Anexa 10

Comuna Teliucu Inferior

C.L.S.U.
SCHEMA
fluxului informaţional – decizional
pentru toate tipurile de risc
- comandă - raport
- informare – înştiinţare
ISU- Hunedoara
Centrul Operaţional pentru
Situaţii de Urgenţă
Tel. 214220, 214221, 112
Fax. 211212
E-mail protcivhd@yahoo.com

COMITETUL LOCAL PT.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
Comuna Teliucu Inferior
Tel. 0254-738105., Fax 0254-738253
Centrul operativ cu act. temporară

Servicii
profesioniste
de intervenţie

Poliţia Tel.
711212
Pol.com.
025473814
1
Tel…….

Dispensa
Tel…….
738139
738246

POPULAŢIA
ZONA DE RISC/DISTRUGERI

Inspector protectie civila
Tatar Marcel

S.V.S.U
Tel….
738105
738253

Loc de conducere

Cooperare
(Celule de
urgenţă )
SC Mecanica
Tel 738300
Drum.Judeţene
Tel. 711826

- Populaţia şi
salariaţii din
comuna Teliucu
Inferior,
2564
Sediu com. 1980
- Sate
aparţinătoare
Teliucu Sup.
308
Cincis-C-736
Izvoarele134
TeliucuInferi
1386or
- Localităţile
vecine
Com……………
.
Tel.
…………….

PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
LOCURI/SPAŢII
de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora

Denumirea amplasamentului

Scoala Generala I-VIII
Internat
Gradinita
Total

Adresa

Zorilor
Aleea Morii
Zorilor

Denumirea amplasamentului

Adresa

Şcoala generală
Grădiniţa
Motel Cincis
Casa Alba
Baza nautica ICSH
Motel Ariana Turism
Total

-

Şcoala generală I-IV
Şcoala generală I-IV
Total

-

Şcoala generală

-

Total

-

Dist.
faţă de
oraş (km)
Teliucu Inferior
Dist.
faţă de
oraş (km)
Cincis-Cerna
-

Nr.
camere

Nr.persoane
ce pot fi
adăpostite

12
2
2
16

120
20
20
160
Nr.persoane
Nr.
ce pot fi
camere
adăpostite

4
1
28
30
3
4
70
Teliucu Superior +Frontul II
1
1
2
Izvoarele
2
2

40
10
58
60
12
10
190
10
10
20
20
20

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
= Primăria comunei Teliucu Inferior =

Anexa nr. 12

PLANIFICAREA
exerciţiilor/aplicaţiilor şi pregătirii, conform reglementărilor tehnice specifice
1.- Pe linie de Protecţie Civilă :
- exerciţii de alarmare publică – o dată la 3 ani ;
- concursuri cu unităţile de învăţământ – o dată la 1 an ;
- activităţi de consultanţă, completare a documentelor, verificarea bazei materiale,
participarea la antrenamentele echipelor specializate ale operatorilor economici
sursă de risc ;
- instructaje lunare la IJSU ;
- cursuri de pregătire – la ordin ;
- activităţi pe linia mediului, conform HGR 95/2003 ;
2.- Pe linie de Situaţii de Urgenţă ( pompieri ) :
- pregătire de specialitate – lunar – voluntari;
- instructaj periodic lunar în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
- aplicaţii la operatorii economici – , conform graficului din contractele încheiate ;
- pregătirea pentru concursuri profesionale – înainte de fiecare fază a concursului,
activităţi de prevenire la gospodăriile populaţiei, la şcoli şi grădiniţe, prin
distribuirea de material didactic şi discuţii cu factorii de răspundere ;
- instructaj periodic pe linia protecţiei muncii .

Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR
DE ACORD,
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR,
Pupeza Daniel Gheorghe Sorin

Nr.___________din_____________

_______________

RAPORT OPERATIV
PRIVIND FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
PRODUSE ÎN DATA DE……………………..
1. MODUL ÎN CARE S-A PRODUS FENOMENUL HIDROMETEOROLOGIC PERICULOS
1.1. Cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere
a acestora………………………………………………………………………………………….
1.2. Cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă
existent……………………………………………………………………………………………
1.3. Revărsări cursuri de ape……………………………………………………………………...
1.4. Blocaje gheţuri……………………………………………………………………………….
1.5. Scurgeri de pe versanţi……………………………………………………………………….
1.6. Căderi de grindină……………………………………………………………………………
1.7. Furtună……………………………………………………………………………………….
1.8. Căderi masive de zăpadă……………………………………………………………………..
1.9. Mărimi caracteristice de apărare atinse………………………………………………………
1.10. Debite maxime înregistrate…………………………………………………………………
1.11. Alunecări de teren…………………………………………………………………………..
2. MĂSURILE LUATE DE CĂTRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ:
2.1. Avertizarea populaţiei………………………………………………………………………..
2.2. Forţe de intervenţie care acţionează………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2.3. Evacuarea populaţiei…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2.4. Aprovizionarea cu apă potabilă şi obiecte de primă necesitate a sinistraţilor………………..
…………………………………………………………………………………………………….
2.5. Modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.6. Volume atinse în acumulările permanente şi nepermanente…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.7. Manevre efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2.8. Probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
3. MĂSURI NECESARE PENTRU EMITEREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR (tăierea
controlată a digurilor, evacuarea apei din incinte, etc.)…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
4. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE AFECTATE…………………………………………………

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
= Primăria comunei Teliucu Inferior =

Anexa nr. 8

TABEL
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate
de producerea unei situaţii de urgenţă
Nr.
crt

Cine afectează

Ce afectează :
Inundaţii :
1.- Loc. Teliucu Inferior : str. Principala, str. Minei, str. Trandafirilor,
str. Trandafirilor, str. Cantinei, str. Pomilor, str. Stuparilor, str.
Ograzilor – malul râului Cerna de la Biserica Ortodaxa – Triaj
L= 0,7 Km;

1

Râul Cerna

2

Barajul CincisCerna

1.- Loc. Teliucu Inferior : centrul economic al comunei , aprox. 1.800
locuitori
2.- Teliucu Superior : toată localitatea , aprox. 150 locuitori

3

Râul Runc

5

ApaProd
Hunedoara -statie
SC.Austin Powder
Exploziv SRL

1. – Loc. Teliucu Superior – Frontul II malul râului Runc -154
locuitori L = 0.2 Km,
Accidente tehnologice :
- scăpări de clor
- nu pune probleme deoarece cantitatea în instalaţii este mică
- descarcare –incarcare materiale explozive in mijloacele de trasport
- transportul in interiorul depozitului
- magazie depozitare si camerele de distributie

6.

Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

( model )

RAPORT – SINTEZĂ
pentru data (perioada)_________________
Reprezintă documentul informativ prin care CLSU aduce la cunoştinţă
CJSU, prin secretariatul tehnic al acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de
evacuare în curs sau executate. Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul
fiecărei zile şi la încheierea acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sinteză cuprinde :
- concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia
asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra desfăşurării
evacuării ;
- acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare, pe
categorii şi localităţi :
- acţiunile planificate şi neexecutate ;
- alte date solicitate de eşalonul superior.
Vicepreşedintele C.L.S.U
Viceprimar,
Modirca Mircea

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNA TELIUCU INFERIOR

Anexa 8.1

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr.___________din_____________

RAPORT OPERATIV
PRIVIND____________________________________________________
( situaţia de urgenţă produsă : CUTREMUR, ALUNECARE DE TEREN )
1.- Locul, data şi ora :_____________________________________________________________
1.1.- Elementele descriptive ale dezastrului : ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.- Situaţia la locul evenimentului : __________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.1.- Persoane decedate : ______________________________________________________
2.2.- Persoane traumatizate : ___________________________________________________
2.2.1.- Pierderi de vieţi : __________________________________________________
2.2.2.- Răniţi : __________________________________________________________
2.2.3.- Alte traume : (arşi, contaminaţi, etc. ) : ________________________________
2.3.- Persoane în pericol : _____________________________________________________
2.3.1.- Evacuate : _______________________________________________________
2.3.2.- Relocate : ________________________________________________________
2.4.- Locuinţe afectate : _______________________________________________________
2.4.1.- Distruse : ________________________________________________________
2.4.2.- Avariate : ________________________________________________________
2.5.- Anexe gospodăreşti afectate :
2.5.1.- Distruse : ________________________________________________________
2.5.2.- Avariate : ________________________________________________________
2.6.- Suprafaţa de manifestare a dezastrului :
2.6.1.- Judeţ : ___________________________________________________________
2.6.2.- Localităţi : _______________________________________________________
2.7.- Surse de mare risc afectate : _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.8.- Obiective socio-economice afectate : ________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.9.- Căi de comunicaţii afectate :
2.9.1.- Drumuri naţionale :
2.9.1.1. – Avariate : ________________________________________________
2.9.1.2. – Distruse : ________________________________________________
2.9.2.- Drumuri judeţene :
2.9.2.1. – Avariate : ________________________________________________
2.9.2.2. – Distruse : ________________________________________________
2.9.3.- Drumuri comunale :
2.9.3.1. – Avariate : ________________________________________________

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DE ACORD,

PRIMAR,
Pupeza Daniel
Gheorghe Sorin

Nr.___________din_____________

_______________

RAPORT
DE EVALUARE A INTERVENŢIEI
LA CUTREMUR/ALUNECARE DE TEREN
LA DATA DE __________________
1. LOCUL, DATA ŞI ORA PRODUCERII SITUAŢIEI DE URGENŢĂ SPECIFICĂ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. CAUZA ŞI ÎMPREJURĂRILE DECLANŞĂRII DEZASTRULUI :
2.1. Cutremur
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.2. Alunecare de teren
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. EFECTELE DEZASTRULUI :
PA G U B E :

EFECTELE DEZASTRULUI
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
evacuate
salvate
2. Numărul de persoane
izolate
dispărute
decedate (nominal – numele şi prenumele,
vârsta, localitatea unde a decedat şi cauza
decesului)
afectate
3. Localităţi (numeric )
izolate

CANTITATIVE

=
=
=
=
=
=

VALORICE

-

=

-

acces la drumurile publice

=

-

acces la aliment. cu energ.electr.

=

-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

RAPORT DE INTERVENŢIE LA INCENDII
NR.______DIN________________

În ziua de _____, luna_________________, ora_________, SVSU Teliucu Inferior a
intervenit
cu
______________________,
sub
comanda
__________________,
funcţia___________________, s-a deplasat în localitatea ____________________, la
obiectiv______________, aparţinând___________________, unde a izbucnit un incendiu
la_____________________ şi
s-a anunţat de către___________________, de la
telefon____________, că arde _________________.
SVSU Teliucu Inferior a parcurs distanţa de ______km şi a sosit la locul incendiului la
ora_____.
Situaţia incendiului :______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Măsuri luate pentru localizarea şi lichidarea incendiului (recunoaştere, cu ce forţe se
acţionează, numele şi prenumele pompierilor civili participanţi, nr. şi tipul liniilor de furtune, etc.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Forţe cerute în sprijin :__________________________________________________
Ora localizării incendiului :______________________________________________
Ora lichidării incendiului: _______________________________________________
Ora sosirii la sediul SVPC Teliucu Inferior: _______________________________
Au ars (natura, cantitatea, suprafaţa, etc.):_________________________________
_______________________________________________________________________
S-au degradat :________________________________________________________
Cauza incendiului :_____________________________________________________
Sursa de aprindere :____________________________________________________
Primul material care a ars :_______________________________________________
Împrejurarea :________________________________________________________
Victime:___________; salvări : persoane _______, animale _____________________,
bunuri materiale _____________________________în valoare de _______________________lei.
Dacă s-au produs evenimente :(accidente, defecţiuni tehnice, cauze, împrejurări, etc.) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele :

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
= Primăria comunei Teliucu Inferior =

Anexa nr. 13

RAPOARTE
operative şi de informare către eşalonul superior
( modele )
1.- Raport operativ privind fenomenele hidrologice periculoase
2.- Raport sinteză
3.- Raport operativ cutremure/alunecări de teren
4.- Raport de evaluare a intervenţiei la Cutremur/Alunecări de teren
5.- Raport incendii
Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR
= PROTECŢIA CIVILĂ =

SITUAŢIA

cu evidenţa principalelor mijloace şi utilaje întrebuinţate la int
în caz de calamităţi, catastrofe, evacuare şi în situaţii speciale din comu

Primăria
Mecanica
Trust Son
Silverlive
Primarie

TOTAL

Autobasculante
(capacitate în To )

16

20 -40

Macara - turn

S - 650

S - 1300

S - 1500

S – 1800

Cilindru compactor

5

7

8

10 – 20

Până la 10 KW

10 – 100 KW

Peste 100 KW

Electric

Autogen

Autoîncărcătoare

Aparat de
sudură

10

Grup electrogen

5

Buldozere

Peste 1,5

3

Automacarale
(capacitatea în To)

1,25 – 1,5

Agenţi
Economici
2

Escavatoare
(capacitatea cupei
în m.p. )

0,8 –1,0

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Capacităţi
tehnice

0,1 –0,6

Nr
crt

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

1

Inspector de Protecţie Civilă
Tatar Macel

1

1
1

1
1
1
1

1

2

4

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă
= TELIUCU INFERIOR =

Anexa nr. 14.2.

Stocul de materiale, scule, dispozitive,
utilaje şi mijloace de transport pentru intervenţie
la situaţii de urgenţă
= Pentru intervenţie în comuna Teliucu Inferior, asigurate de CLSU =
Nr. Denumirea materialelor, utilajelor U.
crt.
şi mijloacelor de transport
M.

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
A. Materiale de aparare
Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4m
Pari din lemn rotund esenţă tare
Piloţi din lemn rotund estenţă tare
Scânduri de 2,5 m, L=4 m
Dulapi + palplanşe (5 cm, L=4m)
Cozi de lemne pentru unelte
Profile metalice uşoare
Scoabe din oţel rotund
Cuie cu lungimi diferite
Sârmă neagră Ø 2-4 mm
Plasă de sârmă (zincată sau neagră)
Saci de 50/80 cm pentru pământ
Funii subţiri pt.asig. oamenilor
Piatra brută (blocuri de 15-30cm)
Pietriş sortat (Ø 7-15 mm)
Folii de polietilenă
Geotextil
B. Carburanţi si lubrifianţi
Motorină, benzină, ulei hidraulic
C. Mijloace de intervenţie
Lanterne tubulare sau cu
acumulatori
Bidoane şi canistre
Petrol lampant
Cazmale şi lopeţi cu cozi
Târnăcoape şi sape cu cozi
Furci de fier sau căngi cu cozi
Roabe metalice sau tărgi de lemn
Maiuri pentru compactat pământ
Berbeci de mână < 50 kg
Ciocane diferite
Cleşti de cuie
Barde pentru cioplit

Cantitati

Necesar Exis
tent
2
3
4
buc
buc
buc
mc
mc
buc
buc
buc
kg
kg
kg
buc
kg
mc
mc
mp
mp

De
completat
5

De unde se
acopera deficitul
din col.5. în per.de
interv. operative
6

1
0.5

Primarie
Primarie

6

Primarie

5
5

2
2

3
3

Primarie
Primarie

100

20
5
30
10

80

Primarie
Primarie
Primarie
Primarie

l

200

200

buc

5

2

3

Primarie

buc
l
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10

10

20
5
5
4
5

20
5
6
4
-

5
3
3

10
4
6

Primarie
Primarie
Primarie
Primarie

5

Primarie

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
= Primăria comunei Teliucu Inferior =

Anexa nr. 15

REGULI
de comportare în cazul producerii
unei situaţii de urgenţă
1.- REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE :
- învăţaţi semnalele transmise prin Protecţia Civilă ;
- păstraţi-vă calmul !
- deschideţi aparatele de radio şi/sau televizoarele şi ascultaţi comunicatele şi sfaturile transmise de autorităţile în drept ;
- dacă sunteţi evacuaţi, luaţi cu Dvs. o rezervă de alimente, pentru a o folosi pe timpul evacuării, până la încartiruire ;
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite prin Planul de intervenţie, îndrumările şi comunicatele CLSU şi ale Protecţiei
Civile, solicitaţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost, în caz de nevoie ;
- staţi departe de zonele afectate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie
- limitaţi convorbirile telefonice ; liniile telefonice pot fi necesare pentru apeluri de urgenţă ;
- atunci când sunteţi solicitaţi, ajutaţi echipele de intervenţie la deblocarea răniţilor, transportul acestora şi la alte acţiuni de
intervenţie ;
- NU RĂSPÂNDIŢI ŞI NU LUAŢI ÎN CONSIDERARE ZVONURILE!
2.- DUPĂ PRODUCEREA DEZASTRULUI, ACŢIONAŢI ASTFEL :
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările membrilor CLSU şi organelor de Protecţie Civilă ;
- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite ;
- nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate ;
- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte ;
- dacă simţiţi miros de gaze, deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze, părăsiţi casa şi anunţaţi
organele competente (dacă este posibil) ;
- dacă diferite aparate electrice sau electrocasnice sunt ude sau stau în apă, întrerupeţi întâi sursa principală de curent electric,
ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi, în final, conectaţi-le la priză ; (ATENŢIE, NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ
SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ ) ;
- dacă sunteţi sfătuit să vă evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru, fie prin autoecavuare( dacă aveţi mijloacele necesare), fie să
mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare care cuprinde strada Dvs.;
- verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi
NU CONSUMAŢI ALIMENTE CARE AU LUAT CONTACT CU APA DE INUNDAŢIE !
- urmăriţi instrucţiunile membrilor CLSU şi ale organelor de Protecţie Civilă în legătură cu folosirea apei şi a alimentelor ;
- dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost ;
- staţi departe de zonele dezastrului. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie ;
- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar dacă o faceţi, conduceţi cu atenţie ;
- telefonaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă altfel, autorităţile locale pot pierde timp,
căutându-vă ;
- nu ocupaţi liniile telefonice. Ele sunt necesare pentru apeluri de urgenţă ;
- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube sau stricăciuni. Fără să vreţi, creaţi panică.
3.- MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE
ALARMARE, ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ :
A.- „ALARMĂ AERIANĂ” :
1.- Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă :
- să execute măsurile prevăzute la acest semnal, cu ocazia instruirii pe linie de protecţie civilă ;
- să întrerupă lucrul sau alte preocupări ;
- acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică ;
- se întrerupe iluminatul interior şi exterior (pe timpul întunericului), cu excepţia iluminatului camuflat ;
- se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia „de marş” ;
- se ocupă, cât se poate de repede, locul în adăpost ;
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să oprească mijlocul de
transport de la sursa electrică şi, în urma pasagerilor, să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost ;
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de CLSU şi Protecţia Civilă ;
2.- Pentru cei ce se găsesc în localurile publice :
- să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea ;
- să-şi pună mijloacele de protecţie individuală în stare de pregătire ;
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Anexa nr. 1

LISTA
autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi
în analiza şi acoperirea riscurilor în
localitatea TELIUCU INFERIOR
(reactualizat Dispozitie 108/02.07.2012)
Nr.
crt.

Denumire
autoritate

1
1

2
Primărie

Coordonate
autoritate
3
Str. MINEI nr. 2
tel.
- 0254-738105 – primărie
fax :
- 0254-738253 – primărie
E-mail :
primariateliuc@gmail.com

2

3

Poliţie

Cabinet medical

4

Scoala Generala
I-VIII Teliucu
Inferior

5

Sucursala
Hidrocentrale
Haţeg

Str. Minei nr.42
Teliucu Inferior
(centru afaceri,etj.2)
Tel. 0254-738141
Str. Principala, nr. 17
0254- 738246

Str. Minei nr.42
Teliucu Inferior
(centru afaceri,parter)
0254- 7382139
Str. Zorilor nr. FN
Tel. 0254-738109

Str. Progresului nr. 38 bis
Tel.
- 0254-207402 - director
- 0254-207403 – dir.th.
- 0254-207407 - secretariat
- 0254-207422 – insp.pr.civ.

Persoane de contact

4
Pupeza Daniel Gheorghe Sorin
= PRIMAR =
Teliucu Inferior Str. Minei nr. 39
Tel. 0254-738421, 0728158789
Modirca Mircea
= VICEPRIMAR =
Cincis-Cerna. Str. Zorilor, nr.3
Tel. 0254-738675, 0728158790
Matei Sebastian Teodor
= SECRETAR COMUNA =
Hunedoara. Bd.Corvinu, bl.12/20
Tel. 0254-710458, 0722728000
Chebac Daniel
Sef Post Politie Teliucu Inferior
Cincis-Cerna, str. Principala, nr 18
Tel. 0254-738141, 0745-376588
Dr. Pus Florentina
= Medic de familie =
Teliucu Inferior, str. Minei nr. 26
Tel. 0254-738246, 0726450740
Dr. Branesc Smaranda
= Medic de familie =
Hunedoara, str.
Tel. 0354-402482, 0740-099418
Istrate Rodica
= DIRECTOR =
Hunedoara, bd. Dacia,nr.4,bl.E4 ap. 22
Tel. 0354-409224, 0721130340
Teodor Mircea
= DIRECTOR =
HAŢEG, str. I.L. Caragiale nr.15
Tel. 0254-777055, 0720-727406, 0744-572962
Draghici Ion
= DIRECTOR ADJ. =
HAŢEG, str. Sarmizegetusa nr. 5, ap.6
Tel. 0254-777643, 0720-327405, 0744-572963

Atribuţii în
P.A.A.R.
conform
Fişei
nr.____
5

1
COMUNA TELIUCU INFERIOR
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ETAPA

Acţiunea

Organizarea

Predezastru

Prognoza

Protecţie

În timpul
producerii
dezastrului

Notificarea

Postdezastru Evacuarea

ANEXA 3

SINOPTICUL
DE ACTIVITATE AL C.L.S.U.
Activităţi ce se desfăşoară
- însuşirea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare
la evacuare (L.481/2004, OMAI 1.184/2006 )
- însuşirea Regulamentului de funcţionare al CLSU
- stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru
- elaborarea procedurilor de acţiune pentru fiecare
membru al CLSU
- identificarea zonei de risc
- identificarea sistemului de supraveghere şi control
- stabilirea fluxului informaţional şi alarmarea
- evaluarea riscului
- stabilirea raioanelor de evacuare
- analiza condiţiilor geografice, hidrometeorologice,
geologice, de populaţie, de resurse
- identificarea şi completarea sistemelor de : notificare,
înştiinţare, alarmare, informare
- urmărirea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare
privind tipurile de risc ;
- stabilirea condiţiilor şi criteriilor de protecţie
colectivă, reguli de comportare
- urmărirea aplicării măsurilor d profilaxie
- identificarea şi asigurarea asistenţei medicale de
urgenţă
- elaborarea planului de pregătire pentru CL şi
populaţia din zona de risc
- controlul executării măsurilor
- alarmarea populaţiei predispuse la risc
- primirea notificării despre producerea unui dezastru
pe teritoriul administrativ al comunei Teliucu Inferior,
sau în zonele limitrofe
- activarea CLSU,
- alarmarea şi înştiinţarea factorilor de răspundere
- prevenirea localităţilor din zonele de pericol
- culegerea informaţiilor şi datelor suplimentare despre
dezastru
- analizarea situaţiei create
- elaborarea şi transmiterea dispoziţiilor preliminare
de evacuare
- cu aprobarea prefectului judeţului, alarmarea zonelor
din comunei Teliucu Inferior sau a localităţilor
aparţinătoare afectate de dezastru
- informarea populaţiei şi mass-media despre situaţia
creată

Obs.

COMUNA TELIUCU INFERIOR
C.L.S.U.

Anexa nr. 2.2.

SINOPTIC
CU ACTIVITĂŢILE PREŞEDINTELUI C.L.S.U. ŞI ALE C.L.S.U.

Nr. crt.

A. PREDEZASTRU

Acţiuni care se desfăşoară de către primar

Mod de realizare

1

2

3

1.

- urmăreşte verificarea mijloacelor
de observare – măsurare;
Coordonează acţiunile de verificare periodică a modului de
coordonează
desfăşurarea
funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic
periodică a exerciţiilor de simulare
pentru avertizarea – alarmarea populaţiei;
pentru
verificarea
fluxului
informaţional la nivel de localitate.

2.

Asigură actualizarea schemei fluxului informaţional din
planurile de apărare şi stabileşte mijloacele de
telecomunicaţii ce vor fi folosite;
Deţine harta cu zonele de inundabilitate aferente unităţii
administrativ-teritoriale;

- periodic verifică legăturile cu
celelalte forţe cu atribuţii în
limitarea şi înlăturarea efectelor
produse de inundaţii.

3.

Coordonează activităţile de verificare periodică a stării
tehnice şi funcţionale a tuturor construcţiilor cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale indiferent de deţinător precum şi
acţiunile de verificare a modului de întreţinere a cursurilor
de apă şi torenţilor;

- urmăreşte modul de întreţinere şi
exploatare a construcţiilor şi
amenajărilor hidrotehnice, şi a
modului de întreţinere a cursurilor
de apă şi a torenţilor.

4.

- verifică viabilitatea şi modul de
Asigură întocmirea planului de apărare împotriva
punere în practică a planului de
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
apărare împotriva inundaţiilor.

5.

6.

- verifică periodic şi actualizează
inventarul mijloacelor prevăzute în
Asigură întocmirea, verificarea şi actualizarea ,,Planului de
plan pentru evacuarea populaţiei
evacuare din zonele inundabile”.
precum
şi
funcţionalitatea
acestora.
verifică
funcţionalitatea
punctului
de
comandă
al
Asigură dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
comitetului local, precum şi
precum şi a formaţiunilor de intervenţie cu materiale
dotarea cu mijloace tehnice şi
specifice.
materiale specifice a formaţiunilor
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Anexa nr. 2

ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATEA :
Primăria comunei Teliucu Inferior
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;

c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice comunei Teliucu Inferior şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

Fişa nr.

1

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate :
- avertizările meteo trimise de la IJSU se afişează la sediul Primăriei
- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice,
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI
- controale în baza HGR 95/2003- la op.economici care lucrează cu
substanţe periculoase şi pe linie de mediu şi ADPP
- sistemul de alarmare existent
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la IJSU
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc.
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ.
surse de risc
- exerciţii de alarmare publică o dată la 3 ani ;
- concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SPSU

II.- RESURSE NECESARE :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;
c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice comunei Teliucu Inferior şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ.
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

- materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul
- acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice

COMITETUL LOCAL
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ANEX
REAC
COMPONENŢA
nominală a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
( aparare impotriva incendiilor)

Nr.
Crt.
1

Numele şi prenumele
Tatar Marcel

Instituţia
unde este
încadrat
(pt.voluntari)
voluntar

Telefon :
Funcţia
Şef serviciu
(asigurat)

Adresă domiciliu
Teliucu Inferior
str.Teilor nr.13

Fix

Mobil

0254738240

0733999713

- participă
situaţii de

Echipe de primă intervenţie în satele aparţinătoare :

2

Danaila Georgel

Voluntar

3

Tace Mihai

Voluntar

4

Conoba
Florin

Voluntar

5

Voluntar

6

Circo Daniel
Hd 268404
Toma Cristian

7

Ursu Vasile

Voluntar

8

Herban Sorin

Voluntar

9

Bakos Iosif-Zoltan

Voluntar

10

Toma Petru -Cristian

Voluntar

11

Lup Adrian Marcel

Voluntar

12

Pop Daniel

Voluntar

Voluntar

În satul Teliucu Inferior: Avarvarei Gheorghe –Teodor( profesionist-07208089
Teliucu inferior
0254738422 0733999720 - participă
Sef echipa
Viorele 7ap.3
situaţii de
(asigurat)
- acordă a
Echipier 1
Teliucu inferior
0728158792
caz de dez
Zorilor nr.120
Echipier 2
Teliucu Inferior
0254738387 0742518327 - participă
Viorele nr.9
bunurilor m
Ap.10
- execută
Echipier 3
Teliucu inferior
0254738147 0741030556 serviciului
- mobilizea
(asigurat)
Stuparilor nr27
Echipier 4
Teliucu inferior
0254738007 0744512537
Zorilor nr.15
(asigurat)
Echipier 5
Teliucu inferior
0740816869
Viorele nr. 9/16
Echipier 6
Teliucu inferior
0254738362
Suseni nr. 19
Echipier 7
Teliucu inferior
0763910072
Stuparilor nr.15
(asigurat)
În satul Cincis-Cerna : Raceanu Adrian –profesionist(Cincis –Zorilor nr.31-02547
Sef echipa
Cincis-Cerna
- participă
Zorilor nr
situaţii de
- acordă a
Echipier 1
Cincis-Cerna
0254738651
caz de dez
Fraga nr.7
Echipier 2
Cincis-Cerna
0733999714 - participă
Cerna nr. 60
bunurilor m
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Anexa nr. 4

RISCURI POTENŢIALE
în localităţi/judeţe vecine care pot afecta
zona de competenţă a comunei Teliucu Inferior

Nu există riscuri potenţiale în localităţile sau judeţele vecine, care să poată
afecta zona de competenţă a comunei Teliucu Inferior.
Riscuri nucleare.
Judeţul Hunedoara nu intră în zona de planificare la urgenţe pentru risc nuclear,
în proximitate neexistând centrale atomo-electrice şi nici centrale nucleare utilizate în
cercetare.
Cea mai apropiată centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată pe
Dunăre, în localitatea Paks. În situaţia producerii unui accident nuclear în această locaţie,
se aplică procedurile stabilite prin Planul de intervenţie la urgenţă radiologică, plan care
se află la nivelul judeţului şi care conţine detalii legate de dispunerea surselor, forţelor şi
mijloacelor de intervenţie, colaborarea dintre instituţii, măsuri şi proceduri.
Ribita,Mintia,Chimsport Orastie,Gaz Hateg,Petrom Bircea,Carpat Cement
Chiscadaga – se completeaza de catre localitatile care se afla in zona de risc

Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel
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Anexa nr. 5

RISC
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Anexa nr. 6

MĂSURI
corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,
de reducere a frecvenţei de producere ori de evitare a consecinţelor
acestora, pe tipuri de riscuri

A. Riscuri naturale :
- consolidarea clădirilor, instalaţiilor, etc., pentru evitarea dărâmării acestora ca
urmare a unor eventuale furtuni sau inundaţii;
- consolidarea terenurilor,clădirilor, instalaţiilor, etc., pentru evitarea dărâmării
acestora ca urmare alunecarilor de teren in satul Cincis-Cerna;
- regularizarea albiilor râului Cerna şi pârâurilor din zonă, prin crearea de
pereuri betonate sau din piatră, întărirea celor existente, extinderea porţiunilor
regularizate în amonte şi în aval de zonele locuite
- drenarea şi adâncirea albiei râului Cerna, Runc si pârâurului Izvoarele si Ţaţa ;
- plantarea de ramuri de salcie pe marginile apelor din zonă pe porţiunile
nisipoase şi care prezintă riscul erodării acestora ;
- îndreptarea malurilor apelor din zona locuită, pentru evitarea creării de baraje
de gheaţă, lemne sau alte materiale pe care apele le pot aduce din amonte ;
- plantarea de arbuşti sau pomi fructiferi pe porţiunile despădurite şi care sunt în
pantă, pentru evitarea alunecărilor de teren;
- crearea unei zone tampon prin defrişarea lăstărişului sau prin crearea de
drumuri vicinale, între terenurile arabile sau păşuni şi zonele împădurite, pentru evitarea
extinderii eventualelor focare de incendiu spre zonele împădurite, unde focul nu poate fi
stăpânit uşor ;
- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte regulile PSI şi a modului de
comportate la producerea anumitor tipuri de situaţii de urgenţă
B. Riscuri tehnologice :
- verificarea, în baza HGR nr. 2288/2004 şi a HGR nr. 93/2003 a tuturor
situaţiilor posibil generatoare de riscuri tehnologice ;
- monitorizarea tuturor situaţiilor generatoare de riscuri tehnologice, a
transporturilor de substanţe periculoase, mai ales a celor care tranzitează zona
administrativă a comunei Teliucu Inferior ( clor la statia de tratare a apei Cincis-Cerna) ;
- verificarea posibilelor surse de poluare a apelor şi luarea măsurilor necesare
pentru ca acest lucru să nu se întâmple;
- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte modul de comportate la producerea
anumitor tipuri de situaţii de urgenţă
Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel
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Anexa nr. 7

SISTEME

existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor
valori critice şi de alarmare a populaţiei în scopul evacuării
-

Sirena alarmare, pe cladirea postei din Teliucu Inferior, str. Principala, bl.
23.( blocul cu posta)
Clopotele de la biserici( sat Teliucu Inferior,Cincis-Cerna, Teliucu Superior
si Izvoarele)

Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel
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Anexa nr. 9

PLANURI ŞI PROCEDURI
de intervenţie

se menţionează pentru fiecare plan în parte anexele unde sunt
trecute procedurile de intervenţie
 de completat procedurile de intervenţie pentru toate tipurile de
risc ce se pot produce pe teritoriul localităţii


La nivelul comunei Teliucu Inferior, au fost întocmite următoarele documente :
-

Plan de apărare la inundaţii ;
Plan de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice provocate
de cutremure şi/sau alunecări de teren
Plan de evacuare in situatii de urgenta
Extras din Planul de evacuare în caz de conflict armat la nivel de localitate

Procedurile de intervenţie sunt specificate în fiecare tip de plan şi au comun, în
esenţă, următoarele :
- monitorizarea elementelor specifice generatoare de situaţii de urgenţă ;
- prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin luarea unor măsuri
specifice ;
- preavertizarea/avertizarea factorilor de răspundere şi a populaţiei în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă şi protejarea acestora ;
- acţiuni specifice pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă,
salvarea vieţii şi integrităţii locuitorilor, a animalelor şi materialelor ;
- revenirea la starea de normalitate .

Inspector Protecţie Civilă
Tatar Marcel

