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Anexa nr. 3 Ia PAAR 

COMPONENTA NOMINALA CU MEMBRII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA OTESANI 

Numele si prenumele Functia 

Administrativa In C.L.S.U. 

OPRISOR MIRCEA Primar Presedinte 

MIRON ION Viceprimar Vicepresedinte 

BONDOC ELENA - Secretar Membru 

ELIODORA 
PREOTEASA Sef Post de politie Membru 

CONSTANTIN 
BIZU NI COLET A Medic Membru 

ENEA ALINA Director scoala Membru 

CAZACUION Medic veterinar Membru 

BADOI GHEORGHE Preot Membru 

PRUNEL Bibliotecar Membru 

BARBULESCU 
LUCRETIU-TEL 
NICOLAE VICTOR Sef S.V.S.U. Consultant 

VALERIU 
LUCIU MARIA- Inspector achizitii Consultant 

ANDA publice 

Adresa Numar telefon 
serviciu fix de la 

serviciu 

Comuna Otesani 0250860676 

Comuna Otesani 0250860676 

Comuna Otesani 0250860676 

Comuna Otesani -

Comuna Otesani -
Comuna Otesani -
Comuna Otesani -

Comuna Otesani -
Comuna Otesani 0250860676 

Comuna Otesani 0250860676 

Comuna Otesani 0250860676 

Nr. telefon Adresa de e-mail 
mobil de la 
domiciliu 

0763643664 -
0786021478 -
0769783904 eli. bondoc@yahoo .com 

0735831098 
-

0731104707 -

0766638976 -
0763102006 -

- -
0766839798 -

0767217207 valinicl969fr<{yahoo.com 

0768966024 -
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Anexa nr .4 la P AAR 
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Anexa nr.6la PAAR 
MASURI CORESPUNZATOARE DE EVITARE A MANIFESTARII RISCURILOR, DE 

REDUCERE A FRECVENTE! DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINTELOR 
ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI 

A . INCENDIILE 
Incendiul reprezintă procesul de ardere auto întreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi 

spaţiu, produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi necesită o intervenţie organizată 
în scopul întreruperii procesului de ardere 

Prevenirea incendiilor reprezinta totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii 
incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a 
securitatii echipelor de interventie. 

Reguli generale de prevenire a incendiilor: 
1. controlul, supravegherea si reducerea pericolelor de incendiu ori a consecintelor acestora; 
2. asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in siguranta si de securitate a 

echipelor de interventie proprii in cazul izbucnirii unui incendiu; 
3. intretinerea in stare operativa a instalatiilor de detectare/alarmare/stingere a incendiilor si 

mijloacelor de prima interventie; 
4. pregatirea planurilor de protectie impotriva incendiilor ~ 

Activitatile de amenajare a padurii in vederea P .S.I. constau intre altele, in crearea de 
intreruperi ale masei combustibile, prin zone tampon, ceea ce permite reducerea riscului de 
propagare a incendiului, prin trecerea de linii somiere. 

Totodata pentru imbunatatirea rapiditatii de interventie, se recomanda amplasarea cisternelor, 
(rezervoarelor) cu apa pe masive si in apropierea zonelor forestiere. 

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca reprezinta 
asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor, ca pe baza instiuirii si cu mijloacele tehnice pe 
care le au la dispozitie , sa actioneze pentru prevenirea si stingerea incendiilor , evacuarea si 
salvarea utilizatorilor constructiei , evacuarea bunurilor materiale , precum si pentru inlaturarea 
efectelor distructive provocate in caz de incendii. 

Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor ,a persoanelor angajate in munca 
constituie parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor desfasurate de persoanele 
fizice si juridice potrivit prevederilor legale in vigoare 

Principalele obligatii si raspunderi ale persoanelor fizice si juridice, privind prevenirea si 
stingerea incendiilor: 
-sa raspunda de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare . impotriva incendiilor, precum si de 
consecintele producerii incendiilor; 
-sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor; 
-sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de 
salvare , de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor 
persoane; 
-sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru, degajarea terenurilor, demolarea 
unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, 
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oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si 
mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri. 

Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloace serviciile de 
urgenta , primarul, sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea 
incendiului. · 

Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in siguranta , in caz de 
incendiu sunt necesare urmatoarele masuri: 

1. stabilirea unui concept propriu de alarmare si evecuare in caz de incendiu; 
2. păstrarea cailor de evicuare, salvare si interventie libere si in stare de utilizare la parametrii 

la care au fost proiectate si realizate; . 
3. marcarea si semnalizarea cailor si acceselor de evacuare, salvare si interventie; 
4. asigurarea si functionarea iluminatului de siguranta si ·celei de-a doua surse de energie 

electrica; 
5. afisarea extrasului corespunzator din planurile de protectie impotriva incendiilor pe fiecare 

nivel in parte, in corelare cu situatia existenta; 
6. asigurarea si functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de 

performanta pentru care au fost proiectate; 
7. asigurarea numarului si tipurilor de stingatoare; corespunzatoare clasei de incendiu; 
8. periodic se organizeaza si desfasoara exercitii si aplicatii , cu salariatii , gradual , pe locul de 

munca, pe cladire si pe mai multe cladiri din cadrul aceluiasi operator economic; 
9. in cazul manifestarilor cu public numeros , organizatorul anunta in scris cu 48 ore inainte 

administratia publica .loca si serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta in a carui 
zona de responsabilitate se va desfasura evenimentul. 
Compartimentul de prţvenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta are ca 

principala atributie si activitatea de prevenire a producerii incendiilor , prin actiuni de indrumare si 
control la gospodariile cetatenesti, agentii economici si institutiile din unitatea administrativ
teritoriala. 

Se vor intreprinde actiuni de informare si mediatizare a masurilor de prevenire si stingere a 
incendiilor, urmarile acestora , prin actiuni de educatie a elevilor la nivelul scolilor in acest 
domeniu. Vor fi distribuite afise si pliante in acest sens. 

In cazul declansarii unor incendii vor fi folosite toate fortele si mijloacele disponibile in 
vederea salvarii vietilor omenesti , limitarii pagubelor materiale , masuri in vederea preintampinarii 
incendiului la obiectivele învecinate. 
B.INUNDATIILE 
Inundaţia reprezintă acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin 

mărimea şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materia~e şi dereglează buna desfăşurare 
a activităţilor sociale, conomice din zona afectată. 
MASURI DE PROTECTIE SI COMPORTARE LA INUNDATII 

Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi 
protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă. 

Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea-eliminarea acţiunilor distructive se pot asigura 
prm: 
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- realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluenţii 
mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea 
zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor, crearea unor 
tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, 
construirea unor baraje de reţinere pe fundul văilor; · 
- modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin 
realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată; 
- se interzice orice construcţie în zonele luncilor inundabile, iar în zonele de restricţie sunt admise 
doar unele construcţii. În zona de avertizare situată în afara nivelului inundaţiei se admit 
construcţiile; 

- aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să 
reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora. 

În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale, aceste măsuri de 
prevenire se completează prin: 
- organizarea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă din aceste zone astfel încât acestea să 
poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi de ducere a acţiunilor de salvare; 
- stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din 
zonele inundabile; 
- asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor; 
- organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare; 
- asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor epidemii; 
- asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, 
transport etc. 
- protejarea bunurilor existente în locuinţe prin urcarea acestora în poduri sau prin evacuarea 
acestora dacă timpul permite; 
- evacuarea populaţiei şi animalelor din zona inundabilă; 

În cazul când inundaţia vă surprinde acasă, dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de 
asigurare a bunurilor dumneavoastră: 
- aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur - mobilă de curte, 
unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate da apă; 
- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care 
plutesc sau de aluviuni; 
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 
- încuiaţi uşile casei, asiguraţi şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice; 
Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel: 

- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele ŞI 
împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa; 
- deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte 
locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor. 
În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi , în şcoÎi, în parcuri, săli de spectacol, în 

gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să 
vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 
În cazul în care organele abilitate ordonă evacuarea, respectaţi următoarele reguli: 
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- respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând, din zonele cele 
mai periclitate; 
- înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi 
închideţi ferestrele; ' 
-scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie; 
- la părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un 
mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă; 
- după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi ŞI 

supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite. 
In cazul in care sunteti surprinsi în aproprierea apei, înainte de viitură veti simţi un curent de aer 

neobişnuit. Încearcati să ajungeti pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a impactului 
cu viitura. Nu fugiti prin apă şi nu înotati, pentru că exista riscul apariţiei de vârtejuri şi chiar de 
hipotermie. Dacă ati rămas izolati cu un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, aşezaţi-va şi 
grupaţi-va spate în spate pentru a reduce pierderile de căldură. Economisiti lumina şi hrana şi puneti 
repere pentru a urmări evoluţia nivelului apelor. Nu uitati că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu 
au murit niciodată de frig sau de foame, ci întotdeauna pentru că au încercat să înfrunte apele 
furioase 
La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele: . 
- nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră; 
- nu atingeţi firele electrice; 
- nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă; 
- consumaţi alimente numai . după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele 
sanitare; 
- nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de 
specialitate şi verificarea acestora; 
- acordaţi ajutor victimelor su~prinse de inundaţii; 
- executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi 
mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor; 
- sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, 
alimentare, medicamente. 

Pentru a se preveni bolile in zonele inundate, se intreprind masuri de vaccinare impotriva febrei 
tifoide si a hepatitei A, dezinfectarea cu var cloros a fantanilor, caselor si beciurilor in care a baltit 
apa. Consumul apei se face la 30 minute de la fierbere. Se pastreaza igiena corporala , se evita 
expunerea prelungita la frig, se anunta la telefon 112 simptomele de febra , dureri de stomac, stare 
de voma. 

La nivelul comunei Otesani se va respecta planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si 
poluarilor accidentale pe perioada 2018-2021 . 

C. ALUNECARILE DE TEREN 
Alunecările de teren sunt deplasări ale rocilor ce formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele 

unor lucrări de hidroamelioratii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, ca urmare a unor 
fenomene naturale (ploi torenţiale, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice, cutremur de pământ), 
sau chiar ca urmare a unor activităţi umane şi având ca efecte distrugeri materiale, blocarea 
drumurilor, distrugerea liniilor de comunicaţie sau a cursurilor de apă, reducerea producţiei agricole 
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sau forestiere, precum şi pierderi umane. 
În caz de alunecare de teren se evacuează imediat imobilul (terenul) afectat, se anunţă 

vecinii, se acordă ajutor celor ce au nevoie, se apelează la serviciile profesioniste (poliţie, pompieri, 
salvarea), se iau măsuri pentru securitatea oamenilor şi bunurilor materiale. 

Comuna Otesani face parte din categoria localităţilor expuse la fenomenul alunecarilor de teren. 
CUTREMURUL 

Cutremurul reprezintă o ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor 

tectonice, care generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri 
materiale. 

Comuna Otesani se afla intr-o zona cu grad seismologic mare, aflandu-se in zona de influenta a 
Vrancei. 
Reguli de comportare în cazul producerii unui cutremur 
-păstraţi-va calmul, nu intraţi în panica; 
- rămâneţi în locul unde va aflaţi, în clădiri sau în exteriorul acestora; 
- daca cutremurul v-a surprins în interior, opriţi alimentarea locuinţei cu gaze, energie electrică, apă, 
deschideţi uşile şi depărtaţi-va de ferestre sau balcoane, adăpostiţi-va sub o banca, masa solida, 
lângă un perete/grindă de rezistenta sau tocul unei uşii; 
- gospodinele surprinse în bucătărie sa se îndepărteze cât mai mult de aragazul cu oale - fierbinţi; 

- nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis dacă simţiţi 
miros de gaze sau produse petroliere; 
- daca seismul va surprinde în exterior, depărtaţi-va de clădiri, stâlpi sau alte obiecte în echilibru 
precar, la o distanta care sa va asigure spaţiul de siguranţa în cazul prăbuşirii; 
- când sunteţi în maşina scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în 
maşina, dar dacă există riscuri apropiate de autoturism, părăsiţi-o; 

- când maş ina este staţionata lângă clădiri este bine sa părăsiţi maşina imediat şi sa va îndepărtaţi de 
aceasta; ; 
- la părăsirba locuinţei fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate, un mij loc de iluminat 
independent de surse de alimentare, un aparat de radio cu alimentare de la baterii sau cu acumulatori 
şi obiecte personale strict necesare, medicamente, haine etc.; 
-ocoliţi locurile periculoase; 
- nu atingeţ:i conductorii electrici sau componente ale instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, 
gaze, termo.ficare avariate; 
-acordaţi ajutor răniţilor, copiilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţii până la sosirea echipelor 
de salvare; · ' 
- evitaţi pe cât posibil, circulaţia în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea care 
este starea lor; 
- nu staţionaţi pe lângă locurile periclitate sau în preajma punctelor de lucru; 
- combateţi ;zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea; 
- participaţi · (daca se solicita) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, 
salvarea oamenilor. 
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• 
Anexa nr. 7la PAAR 

In scopul prevenirii instalarii P ANI CII si pentru a se asigura realizarea masurilor de protectie si 
respectarea regulilor de comportare, populatia va fi informata despre situatia creata prin sisteme si 
mijloace tehnice de avertizare si alarmare publica. 

Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instalează în locurile stabilite de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi de serviciile de urgenţă profesioniste. 

Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate 
sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi 
cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea expresă a preşedinţilor/şefilor structurilor 
pentru situaţii de urgenţă. 

În perioada predezastru se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente: telefoanele de 
toate tipurile, fax. Pentru transmiterea comunicatelor privind evoluţia undei de viitură, a direcţiilor 
de propagare a incendiilor, a urmarilor alunecarilor de teren, vor fi folosite toate mijloacele prin care 
se pot transmite informaţii cu privire la situaţia creată , modul de protecţie , precum şi la modul de 
acţiune pentru limitarea şi lichidarea efectelor situatiei de urgenta . 

Alarmarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici se realizează prin semnale 
acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare şi prin comunicări transmise pe 
posturile de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale. 

Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt 
:prealarmă aeriană, alarmă aeriană, alarmă la dezastre şi încetarea alarmei . 

prealarma aeriana - 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele; 
alarma aeriana - 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele; 

alarma la dezastre - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 1 O secunde intre ele; 
incetarea alarmei - un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute. 

In comuna Otesani este instalată o sirenă electronica care se afla pe cladirea Primariei comunei 
Otesani din satul Otesani . 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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RISCURI POTENŢIALE 

Anexa nr. 8 la P AAR 

!.Situaţia cu satele din comuna Otesani ce pot fi afectate de inundaţii, eroziuni ale malurilor si 
talvegului paraului Luncavat: 

Nr. 
Satul 

crt. 
Populaţia Pârâul Zone afectate 

"La Pitescu", "La Badoi", "La PIA V", " La 
Gherghina Vasile", " La Bigu Stelian", "La 

1 Otesani 45 loc. Luncavat 
Bigu Emil", "La Coroaba Constantin", "La 
Tarasescu Ion", "La Darvarescu Gheorghe", 
"La Stadion", "La Popa Constantin", "In 
Chilie -La Cimitir" 

" 
La Miuta Mircea", "La Davidescu Sl 

Bigioi", " La Tanasie Dumitru", " La fostul 
2 Carstanesti 35 loc. Luncavat sediu al Fermei Carstanesti", " La islazul 

Stefanescu"., "La Darzan", "La Irimescu si 
Birlan", La David Maria". 
"La Lemaridroiu Cristian", " La Catalina 

3 Bogdanesti 20 loc. Luncavat 
Maria", "La David Sevastian", "La islazul 
Scaune!", "La Bebe Davidescu si most. 
Ciuca Ion" . 

TOTAL 
3 POPULAŢIE 100 loc. 

AFECTATĂ 

II.Situatia cu satele din comuna Otesani ce pot fi afectate de cutremure: 

Nr. 
Satul Populaţia Obs 

crt. 

1 Otesani 300 
Cladiri construite fara o structura 
corespunzatoare 

2 Carstanesti 200 
Cladiri construite fara o structura ; 

corespunzatoare 
3 Bogdan esti 150 Cladiri construite fara o structura 

1 



4 Cucesti 

5 Sub Deal 

6 Total 
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corespunzatoare 

80 
Cladiri construite fara o structura 
corespunzatoare 

25 Cladiri construite fara o structura 
corespunzatoare 

755 
Cladiri construite fara o structura 
corespunzatoare 

III. Situaţia cu satele din comuna Otesani ce pot fi afectate de alunecari de teren: 

Nr. 
Satul Gospodarii 

crt. 

1 Otesani 4 

2 Cirstanesti 7 
3 Bogdan esti 5 

4 Cucesti 4 

5 Sub Deal 15 

6 Total 35 

PRESEDINTE DE SEDINT. 

Populatie 

15 

25 
20 

12 

40 
112 

1 

2 

Zone afectate 

"La Pitesti", La Darvarescu Gheorghe", 
"In Chilie -La Cimitir", " In Leurzis -La 

Mecu", "In Podoasa Mica" 
"In Ponoare", " In Priodiste", "In Grosi" 

"Drum Deasupra Morii" 
"Drum Deasupra Morii';, "Islaz comunal 

Puniciste" 
"Drum Subdeal" 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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PLANURI ŞI PROCEDURI DE INTERVENŢIE 

Anexa nr. 9 la PAAR 

La producerea sau la iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă (indiferent de tipul factorului de 
risc care a generat-o) vor fi parcurse obligatoriu- dacă situaţia creată impune- următoarele etape 
ale procedurilor de intervenţie: 
a) Informarea preşedintelui Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Otesani despre iminenta 
apariţie/producere a unei situaţii de urgenţă. 

Informarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al 
judeţului Vâlcea sau de catre Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Otesani. 
b) Înştiinţarea - se realizează cu scopul de a activa: 
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Otesani; 
- Instituţiile publice şi operatorii economici implicaţi în intervenţie; · 

- Structurile de intervenţie destinate să intervină. 
Înştiinţarea se realizează la ordinul prefectului -preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Vâlcea. . 
c) A vertizarea populaţiei - se execută în scopul prevenirii instalării panicii şi pentru a se asigura 
realizarea măsurilor de protecţie şi respectarea regulilor de comportare. Populaţia va fi informată 
despre situaţia creată prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică. 

Informarea populatiei se realizează prin dispoziţia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă Otesani, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt şi relaţii cu mass-media din 
pnmane. 
d) Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative - acţiune ce se execută în zona afectată în 
scopul de a stabili amploarea dezastrului, evoluţia şi urmările acestuia. 

Se execută de către structuri specializate, regii autonome, poliţie, jandarmi, unităţile militare ale 
Ministerului Apărării şi operatorii economici. 

Datele obţinute sunt transmise şi centralizate Ia Centrul Operaţional Judeţean Vâlcea care 
informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi raportează Centrului 
Operaţional Naţional din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 
e) Notificarea - se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior (Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Vâlcea) despre producerea şi urmările dezastrului. 
f) Deblocare, descarcerare şi salvarea persoanelor - se desfăşoară în zona afectată în scopul: 
- salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas blocate; 
- deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare; 
- asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor medical); 
- limitarea efectelor situaţiei de urgenţă; 
- salvarea bunurilor materiale şi animalelor. 
g) Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate - se execută din zonele afectate în 
locaţiile stabilite prin planurile de evacuare în situaţii de urgenţă întocmite la nivelul comunei 
Otesani. 

Această activitate urmăreşte cu precădere: 

1 
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- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile publice în locurile în care 
acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie; 
- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare; 
- evidenţa populaţiei evacuate; . 
-asigurarea primirii şi cazării :persoanelor evacuate; 
-instalarea taberelor de sinistraţi; 
- recepţia şi depozitarea bunuiilor evacuate; 
- evacuarea animalelor; ' 
- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu; 
- evacuarea valorilor de tezaur; 
- securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi; 
- controlul şi dirijarea circulaţiei; 
- evacuarea fondului arhivistic local; 

Evacuarea se referă la persoanele rănite sau surprinse în zona afectată, la persoanele ale căror 
locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la refacere, precum şi la cele a căror viaţă poate 
fi pusă în pericol de situaţia de urgenţă produsă. 
Acţiunea de evacuare se desfăşoară pe teritoriul localităţii, în spaţii sau pe terenuri care pot asigura 

condiţii de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi socială. 
Acţiunile se desfăşoară d~ către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 

1 

h) Acordarea asistenţei medicale de urgenţă - se desfăşoară în zona afectată în urma situaţiei de 
urgenţă pentru salvarea victimelor şi transportul răniţilor. 

Participă structuri specializ~te conform repartiţiei funcţiilor de sprijin. Acestea amenajează puncte 
de adunare răniţi (P.A.R.) . 

Pe timpul acestei activităţii se va urmări cu precădere: 
- instalarea spitalelor de campanie; 
- asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
- acordarea primului ajutor premedical; 
-triaj - în focar şi la punctele de adunare răniţi - efectuat de specialişti; 
- asigurarea cu medicamente şi instrumentar medical. 

Acţiunea se desfăşoară în afara zonei afectate cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoşirea) 
victimelor. 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
i) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă - se desfăşoară în zona afectată cât şi în afara acesteia în scopul 
de a asigura prevenirea apariţiei unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenţei cadavrelor, 
reziduurilor menajere şi altor factori ce prezintă pericol, şi constă în: dezinfecţie, dezinsecţie şi 
deratizare, vaccinări şi administrarea unor antidoturi, controlul şi supravegherea calităţii surselor de 
apă, de alimentare şi a factorilor de mediu, interdicţii sau restricţii de consum, declararea stării de 
carantină. 

2 
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Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 
conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
j) Prevenirea şi stingerea incendiilor - se desfăşoară în zona afectată în scopul de a asigura: 
- prevenirea apariţiei unor incendii, ca urmare a avarierii/ distrugerii/ suprasolicitării instalaţiilor 
electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile; 
- localizarea şi stingerea incendiilor apărute. 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor . 
specifice. 
k) Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor 
resurse - se desfăşoară în zona afectată şi/sau în afara ei, in scopul asigurarii urmatoarelor: 
- stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de 2 ore 
de la declararea stării de urgenţă; 
- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în 
termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă; 
- asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate; 
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto; 
- controlul şi evidenţa auto-evacuării; 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
1) Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie - se desfăşoară în zonele afectate şi în 
afara acestora, în locurile de adunare şi cazare ale sinistraţilor pe itinerariile de deplasare a forţelor 
de intervenţie, în zona de carantină, în scopul de a asigura: 
-deplasarea fluentă şi rapidă a forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuare a răniţilor şi sinistraţilor; 
- interzicerea accesului în zona de restricţie a persoanelor şi mijloacelor neautorizate sau neimplicate 
în acţiuni de intervenţie; 
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie; 
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare; 
- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol. 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
m) Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările 
afectate - se desfăşoară în zona afectată, în scopul de a asigura: 
- evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la 
construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public; 
-nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă; 
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; 
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Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
n) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate - se desfăşoară în 
zona afectată şi în afara ei, în scopul de a asigura: 
- asigurarea apei şi hranei pentru persoane; 
- asigurarea apei şi hranei pentru animale; 
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate 
sau evacuate; 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 
o) Înhumarea cadavrelor - se desfăşoară în zonele de distrugeri, în timpul acţiunilor de de blocare, 
prin degajarea şi scoaterea cadavrelor de sub dărâmături. 
După identificarea şi întocmirea formalităţilor de deces, cadavrele se înhumează prin grija familiei 

şi/sau a primăriei. 
p) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă - se 
desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, în scopul de a asigura: 
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată; 
- asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă prin resursele şi infrastructura proprie; 
- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi 
unităţi administrativ-teritoriale afectate; 
- stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială; 
- acordarea asistenţei religioase şi sociale; 
- acordarea asistenţei psihologice; 
Acţiunile se desfăşoară de către structuri specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 

conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 

PROCEDURI DE LUCRU , 
ALE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ OTESANI 

(pentru toate tipurile de situaţii de urgenţă produse) 

1. Activarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea; 
2. Constituirea grupului de lucru, compus din consultanţii/experţi ai instituţiilor ŞI operatorilor 
economici cu reprezentare în comitet; 
3. Informarea despre situaţia de urgenţă produsă; 
4. Verificarea stadiului de activare al sistemului de acţiune: 
- organismele de conducere; 
- structurile de intervenţie; 
- operatorii economici; 
- sursele de risc; 
- furnizorii de resurse. 
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5. Înştiinţarea organismelor şi celorlalte componente ale sistemului care nu sunt încă activate. 
6. Culegerea şi analizarea datelor şi informaţiilor disponibile despre: 
-caracteristicile situaţiei de urgenţă; 
- urmările probabile ale acesteia şi cele cunoscute la momentul analizei. 
7. Elaborarea şi transmiterea ordinelor preliminare de intervenţie pentru executarea unor acţiuni de: 
-cercetare-căutare şi observare; 
- deconectarelîntrerupere generală/parţială a distribuţiei de: electricitate, gaze, agent termic, apă. 
8. Culegerea datelor şi informaţiilor despre urmările situaţiei produse prin: 
- sistemul de cercetare-căutare, observare; 
- agenţii economici; 
- organisme si organizaţii din judeţ. 
9. Analiza situaţiei produse pe teritoriul comunei Otesani, ca urmare a acţiunii factorilor distructivi 
asupra elementelor expuse: 
- evaluarea caracterului, gravităţii si a volumului de distrugeri, pierderi şi pagube; 
- distribuţia acestora pe zone, operatori economici, instituţii publice; 
- compararea cu datele din scenariile predezastru, în vederea planificării intervenţiei; 
1 O. Stabilirea categoriilor acţiunilor de intervenţie, care trebuie să fie executate pentru limitarea şi 
înlăturarea urmărilor, tehnicilor şi tehnologiilor de desfăşurare a acestora. 
Il. Stabilirea şi repartiţia misiunilor de intervenţie; 
12. Stabilirea termenelor şi duratei de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie (după caz). 
13. Organizarea şi desfăşurarea evacuării şi cazării sinistraţilor, conform prevederilor planurilor de 
evacuare în situaţii de urgenţă. 
14. Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare; 
15. Elaborarea ordinului pentru intervenţie. 
16. Elaborarea ordinului pentru evacuarea şi cazarea sinistraţilor/evacuaţilor. 
17. Transmiterea ordinului către organismele şi structurile care urmează să execute acţiuni de 
localizare şi înlăturare a urmărilor. Ordinul se transmite: 
- direct la conducătorii formaţiilor, prin componenţii grupului de lucru; 
-telefonic (telefon, fax) şi alte mijloace specializate. 
18. Stabilirea nevoilor de sprijin şi ajutor: 
19. Urmărirea respectării restricţiilor şi interdicţiilor în zona de risc în vederea asigurării: 
- protecţiei victimelor, operatorilor economici şi a populaţiei valide din zona de intervenţie sau de 
nsc; 
- desfăşurării în condiţii optime a acţiunilor de intervenţie; 
- desfăşurării evacuării şi cazării sinistraţilor; 

- stării de sănătate a populaţiei în zona de risc; 
- siguranţei în acţiune a sistemului de intervenţie. 
20. Organizarea acţiunilor de pază, ordine, îndrumarea circulaţiei, prevenirii şi stingerii incendiilor 
în vederea asigurării: 
- continuităţii şi cursivităţii desfăşurării acţiunilor de intervenţie şi de evacuare; 
- protejării - siguranţei bunurilor şi valorilor materiale ale victimelor şi sinistraţilor din zonele de 
intervenţie şi zonele de risc; 
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- diminuării producerii unor incidente şi accidente de circulaţie care ar complica sau influenţa 
desfăşurarea acţiunilor de intervenţie şi evacuare; 
-înlăturării pericolului de declanşare a unor incendii sau explozii în zonele de risc şi intervenţie; 
- localizarea şi stingerea incendiilor. 
21. Informarea populaţiei din zonele de intervenţie şi zonele de risc asupra: 
- situaţiei produse; 
- acţiunilor şi măsurilor de protecţie care s-au planificat şi care se desfăşoară; 
- evoluţiei situaţiei în zonele intervenţiei şi de risc; 
- restricţiilor şi interdicţiilor impuse şi necesitatea respectării întocmai a acestora; 
- modurilor de asigurare ale diferitelor nevoi şi cerinţe ale populaţiei; 
- nevoilor (eventuale) de participare a populaţiei apte şi instrui te la realizarea unor acţiuni de 
protecţie şi intervenţie. 

22. Elaborarea unor sinteze şi rapoarte, pentru Centrul Operaţional Naţional despre situaţia de 
urgenţă produsă, urmările acesteia şi acţiunile de protecţie - intervenţie realizate şi în curs de 
desfăşurare, despre nevoile de asistenţă, sprijin şi ajutor, despre acţiunile pe termen lung. 
23. Restrângerea acţiunilor de intervenţie, prin: 
- încetarea activităţilor de intervenţie, la ordin, din întreaga zonă afeCtată sau în anumite sectoare; 
- retragerea structurilor din zona de intervenţie; 
- desfăşurarea activităţilor de restabilire a capacităţii de acţiune a structurilor de intervenţie. 

CONTRASEMNEAZA, 
/ SECRETAR, 

! BONDOC ELENA ELIODORA. 
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Anexa nr.lO la PAAR 

SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL DECIZIONAL AL COMUNEI OTESANI 

-

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General 
Magheru" al judetului Vâlcea ; 

Centrul Operational pentru Situatii de Urgenta 

Tel: 112 
748201 
731880 

Fax: 746836 

Politia 

Tel. 
0760231457 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgentă 
Otesani 

Centrul Operativ cu Activitate Temporara Otesani s.v.s.u. 
Otesani 

Tel/Fax: 0250860676 Tel. 
0250860676 

Dispensarul 
Medical V man 

Tel. 
0731104707 

Populatie, instituţii publice şi operatori economici 
Operatorul de la televiziunea prin cablu 

Pliante si anunţuri 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR, 
BONDOC ELENA ELIODORA. 
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TABEL 

Anexa nr.11 la P AAR 

CU SPAŢII POSIBILE A FI UTILIZATE PENTRU CAZAREA EVACUAŢILOR ÎN 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Denumire institutie/Operator economic 

Camin Cultural Carstanesti 

Camin Cultural Otesani 

Scoala Carstanesti 

Scoala Otesani 

Gradinita Otesani 

Total 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

1 
i 

/ 

Nr. locuri cazare 
: 

100 

100 

. . 
40 

40 

30 

310 

· CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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Anexa nr.l2 la PAAR 

Tabel cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente la C.L.S.U. 
OTESANI 

Nr. Deficit 
crt. (precizat de unde se 

Denumirea materialelor şi mijloacelor de 
U.M. Necesar Existent 

asigură deficitul-
intervenţie încheierea de 

convenţii cu agenţii 
ec.din zonă) 

1 2 3 4 5 6 
MATERIALE DE APĂRARE 
1 Saci de 50/80 mm din cânepă sau iută buc 300- se asigura de 

500 200 la agentii economici 
din localitate 

2 Sfoară pentru legat saci ml 150- se asigura de 
250 100 la agentii economici 

din localitate 
3 Cuie diferite mărimi kg -

5 5 
4 Bandă adezivă buc -

15 15 
5 Bandă izolatore buc -

15 15 

6 Sârmă neagră ml -
50 50 

7 Lanterne buc 4 - se asigura de la 
8 4 agentii economici din 

localitate 
9 Lopeţi cu cozi buc 70- se asigura de la 

100 30 populatie 
10 Târnăcoape cu cozi buc 70- se asigura de la 

100 30 populatie 
Il Sape cu cozi buc 70- se asigura de la 

100 30 populatie 
13 Căngi de fier buc 5 - se asigura de la 

10 5 agentii economici 
14 Roabe metalice buc 7 - se asigura de la 

10 3 agentii economici 
18 Topoare buc 70 - se asigura de la 

100 30 populatie 

1 



19 

20 

21 

22 

Grup electrogen 

Motopompe 

Cizme cauciuc 
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buc 
5 

buc 
5 

buc 
100 

4 - se asigura de la 
1 agentii economici 

4 - se asigura de la 
1 agentii economici 

70 - se asigura de la 
30 populatie 

Mantale de ploaie cu glugă buc 50- se asigura de la 

l 
1 
1 
1 

2 

50 - agentii economici 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI OTESANI 

SAT OTESANI, COMUNA OTESANI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON :0250/860676; FAX:0250/860676 
e-mail: otesani@vl.e-adm.ro 

Anexa nr.13 la PAAR 

REGULI DE COMPORTARE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE 
URGENTA 

Prin toate mijloacele de care se dispune, afişe, pliante, etc. se vor aduce la cunoştinţa populaţie 
regulile de comportare în situatii de urgenţă 

IN CAZ DE INCENDIU 

• COMPORTATI-VA CU CALM SI RESPECTATIREGULILE SI MASURILE INDICATE IN 
ASEMENEA SITUATIE; 

• DACA PENTRU SALVAREA OAMENILOR, TREBUIE SA TRECETI PRIN INCAPERI 
INCENDIA TE, PUNETI PE CAP O PATURA UMEDA; 

• DESCHIDETI CU PRUDENTA USILE, DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER, PROVOACA 
CRESTEREA RAPIDA A FLACARILOR; 

• PRIN INCAPERILE CU FUM DENS DEPLASAT!-VA TARAS SAU APLECAT!; 
• STRIGATI VICTIMELE (COPIII DE REGULA SE ASCUND SUB PATURI, IN DULAPURI, 

ETC.), GASITI-LE SI SALVATI-LE; 
• DACA VI SE APRINDE IMBRACAMINTEA, NU FUGITI; CULCATI-VA PE PAMANT 

SI ROSTOGOLITI-VA; 
• ASUPRA OAMENILOR CARORA LI S-A APRINS IMBRACAMINTEA, ARUNCATI UN 

PALTON,O PATURA SAU CEVA CARE II ACOPERA ETANS; 
• IN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSITI STINGATOARE, APA, NISIP, PAMANT, 

INVELITORI, ETC.; 
• DACA ARDE SUPRAFATA VERTICALA, APA SE ARUNCA DE SUS IN JOS; 
• LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP, PAMANT, CUVERTURI 

GRELE; 
• INSTALATIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPA INTRERUPEREA PREALABILA A 

SURSELOR DE ENERGIE; 
• IESITI DIN ZONA INCENDIARA IN DIRECTIA DINSPRE CARE BATE VANTUL; 
• PICATURILE DE NAPALM, CAZUTE PE IMBRACAMINTE SE STING PRIN ACOPERIREA 

LOCULUI RESPECTIV CU IMBRACAMINTE SUBTIRE, LUT SAU NISIP; 
• AMESTECURILE PE BAZA DE FOSFOR SAU SODIU SE STING PRIN IZOLAREA 

ACESTORA DE AERUL INCONJURATOR PRIN ACOPERIRE CU PAMANT, NISIP, 
ACOPERIRI ETANSE (PALTON,PATURI,ETC.) 

IN CAZ DE INUNDATII 

DACA A VETI TIMP LUA TI URMATOARELE MASURI: 

-ADUCETI IN CASA UNELE LUCRURI SAU PUNETI-LE CULCATE LA PAMANT INTR-UN LOC 
SIGUR (MQBILA DE CURTE, UNELTE DE GRADINA SAU ALTE OBIECTE CARE SE POT MUTA SI 
CARE POT FI SUFLATE DE VANT SAU LUATE DE APA); 

1 
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-BLOCA TI FERESTRELE ASTFEL INCAT SA NU FIE SPARTE DE V ANTURI PUTERNICE, DE APA, 
DE OBIECTE CARE PLUTESC SAU DE ALUVIUNI; 

-EVACUAT! ANIMALELE SI BUNURILE DE VALOARE IN LOCURI DE REFUGIU, DINAINTE 
CUNOSCUTE; 

-INCUIAT! USILE SI FERESTRELE DUPA CE INCHIDETI APA,GAZUL SI INSTALATIILE 
ELECTRICE; 

-NU STOCA TI SACI DE NISIP PE PARTEA DIN AFARA PERETILOR; MAI BINE PERMITETI APEI 
DE INUNDATIE SA CURGA LIBER PRIN FUNDATIE,SAU, DACA SUNTETI SIGUR CA VETI FI 
INUNDA TI, PROCEDA TI SINGUR LA INUNDAREA FUNDATIEI; 

DACA INUNDA TIA ESTE IMINENTA, PROCEDATI ASTFEL: 

-MUTATI OBIECTELE CARE SE POT MISCA IN PARTEA CEA MAI DE SUS A CASf:I; 
DECONECTAT! APARATELE ELECTRICE SI IMPREUNA CU INTREAGA FAMILIE PARASITI 
LOCUINTA SI DEPLASATI-VA SPRE LOCUL DE REFUGIU(ETAJE SUPERIOARE, ACOPERISURI, 
INALTIMI SAU ALTE LOCURI DOMINANTE) CARE NU POT FI ACOPERITE DE NIVELUL 
COTELOR MAXIME ALE APELOR; 

-IN CAZUL IN CARE SUNTETI SURPRINS IN AFARA LOCUINTEI (PE STRAZI, SCOLI, PARCURI, 
SALI DE SPECTACOLE, AUTOGARI, ETC.) ESTE NECESAR SA RESPECTATI CU STRICTETE 
COMUNICARILE PRIMITE SI SA VA INDREPTATI SPRE LOCURILE DE REFUGIU CELE MAI 
APROPIATE. 

IN CAZUL IN CARE SE TRECE LA EVACUARE 

• RESPECTATI ORDINEA DE EVACUARE STABILITA: COPII, BATRANI, BOLNAVI SI IN 
PRIMUL RAND, ZONELE CELE MAI PERICULOASE; 

• INAINTE DE PARASIREA LOCUINTEI INTRERUPETI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU 
APA, GAZE, ENERGIE ELECTRICA SI INCHIDETI FERESTRELE; 

• SCOATETI ANIMALELE DIN GOSPODARIE SI DIRIJATI-LE CATRE LOCURILE CARE 
OFERA PROTECTIE; 

• LA PARASIREA LOCUINTEI LUATI DOCUMENTELE PERSONALE SI O REZERVA DE 
ALIMENTE, APA, TRUSA SANITARA, UN MIJLOC DE ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO, 
IAR PE TIMP FRIGUROS SI IMBRACAMINTE MAI GROASA; 

DUPA SOSIREA LA LOCUL DE REFUGIU, COMPORTATI-VA CU CALM, OCUPATI 
LOCURILE STABILITE, PROTEJATI SI SUPRAVEGHEAT! COPIII, RESPECTATI MASURILE 
STABILITE. 

LA REINTOARCERA ACASA RESPECTATI URMATOARELE: 

• NU INTRATI IN LOCUINTA IN CAZUL IN CARE ACEASTA A FOST A VARIATA SAU A 
DEVENIT INSALUBRA; 
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• NU ATINGETI FIRELE ELECTRICE; 
• NU CONSUMATI APA DIRECT DE LA SURSA, CI NUMAI DUPA CE A FOST FIARTA; 
• CONSUMATI ALIMENTE NL'MAI DUPA CE AU FOST CURATATE, FIERTE SI, DUPA CAZ, 

CONTROLATE DE ORGANELE SANITARE ; 
• NU FOLOSITI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU APA, GAZE, ELECTRICITATE, DECAT 

DUPA APROBAREA ORGANELOR DE SPECIALITATE; 
• ACORDA TI AJUTOR VICTIMELOR SURPRINSE DE INUNDATII; 
• EXECUTATI LUCRARI DE INLATURARE A URMARILOR INUNDATIE!, DEGAJAREA 

MALULUI, CURATIREA LOCUINTEI SI MOBILIERULUI, DEZINFECTAREA 
INCAPERILOR, REPARAREA AV ARIILOR SPRIJINITI MORAL SI MATERIAL OAMENII 
AFECTATI DE INUNDATII PRIN GAZDUIRE, DONA.RE DE BUNURI MATERIALE, 
ALIMENTE, MEDICAMENTE. 

IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR NEEXPLODATE 

• NU LE ATINGETI; 
• NU LE LOVITI SAU MISCATI; 
• NU LE INTRODUCETI IN FOC; 
• NU INCERCATI SA DEMONTAT! FOCOASELE SAU ALTE ELEMENTE COMPONENTE; 
• NU LASATI COPII SA SE JOACE CU ASEMENEA COMPONENTE; 
• NU RIDICATI, NU TRANSPORTAT! SAU INTRODUCETI MUNITIILE NEEXPLODATE IN 

INCAPERI, LOCUINTE SAU GRAMEZI DE FIER VECHI; 
• IN ZONELE UNDE SE PRESUPUNE CA AR EXIST A MUNITII NEEXPLODATE NU 

EXECUTATI LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE, SAPATURI MANUALE, NU 
APRINDETI FOCUL SI INTERZICETI CIRCULATIA VEHICULELOR, OAMENILOR SI 
ANIMALELOR; 

• CAND SE EXECUTA LUCRARI SI SE DEPISTEAZA, CU OCAZIA SAPATURILOR, MUNITII 
NEEXPLODATE, SE SISTEAZA IMEDIAT LUCRARILE, SE INDEPARTEAZA INTREGUL 
PERSONAL DIN ZONA PERICULOASA SI SE ANUNTA ORGANELE DE INTERVENTIE; 

• CAND LUATI LA CUNOSTINTA DESPRE EXISTENTA LOR, ANUNTATI IMEDIAT 
ORGANUL DE POLITIE CEL MAI APROPIAT SAU INSPECTORATUL DE PROTECTIE 
CIVILA. 

IN CAZ DE CUTREMUR 

• PASTRA TI-V A CALMUL, NU INTRATI IN PANICA ; 
• INCHIDETI SURSELE DE FOC ; 
• DESCHIDETI USILE SI DEPARTATI-V A DE FERESTRE SAU BALCOANE ; 
• ADAPOSTITI-VA SUB O GRINDA, LANGA UN PERETE DE REZISTENTA, TOC DE USA, 

SUB BIROU SAU O MASA SOLIDA ; 
• NU FUGITI PE USA, NU SARITI PE GEAM, NU ALERGA TI PE SCARI, NU UTILIZA TI 

LIFTUL; 
• DACA SUNTETI PE STRADA, DEPARTATI-VA DE CLADIRI, STALPI SAU ALTE OBIECTE 

AFLATE IN ECHILIBRU PRECAR, DEPLASA TI-VA CAT MAI DEPARTE DE CLADIRI, 
FERITI-VA DE CADEREA TENCUIELILOR, COSURILOR, PARAPETELOR, EVITATI 
AGLOMERATIA, NU ALERGA TI; 
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• NU BLOCA TI STRAZILE, LASA TI CALE LIBERA PENTRU MASINILE SALVARII, 
POMPIERILOR, ECHIPELOR DE INTERVENTIE ; 

• IMEDIAT SI RAMANETI IN MASINA ; 
• CAND MASINA ESTE STATIONATA LANGA CLADIRE, ESTE BINE SA 

PARASITI MASINA IMEDIAT SI SA VA INDEPARTAT! DE ACEASTA; 

• ASCULT A TI NUMAI ANUNTURILE POSTURILOR DE RADIO SI TELEVIZIUNE SI 
RECOMANDARILE ORGANELOR IN DREPT. 

DUPA CUTREMUR 

• NU PARASI IMEDIAT LOCUL IN CARE TE AFLI; 
• LA PARASIREALOCUINTEILUATI ACTELEDEIDENTITATE, UNMIJLOC DE 

ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO SI OBIECTE PERSONALE; 
• INCHIDE INSTALA TIA DE GAZ SI ELECTRICA; 
• NU FOLOSI FOC DESCHIS ; 
• DACA S-A DECLANSAT UN INCENDIU, INCEARCA SA-L STINGI; 
• ANUNTA SERVICIILB SPECIALE DE INTERVENTIE; 
• ACORDA PRIMUL AJUTOR CELOR AFECTATI; 
• CALMEAZA PERSOANELE INTRA TE IN PANICA SAU SPERIA TE, IN SPECIAL COPIII; 
• IMBRACA-TE CORESPUNZATOR ANOTIMPULUI; 
• DUPA SEISM PARASESTE CU CALM CLADIREA FARA A LUA LUCRURI 

INUTILE, VERIFICA MAI INT AI SCARA SI DRUMUL DE IESIRE ; 
• DA PRIORITATE CELORR.A.NITI,COPIILOR, BATRANILOR SI FEMEILOR; 
• NU ATINGE CONDUCTORII ELECTRICI SAU ALTE INSTALATII ELECTRICE. 
• COMBATE ZVONURILE, STIRILE FALSE, PANICA SI DEZORDINEA; 
• EVIT A, PE CAT POSIBIL, CIRCULATIA PE STRAZI ; 
• AJUTA ECHIPELE SPECIALIZATE DE NTERVENTIE, RESPECTAND DISPOZITIILE 

ACESTORA. 
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