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LOCURI DE EVACUARE A POPULAȚIEI ÎN CAZ DE INUNDAȚII 

Evacuarea este măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei 
situaţii de urgenţă sau la declararea stării de alertă, şi constă în scoaterea din zonele afectate sau 
potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, 
animalelor, bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone sau în localităţi care asigură condiţii de 
protecţie şi supravieţuire. 

1. SOS. ODĂI, NR. 3-5 

2. PARC BAZILESCU 

3.  COMPLEX ROMEXPO 

4. PARC KISELEFF     

5. COMPLEX BĂNEASA SHOPING  

6.  PARC ACADEMIA ROMÂNĂ 

7. PIAȚA GEORGE ENESCU 

8. PARC GARA DE NORD                                     

În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori 
după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. 

Exista posibilitatea ca sa primiti mesaje sa evacuati zona in care va gasiti. Toate informatiile 
necesare pentru evacuare vor fi transmise la radio si TV sau vor fi anuntate prin sistemul de 
amplificare al masinilor de politie si sistemul de alarmare al populației. 
Daca vi se comunica sa evacuati zona, aveti grija sa impachetati urmatoarele: 
- Articole de toaleta si doua randuri de haine; 
- Medicamente prescrise si alte medicamente necesare; 
- Acte de identitate, bani, permisul de conducere, etc.; 
- Dupa aceea luati toate masurile de prevedere obisnuite pentru o plecare de acasa de o zi. Pe 
perioada absentei dumneavoastra, politia va va asigura securitatea locuintei. 

La evacuare trebuie avut in vedere aspectul autoevacuării populaţiei.  Derularea acestei 
activităţi impune intervenţia organelor specializate ale autorităţilor administraţiei publice pentru 
evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii 
şi actelor antisociale. 

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 se stabilesc de instituțiile 
specializate. 

Evacuarea se poate face: 
1. Cu automobilul personal, urmand urmatoarele reguli: 

 urmati ruta cea mai cunoscuta sau pe cea anuntata pe radio, spre unul din principalele 
Centre de Primire 

 de-a lungul traseului, echipaje de politie va vor da instructiuni 
2. Cu autobuze special desemnate: 



Page 2 of 2 
 

 acestea se vor afla la puncte de imbarcare anuntate prin megafoanele politiei, prin sistemul 
de alarmare sau prin comunicate Radio-TV. 

Locurile unde se poate face evacuarea sunt: 
 La prieteni sau rude. Daca puteti deplasati-va la prieteni sau membrii ai familiei, care se afla 

in afara zonei afectate. 
 La Centrele de Primire. Centrele de Primire sunt special amenajate pentru a va asigura 

hrana, adapostul si asistenta medicala. 
 


