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LISTA 
 

 AUTORITĂŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂŢI ÎN ANALIZA ŞI 
ACOPERIREA RISCURILOR ÎN COMUNA SĂLIŞTEA, JUDEȚUL ALBA 

 
 

 
Nr. 
crt.  

Denumire 
autoritate  

Coordonate  
autoritate  

Persoană(e)  
de contact  

Atribuţii în PAAR, 
conform fişei nr.  

1.  Primar  Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Tel.: 0258762101 
 
 

Stănilă Aurel-Emil 
Primar 
Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201055 

Fişa nr. 1 

2. Consiliul 
Local 

Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Tel.: 0258762101 
 

Linuț Gheorghe-Mircea 
Viceprimar  
Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201056 

Fişa nr. 2 

3. C.L.S.U. Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Tel.: 0258762101 

Stănilă Aurel-Emil 
Primar 
Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201055 

Fișa nr. 3 

4. S.V.S.U. Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Tel.: 0258762101 

Țîrlea Daniel-Viorel 
Șef S.V.S.U. 
Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201061 

Fișa nr. 4 

5. C.O.A.T. Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Tel.: 0258762101 

Linuț Gheorghe-Mircea 
Viceprimar  
Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201056 

Fișa nr. 5 

6. Dispensar 
uman 

Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Mobil: 0745320437 
 

Munteanu Liana 
Medic 
Mobil: 0745320437 
 

Fişa nr. 6 

7. Cabinet 
medical 
veterinar 

Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Mobil: 0761896488 
 

Julescu Radu-Emil 
Medic  
Mobil: 0761896488 
 

Fișa nr. 7 

8.  Şcoala 
Gimnazială 

Săliștea  

 Com. Săliștea 
Sat Săliștea 
Mobil: 0762691047 

Suciu Ionela 
Director  
Mobil: 0762691047 

Fişa nr. 8 

 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   Contrasemnează pentru legalitate, 
     Cugerean Ioan-Valentin      SECRETAR GENERAL 
                                         Ionescu Mihaela-Alina 

                                 

 
 



Anexa 2  
 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PAAR  

  

 
AUTORITATEA: PRIMAR Fişa nr. 1 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea asupra atingerii valorilor critice se 
realizează conform schemei fluxului informaţional 
– decizional. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

Agenți economici 
Unități de învățământ 
Cămine Culturale; Bibliotecă comunală; unități de 
cult;  
Dispensare; Farmacie; Post Poliţie; 
- respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie 
civilă; dotare; evacuare; 
- se informează I.S.U. Alba. 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării 
riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de riscuri;  
- reguli de comportare în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă; 
- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii. exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente de măsură / control 
necesare; amplasate la instituţiile publice şi râul 
Mureș 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

carnete de control 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie civilă   

III. INTERVENŢIE  

a. alarmare  C.L.S.U., S.V.S.U., conform regulamentelor 
acestora 

b. acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

c. asistenţă medicală  Dispensare, S.V.S.U., conform regulamentului 
acestuia 

d. acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui 
pericol  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 
 

 
 



 
             
 

AUTORITATEA: CONSILIUL LOCAL Fişa nr. 2 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea asupra atingerii valorilor critice se 
realizează conform schemei fluxului informaţional 
– decizional. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

Agenți economici 
Unități de învățământ 
Cămine Culturale; Bibliotecă comunală; unități de 
cult;  
Dispensare; Farmacie; Post Poliţie; 
- respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie 
civilă; dotare; evacuare; 
- se informează I.S.U. Alba. 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării 
riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de riscuri;  
- reguli de comportare în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă; 
- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii. exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente de măsură / control 
necesare; amplasate la instituţiile publice şi râul 
Mureș 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

carnete de control 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie civilă   

III. INTERVENŢIE  

a. alarmare  C.L.S.U., S.V.S.U., conform regulamentelor 
acestora 

b. acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

c. asistenţă medicală  Dispensare, S.V.S.U., conform regulamentului 
acestuia 

d. acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui 
pericol  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 
 

 
 
 



AUTORITATEA: C.L.S.U. Fişa nr. 3 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea asupra atingerii valorilor critice se 
realizează conform schemei fluxului informaţional 
– decizional. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

Agenți economici 
Unități de învățământ 
Cămine Culturale; Bibliotecă comunală; unități de 
cult;  
Dispensare; Farmacie; Post Poliţie; 
- respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie 
civilă; dotare; evacuare; 
- se informează I.S.U. Alba. 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării 
riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de riscuri;  
- reguli de comportare în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă; 
- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii. exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente de măsură / control 
necesare; amplasate la instituţiile publice şi râul 
Mureș 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

carnete de control 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie civilă   

III. INTERVENŢIE  

a. alarmare  C.L.S.U., S.V.S.U., conform regulamentelor 
acestora 

b. acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

c. asistenţă medicală  Dispensare, S.V.S.U., conform regulamentului 
acestuia 

d. acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui 
pericol  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 
 

 
 
 
 
 
       



AUTORITATEA: S.V.S.U. Fişa nr. 4 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea asupra atingerii valorilor critice se 
realizează conform schemei fluxului informaţional 
– decizional. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

Agenți economici 
Unități de învățământ 
Cămine Culturale; Bibliotecă comunală; unități de 
cult;  
Dispensare; Farmacie; Post Poliţie; 
- respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie 
civilă; dotare; evacuare; 
- se informează I.S.U. Alba. 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării 
riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de riscuri;  
- reguli de comportare în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă; 
- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii. exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente de măsură / control 
necesare; amplasate la instituţiile publice şi râul 
Mureș 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

carnete de control 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie civilă   

III. INTERVENŢIE  

a. alarmare  C.L.S.U., S.V.S.U., conform regulamentelor 
acestora 

b. acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

c. asistenţă medicală  Dispensare, S.V.S.U., conform regulamentului 
acestuia 

d. acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui 
pericol  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 
 

 
 
 
 
 
 



AUTORITATEA: C.O.A.T. Fişa nr. 5 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea asupra atingerii valorilor critice se 
realizează conform schemei fluxului informaţional 
– decizional. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

Agenți economici 
Unități de învățământ 
Cămine Culturale; Bibliotecă comunală; unități de 
cult;  
Dispensare; Farmacie; Post Poliţie; 
- respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie 
civilă; dotare; evacuare; 
- se informează I.S.U. Alba. 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării 
riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de riscuri;  
- reguli de comportare în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă; 
- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii. exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente de măsură / control 
necesare; amplasate la instituţiile publice şi râul 
Mureș 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe 
domenii de competenţă;  

carnete de control 

c. informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice unităţii administrativ-
teritoriale şi asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie civilă   

III. INTERVENŢIE  

a. alarmare  C.L.S.U., S.V.S.U., conform regulamentelor 
acestora 

b. acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

c. asistenţă medicală  Dispensare, S.V.S.U., conform regulamentului 
acestuia 

d. acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui 
pericol  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment  

S.V.S.U., conform regulamentului, formaţiuni ale 
instituţiilor superioare 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

AUTORITATEA: DISPENSAR UMAN Fişa nr. 6 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea Colegiului Medicilor, Autorităţii 
de Sănătate Publică Alba asupra atingerii 
valorilor critice în cazul producerii 
epidemiilor, epizootiilor. 

b. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a 
manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a 
consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;  

- reguli de comportare în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă; 

- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii;  - exerciţiu de alarmare publică, organizat 
de C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente medicale 

b. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri 
de urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie 
civilă  

III. INTERVENŢIE  

 asistenţă medicală   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITATEA: CABINET MEDICAL 
VETERINAR 

Fişa nr. 7 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea Autorităţii de Sănătate Publică 
Alba asupra atingerii valorilor critice în 
cazul producerii epidemiilor, epizootiilor. 

b. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a 
manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a 
consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;  

- reguli de comportare în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă; 

- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii;  - exerciţiu de alarmare publică, organizat 
de C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente;  

aparatură/echipamente medicale 

b. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri 
de urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

d. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie 
civilă  

III. INTERVENŢIE  

 asistenţă medicală   

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITATEA: ŞCOALA SĂLIȘTEA Fişa nr. 8 

I. GESTIONAREA RISCURILOR  

a. monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente; 

Informarea Inspectoratului Şcolar al 
judeţului Alba asupra atingerii valorilor 
critice ale riscurilor. 

b. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

- măsuri corespunzătoare de evitare a 
manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a 
consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;  

- reguli de comportare în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă; 

- trimestrial. 

d. exerciţii şi aplicaţii;  exerciţiu de alarmare publică, organizat de 
C.L.S.U. şi I.S.U.  

II. RESURSE NECESARE  

a. informare preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol;  

materiale informative/documentare, planuri 
de urgenţă, pliante, mass-media, afişe 

b. exerciţii şi aplicaţii;  sirenă, documente pe linie de protecţie 
civilă   

III. INTERVENŢIE  

 alarmare  

  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
   Cugerean Ioan-Valentin               SECRETAR GENERAL 
                                        Ionescu Mihaela-Alina 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Anexa 3 
 

COMPONENŢA  NOMINALĂ  A  COMITETULUI  LOCAL  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  AL COMUNEI SĂLIȘTEA 
  

 NUMELE FUNCŢIA ADRESA 

Nr. 
crt. 

ŞI  
PRENUMELE 

În comisie 
 

La locul  
de muncă 

De la locul de muncă: 
localitate, str., nr., telefon fix şi mobil, fax, adresa de           

e-mail 

   De la domiciliu: 
localitate, str., nr., telefon fix şi mobil, 

adresa de e-mail 

0 1 2 3 4 5 

1 STĂNILĂ AUREL-EMIL PREŞEDINTE PRIMAR COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201055 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Joseni nr. 431 

 Tel.: 0258762297 
Mobil: 0762201055 

2 LINUȚ GHEORGHE- 
MIRCEA 

VICEPREŞEDINTE VICEPRIMAR COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201056 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT TĂRTĂRIA, str. 
Grueți nr. 230 

Mobil: 0762201056 
 

3 IONESCU MIHAELA-ALINA MEMBRU SECRETAR 
COMUNĂ 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201059 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

ORAŞUL BALŞ, STR. N. BĂLCESCU NR. 
8, BL. 6, SC. 1, ET. 3, AP. 9, JUDEȚUL 

OLT 
Mobil: 0754539599 

 

4 MAXIM ADRIANA-ILEANA MEMBRU ASISTENT 
MEDICAL 

COMUNITAR 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0743440588 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Drejman nr. 446A 

Mobil: 0743440588 
 

5 BARDAN OVIDIU MEMBRU ŞEF POST POLIŢIE  COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Joseni nr. 451 A 
Tel.: 0258762110 

Mobil: 0746332408 

Mobil: 0746332408  

6 MUNTEANU LIANA MEMBRU MEDIC DE FAMILIE  COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA 
Mobil: 0745320437 

Mobil: 0745320437 

7 ȚÎRLEA DANIEL-VIOREL MEMBRU ȘOFER / AGENT 
DE INUNDAȚII 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Mică nr. 142 

Mobil: 0762201061 



Mobil: 0762201061 
E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

8 JULESCU RADU-EMIL MEMBRU MEDIC 
VETERINAR 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 1 
Mobil: 0753420577 

 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
David Prodan nr. 313 
Mobil: 0753420577 

9 LEDRER FRANCISC 
CRISTIAN 

MEMBRU CONTABIL   COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Joseni nr. 447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0741771252 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

MUN. ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA 
Mobil: 0741771252 

 

10 SUCIU CRISTIAN MEMBRU PROFESOR COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. David 
Prodan 

Tel.: 0258762138 
Mobil: 0727803185 

MUN. ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA 
Mobil: 0727803185 

11 CHIRILUȚ MARCEL- 
TEOFIL 

MEMBRU ADMINISTRATOR 
PUBLIC 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201058 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Joseni nr. 72 

 Mobil: 0762201058 
 

12 BOLDOȘAN CĂLIN- 
SIMION 

MEMBRU REFERENT 
CULTURAL 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0762201053 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Mică nr. 95 

Mobil: 0762201053 

13 ILIE ANCUȚA-FLORINA MEMBRU INSPECTOR 
PRIMĂRIE 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. Joseni nr. 
447 

Tel.: 0258762101 
Mobil: 0769253267 

E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
Joseni nr. 453 

 Mobil: 0769253267 
 

14 SIMA DRAGOȘ COSMIN MEMBRU  REPREZENTANT 
ASOCIAȚIA 
AGRICOLĂ 

COM. SĂLIȘTEA – SAT TĂRTĂRIA, str. Principală               
nr. 42C  

Mobil: 0766562694 
 

COM. SĂLIȘTEA – SAT TĂRTĂRIA, str. 
Principală nr. 42C  
Mobil: 0766562694 

 

15 MOLODEȚ PETRU MEMBRU OPERATOR S.C. TRANSGAZ MEDIAȘ S.R.L. 
Mobil: 0766360318 

COM. SĂLIȘTEA – SAT SĂLIȘTEA, str. 
David Prodan nr. 276 
Mobil: 0766360318 

                                             
 
 



TABEL NOMINAL 
cu personalul din structura Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

 Nr. 

crt. 

FUNCȚIA NUME, PRENUME 
LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL/ 

NR. TELEFON 
TELEFON OBS. 

1.  ȘEF SERVICIU VOLUNTAR 
ȚÎRLEA DANIEL-VIOREL 

Primăria Săliștea 
Tel.: 0258762101 

0762201061  

2.  ȘEF COMPARTIMENT 
PREVENIRE MAIERESCU DORIN-SIMION 

Primăria Săliștea 
Tel.: 0258762101 

0762201052  

3.  
SPECIALIST PREVENIRE ȘUVAINA LUCIAN ALIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” 

SĂLIȘTEA 
Tel.: 0258762138 

0788141861  

4.  SPECIALIST PREVENIRE 
SAS IACOB 

 0763057888  

5.  ȘEF FORMAȚIE  
INTERVENȚIE OANA ALEXANDRU 

 0783078146 
0763203020 

 

6.  
ȘEF ECHIPĂ STINGERE 

INCENDII 
DRAGOSIN IOAN 

 

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER 
S.R.L. SEBEȘ 
Tel.: 0258806300 

0762649901  

7.  
MEMBRU ECHIPĂ 

SPECIALIZATĂ STINGERE 
INCENDII 

BÎLDEA GHEOGHE 

 

Primăria Săliștea 
Tel.: 0258762101 

0762201063  

8.  
MEMBRU ECHIPĂ 

SPECIALIZATĂ STINGERE 
INCENDII 

STĂNILĂ ILIE FLORIN UZINA MECANICĂ CUGIR 
Tel.: 0258751991 

0769042106  

9.  

ȘEF ECHIPĂ 
AVERTIZARE, ALARMARE, 
CAUTARE, DEBLOCARE, 
SALVARE, EVACUARE 

BOLDOȘAN CĂLIN-SIMION 

 

Primăria Săliștea 
Tel.: 0258762101 

0762201053  



10.  

MEMBRU ECHIPĂ 
SPECIALIZATĂ 

AVERTIZARE, ALARMARE, 
CAUTARE, DEBLOCARE, 
SALVARE, EVACUARE 

CHIRILUȚ SILVIU-ACHIM Primăria Săliștea 
Tel.: 0258762101 

0762632239  

11.  

MEMBRU ECHIPĂ 
SPECIALIZATĂ 

AVERTIZARE, ALARMARE, 
CAUTARE, DEBLOCARE, 
SALVARE, EVACUARE 

MAERESCU TITU DANIEL S.C. APA CTTA CUGIR S.A. 
Tel.: 0258751139 

0766456275  

 
 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                             Cugerean Ioan-Valentin                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                                   Ionescu Mihaela-Alina 

  
  

  
  

  



                                        Anexa 4 
 

RISCURI 
 POTENŢIALE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENŢĂ A COMUNEI 

SĂLIŞTEA 

 
 

Teritoriul 
administrativ 

 

 
Localitatea 

 
Riscuri potenţiale  

 
Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SĂLIŞTEA 

- Riscuri naturale: 

Săliştea 
Tărtăria 
Săliştea-Deal 
Mărgineni 

 
- inundaţii, eroziuni de 

maluri 
 

 

Săliştea 
Tărtăria 
Săliştea-Deal 
Mărgineni 

- furtuni , tornade , secetă , 
îngheţ 

 

 

Săliştea-Deal 
Mărgineni 

- alunecări de teren 
 

 

- Riscuri tehnologice: 

 
Tărtăria 
 
 

- transport de materiale 
periculoase 

 

 

- Riscuri biologice 

Săliştea 
Tărtăria 
Săliştea-Deal 
Mărgineni 
 

    -   epidemii 
    -   epizootii 
 

 

- Riscuri de incendii 

Săliştea 
Tărtăria 
Săliştea-Deal 
Mărgineni 

 
- incendii la gospodării 

 

Săliştea 
Tărtăria 

 

- incendii la operatori 
economici 

 

Săliştea 
Tărtăria 
Săliştea-Deal 
Mărgineni 

- incendii de pădure  
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Anexa 5 

  
 
 

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR, 
DE REDUCERE A FRECVENŢEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A 

CONSECINŢELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI 

  
 
 

Riscuri  naturale 
  

* inundaţii   
- regularizarea cursurilor de apă. 
* secetă 
- instalaţii de irigaţie. 
*incendii de pădure  
- controlarea parametrilor ce pot concura la producerea incendiilor; 
- respectarea regulilor generale de comportament; 
- dotare cu instrumente şi mijloace de stingere a incendiilor. 
  

Riscuri  tehnologice 
  
* riscuri de transport rutier 
 - disciplina atât în ceea ce priveşte conducătorii auto, cât şi pietonii. 

 
Riscuri  biologice 

  
- asigurarea asistenţei medicale, materiale a celor afectaţi. 
  

Riscuri de incendiu 
  

- controale la gospodăriile cetăţenilor şi operatorii economici; 
- dotare cu instrumente şi mijloace de stingere a incendiilor. 
  

Riscuri sociale 
  
        - respectarea regulilor generale de comportament în comunitate. 
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Anexa 6 
 
 

  
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERII UNOR 

VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII 
  
 
 
  
 - sirena electronică existentă în sediul Căminului Cultural; 

-  clopotele bisericilor din comună.         
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Anexa 7 

 
 
 

Tabel 
cuprinzând zonele inundabile şi obiectivele care pot fi afectate de 

producerea unei situaţii de urgenţă 
 
 

Nr.  
crt. 

Zona inundabilă 
Curs de apă 
Localitate 

Denumirea obiectivelor din zona 
inundabilă 

 
1. 

    Zona inundabilă nr. 1- Râul 
Mureş - Lunca Mureşului (zona 
de nord a localității Tărtăria) 

101, 9 ha teren agricol  
 

2.    Zona inundabilă nr. 2 –Valea 
Cioara (zona de sud-est a 
localităţii Săliştea) 

 

60 gospodării individuale 
1 unitate comercială  
4 podeţe 
0,6 Km DJ 

3.     Zona inundabilă nr.3  - 
Pârâul Doba - zona de est a 
localității Tărtăria 
 

8 gospodării individuale 
9 ha teren agricol  
0,3 Km DC 
30 m rețele electrice 

4.    Zona inundabilă nr. 4 - Valea 
Pietroasa (zona de nord a 
localității Săliștea-Deal) 

1 societate comercială 
7 ha teren agricol 
0,2 km DC 

 
5. 

   Zona inundabilă nr. 5 – Valea 
lui Stan -  (zona de est a 
localității Săliştea-Deal) 

 

8 fântâni 
7 ha teren agricol  
0,3 km DC 
30 m rețele electrice 

 
6. 

   Zona inundabilă nr. 6 – Valea 
Freman (zona de nord a 
localității Săliștea-Deal) 

0,03 km rețea electrică  
0.3 km DC 
 8 fântâni 

7.   Zona inundabilă nr. 6 – Pârâul 
Archis (Zona de confluenţă 
Săliştea) 

 

19 locuinţe  
40 ha teren agricol  
0,4 Km DC 
1 instituție publică 

8. Zona inundabilă nr. 7 – Valea 
Drejman (zona de centru și est 
a localității Săliștea) 

4 poduri şi 4 podeţe 
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Anexa 8 

SCHEMA 
fluxului informaţional operativ – decizional 

pentru situaţii de urgenţă  

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
                    
 
    
 
 
 
 
 
    

Anex
a  8 
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  SITUAŢII DE 
URGENŢĂ ALBA 

Tel.  0258 817062; Fax.  0258 811382 

Centrul operaţional pentru Siuaţii de Urgenţă 
Tel.  0258 810497;  Fax.   0258 810425 

112 

Grupul de suport tehnic pentru situaţii 
de urgenţă 

generate de inundaţii 
Sistemul de Gospodărire a Apelor 

ALBA 
Tel.  0258 833356; 0258 833578; 

Fax.  0258 834428 

Inspectoratul  pentru  Situaţii de 
Urgenţă „UNIREA” al Judeţului 

ALBA 
Tel.  0258 810497; 0258 811891 

112 
Fax.  0258 810425; 0258 816191 

COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

SĂLIŞTEA 
TEL: 0258762167 

Centrul operativ cu  activitate temporară 

0258762167 

Poliţia 
Săliştea 

0258762110 

Dispensar 
uman 

0724308552 

Dispensar 
veterinar 

0258762146 

S.V.S.U. 
Săliştea 

0258762167 
 

Şcoala Gim. 
Săliştea 

0258762138 

Şc. Gen. 
Tărtăria 

0258762402 

Şc. Gen. 
Săliştea-D  

0763146163 

FORȚE DE SPRIJIN Telefon 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență 0258810411 

Inspectoratul de Poliţie Alba 0258806161 

Inspectoratul de Jandarmi Alba 0258812318 

Agenţia  de Protecţia Mediului Alba 0258813248 

Comisariatul Gărzii de Mediu Alba 0258813290 

Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba 0258834426 

Direcţia. Sanitar - Veterinară Alba 0258835950 

Direcţia de Sănătate Publică Alba  0258821636 

Filiala de Cruce Roşie 0258812257 

S.V.S.U. Cugir 0258755455 
 

 

 

SATE APARŢINĂTOARE : 
 
 

  
- TĂRTĂRIA - 0258762402 

 

         - SĂLIŞTEA-DEAL – 076314616 
 

  - MĂRGINENI - 0258839506 

 
 

Şc. Gen. 
Mărgineni 

0258839506 



 
Anexa 9 

 

SITUAŢIA ZONELOR, SPAŢIILOR DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
Locuri şi spaţii de evacuare în caz de urgenţă 

 

Nr. 
crt. 

Locul   din care se 
evacuează 

Puncte de: Itinerar de deplasare Locul în care 
se evacuează Adunare Îmbarcare  De bază De rezervă 

1  G          gospodării 
situate în  

zona inundabilă 
nr. 2 – Valea 
Drejman (zona 
de răsărit a 
localităţii 
Săliştea) 

 

 
Str. Deal 

(locul numit 
Hula) 

 
 

Drumul 
judetean 
Săliştea 

 

 
 
 

Str. 
Drejman 

 

 

 
 

- 

 
Căminul 
Cultural 
Săliştea, 
Şcoala 

Generală  
Săliştea 

 

2 G          gospodării 
situate în  

zona inundabilă 
nr. 3 – Valea 
Doba - (zona de 
est a localității 
Tărtăria) 

 
 

Str. Doba 

 
 

Str. Doba 

 
 

Str. Doba 

 
 

- 

 
Căminul 
Cultural  
Tărtăria 

 

3              gospodării 
situate în 

zona inundabilă 
nr. 4 – Valea 
Doba - (Zona de 
nord a localității 
Tărtăria) 

 
 

Str. 
Principală 

 

 
 

Str. 
Principală 

 
 

Str. 
Principală 

 
 
- Şcoala 

Generală 
Tărtăria 

4    gospodării 
situate  în  
zona inundabilă 
nr. 5 - (Valea   
Pârâul Pietroasa 
Saliştea) 

 
Poiana Leab 

 
Str. Joseni 

 
Str. Joseni 

 
- 

 
Căminul 
Cultural 
Săliştea 

  

5    gospodării 
situate în  
zona inundabilă 
nr. 6 -  Pârâul 
Archis + Pârâul 
Drejman (Zona 
de confluenţă  
localitatea 
Săliştea) 

 
Str. Joseni 
(Hudiţa 
Jandarmilor) 

 
 
Str. Joseni 
 

 
 
Str. Joseni 

 
 

- 

 
Căminul 
Cultural 
Săliştea, 
Şcoala 

generală şi 
grădiniţa  
Săliştea 

 

 

*NOTĂ : Nu există itinerarii de rezervă, nefiind acces decât pe itinerariile de bază 
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Anexa 10 

SITUAŢIA 
PRIVIND DOTAREA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

CU NECESARUL, EXISTENTUL ŞI DEFICITUL DE TEHNICĂ, APARATURĂ ŞI 
MATERIALE 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA U.M. N E D Obs. 

1 Aparatură de multiplicat documente Cpl. 1 1 -  

2 Staţii de lucru (PC) Buc. 4 4 -  

3 Aparat radio  Buc. 1 - 1  

4 
Aparat radio pentru lucru în reţelele de cooperare a 
protecţiei civile 

Buc. 1 - 1  

5 Ceas de perete  Buc. 2 2 -  

6 Aparat pentru distrus documente  Buc. 1 - 1  

7 Aparat pentru îndosariere cu inele plastic Buc. 1 1 -  

8 Aparat pentru laminat cu folie de plastic  Buc. 1 - 1  

9 Harta României Buc. 1 - 1  

10 Harta judeţului Buc. 1 1 -  

11 Harta comunei Buc. 1 1 -  

12 
Planuri de situaţie ale localităţii şi construcţiilor 
cuprinzând reţelele şi instalaţiile cu apă, gaze, energie 
electrică şi canalizare 

Buc. 3 3 -  

13 
Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi 
multiplicare 

Funcţie de 
necesităţi 

    

14 Detector acustic pentru localizarea supravieţuitorilor  Cpl. 1 - 1  

15 Complet de salvare de la înălţime din clădiri  Cpl. 1 - 1  

16 
Aparat pentru sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenă 
portabil  

Cpl. 1 - 1  

17 Aparat izolant  Buc. 1 - 1  

18 Targă cu scripeţi pentru coborât răniţi de la înălţime Cpl. 1 - 1  

19 Proiector special  Cpl. 2 - 2  

20 Ciocan electric (pneumatic) percutant  Cpl. 1 - 1  

21 Unealtă electrică (pneumatică) rotopercutantă  Cpl. 2 - 2  

22 Polizor electric universal de colt  Cpl. 1 - 1  

23 Minipernă pneumatică pentru ridicat tip cric hidraulic Buc. 1 - 1  

24 Scară culisabilă din mai mulţi elemenţi (alta decât lemn)  Buc. 2 - 2  

25 Grup electrogen  Cpl. 1 - 1  

26 Centură de siguranţă pentru pompieri  Buc. 18 - 18  

27 Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat  Cpl. 1 - 1  

28 Radiometru – roentgenometru  Cpl. 2 - 2  

29 Detector substanţe toxice industriale Cpl. 1 - 1  

30 Analizor multigaz portabil Cpl. 1 - 1  

31 Detector radioactivitate  Buc. 1 - 1  

32 Complet dozimetric Cpl. 1 - 1  

33 Dozimetru individual cu citire directă  Cpl. 1 - 1  

34 Complet protecţie individuală Buc. 4 - 4  

35 Masca contra gazelor Buc. 10 - 10  

36 Atomizoare pentru decontaminare Buc. 2 - 2  

37 Pachet de decontaminare individual Cpl. 2 - 2  

38 Substanţe şi soluţii pentru decontaminare Kg Funcţie de necesităţi  

39 Complet de luat probe  Cpl. 1 - 1  

40 Aparat portabil cu cuţite tăiat armătură hidraulic Cpl. 1 - 1  

41 Autospecială intervenţie la dezastre  Cpl. 1 - 1  

42 
Complet deblocare salvare (conteinerizat semiremorcă 
etc) 

Cpl. 1 - 1  

43 Motopompă portabilă  Cpl. 3 2 1  

44 Electropompă Cpl. 1 - 1  



45 Veste de salvare  Buc. 10 - 10  

Nr 
crt 

DENUMIREA U.M. N E D Obs. 

46 Colac de salvare  Buc. 2 - 2  

47 Complet scule electrician pentru înaltă şi joasă tensiune  Cpl. 1 - 1  

48 Complet scule instalator apă şi canal  Cpl. 1 - 1  

49 Complet scule instalator gaze  Cpl. 1 - 1  

50 Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton  Buc. 1 - 1  

51 Frânghii pentru legături (ştreanguri , pripoane)  m.l. 50 - 50  

52 Complet cabluri electrice  Cpl. 5 - 5  

53 Corpuri iluminat  Cpl. 26 - 26  

54 Centrală PAGER Cpl. 1 - -  

55 Pager Buc. 10 - 10  

56 Fax  Buc. 1 1 -  

57 Telefoane fixe Buc. 3 3 -  

58 Telefoane mobile Buc. 5 5 -  

59 Radiotelefoane portabile Buc. 5 - 5  

60 Modem internet Buc. 1 1 -  

61 Sursă de curent constant Buc. 3 1 2  

62 Sirenă electronică  Cpl. 1 1 -  

63 Sirenă electrică de 5 KW Cpl. - - -  

64 Centrală de alarmare  Cpl. 1 - 1  

65 Trusa telefonistului  Cpl. 1 - 1  

66 Portavoce Buc. 2 - 2  

67 Calculator compatibil IBM.  Cpl. 4 4 -  

68 Copiator Cpl. 1 1 -  

69 Scaner Cpl. 1 1 -  

70 Videoproiector pentru calculator Cpl. 1 - 1  

71 Radioreceptor „Zefir” Buc. 1 - 1  

72 Scurtă impermeabilă Buc. 37 - 37  

73 Tub bioxid de carbon Buc. 2 - 2  

74 Aparat de vedere pe timp de noapte Buc. 1 - 1  

75 Aparat înştiinţare alarmare F-1001 B Cpl. 1 - 1  

76 Centrală telefonică cu 6 posturi Buc 1 - 1  

77 Laptop Buc. 1 - 1  

78 Polizor fix Buc. 1 - 1  

79 Cazma  Buc. 30 30 -  

80 Târnăcop Buc. 5 5 -  

81 Lopată Buc. 30 30 -  

82 Rangă cu vârf şi daltă Buc. 4 - 4  

83 Burghiu pentru pământ  Buc. 1 - 1  

84 Barcă pneumatică pentru 8 persoane  Buc. 1 - 1  

85 Motopropulsor pentru bărci  Buc. 1 - 1  

86 Costum de lucru în apă  Buc. 1 - 1  

87 Cizme lungi din cauciuc  Per. 12 - 12  

88 Motofiierăstrău  Buc. 2 - 2  

89 Joagăr ( fierăstrău manual ) Buc. 3 - 3  

90 Topor dulgher Buc. 10 - 10  

91 Ciocan baros de 5 kg Buc. 1 - 1  

92 Rezervor apă 1.100 l  Buc. 2 - 2  

93 Staţie filtrare a apei cu debit de 500 l/h  Cpl. 1 - 1  

94 Complet de sudură electrică Cpl. 1 - 1  

95 Complet sudură în argon Cpl. 1 - 1  

96 Aparat pentru suspensia tărgilor în corturi  Buc. 20 - 20  

97 Canistră cu spirt sanitar Buc. 2 - 2  

98 Geantă sanitară Buc. 2 - 2  

99 Pachet individual pansament  Buc. 70 - 70  

100 Sac mic cu atele diferite Buc. 2 - 2  

101 Targă sanitară ( brancardă)  Buc. 20      - 20  

102 Corturi pentru personal  Cpl. 20 - 20  



Nr 
crt 

DENUMIREA U.M. N E D Obs. 

103 Lenjerie pat Cpl. 8 - 8  

104 Bidon aluminiu a 25 l Buc. 20 - 20  

105 Găleată pentru apă Buc. 20 5 15  

106 Veselă şi tacâmuri din material plastic de unică folosinţă Cpl. Funcţie de necesităţi  

107 Masă extensibilă Buc. 20 - 20  

108 Scaun pliant Buc. 20 - 20  

109 Pat Buc. 5 - 5  

110 Saltea Buc. 2 2 -  

111 Modul container cazare temporară sinistraţi Cpl. 2 - 2  

112 Pubele pentru gunoi  Buc. 5 2 3  

113 Calculator de buzunar Buc. 4 4 -  

114 Lanternă de cap Buc. 10 - 10  

115 Lanternă Buc. 5 2 3  

116 Aparat pentru încălzit electric Buc. 4 - 4  

117 Frigider  Buc. 1 - 1  

118 Congelator Buc. 1 - 1  

119 Sală de pregătire Buc. 1 1 -  

120 Poligon de pregătire Buc. 1 - 1  

121 Aparat de fotografiat digital Buc. 1 - 1  

122 Cameră de luat vederi (videocameră) Buc. 1 - 1  

123 Casetă video  Buc. 10 - 10  

124 Televizor color  Buc. 1 1 -  

125 Aparat video Buc. 1 - 1  

126 Video proiector  Buc. 1 - 1  

127 Sistem antiefracţie  Cpl. 1 - 1  

128 Binoclu Buc. 4 - 4  

129 Busolă Buc. 4 - 4  

130 Pichet  p.s.i. Buc. 1 - 1  

131 Debitmetru „Gamarad” Buc. 1 - 1  

132 Saci pp Buc. 200 - 200  

133 Ghilotină hârtie Buc. 1 - 1  

134 Maşină de găurit Buc. 1 - 1  

135 Menghină Buc. 1 - 1  

136 Instalaţie de filtro-ventilare Cpl. - - -  

137 Filtru pentru reţinerea bioxidului de carbon ( F.R.1 ) Cpl. - - -  

138 Filtru pentru reţinerea vaporilor de apă ( F.R. 2 ) Cpl. - - -  

139 Filtru purificator pentru reţinerea S.T.L. Cpl. - - -  

140 Birouri Buc. 20 6 14  

141 Scaune Buc. 50 50 -  

142 Dulapuri Buc. 8 8 -  

143 Uniformă Cpl. 30 - 30  

144 Echipament protecţie Cpl. 50 6 44  
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Anexa 11 

Reguli 
de comportare în cazul producerii 

unei situaţii de urgenţă 
 

 
1. Reguli de comportare la inundaţii:  

 
      La recepţionarea semnalelor de alarmare specifice în cazul inundaţiilor se 
acţionează  astfel: 

- părăsiţi locuinţa şi îndreptaţi-vă către locurile lipsite de pericol, 
dinainte stabilite; 

- la părăsirea locuinţei întrerupeţi alimentarea cu electricitate, apă şi 
gaze; 

- nu luaţi din locuinţă decât lucrurile strict necesare şi obiectele de 
valoare pentru a nu îngreuna operaţiunile de evacuare; 

- evacuaţi  animalele din gospodărie în afara zonei de pericol;  
- dacă aţi fost surprins de inundaţie urcaţi-vă către părţile superioare 

ale locuinţei (etaj, pod, acoperiş); 
- acţionaţi cu calm, încercând să păstraţi şi calmul celor din jur; 
- aşteptaţi cu calm intervenţia formaţiunilor de salvare; 
- evitaţi consumul de apă contaminată; 
- rămâneţi în locuinţele afectate numai cu avizul organelor de 

protecţie civilă; 
- acordaţi atenţie asigurării unor condiţii minime de igienă personală  

şi colectivă; în acest mod evitaţi crearea unor focare de epidemie. 
 

2. În cazul fenomenelor meteorologice periculoase se respectă 
următoarele reguli: 

 
- ţineţi în funcţiune radioul/televizorul, pentru a fi în permanenţă 

avertizaţi asupra evoluţiei şi gravităţii manifestărilor meteorologice; 
- verificaţi echipamentele audio şi de iluminat care se pot alimenta 

cu baterii şi asiguraţi baterii pentru alimentare; 
- fiţi gata  pentru o eventuală evacuare;  
- păstraţi în permanenţă la domiciliu rezerve de alimente 

conservate, apă potabilă, medicamente pentru 72 de ore; 
- verificaţi şi asiguraţi închiderea perfectă a uşilor şi ferestrelor; 
- verificaţi anexele gospodăreşti care pot fi alarmate în caz de 

furtună. 
         -   dacă nu există indicii precise pentru evacuare nu părăsiţi locuinţa.  

 
3. În cazul izbucnirii unui incendiu: 
 

 Comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate în asemenea 
situaţie; 

 Dacă pentru salvarea oamenilor trebuie să treceţi printr-o încăpere incendiată, 
puneţi pe cap o pătură umedă; 

 Deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea 
rapidă a flăcărilor; 

 Prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi; 

 Strigaţi victimele (copii de regulă se ascund sub paturi sau dulapuri.), găsiţi-le şi 
salvaţi-le; 

 Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea nu fugiţi; culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă; 



 Asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură 
sau ceva care îi acoperă etanş; 

 Pentru stingerea incendiilor folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori, etc.; 

 Dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos; 

 Lichidele incendiare se sting cu nisip, pământ, coverturi grele, etc.; 

 Instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a energiei electrice; 

 Ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul; 

 Bombele de aviaţie incendiare se sting prin acoperire cu pământ sau prin 
scufundarea în apă; 

 Picăturile de napalm, căzute pe îmbrăcăminte, se sting prin acoperirea locului 
respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip; 

 Amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul 
înconjurător prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe (paltoane, pături, etc.); 

 În caz de arsuri aplicaţi pe părţile afectate pansamente sterile, uscate şi prezentaţi-
vă la punctele medicale. 

 
4.  În caz de accident chimic sau nuclear 

 

 Comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indcate în asenenea situaţie; 

 Pregătiţi mijloacele individuale de protecţie (măşti contra gazelor, alte mijloace 
individuale) pentru a fi folosite imediat; 

 Când se anunţă pericolul contaminării este necesar să luăm cu noi rezerva de apă şi 
alimente, mijloacele de protecţie individuală, trusa de prim ajutor, actele de 
identitate, să închidem apa şi gazele, să stingem focurile din sobe, să scoatem din 
priză toate aparatele electronice şi electrocasnice, să stingem luminile, să închidem 
ferestrele şi uşile şi în cel mai scurt timp să ne adăpostim; 

 Limitaţi la maximum deplasările din locurile de adăpostire, iar dacă o faceţi îmbrăcaţi 
mijloacele de protecţie; 

 Nu consumaţi alimente şi apă decăt din sursele avizate; 

 Fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate; 

 Evitaţi contactele cu obiectele din jur; 

 Nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru, etc. cu îmbrăcămintea contaminată; 

 În lipsa adăposturilor speciale, adăpostiţi-vă în locuinţă, în încăperea cea mai izolată 
de exterior (culoare, subsol, etc.) şi luaţi măsuri de etanşare a uşilor şi ferestrelor; 

 Deschideţi radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre 
situaţia creată şi măsurile realizate sau care urmează să se realizeze; 

 Asiguraţi protecţia fântânilor, adăpostiţi animalele în grajduri, aplicaţi măsurile de 
protecţie la grajduri și locuinţe, prin acoperire şi etanşare; 

 Executaţi contaminarea personală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei; 

 Solicitaţi ajutorul organelor specializate pentru intervenţie; 

 Dacă nu aţi fost afectaţi de accident, sprijiniţi organele de specialitate pentru 
acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea 
decontaminării. 
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Anexa 12 

COMUNA SĂLIŞTEA 
 
Coordonate:  

 

 
 

Atestare                     - 1458 

Sate 
componente 

   - Săliştea, Săliştea-Deal, Tărtăria, Mărgineni 

Suprafaţă      - 60,11  km²  

Populaţie 
(2011) 

   - 2.197 locuitori 

Densitatea                    - 39 loc. /km² 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83li%C5%9Ftea-Deal,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83rt%C4%83ria,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suprafa%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2

