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FIŞA LOCALITĂŢII 

 
 

 

LOCALITATE 

  

       RǍDUCǍNENI 

 
 

 

ADRESA SEDIULUI 

PRIMĂRIEI 

      RǍDUCǍNENI 

 

 
 

OPERATORI 

ECONOMICI / 

INSTITUŢII ÎN 

SUBORDINE 

 PRIMǍRIA RĂDUCĂNENI 

 CǍMINUL CULTURAL RĂDUCĂNENI 

 BIBLIOTECA RĂDUCĂNENI 

 LICEUL TEORETIC ”LASCĂR ROSETTI” RĂDUCĂNENI 

 ȘCOALA CU CLASELE  I-VIII+ GRĂDINIȚA (Sat Roșu) 

 SCOALA CU CLASELE  I-IV+ GRĂDINIȚĂ NR.2  (Sat  

 Bohotin ) 

 SCOALA CU CLASELE  I-IV +GRĂDINIȚA NR.1 (Sat 

Bohotin) 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT RĂDUCĂNENI 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂDUCĂNENI 

 LICEUL TEORETIC ”LASCAR ROSETTI”-corp școală, NR.2 

RĂDUCĂNENI 

 ȘCOALA CU CLASELE I-IV + GRĂDINIȚA (CORP 

BAZGA) 

 SCOALA CU CLASELE  I-IV+ GRĂDINIȚĂ Isaiia 

 
 

 

PRIMAR 
 

Mihai Irimia  0232/292.438, 0741060004 

 

 

 

 

SECRETAR 
 

Bumbaru Cătălin  0232/292.438, 0730223890 

 
 

CADRU TEHNIC CU 

ATRIBUTII ÎN 

DOMENIUL APĂRĂRII 

ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR / 

INSPECTOR DE 

PROTECŢIE CIVILĂ 

 

 Șef Serviciu Ilie Bogdana     0731316761, 0762617599 

 

Cadru tehnic psi  - Botezatu Costică  0232/292438; 0730/223895 

 

 

1.-Date generale privind localitatea: 
 

 

Populaţia Com. Răducăneni 8017 

Sat Răducăneni 5325 

Gospodării 2790 

Sat Bohotin 1392 
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Gospodării 548 

Sat Roşu 609 

Gospodării 195 

Sat Isaiia 352 

Gospodării 151 

Suprafaţa totală  8.749 ha 

-în intravilan 803.69 ha 

-în extravilan 7945,31 ha 

      Primar  Mihai Irimia 

0766.545.142, 0741.060.004 

      Secretar Bumbaru Cătălin, 

0232/292.438,0729.908.541 

 

2.-Tipuri de riscuri specifice: 

 

A. Riscuri naturale : DA NU Detalii 
-fenomene meteorologice 

periculoase 
x   Ploi torenţiale, intensificări ale vântului, 

grindină, căderi masive de zăpadă, viscol. 

-alunecări de teren  x   

 
-incendii de padure x  900 ha de pădure. 

-avalanşe   - 
-fenomene distructive de 

origine geologică 
x  Cutremur maxim prognozat – gradul VIII pe 

scara Richter 

 

B. Riscuri tehnologice :    

-accidente, avarii, incendii şi 

explozii 

x   Posibile accidente majore pe D.N.28 Iaşi-

Albiţa, avarii la utilităţile publice, incendii la 

gospodării, agenţi economici, institutii publice 

şi posibile incendii de pădure, expozii 

accidentale provocate de buteliile de aragaz sau 

accidente rutiere. 

 
-poluare ape x  Posibile poluări accidentale pe Râul Bohotin, 

Râul Cozia, Râul Fundu Bazgăi. 

 prăbuşiri de construcţii, 

instalaţii sau amenajări 

x  Risc minim (doar în caz de cutremur) 

-avarii la utilitătile publice x  Posibile avarii la alimentarea cu energie 

electrică, reţeaua de telefonie fixă, reţeaua de 

alimentare cu apă. Reţeaua de cablu TV. 

-muniţie neexplodată x  Risc minim – în ultimii ani nu au fost 

descoperite munitii neexplodate. 

 

C. Riscuri biologice :    

-îmbolnăviri in masă  x   

Da 
-epidemii x   

Da 
-epizootii / zoonoze x  Da 
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3. Sistemul de prevenire si gestionare a situaţiilor de urgenţă 

 

Constituirea comitetului local pentru situaţii 

de urgentă 

Este constituit și actualizat prin Dispoziţia nr. 

2637 din 30.10.2008 

Regulamentul privind structura organizatorică, 

atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetului 

local pentru situaţii de urgenţă   

Este întocmit potrivit prevederilor legale 

Organizarea pregătirii pentru intervenţie Este organizată pe baza Ordinului Preşedintelui 

C.J.S.U. privind pregătirea în domeniilor 

Situaţiilor de Urgenţă şi a planului anual de 

pregătire. 

Nivelul de pregătire a personalului Corespunzător 

Asigurarea înstiiţării şi alarmării   

         - centrala telefonică nr. 292.438 

         - tipul digital 

         - nr. abonati 5 

         - telefon primărie 292.438 

         - telefon post poliţie 292.311 

         - fax 292.438 

         - radioreceptor - 

         - sirenă electrică 3 

         - clopote biserici 6 

Asigurarea protecţiei prin adăpostire   

         - nr. subsoluri, pivniţe, crame 10 

         - suprafaţa ( mp ) 6000  

         - nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost 1 

         - suprafaţa 200 

Adăposturi de protecţie civilă, din care : 0 

         - cu sisteme de filtroventilaţie 0 

         - fără sisteme de filtroventilaţie 0 

Asigurarea protecţiei N.B.C. 12 

         - existenţa mijloacelor de protecţie 

individuală  

 

         - nr. măşti contra gazelor 6 

         - nr. complete de protecţie 6 

Asigurarea sanitară si sanitar - veterinară 1 

         - nr. dispensare medicale 6 

         - nr. cadre medii 18 

         - nr. medici 6 

         - nr. dispensare sanitar - veterinare 1 

         - nr. medici veterinari 2 

         - nr. tehnicieni 4 

         - nr. laboratoare medicale 1 

         - nr. laboratoare sanitar - veterinare 0 

Asigurarea acţiunilor de evacuare Se va face conform Planului de Evacuare 

Logistica acţiunilor de intervenţie  Este asigurată prin dotarea Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă, a Centrului Operativ 

şi a S.V.S.U. 

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă 

Sunt elaborate: Planul de evacuare în situaţii de urgenţă, Planul de apărare împotriva inundaţiilor, 

gheţurilor şi poluărilor accidentale, Planul de măsuri pentru prevenirea apariţiei bolilor. 

Nu sunt elaborate: Planul de ap\rare la seism [i alunec\ri de teren, Planul de analiz\ [i acoperire a 
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riscurilor(se afl\ `n termenul legal) 

 

4. Alimentarea cu apă 

 

Necesarul de apă  

Rezerva de apă de incendiu asigurată 40 m3 

Hidranţi exteriori 32 

         - in funcţiune 17 

         - dezafectaţi - 

         - defecţi 15 

Rampe de alimentare la surse naturale  

         - in funcţiune 0 

         - dezafectate 0 

         - defecte 0 

 

 
 

5. Organizarea intervenţiei in situaţii de urgenţă 

 

Notificare Este organizată cu respectarea prevederilor 

legale. 

 

 

Instiintare şi pregătirea pentru interventie Au fos întocmite documentele necesare 

asigurării înştiinţării in situaţiile de urgenţă 

Amplasarea locului de conducere Sediul Primăriei 

Alarmarea populatiei din zona de pericol Se asigură de către echipa de alarmare 

constituită în cadrul SVSU car e la ordin 

acţionează sirena electrică  şi cele 6 clopote 

de la biserici 

Măsuri de interventie operativă Sunt asigurate conform planurilor prorii de 

către personalul SVSU 

Conducerea actiunilor de interventie Preşedintele CLSU 

Forte şi mijloace Cele prevăzute în planurile proprii 

Cooperarea cu alte forte Cele prevăzute în planurile proprii 

 

 

 

6. Sisteme de anunţare – alarmare 

 

Telefonic 292.438 

Sirenă  3 

 

7. Căi de acces 

Localizare Situatia existentă 

Iaşi-Răducăneni- Albiţa DN 28 BUNǍ 

DJ Răducăneni-Grozeşti BUNǍ 

DJ Răducăneni-Moşna BUNǍ 
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8.   Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

8a. Date generale 

 

Categoria IV 

Autospecială (e) / utilaj de stingere 

*tip / numărul pentru fiecare tip 

MAGIRUS - DEUTZ 

Personal angajat 

*număr / dacă are certificat de formare / evaluare 

5 

Personal voluntar 

*număr / dacă are certificat de formare / evaluare 

20 

Numărul specialiştilor pentru activitatea de 

prevenire 

4 

 

8b. Componenţa preventivă din serviciul voluntar de urgenţă 

 

Pregătirea personalului Conform planului de pregătire 

Număr controale efectuate 1700 

Număr sanctiuni aplicate 0 

Organizarea la nivelul localitătii a următoarelor 

activităti : 

 

Numărul specialistilor pentru activitatea de 

prevenire 

4 

         -    lucrul cu foc deschis - 

         - depozitarea şi evacuarea deseurilor şi 

reziduurilor combustibile 

10 

         - lucrările premergătoare şi pe timpul 

sezonului rece  

10 

         - lucrările premergătoare şi pe timpul 

perioadelor caniculare şi secetoase  

5 

 

 


