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EVACUAREA - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii 
unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod 
organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi 
dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi 
valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.  

Pe timpul acestei activităţii se va urmării cu precădere :  

 asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere , în locurile în care acestea vor fi 
evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru 

 asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare 

 evidenţa populaţiei evacuate și a populației care se autoevacuează 

  asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate 

 instalarea taberelor de sinistraţi 

 recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii) 

  evacuarea animalelor 

 evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu 

 securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi 

  controlul şi dirijarea circulaţiei 
În funcţie de situaţia când se execută avem:  

‐ evacuarea în caz de dezastre; 
‐  în caz de război sau perioada de tensiune (criză) urmată sau nu de conflict armat. 

Trecerea la executarea actiunii de evacuare in situatii de dezastre se hotaraste de primar sau de prefect, 
dupa caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent.  
In situatii de conflict armat, evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea 
ministrului apararii.  
Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea instituţiilor statului, continuarea 
producţiei de apărare, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale în situaţii 
speciale. Evacuarea este măsura de protecţie la care se recurge în situaţii extreme, indiferent că este vorba 
de conflict armat sau de dezastru natural ori tehnologic. 
    În cazul producerii unor dezastre, prin organizarea şi executarea evecuării se urmăreşte scoaterea din 
zona afectată a întregii populaţii în vederea protejării. Tot în cadrul evacuării se iau măsuri de asigurare a 
necesarului pentru desfăşurarea normală a activităţilor sociale: asigurarea asistenţei medicale, cazare, 
hrănire, evidenţa populaţiei. 

      În cazul producerii unui dezastru – calamitate naturală sau accident tehnologic major – se recurge la 
evacuare atunci când gravitatea pericolului atinge un grad ridicat, făcând obligatorie părăsirea 
amplasamentului cotidian de către un grup sau o comunitate umană. Aceasta presupune crearea 
accidentală a unor condiţii improprii vieţii şi activităţii sociale, când mijloacele de protecţie sau măsurile 
de adăpostire nu înlătură, în totalitate sau într-o măsură suficientă, pericolul. 

        La planificarea şi organizarea evacuării trebuie să se ţină cont de complexitatea mare a acţiunii 
generată de : 

 necesitatea asigurării transportului unui număr mare de persoane , în special din categoria celor ce 
necesită o protecţie deosebită –bătrâni, bolnavi, copii); 

 posibilitatea asigurării mijloacelor de transport necesare şi a carburanţilor aferenţi, întocmirea unei 
planificări amănunţite a graficelor de transport; 

 necesitatea asigurării şi pregătirii personalului de specialitate care să îndeplinească misiunile de 
conducere, executare şi asigurare a acţiunilor de evacuare; 

 luarea în considerare, în anumite condiţii, a necesităţii executării reevacuării; 

 greutăţi în ceea ce priveşte asigurarea acţiunilor de evacuare; 
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 posibilităţile de cazare şi asigurare a traiului în raioanele de evacuare. 
Cazarea și adăpostirea. Asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în 
adăposturi colective se face astfel: 

 în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, Ministerul Afacerilor 
Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi prin Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor 
operative cu produse din rezerva de stat; 

 ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Ministerul 
Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
(ANRSPS), în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. 

 Asigurare apă şi hrană .  Asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 

 în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: autorităţile 
administraţiei publice locale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), în condiţiile aprobării legale a 
intervenţiilor operative cu produse din rezerva de stat 

 asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii şi distribuţiei ajutoarelor umanitare 
de urgenţă: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), 
autorităţile administraţiei publice locale, Societatea Naţională de Cruce Roşie, organizaţii 
neguvernamentale 

Executarea evacuărilor se face la ordin şi trebuie pregătită în detaliu, în aşa fel încât să se poată 
executa în cea mai perfectă Ordine. 

În caz de conflict armat. Conform H.G. 1222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de 
evacuare, în caz de conflict militar , termenul maxim de evacuare este: 

- 3 zile, pentru autorităţile publice centrale şi locale; 
- 6 zile, pentru instituţii publice, agenţi economici şi populaţie, cu excepţia celor din 

municipiul Bucureşti; 
- 8 zile , pentru instituţiile publice , agenţii economici şi populaţia din municipiul Bucureşti             

La evacuare, în principiu, se desfășoară următoarele activităţi: 
- Se stabilesc localităţile, instituţiile şi agenţii economici care se evacuează; 
- Se stabilesc numărul şi structura populaţiei (salariaţilor) care se evacuează; 
- Se stabilesc natura şi cantitatea bunurilor care se evacuează; 
- Se stabilesc raioanele şi localităţile în care se execută evacuarea; 
- Se stabilesc mijoacele de transport şi itinerariile pe care se execută evacuarea; 
- Se stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării; 
- Se execută recunoaşterea raioanelor şi localităţilor în care se execută evacuarea; 
- Se analizează posibilitaţile de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor, de depozitare 

a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor; 
- Se identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. 

Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: 
- aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate; 
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor; 
- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară; 
- cazarea (camparea) evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor; 
- asigurarea financiară. 

 


