrelor locale de conducere şi
Județean, despre modul desfăşurării
coordonare a evacuării.
evacuării populaţiei, bunurilor materiale şi
animalelor.
Organizarea și desfăşurarea activităţilor
Comitetul local pentru Situaţii de
16. pentru readucerea evacuaţilor în locurile
urgenţă
de reşedinţă la ordin.
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Anexa nr. 6

ÎNCADRAREA CU PERSONAL A DISPOZITIVULUI DE EVACUARE
CU EXCEPŢIA C.C.C.E.
Nr.
crt.
1.

Structura Dispozitivului
de Evacuare
Punct de
Adunare/Îmbarcare

Numele şi prenumele

Telefon, adresă

Obs.

1.1. - şef punct de adunare
1.2.

- înlocuitor şef punct de
adunare
- grupa pentru

1.3. constituirea eşaloanelor/
indicativelor de evacuare

- personal pentru
1.4. îndrumarea şi
fluidizarea circulaţiei

1.5. - grupa medicală

1.6.

- personal pentru ordine
şi siguranţă publică

1.7. - grupa logistică
Punct de PrimireRepartiţie/ Debarcare
- şef punct de primire2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef primire2.2.
repartiţie
2.

3.

Posturi de observare

4.

Post de înştiinţare şi
alarmare

NOTĂ: Se completează cu creionul în termen de 2(ore) de la primirea ordinului/ deciziei de evacuare.
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Anexa nr. 7
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Anexa nr. 8

SITUAŢIA CU LOCALITĂŢILE DIN CARE SE EVACUEAZĂ ŞI ITINERARELE DE
DEPLASARE

Municipiul
Fălticeni

Localitatea/
locaţia în
care se
execută
evacuarea
Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Municipiul
Fălticeni

Localitatea /
zona din care
se execută
evacuarea

Itinerarii de deplasare
De bază

De rezervă

Puncte de
adunare/
îmbarcare
Grădiniţa cu
program normal
Ţarna Mare,
str. Spicului
Grădiniţa cu
program normal
Ţarna Mică
str. Nufărului
Grădiniţa cu
program normal
- Şoldăneşti
str. Armatei, nr.
20
Colegiul Agricol
„Vasile
Lovinescu” str.
Maior Ioan, nr.
10
Colegiul Tehnic
„Mihai Băcescu”
str. Nicolae
Beldiceanu, nr.
5
Şcoala
Gimnazială
„Mihail
Sadoveanu”
str. A. Ipătescu,
FN
Şcoala
Gimnazială
„Vasile Ciurea”
str. 13
Decembrie, nr.
13

Puncte de
debarcare
primire
repartiţie
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006
Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006

Conform art.
26 alin. 1 din
OMAI
1184/2006

NOTĂ: Se completează cu creionul în termen de 2(ore) de la primirea ordinului/ deciziei de evacuare.
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Anexa nr. 9
SITUAŢIA MIJLOACELE DE TRANSPORT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI CARE POT
FI FOLOSITE ÎN CAZ DE EVACUARE
Observații (nr.
Nr. Denumirea mijlocului de Nr.
Proprietarul
Adresa și nr. telefon de înregistrare
crt.
buc.
transport
a convenţiei)
Mijloace folosite în caz de conflict armat
Autocamioane 4 x 2, de o

1.

2.

3.

încărcătură maximă admisibilă >
3,5 tone, dar ≤ 12 tone.
Notă:-(substituit cu autoutilitară
2x1, de o încărcătură maximă
admisibilă > 2,2 t, dar ≤ 3,5 t SV74-SUT)
Microbuze cu o capacitate de
transport de 10 până la 22 locuri/
pasageri – exclusiv șofer.
- (nr. de înmatriculare autovehicule
B-48-HBO; SV-08-XHC; SV-16-ETR;
SV-07-LLW)
Autobuze cu o capacitate de
transport mai mare de 22 locuri/
pasageri – exclusiv șofer - (nr. de
înmatriculare SV-01-HIJ și SV-04HIJ)

1

S.C. SUCT SA
SUCEAVA SUCEAVA

4.

Pt. Primăria
Fălticeni/
15231/ 28.06.2018
3842/ 28.06.2018

4

SC EURO
TRANSPORT SRL
– SCHEIA

2

SC TRANSPORT
AUTO SA
RĂDĂUȚI –
RADĂUȚI

1

SC DEFEL COM
SRL SV –
SUCEAVA

Autocamioane 4 x 2, cu o

încărcătură maximă admisibilă,
dar ≤ 3,5 tone – cu numărul de
înmatriculare B-83-FGH

Mun. Suceava, str. Aurel
Vlaicu, nr. 46, cod poştal
720092, telefon – 0230.533
531, fax – 0230.525 032, mail
– office@suct.ro

mun. Suceava, cartier Șcheia,
în str. Aleea Morii, nr. 132B,
cod poştal 727525, telefon
mobil - 0757.919161, email –
săhleanilie@yahoo.com

Pt. Primăria Fălticeni/
13809/ 11.06.2018
27/ 08.06.2018

jud. Suceava, Rădăuți, str.
Ștefan cel Mare, nr. 125, cod Pt. Primăria Fălticeni/
725400, tel. – 0230.563450,
14348/ 18.06.2018
fax – 0230.563450, mail –
transportautoradauti@yahoo.
930/ 06.06.2018
com
municipiul Suceava, str.
Alexandru Cel Bun, nr. 47, cod Pt. Galeria oamenilor
poştal 720091, telefon –
de seamă Fălticeni/
0230.533176, fax – 023015072/ 27.06.2018
525221, mail –
72/ 26.06.2018
secretariat@defelcom.ro

Mijloace folosite în caz de dezastre
5.

Tractoare cu remorcă

2

PRIMĂRIA
FĂLTICENI

2

SC DRUMURI ȘI
PODURI
NAȚIONALE –
secția Fălticeni

Tractoare cu remorcă

6.

7

Tractoare cu remorcă
Microbuze (cu o capacitate de
transport de 10 până la 22
locuri/ pasageri – exclusiv șofer)
nr. de înmatriculare

2
2

SC TEHNOCON
SRL - Fălticeni

str. Republicii, nr. 13
str.

str. Topitoriei, nr. 2
tel./fax - 0230.540792.
0744 965394,
tehniconfalticeni@yahoo.com

Mijloace conf. Plan de
apărare inundații –
pag. 47
Mijloace conf. Plan de
apărare inundații –
pag. 47

Mijloace conf. Plan de
apărare inundații –
pag. 47

Anexa nr. 9a
SITUAŢIA CU NECESARUL DE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU EVACUARE
Cantitatea/ nr. buc.
Nr.
Denumirea mijlocului
Observaţii
crt.
de transport
N
E
D
1.
Autoturism
500
10
2.
Autoutilitară
50
3
3.
Autocamion
50
2
4.
Autobasculantă
10
5.
Microbuz
25
4
6.
Autobuz
5
2
7.
Tractor cu remorcă
10
2
8.
Atelaje
10
N – Necesar, E – Existent, D - Deficit
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Anexa nr. 9b

RAZA DE EFICACITATE A MIJLOACELOR DE ALARMARE

Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea
mijlocului

Puterea

Destinaţia

13 atm

Alarmarea localităţilor şi a zonelor
industriale importante
Alarmarea exterioară a localităţilor
urbane şi obiectivelor şi alarmarea
interioară a halelor industriale
Alarmarea exterioară a localităţilor
urbane şi obiectivelo
r şi alarmarea interioară a halelor
industriale
Alarmarea exterioară a localităţilor
urbane şi a obiectivelor industriale
Alarmarea localităţilor urbane şi rurale
Alarmarea interioară a obiectivelor
industriale
Alarmarea interioară a obiectivelor şi
alarmarea localităţilor rurale
Alarmarea interioară şi exterioară a
obiectivelor

Sirena dinamică
cu aer comprimat
Sirenă electrică de
putere medie şi
mare

3-5 kw
6-8 atm

3.

Sirena statică
cu aer comprimat

4.

Motosirenă

5.

Clopot de biserică
Sirenă electrică de
putere mică

6.
7.
8.

9.

6 cp
0,6 kw
-

Sirenă de mână

-

Fluier cu aer, abur

Sirenă electronică

600 w
1200 w
1800 w
2400 w

3000-5000

Raza de
alarmare în
zone cu
clădiri
peste 20
m/ (m)
1500-2500

500-800

250-350

500-800

250-350

300

150

400
200

200
-

Raza de
alarmare
în teren
deschis
(m)

Alarmarea exterioară a localităţilor şi a
obiectivelor industriale

150
-

500-1500

2500
2500
2500
2500

500-1000
500-1000
500-1000
500-1000

Anexa nr. 9c

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/ AVERTIZARE A
ATINGERII UNOR VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE A
POPULAŢIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII
Municipiul FĂLTICENI
Nr.
Sistem de alarmare
crt.
1 Sirenă electrică de 5,5 Kw
2

Sirenă electrică de 5,5 Kw

3
4

Sirenă electrică de 5,5 Kw
Sirenă electrică de 5,5 Kw

5

Sirenă electrică de 5,5 Kw

Locul de amplasare
Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu, str.
Maior Ioan, nr. 10 (incintă cămin)
Cooperativa ,,Zorile” str. Republicii,
(intrare zona garajelor)
Bloc nr. 12, sc. A, Str. 2 Grăniceri
S.C. ,,FALTIN” S.A - str. Ţărăncuţei, nr. 19
(în incintă, la turn – zona pct. trafo)
S.C. ,,Dumbrava” S.A, str. Armatei nr. 3

Cine răspunde de
punerea în funcţiune
Echipa la alarmare

Observaţii

Echipa la alarmare
Echipa la alarmare
Echipa la alarmare
Echipa la alarmare

DEZAFECTATĂ
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MIJLOACE DE AVERTIZARE – CLOPOTE DE BISERICĂ/ LĂCAȘ DE CULT
Nr. Denumire şi tip
Caracteristici
crt. mijloc de alarmare
tehnice
1.
Clopot
d-4
CATEDRALĂ d-4
0,8 tone
2.

Clopot Biserică d-4

3.

Clopot Biserică d-4

4.

Clopot Biserică d-4

5.

Clopot Biserică d-4

6.

Clopot Biserică d-4

7.

Clopot Biserică d-4

8.

Clopot Biserică d-4

9.

Clopot Biserică d-4

10. Clopot Biserică d-4
11. Clopot Biserică d-4
12. Clopot Biserică d-4
13. Clopot Biserică d-4
14. Clopot Biserică d-4
15. Clopot Biserică d-4
16. Clopot Biserică d-4
17. Clopot Biserică d-4

d-4
0,8 tone
d-4
0,9 tone
d-4
0,9 tone
d-4
0,8 tone
d-4
0,8 tone
d-4
0,5 tone
d-4
0,7 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,7 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone

18.
19.
20.

Adresă: Stradă, Bloc,
Secţie
CADRALA ORTODOXĂ
„Învierea Domnului” Str.
Republicii, Fălticeni
Biserica: Adormirea Maicii
Domnului, Str. Republicii
Biserica: Sfântul Ilie, Str. N.
Beldiceanu
Biserica: Grădini Str. Pl.
Ghiniţă
Biserica: „Oprişeni”-1, Str. 9
Mai
Biserica: „Oprişeni”-2, Str.
Pictor Aurel Băieşu
Biserica: „Şoldăneşti”, Str.
Topitoriei
Biserica Ţarna-Mare, Str.
Spicului
Biserica Ţarna-Mare, Str.
Nufărului
Biserica Stil vechi, Str. M.
Sadoveanu
Biserica Sf. Gheorghe, Str.
Ţărăncuţei
Biserica Sf. Andrei,
Str. Sucevei
Mănăstirea Sf. Gheorghe
Buciumeni
Biserica ruşilor- lipoveni
Sf. Gheorghe - Str. Livezilor
Biserica catolică
Biserica Sf. Pantelimon
(spital). Str. M. Eminescu
Biserica Sfântul Muc.
Gheorghe și Mina – Ș.S.
Jandarmi
Biserica penticostală
Biserica Baptistă
Biserica Evanghelistă

Destinaţia
construcţiei

Proprietar

Raza de
alarmare

Clopotar

Clopotniţă

CADRALA
ORTODOXĂ
„Învierea Domnului”
Biserica Adormirea
Maicii Domnului
Biserica Sf. Ilie

Clopotniţă

Biserica Grădini

600 m

Sandu Anton

Clopotniţă

Biserica Oprişeni-1

500 m

Rusu Gheorghe

Clopotniţă

Biserica Oprişeni-2

500 m

Burdujoc C-tin

Clopotniţă

Biserica Şoldăneşti

350 m

Maftei Vasile

Clopotniţă

Biserica Ţarna-Mare1
Biserica Ţarna-Mare2
Biserica: Stil vechi

400 m

Boambă Dumitru

400 m

Zup Nicolae

400 m

Tofan Mihai

Biserica: Sf.
Gheorghe
Biserica Sf. Andrei

400 m

Sandu Petru

400 m

Frîncu Valentin

Mănăstirea Sf.
Gheorghe, Buciumeni
Biserica Sf.
Gheorghe
Biserica catolică

400 m

Spătaru Vasile

400 m

Finaga Grigore

400 m

Lungu Ioan

Biserica Sf.
Pantelimon (spital)
Biserica Sfântul
Gheorghe – Ș.S.
Jandarmi

400 m

Clopotniţă
Clopotniţă

Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă

Dumitriu C-tin
700 m
500 m

Lucaci Dumitru

600 m

Aftanache Mihai

400 m
400 m
400 m

Nivele de zgomot:
În locuinţă

ziua
noaptea

Birouri
Birouri dactilografiere
Depozite, garaje, complexe comerciale
Drumuri publice cu trafic mediu
Drumuri publice cu trafic intens
Hale cu zgomot
Aeroport (la 50 m)
Centru urban în plin trafic
Sală de spectacol

50-80 dB
10-20 dB
45 dB
70 dB
60 dB
70 dB
90 dB
90-120 dB
130-140 dB
90 dB
40-100 dB

Notă: diferenţa dintre zgomotul de fond şi raza de eficacitate a mijlocului de alarmare determină raza
efectivă de alarmare.
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MINISTERUL PUBLIC
PRIMĂRIA FĂLTICENI

S.C. _______________ _______________
NESECRET

Nr. ________ din _____.2018

(structura cadru – model ISU „Bucovina”)

Fălticeni
Exemplar nr. 1/2

Nr. ______ din _____ 2018

Anexa nr. 10

C O N V E N Ț I E
ÎNCHEIATĂ ÎN TIMP DE PACE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
LA EVACUARE ÎN SITUAŢII DE RISC

(conținut cadru)
I. TEMEIUL LEGAL
1. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecția civilă, republicată în 2008.
2. Legea nr. 477 12.11.2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;
3. Hotărârea Guvernului României nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor
evacuării în situaţii de conflict armat;
4. Ordin MAI nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
folosirea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
5. Ordin MAI nr. 1494 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
organizarea și funcționarea taberelor de sinistrați în situații de urgență.
6. Ordin MAI nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a
activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii
clasificate, în situaţii de conflict armat.
II. PĂRŢILE SEMNATARE:
 Primăria municipiului Fălticeni cu sediul în localitatea Fălticeni, jud. Suceava, Strada
Republicii, nr. 13, cod poştal 725200, telefon - 0230542056, fax – 0230544942, email –
falticeni@falticeni.ro, reprezentată de Primar ________________________, telefon serviciu –
0757026424, în calitate de beneficiar, şi
 ___________________________ , operator economic care asigură mijloacele de transport, cu
sediul în municipiul ____________ , str. __________________ , nr. __ , cod poştal ______ , telefon –
___________ , fax – ________________ , mail – _________________ , reprezentată de administrator
_____________ , în calitate de cel care asigură mijloacele de transport,
denumite în continuare Părţi,
III. OBIECTUL CONVENŢIEI
Prezenta convenţie se va aplică la solicitarea C.L.S.U. Fălticeni, în conformitate cu „Planul de
evacuare din municipiul Fălticeni în caz de situații de urgență (riscul de inundaţii, cutremure,
incendii, accidente CBRN, epidemii, epizotii, etc.), în vederea desfăşurării operative a activităţii de
evacuare a populaţiei, bunurilor materiale ale acestora, animalelor precum și a bunurilor de patrimoniu,
cultură și artă, datorită efectelor dezastrelor manifestate în zona administrativ-teritorială.
IV. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
a) Întocmirea proceselor-verbale de predare-primire a autovehiculelor;
b) Ţinerea evidenţei afluirii autovehiculelor;
c) Stabilirea mijloacelor de transport solicitate numeric și pe categorii, se vor prezenta la sediul
Primăriei municipiului Fălticeni (sau într-un alt loc ce va fi precizat în momentul solicitării) în
interval de maxim 1 (una) oră de la solicitarea făcută de C.L.S.U. al municipiului Fălticeni, cu un
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plin de carburant la plecarea în cursă din parcul auto al agentului economic cu care s-a încheiat
convenția, conf. art. 48 pct. (2) din OMAI 1184/2006.
d) Verificarea existenţei şi stării tehnice a utilajelor, sculelor şi dispozitivelor de pe autovehicule;
e) La terminarea activităţilor de evacuare, Primăria - UAT Fălticeni, se obligă să plătească, în
termenul legal, costurile serviciilor prestate de către persoana fizică/ juridică.
f) Să asigure în timpul şi la locul stabilit: tehnica, mijloacele auto şi serviciile solicitate, în stare de
operativitate;
g) Instituția/ operatorul/ agentul economic – instituția prestatoare de servicii să stabilească în mod
corect contravaloarea serviciilor prestate.
Nerespectarea prezentei convenţii de către una dintre părţi duce la dreptul de a intenta acţiuni în
instanţă.
V. MODALITĂŢI DE COMUNICARE ŞI PERSOANELE DE CONTACT
În derularea prevederilor prezentei Convenţii, Părţile vor utiliza ca mijloace de comunicare
telefonul, fax-ul sau e-mail-ul.
Persoanele de contact din cadrul celor două părți responsabile cu urmărirea derulării prezentei
Convenţii sunt:
1. _______________ – inspector de Protecție Civilă în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență al Primărie municipiului Fălticeni - telefon mobil (serviciu) ____________ , telefon mobil (personal) ________________ , ale cărui coordonate de contact sunt: e-mail –
protectiecivila.falticeni@gmail.com, telefon fix – 0230.542056 şi fax – 0230.544942.
2. ___________ , administrator în cadrul SC __________________ - telefon mobil (serviciu)
______________, telefon mobil (personal) _______________, ale cărui coordonate de contact
sunt: e-mail – ______________________, telefon fix – _____________ şi fax –____________ .
Ori de câte ori este nevoie, responsabilii părţilor semnatare desemnaţi cu urmărirea derulării
prezentei convenţii se vor întâlni şi vor analiza probleme concrete privind buna derulare a acesteia şi
vor propune măsuri pentru îmbunătăţirea cooperării.
VI. CONVENŢIA a fost redactată şi semnată astăzi ______ 2018, în 2(două) exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
În baza acestei convenţii, încheiată din timp de pace şi anexată la Planul de evacuare
al localității în situații de urgență, Primăria municipiului Fălticeni (UAT) va folosi mijloacele
de transport asigurate conform tabelului de mai jos:
Nr.
Crt.

1.

CINE ASIGURĂ MIJLOCUL DE
TRANSPORT
SC __________________

Beneficiar
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Primar,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
Consilier juridic
Dumitriu Dumitru Sergiu
(semnătura)

MIJLOCUL DE TRANSPORT ASIGURAT
DENUMIRE
U.M. Cant.
1. Autocamioane 4 x 2, cu o încărcătură
maximă admisibilă, dar ≤ 3,5 tone – cu numărul
de înmatriculare _____________.
2. Autocamioane 4 x 2, de o încărcătură
maximă admisibilă > 3,5 tone, dar ≤ 12 tone –
nr. de înmatriculare ____________.
3. Autobuze (capacitate de transport mai mare
de 22 locuri/ pasageri – exclusiv șofer) – nr. de
înmatriculare __________.
4. Microbuze (cu o capacitate de transport de
10 până la 22 locuri/ pasageri – exclusiv șofer) (nr. de înmatriculare auto _______________.

Din partea

Buc.

Ex.
1-3,
etc.

Cel care asigură mijloacele de transport
SC _________________________
Administrator
Nume şi prenume __________
(semnătura)
Consilier juridic
Nume şi prenume
(semnătura)
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Anexa nr. 11
ORDINUL/ DISPOZIŢIA DE EVACUARE
(conţinut-cadru)
Ordinul/ Dispoziţia de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea acţiunilor de
evacuare şi primire/repartiţie. Se transmite pe linie ierarhică şi cuprinde:
1. date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acestora asupra instituţiilor
publice, operatorilor economici, populaţiei şi bunurilor, precum şi influenţa lor asupra
desfăşurării acţiunilor de evacuare;
2. concepţia acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, localităţile/zonele din/în care se execută
evacuarea, instituţiile publice, operatorii economici, populaţia şi bunurile care se evacuează,
itinerarele de deplasare şi itinerarele/localităţile/zonele interzise, urgenţele, succesiunea şi
durata acţiunilor de evacuare, repartiţia evacuaţilor pe localităţi de destinaţie;
3. precizări privind acţiunile de evacuare, data începerii şi durata acţiunilor, termenele de
executare şi de raportare;
4. măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, cercetarea, siguranţa, paza
şi ordinea, organizarea transporturilor, protecţia psihologică şi medicală, asigurarea logistică;
5. măsurile de cooperare/ colaborare cu unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Ministerului Apărării Naţionale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale etc.;
6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare şi conducere, realizarea legăturilor de
conducere, rapoarte și cereri.
Ordinul/ Dispoziţia de evacuare se întocmeşte de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de
urgenţă şi se semnează de preşedintele acestuia.

DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartiţie
(conţinut-cadru)

Anexa nr. 12

Decizia pentru evacuare, primire/ repartiţie este actul prin care, în temeiul ordinului/dispoziţiei de
evacuare, primire/repartiţie şi în raport cu condiţiile specifice, se declanşează şi se organizează acţiunile
de evacuare, primire/repartiţie la instituţii publice şi operatori economici. Decizia pentru evacuare,
primire /repartiţie cuprinde:
- date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra instituţiilor,
populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie;
- concepţia acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie: localităţile din şi în care se execută evacuarea,
cu instituţiile, populaţia şi bunurile care se evacuează, itinerarele de evacuare, localităţile, zonele si
itinerarele interzise, urgenţele, succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare;
- modificări ce se aduc planului, precizări privind conţinutul şi durata acţiunilor;
- măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenţa populaţiei şi a
bunurilor, protecţia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistică;
- organizarea conducerii şi a cooperării: centre de coordonare si conducere, căi şi mijloace de
legătură, instituţii cu care se cooperează, modalităţi de cooperare; cereri si rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semnează de conducătorul instituţiei publice/operatorului economic
care se evacuează.
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CARNETUL

Anexa nr. 13

CU ACTIVITĂŢILE CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN CADRUL PUNCTULUI DE
ADUNARE/ ÎMBARCARE/ DEBARCARE ŞI PRIMIRE/ REPARTIŢIE A EVACUAŢILOR
Cuprinde:
- atribuţiile şefului punctului/ înlocuitorului - conf. art. 27, alin (1) din OMAI 1184/ 2006, acestea
sunt;
a) întocmeşte/actualizează Carnetul cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului
de adunare;
b) participă, la ordin, la şedinţele centrului de conducere şi coordonare a evacuării;
c) convoacă personalul punctului de adunare şi face precizări privind îndeplinirea
atribuţiilor în situaţia creată;
d) verifică documentele şi materialele necesare instalării şi desfăşurării activităţilor în
punctul de adunare;
e) coordonează acţiunile punctului de adunare;
f) raportează centrului de conducere şi coordonare a evacuării despre stadiul evacuării,
plecarea eşaloanelor şi problemele deosebite apărute.
- tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care încadrează punctul;
- extras din planul de evacuare/ primire/ repartiţie, referitor la sarcinile executanţilor;
- schema dispunerii locului de adunare şi măsurile de pază;
- tabel cu semnalele de înştiinţare şi alarmare;
- tabel cu documentele şi materialele necesare instalării şi funcţionării punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuaţilor şi bunurilor materiale, societăţile
comerciale/ companiile de la care se solicită aceste mijloace, adresa, numărul de telefon/ fax ale
acestora şi termenele de prezentare;
- alte situaţii şi documente strict necesare.
În plic separat, anexat la carnet, se păstrează:
- documentele necesare predării-primirii localului (se întocmesc conform prevederilor normelor
metodologice de aplicare a legii privind rechiziţiile de bunuri şi prestări de servicii de interes
public);
- atribuţiile individuale ale personalului ce încadrează punctul de adunare/ îmbarcare/ debarcare şi
primire/ repartiţie.
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ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
- Centrul de conducere şi coordonare a evacuării -

Anexa nr. 14

NESECRET
Exemplar nr. ....... din ..........
Aprob,
Vicepreşedintele CLSU
Ing.
Bulaicon Constantin
PLAN DE TRANSPORT
pentru data de ............. 2018
_____________________________________________________________________________
Nr.
Categoria,
Nr. de
Numele şi
Compartimentul
Itinerar
crt.
marca
înmatriculare prenumele
care solicită
şi tipul
conducătorului
transportul
autovehiculului
auto
şi scopul
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- continuare ______________________________________________________________________________
Ora de
Data şi ora
Numele şi
Observaţii
plecare
până la care
prenumele
se execută
şefului de
transportul
autovehicul
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Verificat,
................................

Întocmit,
................................

(conf. OMAI nr. 1184 din 06. 02.2018)
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Anexa nr. 15
JURNALUL
ACŢIUNILOR DE EVACUARE, PRIMIRE/REPARTIŢIE
Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanşarea şi desfăşurarea acţiunilor de
evacuare, de primire/ repartiţie. Se completează pe măsura evoluţiei acţiunilor şi conţine:
a) Date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţe;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
b) Data, ora şi autoritatea care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare şi
primire/ repartiţie;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
c) Acţiuni în curs de desfăşurare;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
d) Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
e) Graficul desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/ repartiţie;
f) Concluzii din desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi primire/ repartiţie;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
g) Pierderi umane şi pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
h) Cereri către eşalonul superior;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
i) Cereri de la subordonaţi şi modul de rezolvare;
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
j) Concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare.
____________________________________________________________________________________
_______________________________________
Vicepreşedintele C.L.S.U. Fălticeni
Viceprimar,
Ing. Constantin Bulaicon
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RAPORTUL SINTEZĂ
model

Anexa nr. 16

Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situaţii de urgenţă al municipiului
Fălticeni aduce la cunoştinţă Comitetului Județean pentru situaţii de urgenţă, prin Secretariatul tehnic al
acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate. Se întocmeşte şi se înaintează
la sfârşitul fiecărei zile şi la încheierea acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sinteză cuprinde:
-

concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă;

-

consecinţele acesteia asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra
desfăşurării evacuării;

-

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

-

acţiunile planificate şi neexecutate: cauze şi respectiv măsurile luate;

-

alte date solicitate de eşalonul superior.
Raportul-sinteză se semnează de către vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă.

Anexa nr. 17
SCHEMA DE ORGANIZARE A TABEREI PENTRU SINISTRAŢI
(varianta "A")
model
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model

SCHEMA DE ORGANIZARE A TABEREI PENTRU SINISTRAŢI
(varianta "B")
LEGENDA
1 = Birou evidenţa populaţiei
2 = Corp de gardă jandarmi
3 = Cabinet medical
4 = Izolator
5 = Comandant tabără
6 = Corturi pt. familişti
7 = Corturi pt. femei
8 = Corturi pt. bărbaţi
9 = Centrală telefonică
9a = Cort persoană deservire
10 = Corturi pt. copii (dacă este
cazul)
11 = Asistenţă religioasă
12 = Sală pt. servit masa
13 = Cort/sală clasă şcoală (dacă
este cazul)
14 = Depozit 0, ajutoare
umanitare
15 = Depozit de materiale
16 = Cisternă apă potabilă +
staţie filtrare apă
17 = Spălător bărbaţi = femei
18 = Toaletă bărbaţi
19 = Toaletă femei
20 = Fosă septică
21 = Bucătărie şi depozit
22 = Parc auto
P.S.I. = Auto intervenţie pompieri
A.D.P. = Autosanitară
(decontaminare)

Anexa nr. 18
REGULI DE CONDUITĂ ÎN TABĂRĂ
1. La sosirea în tabără, prezentaţi-vă la biroul primire, evidenţă şi repartiţie.
2. Declaraţi persoanele despre care aveţi cunoştinţă că sunt dispărute sau decedate.
3. Declaraţi bunurile distruse sau pierdute.
4. La primul semn de îmbolnăvire aveţi obligaţia de a vă prezenta la punctul de asistenţă medicală.
5. Prezentaţi-vă la punctul de distribuire a ajutoarelor pentru ridicarea altor bunuri.
6. Predaţi bunurile de valoare la biroul/ punctul de primire a bunurilor.
7. Păstraţi ordinea, disciplina şi curăţenia în incinta taberei.
8. Respectaţi măsurile P.S.I.
9. Serviţi hrana numai în locurile special amenajate pentru acest scop.
10. Efectuaţi îmbăierea şi spălarea echipamentului conform programelor stabilite.
11. Păstraţi-vă locul repartizat în cort şi în sala de mese.
12. Parcaţi maşinile proprietate personală numai în locurile special amenajate.
13. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis.
14. Limitaţi-vă deplasarea prin tabără la strictul necesar.
15. Precizările personalului de deservire sunt obligatorii pentru toţi membrii taberei.
16. Persoanele afectate de traume psihice pot beneficia de consilierea medicului psihiatru şi de
asistenţă religioasă.
17. Părăsirea taberei fără aprobare este strict interzisă.
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Anexa nr. 19

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL A COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECTURA JUDEŢULUI SUCEAVA – Tel: 0230/218000,
0230/218014; Fax: 0230/218024: 0230522784; 0230/523455;
Grupul de Suport Tehnic pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale
prin S.G.A. SUCEAVA

Centru Operaţional al
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Bucovina” Suceava –
(I.S.U. „Bucovina” Suceava)
Secretariatul Tehnic Permanent

Tel. 0230/216835; 0230.221045;
0330.401142; Fax 0230/523467
e-mail: sgasv@das.rowater.ro

al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă
Tel. 0230/524426; Fax 0230/524432
e-mail: stp@pompierisv.ro

Postul pluviometric
Acumulare Şomuz
II Moara

Obiective
locale
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ FĂLTICENI

Tel: 0230/542056
Fax: 0230/544942

email: falticeni@falticeni.ro - PRIMĂRIE
email: protectiecivila.falticeni@gmail.com - SVSU
site: www.falticeni.ro

POLIŢIA
MUNICIPALĂ
Tel: 0230.541223
Fax: 0230.545722

DEPARTAMENTUL
DE POLIŢIE
LOCALĂ AL
PRIMĂRIEI
tel. 0230.542056
Tel: 0757-026446

DETAȘAMENTUL
DE 6 JANDARMI
tel. 0230.540707
Tel: 0747-022383

ACUMULĂRI:
SC Pescoliv SA:
Șomuz 1 Moara
Șomuz 2 Moara
Pocoleni

STAŢIA EPURARE

SC ACET- Agenția FLT
0230.541611
Tel: 0734-739966

.
Etc.
. SC ACET SA

- AGENȚIA
FĂLTICENI
tel. 0230.523117
0722.675870
0740.034249
Tel: 0734-739654

email:
agentia.falticeni@acetsv.ro

Notă:

STAȚIA BAIA 3 - Staţia de suprafață, de captare și tratare pentru potabilizarea apei, aparținând domeniului public al mun.
Fălticeni, specificat în lista anexă cu „INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni”, conf.
anexa 4, punctul b) Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente din HG nr. 1357/ 2001, astfel: (nr. poziție înregistrare –
218; cod de clasificare – 1.8.3.; denumire bun – stație de captare din râuri; anul dării în folosință – 1981; situație juridică actuală –
aparține domeniului public al mun. Fălticeni, conform HCL nr. 101/2008; cu valoare de inventar - 7912205.55 lei.
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Anexa nr. 20
SCHEMA DE AVERTIZARE, ALARMARE A SALARIAŢILOR ŞI POPULAŢIEI ÎN SITUAŢII DE
URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” SUCEAVA
Staţie radio Tel: 0230/524426 Fax: 0230/524432
SMS
e-mail:
112
----------- situatii.urgenţă@prefecturasuceava
isusuceava@yahoo.com
C+0’
Structuri care monitorizează sursele
de risc
POPULAȚIE
C+0’
’
POLITIE:
Tel-0230203004;
FaxC+0
0230522753
APM
- 0230.514056 0230.514056
C+n’
SGA
- 0230.221045 0230.523467
DSV
- 0230.522848 0230.520216
DSP
- 0230.514557 0230.515089
F 1001

C+10’

A
V
E
R
T
I
Z
A
R
E

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
e-mail:
SMS
F 1001
Staţie radio
Tel:
Fax:
falticeni@falticeni.ro
0230/542056 0230/544942

Persoana: Gafincu Grigore
Mijloc de transmitere: telefonic

Persoana: Mihai Dumitru
Mijloc de transmitere: telefonic
Persoana: Irimia Gheorghe
Mijloc de transmitere: telefonic

- Poliţie Municipiu tel. 0230-541223
- SGA - tel. 0230.221045; 0230.216835, fax 0230.523467
- Spitalul Municipal –
tel./fax 0230.541293; 0752126602
- Colegiul Teh. „M. Băcescu” tel. 0230-541361
INSTITUŢII
- Col. Național „Nicu Gane” - tel. 0230-541227; 0230.541429
PUBLICE
- Col. Agricol „V. Lovinescu” - tel. 0230-541215; 0230.543491
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu” - tel. 0230-541370
- Centrul Cultural „G.V. Birlic” - tel. 0230-542603

OPERATORI
ECONOMICI
PUBLICE

POLIȚIE

Post TV local
Nu există

Post Radio
local
Nu

Staţie radio
amplificare
proprie
Maşina poliţiei

- Staţia carburant OMV tel. 0230-541493
- Staţia carburant SEVERIN, autogară - tel. 0230-545758
- Autogara ROMFOUR tel. 0230.540390
- S.C. Piscoliv SA tel. 0230-542284
- S.C. Foresfalt SA tel. 0230-541096
- S.C. Intermobila SA tel. 0230-544070
- S.C. Bucovina SA tel. 0230-541129
- S.C. ACET SA tel. 0230-541611; 0734.739945
- S.C. ELBI S.A. tel. 0230-540795
- S.C. Faltin SA tel. 0230-541382
- S.C. TEHNOCON SA
tel. 0230.540792; 0744.965394
- Cartierul Ţarna Mare
- Cartierul Ţarna Mică
- Cartierul Şoldăneşti

Sirenă
electronică
Nu există

Curieri
(Consilieri)
1.
2.

Panouri
publicitare
La primărie

Poliţia
locală
- 3 poliţişti
locali

......

ALARMARE
4(patru) Sirene electrice - 5,5 kw
acţionare locală
1. - Colegiu Agricol, str. M. Ioan
2. - SC Faltin SA, str. Țărăncuței
3. – str. 2 Grăniceri, Bl. 2, sc. A
4. – str. Republicii, (Coop. Zorile)

CLOPOTE de BISERICĂ:
1. Catedrală
2. Biserica Adormirea Maicii Domnului
3. Biserica Sf. Ilie
4. Biserica Ţarna Mare (2 buc.)
5. Biserica Ţarna Mică
6. Biserica Tâmpeşti
7. Biserica Şoldăneşti
8. Biserica Oprişeni (2 buc.)
9. Biserica pe stil vechi
10. Mânăstirea Sf. Andrei
11. Biserica Sf. Gheorghe
12. Mănăstirea Buciumeni
13. Biserica Sf. Pantelimon
14. Biserica Sf. Gheorghe Șc. Jandarmi
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Anexa nr. 21

SCHEMA GENERALĂ
A FLUXULUI INFORMAŢIONAL DIN
SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
PRIMUL MINISTRU
ORGANISMELE
INTERNAŢIONALE DE
PROFIL
MINISTRUL
ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR
COMITETUL NAŢIONAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
CENTRUL OPERAŢIONAL
NAŢIONAL

MINIŞTRII sau CONDUCĂTORII
AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CENTRALE (prevăzute în anexa nr.
2 din OUG nr. 21/2004)
COMITETELE MINISTERIALE
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECTUL MUN.
BUCUREŞTI
COMITETUL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

PREFECTUL JUDEŢULUI
COMITETE JUDEŢENE PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

CENTRELE OPERATIVE

INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
CENTRUL OPERAŢIONAL

INSPECTORATUL
JUDEŢENE PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
CENTRUL OPERAŢIONAL

PRIMARUL
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

CENTRUL OPERATIV

CELULĂ DE URGENŢĂ

LEGENDĂ:
- Structuri cu activitate temporară
- Structuri cu activitate permanentă
Relații de:

- Celule de urgenţă, care conlucrează cu
structurile Sistemului Naţional

- Coordonare
- Propuneri privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă;
- Informare asupra activităţii desfăşurate;
- Informare privind stările potenţial generatoare de stări de urgenţă;
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