FIŞA LOCALITĂŢII

LOCALITATE

POIANA MARE

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

STR. INDEPENDENTEI NR .8 ;POIANA MARE; DOLJ
Telefon 0251236284;0251236285 ;fax,0251235048
e-mail poiana_mare@cjdolj.ro

OPERATORI
ECONOMICI/
INSTITUŢII ÎN
SUBORDINE

1. Liceul „G. Şt. Marincu” Poiana Mare;
2. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Poiana Mare, inclusiv
structurile subordonate: Grădiniţa nr. 1 Poiana Mare, Şcoala cu
clasele I-VIII Tunarii Vechi, Grădiniţa Tunarii Vechi, Şcoala cu
clasele I-IV Tunarii Noi, Grădiniţa Tunarii Noi;

3. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Poiana Mare, inclusiv
structurile subordonate: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Poiana
Mare, Grădiniţa nr. 3 Poiana Mare, Grădiniţa nr. 2 Poiana Mare;
4. Căminul Cultural Poiana Mare;
5. Căminul Cultural Tunarii Vechi;
6. Căminul Cultural Tunarii Noi;
7. Sala de sport.

PRIMAR

VINTILA MARIN
Telefon serviciu- 0251235048
Telefon domiciliu 0766337938

SECRETAR

GLIGA GHEORGHE
Telefon serviciu 0251235048
Telefon domiciliu

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

PETCUŞIN ION – atestat cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor prin certificatul de
absolvire nr. 151 din 15.12.2009, eliberat de S.C. ING Q PREST
S.R.L. Craiova şi inspector de protecţie civilă prin certificatul
de absolvire seria G nr. 00133510 eliberat la data de 04.11.2010
de catre Fundatia pt. Inv. Aldol
Telefon serviciu- 0251235048
Telefon domiciliu 0766390563
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1.

Date generale privind localitatea:

Populaţia
oraş (comună) POIANA MARE
Satul
TUNARII VECHI
Satul
TUNARII NOI
Suprafaţa totală
-în intravilan
-în extravilan

Nr. locuitori

16.510
840
15.670

10636
1497
595
ha
ha
ha

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine
Denumire
Liceul „G. Şt. Marincu” Poiana
Mare
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Poiana
Mare,
inclusiv
structurile
subordonate: Grădiniţa nr. 1 Poiana
Mare, Şcoala cu clasele I-VIII
Tunarii Vechi, Grădiniţa Tunarii
Vechi, Şcoala cu clasele I-IV Tunarii
Noi, Grădiniţa Tunarii Noi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Poiana
Mare,
inclusiv
structurile
subordonate: Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 3 Poiana Mare, Grădiniţa nr. 3
Poiana Mare, Grădiniţa nr. 2 Poiana
Mare
Căminul Cultural Poiana Mare
Căminul Cultural Tunarii Vechi
Căminul Cultural Tunarii Noi
Sala de sport

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

Învăţămînt

Risc la incendiu, risc la cutremur

Învăţămînt

Risc la incendiu, risc la cutremur

Învăţămînt

Risc la incendiu, risc la cutremur

Cultură
Cultură
Cultură
Sport

Risc la incendiu, risc la cutremur
Risc la incendiu, risc la cutremur
Risc la incendiu, risc la cutremur
Risc la incendiu, risc la cutremur

3. Tipuri de riscuri specifice :
A. Riscuri naturale :
- fenomene meteorologice periculoase

DA NU
Detalii
X
Furtuni asociate cu caderi de
grindina,si cantitati mari de
precipitatii.
X
X
Suprafete mari de teren impadurit
apartinind cetatenilor si Ocolului
silvic Poiana Mare unde factorii de
risc sunt reprezentati de conditii
meteo (temp ridicate in conditii de
seceta accentuata), si neglijenta
umana.
X
X
Cutremure de pamint

- alunecări de teren
- incendii de pădure

- avalanşe
- fenomene distructive de origine geologică
B. Riscuri tehnologice
- accidente, avarii, incendii şi explozii

X

- poluare ape
- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
- avarii la utilităţile publice
X
2

La cele doua statii Peco
functioneaza pe raza localitatii

ce

X
X
La retelele electrice,de cablu Tv si
cele de telefonie fixa

- muniţie neexplodată
C. Riscuri biologice
- îmbolnăviri în masă
- epidemii

X

- epizootii/zoonoze

X

X

Posibile deoarece pe raza localitatii
functioneaza doua unitati sanitare
din care una este sectie de boli
contagioase(TBC)
Se pot produce deoarece exista
aglomerari de animale in cadrul
tirgului saptaminal.

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă :
Constituirea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă

Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei
Poiana Mare a fost constituit în baza dispoziţiei
primarului nr. 545 din 07.06.2010.
Centrul operativ cu activitate temporara este constituit
prin dispozitia primarului nr. 544 din 07.06.2010.
CLSU nu se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare.
Din anul 2010 si pana la momentul controlului CLSU s-a
intrunit intr-o singura sedinta extraordinara in data de 14
octombrie 2011 cu ocazia cresterii debitului fluviului
Dunarea si inundarii unor suprafete de pasune apartinand
primariei. Pe timpul sedintei s-a intocmit un procesverbal de sedinta, iar la terminarea acesteia a fost emisa o
hotarare.
A fost intocmit planul de activitate al comitetului
local pentru situatii de urgenta pentru anul 2011.

Regulamentul privind structura
organizatorică,
atribuţiile funcţionale şi dotarea
comitetului local
pentru situaţii de urgenţă

Regulamentul-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea CLSU şi COAT este
intocmit conform prevederilor legale in domeniu si
aprobat prin dispoziţia primarului nr. 543 din
07.06.2010. In anul 2010 acesta a fost multiplicat si
distribuit tuturor membrilor CLSU si COAT.
Regulamentul nu se pune in aplicare, in anul 2010
comitetul local pentru situatii de urgenta nu s-a intrunit
in sedinte ordinare semestrial.

Organizarea pregătirii pentru
intervenţie

Se realizează în conformitate cu prevederile actelor de
autoritate, evidenţelor specifice, documentelor şi
planurilor specifice de apărare împotriva incendiilor şi
protecţie civilă existente la data controlului, nominalizate
mai jos.
I. Documente specifice de apărare împotriva
incendiilor (potrivit reglementărilor în domeniu)
I.a) Acte de autoritate emise de Consiliul Local:
1. Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva
incendiilor pe teritoriul comunei POIANA MARE;
I.b) Acte de autoritate emise de Primar:
1. Dispoziţia Primarului nr. 883 din 14.07.2009 privind
modul de organizare a activităţii de apărare împotriva
incendiilor în cadrul Primăriei POIANA MARE;
2. Dispoziţia Primarului nr. 884 din 14.07.2009 privind
reglementarea fumatului în instituţia Primăriei;
3. Dispoziţia Primarului nr. 882 din 14.07.2009 privind
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instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, inclusiv
graficul şi tematica de pregătire privind instructajul
periodic pentru anul 2011;
4. Documente privind serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei POIANA
MARE de reorganizare a SVSU, nr. 18 din
30.07.2008;
- Regulament de organizare şi funcţionare a SVSU;
- Dispoziţie nr. 92 din 18.01.2007 de încadrare a
şefului SVSU;
I.b) Evidenţe specifice:
1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
2. Fişa localităţii;
3. Evidenţa exerciţiilor de intervenţie/evacuare
4. Evidenţa eliberării permiselor de lucru cu focul
deschis;
5. Fişele de instruire a angajaţilor Primăriei şi
Consiliului Local în domeniul situaţiilor de urgenţă;
6. Planuri de evacuare în caz de incendiu pentru sediul
Primăriei şi instituţiile subordonate Consiliului Local
Poiana Mare;
7. Certificate de calitate şi declaraţii de conformitate
pentru stingătoarele din dotare.
8. Rapoarte în urma efectuării controalelor preventive
proprii executate de către cadrul tehnic P.S.I. pentru
sediul Primăriei şi instituţiile subordonate Consiliului
Local Poiana Mare.
II. Documente specifice de protecţie civilă (potrivit
reglementărilor în domeniu)
2. Dispoziţii ale primarului de constituire a CLSU şi
COAT;
3. Dispoziţia primarului de aprobare a Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea CLSU şi COAT;
4. Dispozitia primarului de numire a inspectorului de
protectia civila;
5. Hotărârea Consiliului Local al comunei POIANA
MARE de reorganizare a SVSU, nr. 18 din
30.07.2008;
6. Organizarea avertizării şi alarmării populaţiei,
conform documentelor din dosarul de înştiinţarealarmare al localităţii, întocmit în conformitate cu
precizările I.S.U. „Oltenia” Dolj;
7. Planul de evacuare în situaţii de urgenţă actualizat şi
avizat de ISU Dolj;
8. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de
urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari
de teren;
9. Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale, pentru perioada 2010-2013,
întocmit conform precizărilor Ordinului comun al
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi nr. 638/420/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
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situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale, avizat de S.G.A.
Dolj şi aprobat de Prefectul judeţului Dolj.
10.
Norma de inzestrare si dotare cu mijloace
tehnice si materiale specifice structurilor de protectie
civila la nivelul comunei Poiana Mare trimisa la ISU
Dolj pentru avizare;
Pregătirea pentru intervenţie se realizează şi în conformitate
cu prevederile din Planul anual de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011, document avizat I.S.U.
„Oltenia” Dolj.

Nivelul de pregătire a personalului

1. Şef SVSU – dl. PETCUŞIN ION – încadrat Şef
SVSU , conform dispoziţiei Primarului nr. 92 din
18.01.2007, îndeplineşte funcţia de cadru tehnic cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, conform dispoziţiei Primarului nr. 883
din 14.07.2009 şi inspector de protecţie civilă,
conform dispoziţiei Primarului 546 din 07.06.2010 şi
este atestat cadru tehnic cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor prin certificatul de
absolvire nr. 151 din 15.12.2009, eliberat de S.C. ING
Q PREST S.R.L. Craiova şi inspector de protecţie
civilă prin certificatul de absolvire seria G nr.
00133510 eliberat la data de 04.11.2010 de catre
Fundatia pt. Inv. Aldol
2. Cei 18 specialişti de prevenire din componenta
preventivă a SVSU au absolvit cursurile de pregătire
în domeniul situaţiilor de urgenţă organizate de I.S.U.
„Oltenia” Dolj, conform Ordinului ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 483/2008.

Asigurarea înştinţării şi alarmării

În situaţii de urgenţă, avertizarea populaţiei se
realizează de către CLSU prin: telefonie fixă, telefonie
mobilă, stația de radio-amplificare de pe mașina poliției,
cele 3 sirene electronice, în baza înştiinţării despre
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre, prin
informarea personalului cu atribuţiuni în domeniul
situaţiilor de urgenţă.
Alarmarea populaţiei comunei este prevăzută a se
realiza conform schemei de avertizare-alarmare, prin
intermediul:
- sirenei electrice de 5 kW amplasată pe clădirea
casei Mageranu;
- celor 3 sirene electronice de 600 de W (căminul
cultural, grădinița nr. 3 și spital TBC);
- celor cinci clopote ale bisericilor din localitate;
- staţiei de radio-amplificare de pe mașina poliției.

- centrala telefonică nr.
- tipul
- nr. abonaţi
- telefon primărie
- telefon post poliţie
- fax
- radioreceptor

Localitatea are centrala automata
Gold Star
1.400
0251235048;0251236284;0251236285
0251235014
0251235048
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- sirenă electrică

sirena electrica de 5 kW amplasată pe clădirea
casei Mageranu;
- 3 sirene electronice de 600 de W (căminul cultural,
grădinița nr. 3 și spital TBC);
Da la cele 5 biserici
-

- clopote biserici
Asigurarea protecţiei prin adăpostire
- nr. subsoluri, pivniţe, crame
Pivnite la gospodariile cetatenilor in nr de 3.400
- suprafaţa (mp)
aprox.34.000 mp
- nr. construcţii noi prevăzute cu
adăpost
- suprafaţa (mp)
Adăposturi de protecţie civilă, din care 1
:
- cu sisteme de filtroventilaţie
1
- fără sisteme de filtroventilaţie
Asigurarea protecţiei N.B.C.
- existenţa mijloacelor de protecţie
individuală
( cartuşe filtrante sorbante nr.......)
- nr. măşti contra gazelor
- nr. complete de protecţie
Asigurarea sanitară şi sanitarda
veterinară
- nr. dispensare medicale
2 dispensare medicale
- nr. cadre medii
9
- nr. medici
9
- nr. dispensare sanitar-veterinare
1 cabinet veterinar
- nr. medici veterinari
1
- nr. tehnicieni
4
- nr. laboratoare medicale
1 laborator de tehnica dentara
- nr. laboratoare sanitar-veterinare
Asigurarea acţiunilor de evacuare
Se realizează în baza Planului de evacuare în situaţii de
urgenţă, în funcţie de tipul de risc. Planul de Evacuare în
situaţii de urgenţă este avizat și actualizat.
Logistica acţiunilor de intervenţie
Asigurarea permanentei la remiza PSI si mentinerea in
stare de operativitate a autospecialei de lucru cu apa si
spuma
Elaborarea planurilor pentru situaţii de
urgenţă

Planuri intocmite:
-planul de analiza si acoperire a riscurilor
-planul de evacuare in situatii de urgenta
-planul anual de pregatire in domeniul situatiilor de
urgenta
-planul de evacuare în situaţii de urgenţă;

-planul de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor accidentale, pentru perioada
2010-2013;
-planul de aparare in cazul producerii unei
situatii de urgenta specifice riscului la cutremur
si/sau alunecari de teren.

5. Alimentarea cu apă
Necesarul de apă

-exista retea de apa ce alimenteaza centrul civic, si
aproximativ 3.800 de fintini cu apa potabila
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Rezerva de apă de incendiu asigurată
Hidranţi exteriori
- în funcţiune
- dezafectaţi
- defecţi
Rampe de alimentare la surse naturale
- în funcţiune
- dezafectate
- defecte

In proportie de 70%
1 + 2 in incinta spitalului de psihiatrie
1+ 2 in incinta spitalului de psihiatrie
-

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Notificare
Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie Conf. planului de alarmare si interventie
Amplasarea locului de conducere
Sediul primariei
Alarmarea populaţiei din zona de pericol Prin intermediul sirenei electrice si prin comunicate
date in zonele afectete prin intermediul retelei de cablu
TV
Măsuri de intervenţie operativă
Asigurarea permanentei la sediul Primariei si la remiza
PSI
Conducerea acţiunilor de intervenţie
Asigurata de presedintele CLSU
Forţe şi mijloace
-cele cuprinse in organizarea SVSU (Tabelul cu
situatia mijloacelor si utilajalor folosite in cazul
producerii unor situatii de urgenta)
Cooperarea cu alte forţe
-dupa caz cu Unitatea de pompieri militari Calafat

7. Sisteme de anunţare alarmare
Sirena electrica
Copotele
Sirene electronice 600 W

sirena electrica de 5 kW amplasată pe clădirea casei
Mageranu funcţională
5 clopote biserici
3 sirene electronice de 600 de W (căminul cultural,
grădinița nr. 3 și spital TBC) funcţionale

8.Căi de acces
Localizare
Drumul national DN55A
Apoximativ 80 km drumuri comunale practicabile
datorita reabilitarii acestora prin pietruire in anul
2007
Drumul judetean Poiana Mare-Maglavit

Situaţia existentă
practicabil

Practicabil dar cu posibilitate de
inzapezire pe timp de iarna

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
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a III-a
APCT -R8135FA
3 conducatori autospeciala şi 2 servanti
19
18

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
Pregătirea personalului

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
-lucrările premergătoare şi pe
timpul perioadelor caniculare şi
secetoase

Cei 18 specialişti de prevenire din componenta preventivă a
SVSU au absolvit cursurile de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă organizate de I.S.U. „Oltenia” Dolj,
conform Ordinului ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 483/2008.
Membrii compartimentului de prevenire, (18 specialişti), din
cadrul SVSU nu au consemnat toate activităţile de control
executate la gospodăriile populaţiei, operatori economici.
Dispoziţia Primarului nr. 886 din 14.07.2009 privind
reglementarea utilizării lucrului cu foc deschis în instituţia
Primăriei;
Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
pentru lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece pe
teritoriul comunei POIANA MARE
Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
pentru lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor
caniculare şi secetoasepe teritoriul comunei POIANA MARE

PRIMAR

L. S.
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