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FIŞA LOCALITĂŢII 

 
    

 

LOCALITATE     POIANA  TEIULUI          
                              

Adresa sediului primăriei    POIANA TEIULUI               

sat POIANA TEIULUI     

Adresa sediului primăriei Tel. 266250                       

Telefon, Fax, E-mail     Fax. 266025                         

Operatori  economici/instituţii în subordine                           Adresă, Telefon, Fax, E-mail - pentru fiecare     

PRIMAR   Nume şi prenume   BIIA PETRU                                

Telefon serviciu  266250 

Telefon domiciliu   266111                                                             

SECRETAR Nume şi prenume   ANDRIES ALECU                                

Telefon serviciu  266025 

Telefon domiciliu 257078                                                              

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor/inspector de protecţie civilă                                                   

Nume şi prenume   ERHAN GHEORGHITA                                

Telefon serviciu  266025 

Telefon domiciliu  266646  

Certificat de competentă - termen de valabilitate                                                            

 

 

1. Date generale privind localitatea: 

Populaţia Nr. Locuitor 

                    Comună  POIANA TEIULUI                                                 5207 

                    Satul      DREPTU 701 

                    Satul      PR. FAGULUI 311 

                    Satul      SAVINESTI 327 

                    Satul      GALU 448 

                    Satul      RUSENI 154 

                    Satul     POIANA TEIULUI 625 

                    Satul     TOPOLICENI                                 345 

                    Satul      ROSENI 78 

                    Satul      CALUGARENI 76 

                    Satul      POIANA LARGULUI 1025 

                    Satul     PETRU  VODA 1137 

Suprafaţa totală                                               Ha 16564,3576 

                    în intravilan                                                Ha  1095,6474 

                    în extravilan                                                Ha  15468,7102 

 

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine 
Denumire Domeniul de activitate      Riscuri specifice      

   

   

   

   

   

   

 

3. Tipuri de riscuri specifice : 

 DA NU Detalii   

A. Riscuri naturale :                                 
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fenomene meteorologice periculoase                 X  Inundatii-ghetari 

alunecări de teren                                 X  Zona Petru-Voda 

incendii de pădure                                 X   

avalanşe  X  

fenomene distructive de origine geologică           X  

B. Riscuri tehnologice:                              

accidente, avarii, incendii şi explozii             X  

poluare ape                                         X  

prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau 

amenajări 

 X  

avarii la utilităţile publice                      X  Aductiunile  de  apa potabila 

muniţie neexplodată                                X   

C. Riscuri biologice:                                

îmbolnăviri în masă                                 X  

epidemii  X  

epizootii/zoonoze                                   X  

 

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă: 

Constituirea comitetului local pentru situaţii de 

urgenţă 

Da 

Regulamentul privind structura organizatorică, 

atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetului local 

pentru situaţii de urgenţă                                              

 

Organizarea pregătirii pentru intervenţie                  

Nivelul de pregătire a personalului                       Mediu 

Asigurarea înştiinţării şi alarmării                       

- centrală telefonică nr.                               266025 

- tipul                                                 Romtelecom 

- nr. abonaţi                                            

- telefon primărie                                      266025 

- telefon post poliţie                                  266058 

- fax                                                    

- radioreceptor                                              4 

- sirenă electrică                                           2 

- clopote biserici                                           7 

Asigurarea protecţiei prin adăpostire                      

- nr. subsoluri, pivniţe, crame                         1211 

- suprafaţa (mp)                                        5600 

- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost               

- suprafaţa (mp)                                         

Adăposturi de protecţie civilă, din care:                  

- cu sisteme de filtroventilaţie                         

- fără sisteme de filtroventilaţie                       

Asigurarea protecţiei N.B.C.                               

- existenţa mijloacelor de protecţie individuală 

(cartuşe filtrante sorbante nr. ....)                       

 

- nr. măşti contra gazelor                                  2 

- nr. complete de protecţie                              

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară                  

- nr. dispensare medicale                                    2 

- nr. cadre medii                                            4 

- nr. medici                                                 2 



 3 

- nr. dispensare sanitar-veterinare                        1 

- nr. medici veterinari                                    1 

- nr. tehnicieni                                           2 

- nr. laboratoare medicale                               

- nr. laboratoare sanitar-veterinare                     

Asigurarea acţiunilor de evacuare                         Da 

Logistica acţiunilor de intervenţie                        

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă          Da 

 

5. Alimentarea cu apă 

Necesarul de apă                       

Rezerva de apă de incendiu asigurată  120  mc 

Hidranţi exteriori                       32 

             - în funcţiune                         32 

             - dezafectaţi                        

             - defecţi                            

Rampe de alimentare la surse naturale  

             - în funcţiune                           2 

             - dezafectate                        

             - defecte                            

 

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă 

Notificare      Da 

Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie  Da 

Amplasarea locului de conducere               

Alarmarea populaţiei din zona de pericol      Da 

Măsuri de intervenţie operativă               Da 

Conducerea acţiunilor de intervenţie          Da 

Forţe şi mijloace                             Da 

Cooperarea cu alte forţe                      Da 

 

7. Sisteme de anunţare alarmare 

       Sirene  

       Clopote  

       Orice alte mijloace  

  

  

 

8. Căi de acces 

Localizare    
* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, 

inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii 

sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.). 

Situaţia existentă         

  

  

  

 

9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

9a. Date generale 

Categoria            3 

Autospecială(e)/utilaj de stingere * tip/numărul  



 4 

pentru fiecare tip                                          

Personal angajat * număr/dacă are certificat de 

formare/evaluare                                             

    1 

Personal voluntar * număr/dacă are certificat de 

formare/evaluare                                            

   53 

Numărul specialiştilor pentru activitatea de 

prevenire 

   10 

 

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă 

Pregătirea personalului                                              Mediu  

Număr controale efectuate                                           

Număr sancţiuni aplicate                                            

Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor 

activităţi:      

 

             - lucrul cu foc deschis                                             

             - depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi 

reziduurilor combustibile 

 

             - lucrările premergătoare şi pe timpul 

sezonului rece              

 Da 

             - lucrările premergătoare şi pe timpul 

perioadelor caniculare şi  secetoase 

 Da 

 


