MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nesecret
Anexa nr. 1
la nr.1233876

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ

FIŞA LOCALITĂŢII

LOCALITATE

Denumire localitate

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

Adresa sediului primăriei Loc. ROMANASI, NR.39
Telefon 0260624120 , fax, 0260624025 E-mail

OPERATORII ECONOMICI/
INSTITUŢII ÎN
SUBORDINE

PRIMAR

COMUNA ROMANASI

primariaromanasi@yahoo.com

primariacuzaplac@
Adresa, Telefon, Fax,
E-mail, pentru fiecare

Nume şi prenume: BUDA IOAN
Telefon serviciu: 0732148325
Telefon domiciliu:0727484798

SECRETAR

Nume şi prenume:CHICHISAN REMUS
Telefon serviciu: 0260624120
Telefon domiciliu:0727800019

CADRU TEHNIC CU
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/ INSPECTOR
DE PROTECŢIE CIVILĂ

Nume şi prenume:ANDREI CRISTIAN TRAIAN
Telefon serviciu: 0260624120
Telefon domiciliu:0727800031
Certificat de competenţă – termen de valabilitate :
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1. DATE GENERALE PRIVIND LOCALITATEA:
Populaţia

Nr. locuitori

COMUNA ROMANASI

2996

Satul ROMANASI

945

Satul CHICHISA

254

Satul CIUMARNA

508

Satul PAUSA

557

Satul POARTA SALAJULUI

435

Satul ROMITA
Suprafaţa totală

298
5996 HA

- în intravilan (ha)

523 HA

- în extravilan (ha)

5473 HA

2. OPERATORI ECONOMICI / INSTITUŢII PUBLICE ÎN SUBORDINE
Denumire

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

3. TIPURI DE RISCURI SPECIFICE
A. RISCURI NATURALE:

DA

- fenomenele meteorologice periculoase

X

- alunecări de teren

X

- incendii de pădure

X

NU

DETALII
Ploi torentiale , caderi de
grindina , ninsori
ambundente .
Dj-108A- dealul Boiste
Coastea Ungurului ,
corboaia , Ciumernii, Saca
,

- avalanşe

X

- fenomene distructive de origine geologică

X

B. RISCURI TEHNOLOGICE:
- accidente, avarii, incendii şi explozii

X

- poluare ape

X
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Raul Agrij , Valea Rastolt
, Val;ea Ciumernii, Valea
Treznii

- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

X

- avarii la utilităţile publice

X

- muniţie neexplodată

X

Alimentarea cu energie
electrica , telefonie ,
reteaua de alimentare cu
apa
Dealul Boanca

- îmbolnăviri în masă

X

La scoli , la gradinite

- epidemii

X

- epizootii / zoonoze

X

La restaurantele si salile de
nunti din comuna: Perla
Meses, La Montana, Desire
,Colt de rai, KM 61,.
Fermele de ovinesi bovine:
AF Tap, Buda Ioan, Tiriac
Marius,

C. RISCURI BIOLOGICE:

4. SISTEMUL DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ:
HCL nr.
Constituirea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă
Regulamentul
privind
structura Anexa nr.1la HCL54 din 28.11.2008
organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi
dotarea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă
Anexa nr.2 la HCL54 din 28.11.2008
Organizarea pregătirii pentru intervenţie
Nivelul de pregătire a personalului

Bun

Asigurarea înştiinţării şi alarmării
- centrală telefonică nr.
- tipul

Automata

- nr. abonaţi

410

- telefon primărie

0260624120

- telefon post poliţie

1260624000

- fax

0260624025

- radioreceptor

-

- sirenă electrică

1

- clopote biserici

7

3

Asigurarea protecţiei prin adăpostire
- nr. subsoluri, pivniţe, crame

1010

- 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

-

- nr. măşti contra gazelor

-

- nr. complete de protecţie

-

Asigurarea sanitară şi sanitar – veterinară
- nr. dispensare medicale

1

- nr. cadre medii

2

- nr. dispensare sanitar – veterinare

1

- nr. medici veterinari

1

- nr. tehnicieni

1

- nr. laboratoare medicale

1

- nr. laboratoare sanitar – veterinare-

1

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Buna

Logistica acţiunilor de intervenţie

Buna

Elaborarea planurilor pentru situaţii
de urgenţă

Sunt in curs de evaluare

5. ALIMENTAREA CU APĂ
Necesarul de apă
Rezerva de apă de incendii asigurată

80 m3

Hidranţi exteriori

7

- în funcţiune

7

- dezafectaţi

0

- defecţi

0
4

11

Rampe de alimentare la surse naturale
- în funcţiune

11

- dezafectate

-

- defecte

-

6. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Activitatea comitetului pentru
situatii de urgenta din comuna
Romanas,a.s.v.s.u.,a
formatiunilor
cu
care
se
coopereaza
si
a
cetatenilor,privind
organizarea,conducerea
si
desfacerea
actiunilor
de
prevenire,protectie,limitare
si
evacuare
a
populatiei
prevazute
in
planurile
de
cooperare,pentru limitarea si
inlaturarea
urmarilor
unui
accident.
Se
face
de
echipa
de
instiintare-alarmare
Conducerea se realizeaza la
fata locului
Prin
intermediul
sirenei
electrice
si
clopote
de
biserica
Organizeaza
interventia
cu
forte
si
mijloace
din
localitatile;
Monitorizeaza
permanent
evolutia norului toxic si face
calcule de prognoza privind
suprafata
de
raspandire,directia
de
deplasare
si
persistenta
substantei,in
functie
de
conditiile
meteo-climaterice
existente.
Constituie
dispozitivele de interventie
si organizarea ,cooperarea si
spijinul
fortelor
care
actioneaza
in
zona
accidentului;
Ia
masuri
de
acordare
a
primului ajutor si a ranilor

Notificare

Înştiinţare şi pregătirea pentru
intervenţie
Amplasarea locului de conducere
Alarmarea populaţiei din zona de pericol
Măsuri de intervenţie operativă
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si intoxicatiilor
Conducerea se relizat la fata
locului in conditii bune
SVSU al comunei,ISU,POROLISSUM
al Judetului Salaj cu doua
autospeciale(una
pentru
descarcare si una de lucru cu
apa si spuma)

Conducerea acţiunilor de intervenţie
Cooperarea cu alte forţe

7. SISTEME DE ANUNŢARE ALARMARE
Clopote

7

Sirenă electrică

1

8. CĂI DE ACCES
Localizare

Situaţia existentă

-----------------

---------------------

-----------------

---------------------

------------------

--------------------

--------------------

-----------------------

* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii
condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).
9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
9a. DATE GENERALE
Categoria
Autospecială(e) / utilaj de stingere - tip /
numărul pentru fiecare tip
Personal angajat - număr / dacă are certificat de
formare/evaluare
Personal voluntar - număr / dacă are certificat
de formare/evaluare
Numărul specialiştilor pentru activitatea
de prevenire

Motoponpǎ -2
0
20
6

9b. COMPONENTA PREVENTIVĂ DIN SERVICIUL VOLUNTAR DE URGENŢĂ

6

Pregătirea personalului

6

Număr controale efectuate

250

Număr sancţiuni aplicate

0

Organizarea la nivelul localităţii a
următoarelor activităţi:
- lucrul cu foc deschis

Doar in urma autorizarii

- depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor
combustibile
- lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece

Serviciu de coserit

- lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor
caniculare şi secetoase

SEF SVSU
ANDREI CRISTIAN TRAIAN
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