Anexa la HCL nr. 75/28.04.2017privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul municpiului Beiuş, conform Anexei.
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective
1.1. Definiţie – Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul municipiului, măsurile,
acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

1.2.Scop – Scopul planului de analiză şi acoperire a riscurilor este acela de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de
situaţii de urgenţă şi de-a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

1.3.Obiective– Obiectivele planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt :
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale.
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă.

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative.
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
- Legea nr.481/08.11.2004 - privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/24.05.2006 (cap.II, art.10,lit.d,h);
- HGR nr.557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;
- O.M.A.I. 132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
- Legea nr.307/12.07.2006 – privind apărarea împotriva incendiilor (cap.I,art.1,lit.j)
- HGR nr. 1492/09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste (cap.3,art.14)
- HGR nr.2288/09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.638/2005 şi Ministerului Mediului şi Gestionării Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale.
- Ordinului nr. 1995/2005/1160/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului / Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi /sau alunecări de teren
- Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia
în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.
-Ordinul 470/2005 / 1149/2006 al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al M.C.T.I.

- Ordinul nr. 551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă
severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse
de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.
2.2.Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Atribuţiile Consiliului local, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă.
a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrative – teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă
măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în
acest domeniu;
d) stabilesc în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e) înfinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de
urgenţă;
f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum
şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.

Atribuţiile Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă conform H.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
a) informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi
urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii adiministrativ-teritoriale;
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.

◄Atribuţiile Centrului operativ cu activitate temporară conform H.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
a)
centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor date şi informaţii privind apariţia şi
evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;

b)
monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
c)
urmăreste aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d)
asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest
scop;
e)
centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f)
gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
g)
îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege .

Primar – viceprimar
◄ Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă.
a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţia civilă;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
e) conduce exerciţiile aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;
urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;
solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi în distribuirea celor primite;
coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei în zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;
stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;
gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

◄Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor
a) asigură elaborarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criterilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de indendiu la nivelul unităţii administrative-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a
serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice apaţinând domeniului public şi privat al unităţii
administartiv-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti;
informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit, normelor, cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendilor şi echipamente de protecţie
specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţi la intervenţiile
de lungă durată;
l)

informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea , cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu pe raza unităţii
administrative-teritoriale, iar în termen de trei zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

m) analizează anual dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia conform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale
de intervenţie noi;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează peţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

◄Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Ordinului nr. 718/2005
• desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă:
• executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
• cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu;
• sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
• popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a
situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii;
• verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, care constă în:
• efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire; personalul serviciului face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi
urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;
• stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile pentru a preveni
producerea de incendii;
• asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate locurile în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;
• sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de prevenire;
• sprijină conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
• acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului sau adus la cunoştiinţă de alte persoane;
• informează conducerea primăriei, asupra încălcărilor normelor de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri menite să înlăture pericolul;
• acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul comunei:

• participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;
• evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
• menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei;
• Participă la efectuarea deblocării şi înlăturarea dărămăturilor provocate de dezastre:
- în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice de pe raza comunei, de asemenea vor fi însuşite cunoştiinţele minime
necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;
• stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în situaţia în care datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele de apă folosite pentru stingerea
incendiilor;
• participă la salvarea persoanelor de sub dărămături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru intervenţii, în
situaţii de urgenta.

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIVTERITORIALE

Secţiunea 1 – Amplasare geografică şi relief
Amplasare- Municipiul Beiuş este situat în partea de nord-vest a României,în sud-estul judeţului Bihor şi totodată în partea centrală a depresiunii căreia îi dă şi
numele.

Aflat la confluenţa Crişului Negru cu valea Nimăieştilor,municipiul Beiuş este în imediata apropiere a Munţilor Apuseni,la 30 km spre est fiind Munţii Bihorului,spre
sud şi vest la cca. 8 km Munţii Codru- Moma,la nord Munţii Pădurea Craiului şi la est Munţii Vlădeasa.
Suprafaţa – 2.446 ha,din care :
-

intravilan 636 ha
extravilan 1.810 ha: - arabil - 1.215 ha
- păşuni - 517 ha
- fâneţe -

74 ha

- vii

-

1 ha

- livezi -

3 ha

Vecinătăţi- Teritoriul administrativalmunicipiului este mărginit la est de teritoriul administrativ al comunei Curăţele,la vest de teritoriul administrativ al comunei Finiş,la
sud de teritoriile administrative al comunelor Pocola şi Remetea.
Forme de relief – Împrejurimile municipiului Beiuş sunt dintre cele caracteristice depresiunii care-i poartă numele.
Caracteristicile pedologice ale solului – preponderenţa podzol argilo-iluvial,aluviuni pe malul Crişului Negru,brun de pădure.

Secţiunea a 2-a.Caracteristici climatice
Sub aspect climatic,municipiul are o climă temperat-continentală,valorile medii termice lunare se menţin între 20-21,5 grade C în luna iulie şi de – 1,5- -2 grade C în
luna ianuarie.
Extremele absolute înregistrate:- 30,5 grade C în luna ianuarie 1942 şi + 40 grade C în luna august 1952.
Fenomene meteorologice extreme – furtuni

Precipitaţii atmosferice-l/mp-valori medii lunare şi anuale
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anuală

41,5

37,9

33,9

47,7

63,5

82

63,8

49,9

43,6

37,9

51,5

57,4

610,8

Secţiunea a 3-a. Reţeaua hidrografică
Municipiul Beiuş este străbătut în partea de sud-vest de râul Crişul Negru,iar de la nord-est la sud-vest de Valea Nimăieşti.Zona de confluenţă a celor două cursuri
este situată în partea de
sud-vest a municipiului.

Secţiunea a 4-a. Populaţia
Conform datelor ultimului recensământ,structura populaţiei este următoarea:
Total populaţie stabilă :

10.996

-naţionalitate : -română : 9.928
-maghiară : 900
-rroma :

142

-germană :

12

-altele :

14

-religie :-ortodoxă :

9.051

-reformată :

662

-greco-catolică :

446

-romano-catolică : 241

-altele :

596

-situaţia economică : -populaţie activă -4.425
- ocupată – 3.278
- neocupată – 1.147
-populaţie inactivă-6.571

Secţiunea a 5-a. Căi de transport
Rutiere-municipiul este străbătut de drumul european E 79,respectiv de drumul national DN
76 Oradea-Deva.
Feroviare-municipiul este străbătut de linia de cale ferată Oradea-Vaşcău.

Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică

Ca ponderi în economia municipiului se remarcă în primul rând activităţile industriale,urmate de servicii,comerţ şi alimentaţie publică.
Profilul industrial al regiunii este dat de industria de prelucrare şi exploatare a lemnului, maşini unelte,materiale de construcţii,textilă,alimentară.
În localitate sunt înregistraţi un număr de 707 agenţi economici : 420 societăţi comerciale de tip SRL,din care 22 activează în domeniul industrial,societăţi pe
acţiuni,asociaţii şi fundaţii,instituţii cooperatiste,asociaţii familiale şi persoane fizice.
Dezvoltarea economică a municipiului depinde de capacitatea de diversificare a economiei,de crearea şi promovarea unei dinamici noi,de flexibilitate şi inovare în
toate sectoarele activităţii economice.
Referitor la fondul funciar,suprafaţa extravilană de 1.810 ha este structurată astfel:arabil-1.215 ha;păşuni-517 ha;fâneţe-74 ha;vii-1 ha;livezi-3 ha.
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BEIUS
1

SC ALCOA FUJIKURA
SRL NADAB

2

SC ROM PA EXIM SRL

NADABARAD

str.Pandurilor nr.47/a

Fabrica fire si cabluri
electrice

BEIUS

str.Pandurilor nr.16

Achizitii ciuperci
Fructe padure

3

SC ALFANE COM SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.9

Cofetarie

SUTEU
STEFAN

EVIDENŢA AGENŢILOR ECONOMICI

4

SC MAGDANA SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.37

Frizerie,coafura,cosmetica

5

SC CIOCOROM SRL

BEIUS

Str.1 Decembrie 1918

Fabrica de ciocolata

6

SC CRISTIAN BOLDI SRL

BEIUS

Str.Vasile Lucaciu nr.11

Florarie

7

SC METROLUX SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.28/a,
ap.12

Magazin textile

8

SC LAUTODAN SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.12a

Magazin mixt

9

SC LIDARIN SRL

BEIUS

Str.Gh.Pitut nr.5

Depozit en-gross

10

SC CLASPORT SRL

BEIUS

Str.vasile Lucaciu nr.6

Magazin articole sport

11

SC RODIPET SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului

Chiosc ziare

Nr.1
12

SC SENIAV ELECTRIC SRL

BEIUS

Str.Nicolae Balcescu nr.1

Magazin electrice

13

SC IANATETI IMPEX SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.4B

Market

14

SC ELIAS PREST SRL

BEIUS

Str.Garofitei nr.14

Chiosc alimentar

15

SC IANATETI SRL

BEIUS

Str.Romana

Market

16

SC SIREX SRL

BEIUS

Str.Garofitei nr.23

Magazin mixt

17

SC TOTI CAM SRL

BEIUS

Str.Finisului nr.24

Café-bar

18

SC MLENDA DENT SRL

BEIUS

Str.Aleea Independentei
nr.10

Cabinet stomatologic

Boldi
Cristian

19

SC SINDLIBER SRL

BEIUS

Str.Traian nr.2-4

Magazin mixt

20

SC DIMIRULIS COM SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.4

Magazin articole
imbracaminte

21

SC MILSAN COM SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.4

Café-bar

22

SC ACONALEX SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.23

Magazin piese auto

23

SC CORNELIUS SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.26

Complex
comercial,pensiune,piata
agroalimentara si haine

24

SC OVIVLAD SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.25

Magazin electrocasnice

25

AF MAN FLOARE

BEIUS

Str.Mihai Viteazu nr.28

Magazin ABC

26

SC ELIAS PREST SRL

BEIUS

Str.Garofitei nr.14

Chiosc alimentar

27

SC PAVIMENTO SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.19

Magazin-amenajari
interioare

28

SC YANG-YONG SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.26

Mag.
confectii,textile,incaltam.

29

SC COM MICRON SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.37

Atelier reparatii
auto,mag.piese auto,bufet

30

SC C&2A SERV SRL

BEIUS

Str.Vasile Lucaciu nr 27

rotiserie

31

SC MONA-ZOL IMPEX
SRL

ORADEA

Str.Pandurilor nr.21

Magazin de furaje

32

SC COMMARI SRL

BEIUS

Str.Aurel Vlaicu nr.2

Café-bar,fast food

RAT
CORNEL

MAN
FLOARE

33

SC DYLAYLA SRL

BEIUS

Str.Horea nr.1

Mag.electrice,electrocasnic
e

34

SC ELEGANS SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.1

Mag.confectii,textile,incalt
am.

35

SC DYLAYLA SRL

BEIUS

Str.Aleea Motilor nr.AN7

Magazin electro-casnice

36

SC ALMIMOB SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.19

Magazin mobila

37

SC DYLAYLA SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.15/A

Magazin mixt

38

PF HOTEAN CARMEN

BEIUS

Str.1Decembrie 1918, nr.2

Magazin confectii textile

39

SC INTERARTI TOURS
SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.12

Agentie de turism

40

SC ASTRAL IMPEX SRL

ARAD

Str.Pandurilor nr.49

Depozit produse
alimentare

41

SC FARMACIA INA SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.1

farmacie

42

SC LUCEVIO SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.28

Magazin alimentar

43

SC TIVMAR SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.6

bar

44

SC MULTIVISION SRL

BEIUS

Pandurilor nr.27

placintarie

45

COOP CONSUM

BEIUS

Biruintei nr.21

braserie

46

COOP CONSUM

BEIUS

Pandurilor nr.49

Depozit materiale de
constructii

47

COOP CONSUM

BEIUS

Biruintei nr.22

Magazin alimentar

48

COOP CONSUM

BEIUS

Str.Aurel Vlaicu nr.2A

Magazin alimentar

49

COOP CONSUM

BEIUS

Str.Samuil Vulcan

Magazin librarie-papetarie

Nr.6-8
50

COOP CONSUM

BEIUS

Str.Samuil Vulcan nr.6-8

Croitorie

51

COOP CONSUM

BEIUS

Str.Aurel Vlaicu nr.2a

Café-bar

52

COOP CONSUM

BEIUS

Str.Samuil Vulcan nr.6-8

Brasserie cu gradina de
vara

53

SC RONIRU SRL

BEIUS

Str.1 Decembrie 1918,nr.45

Salon de intretinere
corporala si sanatate

54

SC ULVAS SRL

BUNTESTI

Str.Vasile Lucaciu nr.27

Magazin elemente de
asamblare si fixare

55

SC BRESSA
CONFECTIONI SRL

Str.Pandurilor nr.53

Fabrica de confectii

56

SC DELFACTO COM SRL

Str.Calea Bihorului

Casa amanet

STEI

nr.26
57

SC DIBACIU COM SRL

BUDUREASA

Str.Calea Bihorului nr.16/a

FAST-FOOD

58

SC PALOMA IMPEX SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.6

Magazin electrocasnice

59

SC OMNIANA TRANS
SRL

Str.Vasile Lucaciu nr.15

Cofetarie-patiserie

60

SC PINTEX EXIM SRL

Str.Republicii nr.14b

Atelier sticlarie

BEIUS

61

PF TIT MARIAN

BEIUS

Str.Nufarului nr.7

Atelier reparatii auto

62

SC NICRISTY ELECTRIC
SRL

BEIUS

Str.Nicolae Cristescu nr.5

Magazin de calculatoare

63

SC JIJON SRL

Str.Calea Bihorului nr.1

Bar de zi

64

SC LORYSALYS SRL

Str.Calea Bihorului nr.2

Salon de infrumusetare

65

SC MIBRIS SRL

Str.Traian nr.14b

Magazin de instalatii
sanitare si incalzire

66

SC TUR CENTO TRANS
SRL

Str.Calea Bihorului nr.26

Agentie de transport

67

SC MEGARING SRL

Str.Calea Bihorului

Magazin bijuteria

BEIUS

ORADEA

Nr.10
68

SC ROKMELODY SRL

BEIUS

Str.Iancu de Hunedoara
nr.4

Bar de zi

69

SC CLUCIU SRL

BEIUS

Str.1 Decembrie 1918

Atelier de intretinere si
reparatii auto

70

SC TRAMONTINA SRL

BEIUS

Str.Viilor nr.2B

Atelier confectii
incaltaminte

71

SC DENTALUX SRL

BEIUS

Str.1Decembrie 1918

Cabinet stomatologic

72

SC MATROS SRL

ORADEA

Str.Tg.Mare nr.1

Magazin industrial

73

SC LABORATOR DENTAR
STELIT

BEIUS

Str.Traian nr.14B

Laborator tehnica dentara

74

SC MOARA SABINEL SRL

BEIUS

Str.Devei nr.19

Moara macinat cereale

75

SC TOMNINU COM SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.5

Magazin confectii

76

SC MLENDA DENT SRL

BEIUS

Str.Al.Independentei

Cabinet stomatologic

Nr.10
77

SC CATINALORA IMPEX
SRL

BEIUS

Str.Aurel Vlaicu nr.37

Depozit materiale
constructii
Atelier de productie

78

SC SEMIVOX SRL

BEIUS

Str.Traian nr.14B

Café- bar

79

SC CICLAMINO SRL

BEIUS

Str.Gh.Pitut nr.1A

pizzerie

80

SC TEHNOCLIMA SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.17

Magazin de prezentare –
sisteme de incalzire

81

SC NINUREX SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.12

Magazin de piese auto

82

SC CRISPLAST SRL

ORADEA

Str.1Decembrie 1918 nr.2

Magazin de prezentare

83

SC OPTICAL SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.10

Magazin de optiometrie si
optica medicala

84

SC LINOLUX SRL

BEIUS

Str.1Decembrie 1918 nr.30

Magazin alimentar mixt

85

SC PAYELLA PROD COM
SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr.15

Café bar

86

SC ADIELA SUPER SRL

BEIUS

Str.Aleea independentei

Magazin electrice

87

ADMINISTRATIA PIETEI

BEIUS

Str.P-ta Unirii nr.3

Piata agroalimentara

88

SC ECRON IMPEX SRL

BEIUS

Str.Aurel Vlaicu nr.45

Fabrica de confectii

89

SC RELIO SRL

ORADEA

Str.Calea Bihorului nr.43

Depozit en- gross.en-detail

90

SC EVALSTAR SRL

BEIUS

Str.Traian nr.49

Atelier constructii metalice

91

SC EVALSTAR SRL

BEIUS

Str.Horia nr.1

Magazin metalo -chimice

92

SC MOBIL PROD SRL

BEIUS

Str.Mihail Pavel nr.2

Pizzerie restaurant

93

SC MOBIL PROD SRL

BEIUS

Str.Mihail Pavel nr.2

Magazin alimentar

94

SC GALUM FEROMETAL
SRL

BEIUS

Str.Tg.Mare nr.2

Magazin metalo- chimice

95

ADMINISTRATIA PIETEI

BEIUS

Str.Tg.Mare nr.6

Piata Bazar

96

ADMINISTRATIA PIETEI

BEIUS

Str.Burgudia Mare nr.58

Piata Obor

97

SC LIDARIN SRL

BEIUS

Str.Gh.Pitut nr.5

Depozit en gross

98

SC VARA EXIM SRL

STEI

Str.Aurel Vlaicu nr.7

Magazin mixt

99

SC CRISTIAN HOREA
MIRCEA

BAITA oras

Str.Garofitei nr.1

Magazin pompe funebre

100

SC ALFA FARM SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.10

farmacie

101

SC STAR STYLE SRL

ORADEA

Samuil Vulcan
nr.15,bl.15,et.1

Magazin de prezentare
termopane

102

SC TREI G SRL

ORADEA

Nicolae Iorga nr.3

Depozit produse
alimentare

103

SC BRASIT IMPEX SRL

BEIUS

Nicolae Iorga nr.5

Fabrica ladite lemn

Nucet

104

SC UNITA S.A.

TIMISOARA

22 Decembrie nr.9

Birou Asigurari

105

SC SADITO COM SRL

BEIUS

Str.Burgundia Mare nr.7

Magazin textile
incaltaminte

106

SC FRESH LIFE IMPEX
SRL

BEIUS

Str.Patareasca Mare nr.18

Café-bar

107

SC CONFORT TRADE SRL

BEIUS

Piata Unirii nr.6

taximetrie

108

SC VIVAVIK IMPEX SRL

BEIUS

Horia nr.3

taximetrie

109

SC ROBINSON SRL

BEIUS

Str.Andrei Saguna nr.3

brutarie

110

SC NILADI SRL

BEIUS

Str.Aleea Motilor nr.9

Café bar

111

SC NED TRANS SRL

BEIUS

Str.Ioan Ciordas nr.17

Atelier serigrafic

112

SC LUCUT COM SRL

BEIUS

Str.Aleea Motilor, bl.AN6

Magazin mixt

113

SC COMBOTA IMPEX
SRL

BEIUS

Str.Samuil Vulcan nr.2

Magazin textile

114

SC MICHELINA IMPEX
SRL

BEIUS

Str.Samuil Vulcan

Magazin ABC

115

SC SILADA COM SRL

BEIUS

Str.Arinilor nr.6

Magazin accesorii mobila

116

SC BRUMA EXIM SRL

ORADEA

Str.Burgundia Mare nr.11

Magazin industrial

117

SC URALI IMPEX SRL

BEIUS

Str.Horea nr.1

Cofetarie

118

SC GAROFITA IMPEX SRL

BEIUS

Str.Aleea Motilor AN 1

cofetarie

Nr.20

119

SC SEZONIC TUR SRL

BEIUS

Aleea Motilor, bl.AN7

Agentie de turism

120

SC INTIMPEX SRL

BEIUS

Horea nr.7

Café bar

121

SC LINADA EXIM SRL

BEIUS

Piata agroalimentara

Chiosc textile

122

SC VIOLUX PREST SRL

BEIUS

Str.Romana nr.24

Bar de zi

123

SC CONFORT TRADE SRL

BEIUS

Str.Closca

Magazin piese auto

124

SC FRAGARIA SA

BEIUS

Aleea Motilor nr.3

Papetari-librarie

125

SC SILVERVAL SRL

ORADEA

Aleea Motilor AN3

Casa de schimb valutar

126

SC NATICOM SRL

BEIUS

Piata agroalimentara

Chiosc comercial

127

SC POSMAN IMPEX SRL

BEIUS

Piata agroalimentara

Chiosc alimentar

128

SC BATRAN SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN9

Magazin textile
incaltaminte

129

SC ULIROD COM SRL

ORADEA

Aleea Motilor bl.AN9

Magazin textile
incaltaminte

130

SC AMIR IMPEX SRL

ORADEA

Str.Samuil Vulcan nr.9

Atelier si magazin foto

131

SC V&M PREST SRL

BEIUS

Str.Aleea Motilor bl.AN6

Magazin confectii
incaltaminte

132

SC PANTIM IMP EXP SRL

BEIUS

Piata agroalimentara nr.1

Chiosc alimentatie publica

133

SC AZUR CHIMICALE SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.1

Magazin chimicale

134

SC BALENTINA COM SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.1

Magazin mixt

135

SC BIAROM PROD COM
SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.13

Café-bar

136

SC BRIOMAN IMPEX SRL

BEIUS

Română nr.14,bl.P12,ap.1

Magazin mixt

137

SC GENOTRANS SRL

BEIUS

Aleea Moţilor nr.10,

Centru de infrumusetare

Bl.AN10
138

SC MATCOM SRL

BEIUS

Burgundia Mare nr.43

Depozit materiale
constructii

139

SC METROTEX SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.3

Magazin textile

140

SC VEST COMP SRL

BEIUS

Padisului nr.9

Atelier reparatii auto

141

SC FILIBUS SRL

BEIUS

Burgundia Mica nr.31

Magazin produse
industriale

142

SC RAID PREST COM SRL

BEIUS

Horea nr.15

Birou xerox

143

SC DICARDO SRL

BEIUS

Aleea Motilor ,bl.AN10

bistro

144

SC CAMINUL IMPEX SRL

BEIUS

Horea nr.2

Magazin mixt

145

SC SERVICE VELO SRL

BEIUS

Romana bl.R15

Magazin
calculatoare,telefoane

146

SC YANG YONG SRL

BEIUS

Piata Unirii

Magazin
confectii,textile,incaltamint
e

147

SC MINA COM SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.1

Magazin mixt

148

SC CENTROFLOR COM
SRL

BEIUS

Samuil Vulcan

cofetarie

nr.6-8

149

SC HORADROM SRL

BEIUS

Horea nr.3

Fast-food

150

SC MEDEN PREST SRL

BEIUS

Horea nr.2

Magazin electrice

151

SC SOHODOR SRL

SOHODOL

Beius,str.Piata Agro

Chiosc
imbracam.,cosmetice,rechi
zite

152

SC HEMIVIDO SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.15,bl.D15

Magazin
imbracaminte,incaltaminte

153

SC MICHELINA IMPEX
SRL

BEIUS

SamuilVulcan nr.20

Librarie-papetarie

154

SC DACPO IMPEX SRL

ORADEA

Aleea Motilor bl.AN19

Magazin
conf.textile,incaltaminte

155

SC COMTRANS SRL

BEIUS

Piata Agro Beius

bufet

156

SC COMPLIMENT EXIM
SRL

ORADEA

Aleea Motilor bl.AN9

Magazin confectii

157

SC LEGMIT COM SRL

ORADEA

Horea nr.1

Magazin industrial

158

SC FLORANA PREST SRL

PETREASA

Romana bl.PB3,ap.2

Magazin
textile,incaltaminte,papeta
rie

159

SC MARCROM
CONSTRUCT SRL

BEIUS

Burgundia Mare nr.25

Magazin obiecte ceramice

160

SC GHELAR SRL

BEIUS

Horea nr.13

Comolex commercial alim.
Publica

161

SC UPD INDUSTRIES SRL

ORADEA

Romana nr.17

Magazin articole pvc

162

SC FELINTIU PREST SRL

BEIUS

Horea nr.38

Café bar

163

SC ROBINSON SRL

BEIUS

Andrei Saguna nr.1

Magazin ABC

164

Cabinet medical indiv

BEIUS

Burgundia Mare nr.37

Cabinet stomatologic

Dentinal
165

SC RASILV EXIM SRL

BEIUS

Crisului nr.6

Atelier
tinichigerie,vopsitorie

166

SC NARIAM SERVICE SRL

BEIUS

Romana nr.17

Magazin piese auto

167

SC GANEM SRL

BEIUS

Burgundia Mare nr.9

Magazin metalo chimice

168

SC MARVAS COMTRANS
SRL

BEIUS

Piata Agro nr.1

Chiosc textile incaltaminte

169

SC ANDILUX SRL

BEIUS

Romana nr.2

Spalatorie auto

170

SC ARTAFIERULUI SRL

BEIUS

Lucian Blaga nr.2

Depozt si magazin fier
forjat

171

SC VICTOR SRL

ORADEA

Horea nr.43

Magazin metalo chimice

172

SC CARLEX SRL

BEIUS

Horea nr.44

Magazin aparatura
electronica

173

SC COM MIXT HOTAR
SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN2

patiserie

174

SC GERMINA PROD
COM SRL

BEIUS

Mihai Eminescu nr.8

Buffet expres

175

SC SHIVANET SRL

BEIUS

P-ta Unirii nr.9

Servicii informatice

176

SC ADRIMEX SRL

ORADEA

Patareasca Mare nr.24

Bar de noapte

177

SC METACRIS
CONSTRUCT SRL

BEIUS

Horea nr.78

Magazin materiale de
constructii

178

SC DOI LUPI PREST SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.9

Magazin electro casnice

179

SC INSTALTERM
ELECTRO SRL

BEIUS

Horea nr.14

Magazin electrice,sanitare

180

SC ALPET COMIMPEX
SRL

BEIUS

Burgundia Mare r.3

bar

181

SC NATIBAL COM SRL

BEIUS

Buegundia Mare nr.23/A

Magazin confectii textile

182

SC AUTO RAPID SRL

BEIUS

Cezar Bolliac nr.17

Atelier scoala conducatori
auto

183

SC ELECTROLAND SRL

BEIUS

Romana nr.15,bl.R15

Magazin audio video,
electrocaasnice

184

SC ROMCOLOR SRL

SANMARTIN

Al.Motilor bl.AN 7

Magazin metalo chimice

185

SC ANVELOPA SRL

BEIUS

Lucian Blaga nr.3-5

Magazin alimentar

186

SC ANVELOPA SRL

BEIUS

Lucian Blaga nr.3-5

Magazin piese auto

187

SC ANVELOPA SRL

BEIUS

Lucian Blaga nr.3-5

Atelier reparatii auto

188

SC FORDVEST SRL

STEI

Piata Agro Beius nr.1

Chiosc alimentatie publica

189

SC MICULICIU COM SRL

BEIUS

Burgundia Mare nr.1

Café bar

190

SC LEDALI EXIM SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.15

cafenea

191

SC MARTIBI SRL

BEIUS

Cezar Bolliac nr.21

Magazin ABC

192

SC LEGOLAS

BEIUS

Ioan Ciordas nr.19

Magazin calculatoare

COMTUR SRL
193

SC ILE IMPEX SRL

BEIUS

Romana nr.4

pizzerie

194

SC FLORIA ART STUDIO
SRL

BEIUS

Romana nr.16

Studio de inregistrari audio

195

SC DALIFLOR SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN9

Cofetarie,
laborator,mag.text.
Incaltam.

196

SC NIELLO DESIGN SRL

BEIUS

Nicolae Bolcas nr.5

Chiosc alimentatie publica

197

SC HEMIVIDO SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.2

Magazin textile

198

SC DETALII PERFECTE
SRL

BEIUS

Samuil Vulcan bl.AN2

Magazin textile
incaltaminte

199

SC DETALII PERFECTE
SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN10

Magazin articole pentru
copii

200

SC METAL GLOB

BEIUS

Str.Closca nr.5

Atelier mecanic

CRISANA SRL
201

SC METAL GLOB
CRISANA SRL

BEIUS

Str.Horea nr.1

Magazin universal

202

SC MOBYLUX SRL

BEIUS

Str.Horea nr.1

Magazin mobila

203

SC R & A Impala srl

CLUJ
NAPOCA

Str.Samuil Vulcan nr.4, ap.6

Magazin universal

204

SC BORLAND SRL

BEIUS

Str.Nicolae Bolcas nr.16

Magaz.artic.sportive,confec
tii,
electrice

205

SC BAIFLOR SRL

STEI

Samuil Vulcan nr.20

Farmacie veterinaracabinet veterinar

206

ING ASIGURARI

BUCURESTI

Samuil Vulcan nr.15

Activitati de asigurare pe
viata

NEDERLANDEN
207

SC PROD COM SERV
GHIOANA

BEIUS

Samuil Vulcan nr.6-8

Bar fast food

208

PF BOC DELIA FLORINA

BEIUS

Calea Bihorului nr.22

Salon de infrumusetare

209

AF STANIS VALER

BEIUS

Piata Unirii

Bar de zi

210

SC T RAMONA SRL

BEIUS

Nicolae Bolcas nr.2

Magazin alimentar ABC

211

SC EUROLAB SRL

ORADEA

Romana nr.24

Laborator de analize
medicale

212

SC BERTINA COM SRL

BEIUS

Aleea Padisului

Magazin alimentar ABC

213

SC PRESOMEX SRL

BEIUS

Burgundia Mica nr.21

Depozit materiale
constructii

214

SC GLADY TRADE SRL

BEIUS

Romana nr.6

Magazin alimentar ABC

215

SC FRATII LAZA SRL

BEIUS

Romana nr.12

Magazin materiale de
constr.

216

SC APRO CRISANA SRL

ORADEA

Burgundia Mica nr.8

Magazin piese auto

217

SC CLAUDIU TRANS SRL

SOIMUS

Samuil Vulcan nr.1,

Magazin mobila

Bl.U1
218

SC NATECIP SRL

BEIUS

Andrei Saguna nr.1

Magazin confectii,textile,
bijuterie

219

SC METROTEX SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.2

Magazin textile , stofe

220

SC HORGE SRL

BEIUS

P-ta Agroalim.

Chiosc alimentar

221

A.F.BUNTA PETRU

BEIUS

P-ta Agroalim.

Florarie

222

SC CARLA COM SRL

BEIUS

P-ta Agroalim.

Chiosc comercial mixt

223

SC CAUCIUCARIE VELO
SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.15

Magazin alimentar

224

SC TGIE SRL

ORADEA

Pandurilor nr.3

Magazin alimentar

225

SC TGIE SRL

ORADEA

Horea nr.32

Magazin alimentar

226

SC TGIE SRL

ORADEA

P-ta Agroalim

Chiosc alimentar

227

SC RAMRINA SRL

BEIUS

Romana nr.4 B

Magazin alimentar

228

SC LACRISIM SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN8

CAFÉ BAR

229

SC AMUR SYSTEM

ORADEA

Str.N.Iorga

Depozit deseuri refolosibile

COM SRL
230

SC DIVIO SERV SRL

BEIUS

Lucian Blaga nr.2

Depozit de masini unelte

231

SC CHIRITA COM SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.1

Magazin mixt

232

SC VILIAMIRA COM SRL

BEIUS

Samuil Vulcan nr.20

Magazin textile
incaltaminte

233

SC BORLAND SRL

BEIUS

Horea nr.38

Magazin mixt

234

AF BUDAU IOAN

BEIUS

P-ta Samuil Vulcan

Magazin imbracaminte si

Nr.11,bl.D15

incaltaminte

235

SC BONAIC SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.4

Magazin piese auto

236

SC MARTIN PROD COM
SRL

BEIUS

S.Vulcan nr.6-8

Chiosc alimentar

237

SC LEZEU TRANS SRL

BEIUS

Patareasca Mare
nr.8,bl.RB8

Curatatorie
chimica,spalatorie,vopsitori
e

238

SC COCNICK SRL

BEIUS

Burgundia Mica

gater

239

SC BIGAPOL PREST SRL

BEIUS

Lucian Blaga

Atelier tinichigerie

240

SC FRENIC SRL

BEIUS

Str.Livezii nr.3

Atelier de reparatii auto

241

SUCURSALA PECO
BIHOR

ORADEA

Horea nr.80

Statie Peco

242

SC FICUS COMEXIM SRL

BEIUS

S.Vulcan bl.AN14

Magazin arme si munitii

243

SC TOMITA EXIM SRL

BEIUS

P-ta Samuil Vulcan

internet

Nr.16
244

SC TEHNOCOM MIROTI
SRL

BEIUS

P-ta Agrolimentara

Chiosc alimentatie publica

245

SC FOREMA SRL

BEIUS

S.Vulcan nr.AN9

Magazin textile
incaltaminte

246

SC RAMBO SRL

BEIUS

Aleea Motilor bl.AN5

Café BAR

247

SC CODREANCA SRL

BEIUS

Burgundia Mare nr.42/A

braserie

248

SC SIMOROL IMPEX SRL

ORADEA

Piata Unirii nr.9

Magazin piese auto

249

SC WESTSILVANIA
PRODCOM SRL

BEIUS

Patareasca Mare nr.RB8

Magazin piese auto

250

SC MISEROM

BEIUS

Horea nr.21

Magazin electrice,
electrocasnice

ELECTROINSTAL
251

SC HORSON SRL

BEIUS

Ioan Ciordas nr.4

Magazin de calculatoare

252

SC MILADA SRL

BEIUS

Str.Horea nr.28

Bar de zi

253

SC DORNADO TRANS
SRL

FENERIS

Str.Nicolae Cristescu nr.9

Magazin piese auto

254

SC ANEMONA SRL

BEIUS

Str.Decebal nr.2

Laborator cofetarie

255

SC ANTONELA SRL

BEIUS

Pandurilor nr.47A

Fabrica de incaltaminte

256

SC KISSUNIVER SRL

BEIUS

Parangului nr.19

Atelier de confectii
metalice

257

SC TRAS SANIMET

BEIUS

Vasile Lucaciu nr.31

Magazin metalo chimice

SRL
258

SC DELICIP SRL

BEIUS

Pandurilor nr.49

tamplarie

259

SC CIOCANUL SRL

BEIUS

Finisului nr.22

tinichigerie

260

SC ADIROM SRL

CURATELE

Calea Bihorului nr.13

Chiosc alimentar

261

SC LIMAV TOURS SRL

BEIUS

Pandurilor nr.41/A

Magazin alimentar

262

SC INCALTAMINTE

BEIUS

1 Decembrie 1918

Sectie productie

DORINA SRL

nr.51B

incaltaminte

263

SC TIAMI SRL

BEIUS

Parangului nr.5

Magazin metalo chimice

264

SC VIVITIM SRL

BEIUS

Pandurilor nr.12B

Atelier reparatii auto

265

SC MON AMI SRL

BEIUS

Gh.Pitut nr.5

Magazin mixt

266

SC ERIKON IMPEX SRL

BEIUS

Pandurilor nr.12

Taximetrie

267

SC SILVINA SRL

BEIUS

Aleea Independentei Bl.A2

Cofetarie, patisserie

268

SC COM SENATCO SRL

BEIUS

Gh.Crisan nr.7

Chiosc alimentar ABC

269

SC RAMBO COM SRL

BEIUS

Gh.Crisan nr.3

Bar de zi

270

PF FENESI FRANCISC

BEIUS

Garofitei nr.1

Reconditionare baterii auto

271

SC TGIE

ORADEA

Pandurilor nr.3

Magazin alimentar

272

SC GERSION SERV SRL

BEIUS

Devei nr.12

Atelier reparatii auto

273

PF HOTEAN N

BEIUS

1 Decembrie 1918

Magazin confectii textile

CARMEN
274

SC BERTALIA SRL

275

SC AGROMEC SA

276

SC SOLAGRA SRL

277

SC COMEL SRL

nr.2
BEIUS

Pandurilor nr.9B

Baza de agrement

Pandurilor nr.53

Statie distributieb
carburanti

BUCURESTI

Pandurilor nr.49

tamplarie

BEIUS

Pandurilor nr.3

Mag.aparatura electronica,
Mag.cosignatie

278

SC MOBIPREST DÉCOR

BEIUS

1Decembrie 1918 nr.11

Atelier tamplarie

SRL
279

SC CRISTIAN BOLDI SRL

BEIUS

Vasile Lucaciu nr.11

Bar de zi

280

SC CATIDORI SRL

BEIUS

1 Decembrie 1918

Magazin materiale de
constructii

281

SC DANIEL JOZSEF SRL

BEIUS

Nufarului nr.1

Mag.mixt metalo-chimice,
menaj

282

SC FLANICSOL SRL

BEIUS

Finisului nr.35

Statie carburanti

283

SC ABRUDANCA SRL

BEIUS

Calea Bihorului nr.2

Magazin imbrac.incaltam

284

SC TUTTI SERV SRL

BEIUS

Str.Andrei Saguna nr.3

Magazin electrocasnice

285

SC PANTANO SRL

BEIUS

Str.N.Bolcas nr.12

Magazin mat. Constructii

286

SC YANOS @MARIA SRL

BEIUS

Str.Traian nr.14

Atelier auto

287

SC TERPORM SRL

BEIUS

Str.Horea nr.38

Magazin mat.constructii

288

SC LOREDENT SRL

BEIUS

Str.Calea Bihorului nr 14

Cabinet stomatologic

289

SC MAGDANA SRL

BEIUS

Str.22 Decembrie nr.33

Fast food

290

PF CIUNGAN SORIN

BEIUS

Str.Horea nr.12

Mag.textile incaltaminte

291

S.C.SCHACH IMPEX SRL

BEIUS

Str.Lucian Blaga nr.39

Salon de infrumusetare

292

SC ELVILA SA

BUCURESTI

BEIUS,

Magazin mobila

Str.Traian 2-4
293

SC FABODEN SRL

BEIUS

Republicii nr.7C

Spalatorie auto

294

SC NUELLYA SRL

BEIUS

Burgundia Mare 24

Mag.articole copii si adulti

295

SC CRISALINA SPORT
SERV SRL

BEIUS

Calea Bihorului 22

Sala fitness

296

Coop Cosum Finis

Finis

Beius,Calea Bihorului nr.22

Salon coafura

297

SC LEDES SERV SRL

BEIUS

Ioan Ciordas 12

Magazin piese auto

298

SC NELNICOL SRL

Rabagani
nr.5

Beius ,str.Română 2

Market

299

A.F. SECEANU

Beius

S.Vulcan nr.9

Florărie

300

SC CLAUFLOR SRL

BEIUS

Ion Antonescu nr.1

Magazin instalatii diverse

301

SC NADEBI SRL

BEIUS

Ion Antonescu nr.1

Magazin textile, imbracom.

302

SC LACUL ROSU SRL

ORADEA

Calea Bihorului nr.4

Magazin cosmetice

303

PF MARTIN SILVIU

BEIUS

Aurel Vlaicu nr.26

Spalatorie auto

304

SC ROYAL SRL

BEIUS

Gh.Pitut nr.4

Bar de zi

305

SC CARPATICA INVEST
SRL

SIBIU

Calea Bihorului nr.26

Birou intermedieri
imobiliare

306

SC MONDIAL SYSTEM
SRL

BEIUS

Plopilor FN

Depozit deseuri si resturi
nemetalice reciclabile

307

SC TANING SRL

SÂNMARTIN

Calea Bihorului 4

Salon de bronzat

308

SC LEX LEGIS SRL

ORADEA

S.Vulcan nrD15

Cabinet de consultanta
juridica

309

SC ADIELA SUPER
COMPROD SRL

BEIUS

Str.Horea nr.16

Magazin electrice

310

SC MOBRIS SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.26

Atelier mecanic

311

SC DANTEO SRL

ORADEA

Str.Pandurilor nr.49

Magazin Mobila

312

SC MOREMETE SRL

BUNTESTI

Str.S.Vulcan bl.AN13

Magazin ABC

313

SC MAREDIN SRL

BEIUS

N.Bolcas nr.16

Mag.electrice,
electrocasnice

314

SC FELINTIU SRL

BEIUS

Str.Horea nr.40

Salină

315

SC EMASEB SRL

BEIUS

Str.1Decmbrie 1918

Magazin ABC

Nr.87
316

SC FRANCK SRL

TIMISOARA

Str.Horea nr.46

Magazin piese auto si
accesorii

317

SC HANGAR SRL

DRAGANEST
I

Str.Calea Bihorului nr.7

Disco Bar

318

SC CANDORE SRL

BEIUS

Str.Traian nr.14B

Atelier de tamplarie

319

SC CANDORE SRL

BEIUS

Str.Traian nr.14B

Bar de zi

320

SC BOGDILUX SRL

BEIUS

Str.S.Vulcan bl.AN 14

BIJUTERIA

321

AF TOMELE LILIANA
IOANA

BEIUS

Calea Bihorului nr.6

Magazin de prezentare

322

SC VIPEX SRL

BEIUS

Ale.Castanilor 5

Confectii tricotajeDeposit apa minerala

323

SC VIPEX SRL

BEIUS

Alee.Padisului nr.3

Magazin ABC

324

SC HEGAL SRL

POCOLA

Piata agroalim

CHIOSC PROD.PANIFIC.

325

PF PARAGINA

BEIUS

Burg.Mica 31A

Magazin ABC

326

SC PERTE DRIVE TEST
SRL

PETRILENI

Calea Bihorului 14

Scoala de soferi

327

SC ELA
MANUFACTURING SRL

BEIUS

Closca nr.5

Atelier de marochinarie

328

SC LENATI SRL

BEIUS

Closca nr.3

Atelier de confectii

329

SC RATIU PAVEL SRL

BEIUS

Piata Agroalim

Chiosc textile

330

SC DUMAS SRL

BALENI

Aurel Vlaicu 28

Bar de zi

331

SC ARTE BENTA SRL

BEIUS

N.Bolcas nr.11

CHIOSC ALIM.PBL.

332

SC TIM@CSABI SRL

TARCAIA

Calea Bihorului 14

Salon de infrumusetare

333

PF CUC MARIA

BEIUS

Cezar Bolliac 21

Magazin ABC

334

SC SIREX SRL

BEIUS

Garofitei 23

Chiosc prod.panific.

335

PF MICULICIU ANA

BEIUS

Burg.Mare nr.1

BAR

336

SC CRISALINA SRL

BEIUS

Calea Bihorului 22

BAR

337

SC CRISALINA SRL

BEIUS

Calea Bihorului 22

SOLAR

338

SC ALCOA FUJIKURA SRL

NADAB

Pandurilor 47A

CABINET MEDICAL

339

SC PRILEXIM SRL

STEI

Pandurilor 21

Magazin piese auto

340

SC COMPLEX VIVA SRL

ORADEA

Calea Bihorului 20

Magazin de furaje

341

SC DOI LUPI SRL

BEIUS

Vasile Lucaciu 29

Magazin
electronice,electrocasnice

342

PF CIUNGAN MARIOARA NIMAIESTI

Str.Romana 15

Magazin imbrac.incaltam.

343

SC @ 2A Serv srl

S.Vulcan 18

Chiosc Alimentar

BEIUS

344

SC TOP IMPALA SRL

STEI

Str.Horea nr.3

Magazin artic.de pescuit

345

SC CIOBANCA SRL

ORADEA

Str.Garofitei 2

Magazin universal

346

SC ZOMARGA SRL

BEIUS

Str.Pandurilor 12B

Magazin utilaje industriale

347

SC NOX SYSTEMS SRL

BEIUS

Str.Unirii nr.9A

Servicii in telecomunicatii

348

SC GALILEA SRL

ORADEA

Calea Bihorului 22

Fast Food

349

SC NATECIP SRL

BUTANI

Al.Motilor AN3

Magazin textile

350

SC VERONA SRL

BUTANI

Ale.Motilor AN3

AMANET –BIJUTERIA

351

SC MONISA SRL

BEIUS

S.Vulcan nr.11, bl.D16

Magazin imbracaminte

352

PF URS IOAN

SUNCUIUS

Str.Romana nr.2

Atelier de reparatii tapiterii
si confectii

353

SC DRIMADINU SRL

DELANI

DELANI nr.12

BAR DE ZI

354

SC MULTIVISION SRL

BEIUS

Str.M.Eminescu nr.4

Chiosc Alimentar

355

SC ROMETAL AGRO SRL

DELANI

DELANI NR. FN

Atelier confectii metalice

356

SC MARIMIH SRL

BEIUS

Str.Burg.Mare nr.5

BAR DE ZI

357

SC CALION SRL

BEIUS

Str.N.Bolcas nr.2

Magazin ABC

358

PF CHIRIAC LIVIU

BEIUS

Str.Ioan Ciordas 17

Punct de prelucrare a
varului

359

SC ADVANTA SRL

DIOSIG

Str.V.Lucaciu 29A

Magazin fitosanitar

360

SC ALIN IMPEX SRL

BEIUS

Str.V.Lucaciu 29A

Spalatorie auto

361

SC CLATONSA SRL

BEIUS

Str.Pandurilor nr.47

Magazin ABC

362

PF CIORNA MIHAELA
LAURA

BEIUS

Calea Bihorului 14

Magazin Mixt

363

PF BALA MARIOARA

BEIUS

Burgundia Mare 25

Magazin Mixt

364

SC KRYSSFRENEZIS SRL

TARCAIA

Calea Bihorului 89

Salon Coafura

365

VM Butas SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.21

366

Alfa Farm Impex SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Calea Bihorului,nr.10

367

Farma Impex SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Vasile Lucaciu, nr.10

368

Farmacia Madalina SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Horea, nr.1B

369

Farmaservice Isoc SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Burgundia Mare,nr.11

370

Stamamed dr.Brad SRL

BEIUS

activitati stomatologice

str. Vasile Lucaciu, nr.10

371

C & Ralu Farm SRL

BEIUS

Comert produse
farmaceutice

str.Patarasca Mica, nr.9

372

Ideos Pharma SRL

BEIUS

comercializarea produselor
farmaceutice

str.Romana, nr.24

373

Farmacia Ina SRL

BEIUS

comert produse
farmaceutice

str.Pandurilor, nr.4

374

Ernaco SRL

BEIUS

activitati stomatologice

str.Targu Mare, nr.2

375

Geodent SRL

BEIUS

fabricare de dispozitive si
intalatii medi.stomtologice

str.Aleea Independentei,
bl.B9, Ap.

376

Calm Med SRL

BEIUS

Activitati de asistenta
medicala

str.Andrei Saguna, nr.1

377

Dentaltours SRL

BEIUS

Activitati de asistenta
stomatologica

str.Mihai Eminescu, nr.2A

378

Betrogrup SRL

BEIUS

magazin piese

str.Aleea Padisului,4A

379

Artafierului SRL

BEIUS

fier forjat

str. Lucian Blaga, nr.2

380

SC Pantano SRL

BEIUS

materiale constructii

str. Horea, nr.65

381

Monbris SRL

BEIUS

masini unelte

str.Traian Vuia nr.2A

382

Candore Prod SRL

BEIUS

tamplarie termopan

str. Mihai Viteazul, nr.22

383

Evalstar Serv SRL

BEIUS

constructii

str.Traian Vuia nr.22

384

Hidropres SRL

BEIUS

analize tehnice

str. Nicolae Balcescu, nr.4B

385

Sezonic Tur SRL

BEIUS

agentie de turism

str.Aleea Motilor,nr.bl AN7,
parter

386

Expert Management SRL BEIUS

consultatii afeceri

str.22 Decembrie, nr.9/A

387

Austrom Impex SRL

BEIUS

masini unelte

str.22 Decembrie, 9/A

388

Pepe Motor Service SRL

BEIUS

vopsitorie, tinichigerie

str. Finisului, nr.28

389

Michelina Impex SRL

BEIUS

comert papetarie

str.Poet Gheorghe Pitut,
nr.4

390

Kadar Turism SRL

BEIUS

agentie de turism

str.Pandurilor, nr.12

391

V & M Prest SRL

BEIUS

comert textile

str.Piata Samuil Vulcan

392

Palmi Exim SRL

BEIUS

Service

str. 1 Decembrie 1918,nr.3

393

Brasit Impex SRL

BEIUS

inchiriei imobiliare

str.Pandurilor, nr.16A

394

Divio Serv SRL

BEIUS

inchiriei stivuitoare

str.Nicolae Iorga,nr.4

395

Mobylux Com SRL

BEIUS

comert cu mobila

str.Horea, nr.1

396

Divlex Consulting SRL

BEIUS

consultanta afeceri

str.Horea, nr.26

397

Beiusana SA

BEIUS

comert produse alimentare

str.Piata Samuil Vulcan

398

Ocolul Silvic Codrii
Beiusului RA

BEIUS

silvicultura

str.Piata Samuil Vulcan
nr.14

399

Itamber Solution SRL

BEIUS

consultanta afaceri

str.Arinilor

400

VEVENE Trans SRL

BEIUS

transport rutier

str.Pandurilor, nr.4B

401

Psalmi SRL

BEIUS

fabrica lenjerie corp

str. Livezii, nr.2A

402

Daza Solutions SRL

BEIUS

softuri

str.Horea, nr.48

403

Zahan Trans SRL

BEIUS

transport marfa

str.Iancu de Hunedoara

404

Divingarden SRL

BEIUS

comert fructe uscate

str.1 Decembrie 1918,
nr.31A

405

Ramona Imobiliare SRL

BEIUS

consultanta tehnica

str.Vasile Lucaciu, nr.1

406

Paviment Constructii
SRL

BEIUS

lucrari pardoseli si placari

str.Romana, R15

407

CMA Distribution SRL

BEIUS

comert

str.22 Decembrie nr.9/A

408

Vadodi SRL

BEIUS

fab.articole din metal

str. Aleea Independentei,

nr.2
409

Ligacris SRL

BEIUS

baruri si alte activ.de
servire

str.Burgundia Mare,n.109

410

Stivuitor Center SRL

BEIUS

comert masini si utilaje

str.Mihail Sadoveanu, nr.15

411

Clasport SRL

BEIUS

comert marochinarie

str.G.Leonard Mociuschi,
nr.4

412

Racetex SRL

BEIUS

fab.articole de
imbracaminte

str. Aurel Vlaicu, nr.45

413

Catforest SRL

BEIUS

silvicultura si act.forestiere

str.Aleea Padisului, nr.7

414

Erm Pro Services SRL

BEIUS

activitati fotografice

str.Parangului, nr.1

415

Tomninu Com SRL

BEIUS

constructii hidrotehnice

str.Calea Bihorului, nr.5

416

Fortis Strategy &
Consulting SRL

BEIUS

consultanta afaceri

str.1 Decembrie 1918,
nr.23

417

Textil Machines
Technologies SRL

BEIUS

fab.tricotaje

str.Gheorghe Crisan, nr.11

418

Ledali Exim SRL

BEIUS

constructii

str.Romana, nr.2

419

MCM & BAV Impex SRL

BEIUS

constructii

str. Calugareni, nr.1

420

Eon Expert Servicii SRL

BEIUS

servicii mentenanta, ISCIR

str. Iancu de Hunedoara,
nr.11

421

Bertalia SRL

BEIUS

hotel

str.Pandurilor, nr.59

422

Total Digital

BEIUS

comert calculatoare

str. Calea Bihorului, nr.28

423

Budim SRL

BEIUS

transport

str.Romana, nr.1A

424

Zomarga SRL

BEIUS

comert masine agricole

str.Pandurilor, nr.7

425

Vivitim SRL

BEIUS

service auto

str.Pandurilor, nr.12B

426

Antonella SRL

BEIUS

comert masini incaltaminte

str.1Decembrie 1918, nr.54

427

Doi Lupi Prest SRL

BEIUS

comert echipamente video

str. Ioan Ciordas, nr.9

428

Metrotex SRL

BEIUS

comert textile

str.Republicii, nr.5

429

Boros Cons SRL

BEIUS

consultanta constructii

str.Gheorghe Pitut, nr.2

430

Galum Ferometal SRL

BEIUS

comert fierarie

str.Parangului, nr.10

431

Desira Impex SRL

BEIUS

comert carburanti

str. Horea, nr.63

432

Kinfolk SRL

BEIUS

comert cu amanuntul

str. Traian, nr.6

433

Italstei Stei SRL

BEIUS

fab.tricotaje

str.1 Decembrie 1918,
nr.58

434

Albatex SRL

BEIUS

fab.pantaloni barbati

str. 1 Decembrie 1918 ,
nr103

435

Kadar Travel

BEIUS

agentie de turism

str.Pandurilor, nr.12

436

Dorafort General Group
SRL

BEIUS

productie si distrib.tamplari str.Mihai Viteazul, nr.44
lemn

437

Hestya Industry SRL

BEIUS

sisteme de
ventilatie,incalzire

str. N.Iorga,nr.15

438

Egibco SRL

BEIUS

taiere lemn

str.Aleea Padisului , nr.3

439

Trans ND SRL

BEIUS

transport rutier de marfuri

str.Burgundia Mica, nr.47

440

SCM Municitorul

BEIUS

inchirieri

str.Nicolae Bolcas ,nr.12

441

Anvelopa SRL

BEIUS

reparatii autovehiculelor

str.Lucian Blaga, nr.5

442

Ianateti Impex SRL

BEIUS

comert produse alimentare

443

Grafix Proiect SRL

BEIUS

arhitectura

str.P-ta Samuil Vulcan

444

Covi Prod SRL

BEIUS

comert produse
nealimentare

str.Nouă, nr.9

445

Magdrel Com SRL

BEIUS

comert masini unelte

str.Biruintei, bl Z7, ap.4

446

Rambo Com SRL

BEIUS

baruri si alte activitati

str. Gheorghe Crisan,nr.3

447

Project Cantour SRL

BEIUS

constructii

str.Gheorghe Crisan,nr.11

448

Asivest SRL

BEIUS

agentie de turism

str.Aleea Policlinicii, nr.1

449

RBA Team SRL

BEIUS

baruri si alte activitati

str. Biruintei, nr.31

450

Impala Consult SRL

BEIUS

activitati de consultanta

str. Salcamilor, nr.9

451

Top Impala SRL

BEIUS

comert

str.Salcamilor,nr.9

452

Nuellya SRL

BEIUS

comert

str.Burgundia Mare ,
nr.42A

453

Crisalina Sportsero SRL

BEIUS

activitati fitness

str.Calea Bihorului, nr.22

454

Giuliv Trans SRL

BEIUS

lucrari pregatire teren

str.Livezii , nr.1

455

3B Com SRL

BEIUS

comert fructe legume

str.Pandurilor, nr.1

456

Roadventure SRL

BEIUS

publicitate

str.Viilor,nr.1 B

457

Agasim SRL

BEIUS

constructii

str. Arinilor 3D

458

Cornelius Cimcor SRL

BEIUS

comert

str. Calea Bihorului, nr.15

str.Nicolae Cristecu, nr.1

459

Sarovinad SRL

BEIUS

reparatii autovehicole

str.22 Decembrie, nr32

460

Bolaro Prest SRL

BEIUS

fab.incaltaminte

str.Aleea Padisului, nr.6

461

DarimarForest SRL

BEIUS

Silvicultura

str.Aleea Padisului, nr.5

462

Dabblaere Consultants

BEIUS

consultanta afecereri

str.1 Decembrie 1918,
nr.103

463

Vizanat SRL

BEIUS

fab. piese
motoare,autovehicole

str.Burgundia Mare , nr81

464

Case Adimar SRL

BEIUS

cofect.structuri case

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.4

465

Tehnoclima

BEIUS

lucr.intalatii,
sanitare,incalzire, aer
conditionat

str.Habitat,nr.12

466

Savarom SRL

BEIUS

comert cu ridicata

str.Lucian Blaga, nr.2

467

Sandglas SRL

BEIUS

consultanta afaceri

str.Arinilor, nr.16

468

Media Ideas SRL

BEIUS

realizare softuri

str.Aleea Padisului, nr.2

469

Novaland SRL

BEIUS

agentie publicitate

str.Alexandru Ioan
Cuza,nr.7

470

Timdai SRL

BEIUS

comert carburanti

str.1Decembrie 1918, nr.18

471

Electroland SRL

BEIUS

instalatii utilaje industriale

str.Codrului, nr.1

472

West Computers SRL

BEIUS

comert calculatoare

str. Pandurilor, nr.27

473

Eleterm SRL

BEIUS

comert echip.si instalatii
sanitare si incalzire

str. Vasile Lucaciu,nr.29

474

Presomex Com SRL

BEIUS

comert meterial lemos,
materiale de constructii

str.Burgundia Mica, nr.12

475

Roscov Prod SRL

BEIUS

lucr.tamplarie si dulgherie

str.Viorelelor, nr.12

476

Paloma Impex SRL

BEIUS

comert. echip.electrice si
uz casnic

str. Ariesului nr.5

477

Edilul SA

BEIUS

operator salubritate

str.Horea, nr.9

478

Moara Sabinel SRL

BEIUS

fabrica produse morarit

str.Devei, nr.19

479

ProOrtodoxia SRL

BEIUS

editare carti

str.Romană, nr.15

480

Ganem Impex SRL

BEIUS

coret cu amanantul

str.Mihail Viteazul, nr.30

481

Briso Impex SRL

BEIUS

fab. mobila

str. Horea, nr.61

482

Lezeu Trans SRL

BEIUS

coafura si act.de
infrumusetare

str.Nufarului, nr.4

483

Midea Trans SRL

BEIUS

cabinet veterinar

str.Biruintei, nr.16

484

Adrian Ciorna SRL

BEIUS

consultanta afaceri si
management

str. Episcop Mihail Pavel,
nr.12

485

Dumsim SRL

BEIUS

intermediar comert
material lemnos

str.Nicolae Balcescu, nr.13

486

Fadegab SRL

BEIUS

servicii anexe silvicultura

str. Romana, nr.22

487

Aliasig Distribution SRL

BEIUS

comert cu ridicata

str.Calea Bihorului,nr.22

488

Adiela Super Comprod
SRL

BEIUS

comert articole iluminat

str.Horea, nr.16

489

Prod Com Serv Ghicana

BEIUS

restaurant

str.Vasile Lucaciu, nr.5

SRL
490

Topogecad SRL

BEIUS

activitati de inginerie si
consultanta tehnica

str.Aleea Padisului, bl 6,Sc
A, Ap.1

491

Calnident SRL

BEIUS

activitati de asistenta
stomatologica

str.Parcu Mihai Eminescu,
nr.2A

492

Bergacon SRL

BEIUS

inchirieri bunuri imobiliare

str. 1 Decembrie 1918,
nr.103

493

Floria Art SRL

BEIUS

Activ de realizare a
inregistrarilor audio

str.Aleea Motilor, nr.1

494

Aza Internaţional SRL

BEIUS

transport rutier de marfuri

str.Finisului, nr.24A

495

Flamira Const SRL

BEIUS

intermedieri comert
mat.lemnos si mat.
constructii

str.Biruintei, nr.35

496

Brisamar SRL

BEIUS

operatiuni mecanica
generala

str. Alexandru Ioan Cuza,
nr.3C

497

Zoonet Solution SRL

BEIUS

activitati veterinare

str. Lucian Blaga, nr.27

498

Vital Vet SRL

BEIUS

Activitati veterinare

str. Maresal Ion Antonescu,
nr.1

499

Egografic SRL

BEIUS

activitati ale agentiilor de
publicitate

str.Aleea Motilor

500

Safkar SRL

BEIUS

trasport calatori

Str.Aleea Padisului, nr.9

501

Halmajan Expert SRL

BEIUS

lucrari intalatii electrice

str. 22 Decembrie, nr.9A

502

Nerado Gold SRL

BEIUS

comert cu amanuntul

str. Nicolae Balcescu, nr.6

ceasuri si bujuterii
503

Alexa Shop SRL-D

BEIUS

comert produse cosmetice

str.Calea Bihorului, nr.28

504

Johnny PC SRL

BEIUS

comert calculatoare

str. Vasile Lucaciu, nr.2

505

Pizzeria Club Tornado

BEIUS

baruri si alte activitati

str.Calea Bihorului, nr.15

506

Pro Detaliu SRL

BEIUS

activitati de inginerie si
consultanta tehnica

str. Parcu Mihai Eminescu,
nr.2

507

Pashir SRL

BEIUS

comert produse alimentare
, bauturi, tutun

str. 1 Decembrie 1918,
nr.81

508

Profesional Veding SRL

BEIUS

comert cu amanuntul

str.Aleea Padisului, bl.8,
ap.4

509

Tony & Tudor SRL

BEIUS

intermedieri comert
produse alimentare,
bauturi si tutun

str.Aurel Vlaicu, ap.15

BEIUS

administrarea imobilelor

str.Viorelelor, nr.1

510

Mim Construct SRL

511

Metal Tehnic Hidraulic
SRL

BEIUS

comert articole de fierarie

str.Republicii, nr.12

512

Peter Croonen SRL

BEIUS

Inchirierii si subinchirieri
bunuri imobiliare

str.Aurel Vlaicu, nr.45

513

Manaflor Concept SRL

BEIUS

salon infrumusetare

str.Aleea Independentei,
nr.10

514

Digrami Electronic SRL

BEIUS

comert produse
nealimentare

str.Aleea Motilor, bl AN7,
parter

515

Luxteamarat SRL -D

BEIUS

activitati recreative si

str.Stadionului, nr.6

distractive
516

Madmar GVM SRL -D

BEIUS

producere/coletare si
procesare fructe si legume
proaspete

str. Mihai Viteazu, nr.33

517

Deluse Shoes SRL

BEIUS

comert imbracaminte si
incaltaminte

str.Romana, nr.14

518

Iontom SRL

BEIUS

comert material
lemnos,materiale
constructii

str.Patarasca Mare, nr.27

519

Aloseb Service SRL

BEIUS

consultanta afaceri si
management

str.1 Decembrie 1918,
nr.87

520

Victamali SRL

BEIUS

taiere si rindiluirea
lemnului

str. Lucian Blaga, nr.53

521

Moralux Impex Export
SRL

BEIUS

comert produse
nealimentare

str. Patarasca Mica, nr.9

522

Eurosecmun SRL

BEIUS

activitati stiintifice si
tehnice

str.Calea Bihorului,nr.27

523

Daisa Com SRL

BEIUS

comert produse
nealimentare

str.Lucian Blaga, nr.2

524

Izvorul Minunilor

BEIUS

hoteluri si alte facilitati

str. Ioan Ciordas,nr.2

525

Ghelar SRL

BEIUS

restaurante

str. Horea, nr.13

526

Soundmax SRL

BEIUS

intermedieri comert

str.Romana, nr.2/A

527

Westsilvania Prodcom
SRL

BEIUS

fab.piese si accesorii
pt.autovehicole

str.Aleea Padisului,nr.6

528
529

Diovor SRL
Ecogreen Recidare SRL

BEIUS

restaurante

str.Lucian Blaga, nr.17A

BEIUS

recuperare materiale
reciclabile, sortate

str.Mihail Sadoveanu, nr.21

530

Lamirsan SRL

BEIUS

fabricare incaltaminte

str.1 Decembrie 1918,
nr.51/bis

531

Felator Grup SRL

BEIUS

restaurante

str.Aleea Motilor, nr.4

532

Almimob SRL

BEIUS

comert cu mobila

str.Leonard Mociulschi, nr.
4D

533

Euroserv CC Cargo SRL

BEIUS

transport rutier de marfuri

str.Traian, nr.2A

534

Big Music Event SRL

BEIUS

activitati recreative

str. Romana, nr.

535

Mobil Prod SRL

BEIUS

restaurant

str.Ep.Mihail Pavel , nr.2

536

Carlex Service SRL

BEIUS

servicii sisteme de
securitate

str.Horea, nr 44

537

Nih Project SRL

BEIUS

restaurante

str.Calea Bihorului, nr.12

538

Westfalen Cars SRL

BEIUS

transport rutier de marfa

str.Calea Bihorului, nr.25

539

Sama Fashion Clothes

BEIUS

fab.imbracaminte si alte
accesori

str. Vasile Lucaciu, nr.11

540

Oibaf SRL

BEIUS

comert cu ridicata fructe si
legume

str.Calea Bihorului,nr.35A

541

Clau Borza Event SRL

BEIUS

activitati de interpretare
artistica

str.Calea Bihorului, nr.6

542

Elsandru SRL

BEIUS

Comert cu ridicata al
deseurilor si resturilor

str.Aleea Independentei,
nr.6

543

Danvio Expert SRL

BEIUS

Activitati de expertiza
contabila

str.Aleea independentei,
nr.4

544

Tudor HVAC

BEIUS

Instalatii de aer conditionat

str.Aleea Motilor,nr.1

545

Puscas Loredana SRL

BEIUS

comert cu amanuntul
produse
alimentare,bauturi,tutun

str.Trandafirilor,nr.4

546

Tzuncris SRL

BEIUS

comert cu amanuntul
produse alimentare si
tutun

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.14/A

547

Dhelectric System SRL D

BEIUS

Sistem de instalatii sisteme
electrice, lucrari de
instalatii electrice

str.G-ral Leonard
Mociulschi

548

Cosmitech Solution SRL
-D

BEIUS

Servicii privind tehnologia
informatiei

str.Piata Samuil
Vulcan,nr.14B

549

PI Solution SRL

BEIUS

Consultanta pt. afaceri si
management

str.Biruintei, nr.8

550

Anniversario SRL

BEIUS

Baruri si alte activitati
specifice

str. Calea Bihorului

551

Hanidan SRL

BEIUS

Cumparare si vanzare de
bunuri imobiliare proprii

str.Burgundia Mare, nr.54

552

Copvioflor SRL

BEIUS

Alte transporturi terestre
de calatori

str.Burgundia Mare, nr.42A

553

Almiserv Trading
&Consulting SRL

BEIUS

Activitati profesionale
stiintifice si tehnice

str.Ariesului, nr.1

554

Eudaco Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul

str.Piata Samuil Vulcan,

produse alimentare

nr.2

555

Cristadela SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul prin
standuri, chioscuri si piete

str. Aleea
Independentei,nr.10

556

Fenesi Tiberiu agent de
sigurari SRL

BEIUS

Asigurari

str.Ioan Ciordas, nr.8

557

Xiang Congquan SRL

BEIUS

Comert vanzare produse cu
caracter specific NCA

str.Calea Bihorului,nr.19

558

Amalda SRL

BEIUS

Activitati de curatire a
cladirilor

str. Miron Pompiliu,nr.10

559

Claurox SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare

str.Mihai Viteazu,nr.34

560

Fruitoleg SRL

BEIUS

comert cu ridicata a
fructelor si legumelor

str.Closca, nr.3

561

Rozval Construct SRL

BEIUS

constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Iancu de
Hunedoara,nr.8

562

Roxidany SRL

BEIUS

transport marfa

str. Gheorghe Pitut,
nr.11/A

563

Getrazom SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
altor bunuri noi

str.Garofitei, nr.20

564

Artpoint Media SRL

BEIUS

Activitati ale agentiilor de
publicitate

str.Aleea
Independentei,nr.2

565

Biaflor Café SRL -D

BEIUS

Restaurante

str.Calea Bihorului,nr.1

566

Damado Construct SRL

BEIUS

Cosntructii cladirii
rezidentiale si

str. Mitropolit Andrei

nerezidentiale

Saguna

567

Becomat SRL

BEIUS

Fabric.produselor din
beton

str.Pandurilor, nr.59

568

Fortidor SRL

BEIUS

Baruri si alte activitati

str. Burgundia Mare,nr.109

569

Eurostar Food SRL

BEIUS

Acvacultura in ape dulci

str. Aleea Motilor

570

FabForest SRL

BEIUS

Exploatare forestiera

str. Cezar Boliac, nr.8A

571

Alge Dom Com SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
altor bunuri noi

str.Stadionului, nr.1/C

572

Zooprod Micula SRL

BEIUS

Activitati cu ferme mixte

str.Burgundia Mare , nr.60

573

Arte Benta SRL

BEIUS

Fabricare articole
confectionate din textile

str. Biruintei, nr.5

574

Infratirea Trading SRL

BEIUS

Utilaje si masini
pt.prelucrarea metalelor

str.Pandurilor, nr.20

575

Clatonsa SRL

BEIUS

Vanzarea produselor
alimentare

str.Aleea Motilor, nr.10,
bl.AN10, ap.2

576

Cladea SRL

BEIUS

Transport rutier de marfa

str.Calea Bihorului, nr.20

577

Jendorin Company SRL

BEIUS

Transport rutier de marfa

str.Horea, nr.25A

578

Bialinda SRL

BEIUS

Restaurante

str.Burgundia Mare,
nr.31/A

579

Bu Bu Sheng SRL

BEIUS

Comert produse
nealimentare

str.Calea Bihorului,nr.19

580

Mar Contact Logistics
SRL

BEIUS

Transport rutier de marfa

str. Romana,
nr.14/A,bl.P11.et.3,ap.13

581

Nicu & Tina SRL

BEIUS

Constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Pesarilor,nr.11

582

Efaistos SRL

BEIUS

alte lucrari speciale de
constructii NCA

str.Aleea Padisului, nr.3

583

Servispalbe SRL

BEIUS

Intretinerea si repararea
autovehicolelor

str.Finisului,nr.35/A

584

Belgacom Agro SRL

BEIUS

Culticare cereale,plante
leguminoase, producator
seminte

str. 1 Decembrie 1918,
nr.103

585

Damira Invest SRL

BEIUS

comert cu carburanti

str.Burgundia Mare,
nr.31/A

586

Gold Diu SRL -A

BEIUS

transporturi terestre si prin
conducte

str. Aleea Independentei,
nr.3

587

Daria Matei SRL

BEIUS

baruri si alte activitati de
servire bauturi

str. Calea Bihorului,nr.19

588

Toncos Curier SRL

BEIUS

alte activitati postale si de
curier

str. Aleea Padisului, nr.3

589

Vias Spedition SRL

BEIUS

transporturi rutiere si de
marfa

str. Piata Samuil Vulcan, bl
P8, ap.11

590

NBA Distribution SRL

BEIUS

Comert cu ridicata
nespecificat

str. Patarasca Mica, nr.30

591

Fefeval SRL

BEIUS

Activitati de inginerie si
consultanta tehnica

str. Lucian Blaga, nr.25

592

Amalian SRL

BEIUS

Comert cu ziare si articole

str.Burgundia Mare,

de papetarie

nr.31/A

593

Bertina Com SRL

BEIUS

Comert cu produse
alimentare

str.Condrului, nr.13

594

Barland SRL

BEIUS

Comert cu produse
sportive

str.Aleea Independentei

596

Maredin SRL

BEIUS

Comert cu mobila, articole
de uz casnic

str.Noua, nr.2

597

Niladi SRL

BEIUS

Comert cu produse
alimentare

str. 1 Decembrie 1918,
nr.47/A

598

Ale Bus SRL

BEIUS

Hoteluri sau alte activitati
de cazare

str. Piata Samuil Vulcan,
nr.10,blU1,ap.13

599

Linolux Com SRL

BEIUS

Comert produse alimentare

str.Noua, nr.34

600

Sica Miron SRL

BEIUS

Fabricare imbracaminte din
piele

str.Vasile Lucaciu, nr.27

601

Violux Prest SRL

BEIUS

baruri si alte activitati de
vanzare bauturi

str.Parangului, nr.17

602

Mariorod Com SRL

BEIUS

Comert produse alimentare

str.Aleea Padisului, nr.4

603

Sanimax Prest SRL

BEIUS

Transporturi rutiere de
marfa

str. Romana, nr.14A

604

Jijon SRL

BEIUS

Comert imbracaminte

str.Calea Bihorului, nr.1

605

Auto Rapid SRL

BEIUS

Scoala de conducere auto

str. Cezar Boliac, nr.17

606

Centroflor Com SRL

BEIUS

Fabr.paine si produse de
patiserie

str.Narciselor, nr.3

607

Plastbest SRL

BEIUS

comert de uz gospodaresc

str.Horea, nr.68

608

Junea Consulting SRL

BEIUS

Agentie de asigurari

str.Iancu de Hunedoara

609

Todestera SRL

BEIUS

Baruri si alte alte activitati
de servire a bauturilor

str. Aleea Padisului, nr.1

610

Raidastan SRL

BEIUS

comert cu trabucuri, tigari,
tutun

str.Codrului, nr.2

611

Secea SRL

BEIUS

fabrica incaltaminte

str.Calea Bihorului, nr.28

612

Zezzu SRL

BEIUS

comert bunuri de ocazie

str.Burgundia Mare, nr.21

613

West Star Prod Com SRL

BEIUS

Materiale de constructii,
finisaje

str.Horea, nr.62

614

Zhang SRL

BEIUS

Comert cu haine

str.Calea Bihorului, bl.28,
Ap.6

615

Trio Proxima Prod SRL

BEIUS

Fabricarea paini, produse
de panificatie

str.Horea, nr.1

616

Zoomicromex SRL

BEIUS

Intermedieri in comert cu
paterii prime, agricole,
animale vii

str.1 Decembrie 1918,
nr.52

617

Penzerval SRL

BEIUS

Restaurante

str.Iancu de Hunedoara,
nr.8

618

Dygbyrom SRL

BEIUS

Activitati ale agentilor de
asigurari

str.Avram Iancu, nr.6A

619

Todoceram SRL

BEIUS

Intermedieri in comertul cu
material lemnos

str.Tudor Vladimirescu,
nr.7

620

Electro Kraft SRL

BEIUS

Lucrari de instalatii
electrice

str. Devei, nr.11

621

Ianaura SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare

str. Habitat, nr.3

622

Danvin SRL

BEIUS

Transport rutier de marfuri

str.Patarasca Mare, nr.15

623

Crisadria Construct SRL

BEIUS

constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Piata Samuil Vulcan

624

Radafit SRL - D

BEIUS

comert cu amanuntul cu
exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

str.Livezii, nr.19

625

Roraida Trans SRL

BEIUS

Tansport rutier de marfuri

str. Burgundia Mica, nr.1A

626

Dealma Agro SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
fructe si legume

str. Aleea Padisului, bl.5,sc
A, ap.1

627

Casa Multicons SRL

BEIUS

constructii caldiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str. Traian, nr.29

628

Dorani Asibest SRL

BEIUS

Asistenta in brokeraj

str.Aleea Motilor, nr.5

629

C & 2A Serv SRL

BEIUS

comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi si tutun

str.Romana, nr.14A

630

Sebugeo Construct SRL

BEIUS

Constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Aleea Padisului, nr.1

631

Kissuniners SRL

BEIUS

fabricare de constructii

str.Parangului, nr.19

metalice
632

Moghis Florian SRL

BEIUS

Constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str. Nicolae Grigorescu,
nr.5

633

Insight Expo SRL

BEIUS

Activitati de secretariat

str.Habitat, nr.8

634

Florioara Comimpex SRL

BEIUS

Fabricare altor piese si
accesori pt.autovehicule

str.Bl1, sc.C, ap.8

635

Balintina Com SRL

BEIUS

Comert cu produse
alimentare, bauturi si tutun

str.Ioan Cirdas, nr.1

636

Vipex Exim SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi, tutun

str.Aleea Castanelor, nr.5

637

Brioman Impex SRL

BEIUS

comert cu amanuntul prin
standuri, chioscuri si piete

str.1 Decembrie 1918,
nr.10

638

Abraziv Diamant
Company Impex SRL

BEIUS

Comert cu ridicata produse
alimentare, bauturi, tutun

str.Trandafirilor, nr.7

639

Tramontina SRL

BEIUS

fabrica incaltaminte

str.George Cosbuc, nr.4

640

Meden Prest SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse nealimentare

str.Horea, nr.1

641

Galalin SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi, tutun

str.Nicolae Balcescu, nr.20

642

Konfexmar SRL

BEIUS

Fabrica imbracaminte

str.Romana, nr.24

643

Danibia Com SRL

BEIUS

Transporturi rutiere de

str.Burgundia Mare, nr.63

marfa
644

Expert Team Bogdan
SRL

BEIUS

Alte activitati profesionale
stiintifice si tehnice

str. calea Bihorului, nr.27

645

Alin Impex SRL

BEIUS

Intretinere si reparatii
autovehicule

str.Romana, nr.24

646

Iandan Import-Export
SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul prin
stranduri, chioscuri, piete a
altor produse

str.Viilor, nr.1/B

647

Chirita Com SRL

BEIUS

Facilitati de cazare pentru
vacante pe perioade scurte

str.Ioan Ciordas, nr.1

648

Biarom Prod Com SRL

BEIUS

Comert cu ridicata flori si
plante

str.Horea

649

Lugorex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
produselor cosmetice si de
parfumuri

str.Plopilor, nr.15

650

Posman Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi, tutunuri

str.Stadionului, nr.4

651

Apollodor Serv Impex
SRL

BEIUS

Lucrari de constructii civile,
drumuri, infrastructura

str.Romana, nr.27

652

Impex Prod Prisacris SRL

BEIUS

Fabricare piese si accesorii
autovehicule

str.Gheorghe Crisan, nr.13

653

Detalii Perfecte SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
imbracaminte

str.Codrului, nr.2E

654

Com Trans Sanimet SRL

BEIUS

Comert cu amantul al

str. Vasile Lucaciu, nr.31

produselor de fierarie
655

Com Impex Gitan SRL

BEIUS

Distilare, rafinare si mixare
bauturi alcoolice

str. Pandurilor, nr.10

656

Monisa Com SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
imbracaminte

str.Garofitei, nr.8

657

Haniek Impex SRL

BEIUS

Intermediar material
lemnos si materiale de
constructii

str. Aleea Padisului, nr.4

658

Miba Cons SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse
alimentare,bauturi, tutun

str. 22 Decembrie, nr.5

659

Anabus Impex SRL

BEIUS

comert cu produse
alimentare, bauturi, tutun

str.Vasile Lucaciu, nr.4

660

Milada Impex SRL

BEIUS

vanzare predominanta de
produse alimentare,
bauturi, tutun

str.Codrului, nr.2

661

Ice Optic SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
articolelor medicale si
ortopedice

str.N.Balcescu, nr.6

662

Popular Brands SRL

BEIUS

Restaurante

str.Targu Mic, nr.2

663

Linada Exim SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul in
magazine de produse
alimentare, bauturi si tutun

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.10

664

Vladorin Comerx SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul in
magazine de produse
alimentare, bauturi si tutun

str.Romana, nr.24A,
bl.P9,ap.3

665

Carnvest Prod SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
carnii si produselor din
carne

str.Piata Unirii, nr.6B

666

Haiduc Impex SRL

BEIUS

Taierea si rindeluirea
lemnului

str.Aurel Vlaicu, nr.4/A

667

Ralux Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
produselor alimentare,
bauturi si tutun

str.Biruintei, nr.38/H

668

Marvas Comtrans SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
imbracaminti

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.10

669

Royal Com SRL

BEIUS

Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor

str.Poet Gheorghe Pitut,
nr.4

670

Braseria Targu Mare SRL

BEIUS

Comert cu produse
alimentare, bauturi si tutun

str.Targu Mare

671

Argus Presari SRL

BEIUS

Intretinere si reparare
autovehicule

str.Ioan Ciordas, nr.18

672

Nati Com SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul prin
standuri, chioscuri si piete

str.Piata Unirii

673

Ovidiu Com SRL

BEIUS

Alte activitati recreative si
distractive

str.Burgundia Mare, nr.3436

674

Cambota Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
textilelor

str.Samuil Vulcan, nr.2

675

SCC ICRCOOP Beius

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bautura, tutun

str.Pandurilor, nr.49

676

Cale Imobiliare SRL

BEIUS

Cumparare si vanzare
bunuri imobile

str.Plopilor, nr.32

677

Craflor Agro SRL

BEIUS

Cultivare cereale,
leguminoase

str.Plopilor,nr.32

678

Sofiagrofas SRL

BEIUS

Productie si comercializare
cereale

str.Parangului, nr.2

679

Des Energie SRL

BEIUS

Productie energie electrica

str.Iancu de Hunedoara,
nr.6/A

680

Kamaia Top Inter SRL

BEIUS

Lucrari de constructie a
cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale

str.George Enescu, nr.17

681

Stejn Technical Services
SRL

BEIUS

Prelucarea datelor,
administrarea paginilor
web

str.Traian, nr.28

682

Belvedere Trans SRL

BEIUS

Transport rutier de marfuri

str.Horea, nr.21

683

Mina Com SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
mobila, articole de iluminat

str.Ioan Ciordas, nr.1

684

Matcon SRL

BEIUS

Comert cu ridicata material
lemnos si a materialelor de
constructii

str.Burgundia Mare, nr.43

685

Morgana Optic SRL

BEIUS

Activitati referitoare la
sanatate umana

str. Andrei Saguna, nr.6

686

Bernstyle SRL

BEIUS

Fabricare articole
imbracaminte

str.Traian, nr.14/B

687

Ciocanul SRL

BEIUS

Fabricare articole din metal

str.Habitat, nr.2

688

Iakada Import Export
SRL

BEIUS

Comert cu produse
alimentare, bauturi,tutun

str.Aleea Independentei, bl,
A1, Ap.2

689

Romedana Com SRL

BEIUS

Comert
textile,imbracaminte,
incaltaminte

str.G-ral Leonard
Mociulschi, nr.14

690

Silvina Exim SRL

BEIUS

bauturi si alte activitati de
servire a bauturilor

str.Cezar Boliac, nr.4

691

Uniconf SA

BEIUS

Inchirieri si suninchirieri
bunuri imobile

str.Ioan Ciordas, nr.3

692

Ecolemn Construct
Wood SRL

BEIUS

Constructii case
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Nicolae Iorga, nr.4

693

Pentagon Comex SRL

BEIUS

comert cu articole de
fierarie

str.Targu Mare, nr.1

694

Anemona Impex SRL

BEIUS

Fabricarea painii si a
produselor de panificatie

str.Decebal, nr.2

695

Woolpull Textile SRL

BEIUS

Cumparare si vanzare
bunuri imobiliare proprii

str.Mihail Brochental,
nr.20/A

696

Cardor Com SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi si tutun

str.Brandusei, nr.1

697

Bocoiu Group SRL -D

BEIUS

Transport rutier de marfuri

str.Calea Bihorului

698

Alexia Bestmond SRL

BEIUS

Transport si depozitare

str.Aleea Padiusului, nr.1

699

Novgan SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,

str.Burgundia Mare, nr.9

bauturi,tutunului
700

SCC Consumcoop Beius

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse nealimentare

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.6-8

701

Tehnodom SRL

BEIUS

Cumparare si vanzare
bunuri imobiliare

str.Plopilor, nr.32

702

Pro Music Events SRL -D

BEIUS

Activitati suport
pt.interpretare artistica

str.Aleea Padisului, nr.1

703

Alflonic SRL

BEIUS

exploatare forestiera

str.Maresal I.Antonescu,
nr.2

704

Agro Nostrum SRL

BEIUS

comert cu ridicata
cerealelor, seminte,
furajelor

str.G-ral Leonard
Mociulschi, nr.22

705

Rolkris SRL

BEIUS

Reparare intretinere
echipamente transport

str.Parangului, nr.19

706

Flanders Invest SRL

BEIUS

Dezvoltare imobiliara

str.Viile Cermai, FN

707

Nineta SRL

BEIUS

Baruri si alte activitati de
vanzare bauturi

str.Gheorghe Pitut, nr.1

708

Ambrozie Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul a
carnii si produselor din
carne

str. 9 Mai, nr.18

709

Martibi SRL

BEIUS

Lucrari speciale de
constructii

str.Brandusei, nr.2/A

710

Multinational
Consulting Service SRL

BEIUS

Servicii de consultanta

str.Traian, nr.25

711

Pilcrow Design SRL

BEIUS

Activitati de servicii in
tehnologia informatiei

str.Aurel Vlaicu, nr.5

712

Rinasarasig SRL

BEIUS

Activitati ale agentilor si
brokerilor

str.Dobrogeanu Gherea
nr.8

713

Camara Minunata SRL-D

BEIUS

Prelucarea si conservarea
fructelor si legumelor

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.14B

714

Betisca Prodcom SRL

BEIUS

Transport rutier de marfuri

str.Aleea Padisului, Bl Z1,
SC C, Ap.5

715

Ioza Serv SRL

BEIUS

Intretinerea si repararea
autovehiculelor

str.Horea, nr.29

716

Roit International SRL

BEIUS

Comert cu ridicata al
calculatoarelor,
echipamente periferice si
software

str.Aleea Motilor, bl.AN7

717

Pavillacast SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu
exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

str.Arinilor, nr.10

718

Energovat SRL

BEIUS

Lucrari de instalatii
electrice

str.Poet Gheorghe Pitut,
nr.16

719

Man Finisaje SRL

BEIUS

Lucrari de finisaje
constructii

str.Aleea Motilor, nr.6

720

FLLI Gracchi SRL

BEIUS

Activitati intermediare
comert cu ridicata cu
exceptia comertului cu
autovehicule

str.Iancu de Hunedoara,
nr.7

721

Fei Hong SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul

str.Calea Bihorului

produse nealimentare
722

Flore System SRL

BEIUS

Lucrari de pregatire a
terenului

str.Parangului, nr.1

723

Ciocabel Invest SRL

BEIUS

Inchirieri si subinchirieri de
buburi imobiliare proprii
sau inchiriate

str. 1 Decembrie 1918,
nr.58A

724

Lacrisim SRL

BEIUS

Bunuri si alte activitati de
servire a bauturilor

str.Aleea Motilor

725

Euroroci SRL

BEIUS

Activitati de inchiriere si
leasing de masini

str. Maresal Ion Antonescu,
nr.1

726

DDD Service SRL

BEIUS

Prestator servicii DDD

str.Trandafirilor, nr.5

727

Melody Cafee SRL

BEIUS

Restaurante si alte servicii
alimentare

str.Iancu de Hunedoara,
nr.4

728

Transbeius SRL

BEIUS

Transport rutier de marfuri

str. Burgundia Mare, nr.48

729

Pintex Exim SRL

BEIUS

Lucrari de
vopsitorii,zugraveli si
montari de geamuri

str. Republicii, nr.14B

730

Ciucleatex SRL

BEIUS

Fabricarea prin tricotare si
crosetare a altor articole de
imbracaminte

str.Gheorghe Crisan, nr.11

731

Group T & I Europa SRL

BEIUS

Lucrari de constructii
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Mihai Viteazu, nr.53

732

La Mica Intelegere SRL

BEIUS

Activitati ale agentilor de
publicitate

str.Livezii, nr.7

733

Eurofine Fish SRL

BEIUS

Acvacultura in ape dulci

str.Aleea Motilor, AN2,
ap.11, cam.2

734

Samacora SRL

BEIUS

Fabricarea de articole
confectionate din textile

str.Romana, nr.6

735

Raducineanu SRL

BEIUS

Salon infrumusetare

str.Tarinei, nr.12

736

Family Nicolas SRL

BEIUS

Restaurante

str.Burgundia Mare, nr.4

737

Forema Cosmetic SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
produselor cosmetice si de
parfumerie

str.Iancu de Hunedoara,
nr.2D

738

Intercif SRL

BEIUS

Activitati de difuzare a
programelor de radio

str. Mitropolit Andrei
Saguna, nr.2A, bl P2, Ap.12,
cam1

739

Asiago SRL

BEIUS

Cumparare si vanzare de
bunuri imobiliare proprii

str.Horea, nr.13

740

Lemati SRL

BEIUS

Fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv
lenjerie de corp)

str.Romana, nr.33

741

Marcriema SRL

BEIUS

Comert imbracaminte

str. Andrei Saguna, nr.2/A,
Bl PB 2, Ap.15

742

Compania de Apa
Oradea

BEIUS

Captare, tratate si
distributia apei

str.Horea, nr.9

743

Jian Le SRL

BEIUS

Vanzarea cu amanuntul de
nealimentare

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.6-8

744

Chocolatte Solution SRL

BEIUS

Comert cu ridicata al
zaharului, cicolatei si

str.1 Decembrie 1918,nr.58
A

produse zaharate
745

BCR

BEIUS

Servicii Bancare

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.11

746

FlyForest SRL

BEIUS

Comert cu ridicata a
materialului lemnos si a
materialelor de constructii
si sanitare

str.Calea Bihorului, nr.28

747

Popa Carmen agent de
asigurari SRL

BEIUS

Agent de asigurari

str.Burgundia Mare, nr.18

748

Romclean Expert SRL

BEIUS

Spalarea si uscarea articole
textile

str.Nufarului , nr.4

749

Music DJ Events SRL-D

BEIUS

Agentie evenimete
muzicale

str.Noua, nr.7

750

Neo Felix SRL

BEIUS

Transporturi rutiere de
marfa

str.Nicolae Grigorescu,
nr.19

751

Solis Farma SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse nealimentare

str.Romana, nr.6

753

Masrov Concespt SRL

BEIUS

Constructii de cladiri

str.Piata Samul Vulcan,
nr.11

753

Tehnic Soft Invest Impex BEIUS
SRL

Comert cu ridicata al altor
masini si echipamente

str.Viorelelor nr,17

754

Eon Comimpex SRL

BEIUS

Comert cu ridicata al altor
masini si echipamente

str.Iancu de Hunedoara,
nr.11

755

Lori Shoes SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
textilelor, imbracaminte si

str. Unirii, nr.4

incaltaminte prin standuri
chioscuri si piete
756

WOW Computers SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul al
calculatoarelor

str.Patarasca Mare, nr.21

757

Merigiul SRL

BEIUS

Lucrari de invelitori,
sarpante si terase la
constructii

str.Aleea Padisului, nr.1

758

Megatonic SRL

BEIUS

Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate
de acestea

str.Habitat, nr.6

759

Neri Pelets SRL

BEIUS

Fabricarea altor produse
din lemn si fabricarea
artocolelor din pluta,
paie,alte, materiale
vegetale

str.Plopilor, nr.32

760

Belgreen Energy SRL

BEIUS

Productie energie electrica

str. Aleea Padisului, bl.5,
scB, ap.5

761

Dobbelaere SRL

BEIUS

Activitati de consultanta
pt.afaceri si management

str.Mihail Brochental,
nr.20A

762

VTS Investment SA

BEIUS

Tranzactii imobiliare

str.Aurel Vlaicu, nr.45

763

VRD Prest SRL

BEIUS

Alte activitati de servicii
suport pt.intreprinderi NCA

str.Mircea cel Batran, nr.11

764

Lamitec SRL

BEIUS

Lucrari de constructii
rezidentiale si
nerezidentiale

str.22 Decembrie 1918,
nr.31

765

Sabgal International SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu

str.22 Decembrie 1918,

exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

nr.9A

766

Ocide Construccion SA

BEIUS

Lucrari de constructii
rezidentiale si
nerezidentiale

str.Calea Bihorului, nr.18

767

Azur Chimicale SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse nelimentare

str.I Ciordas, nr.1

768

Marivan Expeditii SRL

BEIUS

Expeditii si curierat

str.Burgundia Mica, nr.12

769

Neoconsult Aviatie SRL

BEIUS

Activitati de consultanta si
management

str.Biruintei, nr.9

770

Marc Vending Company
SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu
exceptia autovehiculelor si
motociletelor

str.Andrei Saguna, nr.2A

771

Revival SRL

BEIUS

Reproducerea
inregistrarilor

str.Ep.Mihail Pavel, nr.7

772

Belinyesident SRL

BEIUS

Fabricare si depozitare
aparate si instrumente
medicale stomatologice

str.Doina, nr.2

773

Constructii Pasiv SRL

BEIUS

Lucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale

str. Biruintei, nr.8

774

Trudago SRL

BEIUS

Restaurante si alte
activitati de alimentatie

str.Calugareni, nr.7

775

Brilidea SRL

BEIUS

Activitati de servicii in
tehnologia informatici

str.Poet Gheorghe Pitut,
nr.3

776

Abrimad Impex SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul
produse alimentare,
bauturi si tutun

str. Leonard Mociulschi,
nr.4B

777

Sica Invest SRL

BEIUS

Agricultura,vantoare si
servicii anexe

str.Vasile Lucaciu, nr.27

778

Famous Florian SRL

BEIUS

Fabricarea painii,
prajiturilor si a produselor
de patiserie

str.Mioritei, nr.16

779

Bioservet SRL

BEIUS

Activitati veterinare

str.Targu Mare, nr.5

780

Samer Mekatronic SRL

BEIUS

Repararea,intretinerea si
instalarea masinilor si
echipamentelor

str.Alexandru Andritoiu,
nr.1

781

Nis Aerosonsult SRL

BEIUS

Activitati de management
si de consultanta in
management

str.Biruintei, nr.8

782

Bye Tractari Bye SRL

BEIUS

Intretinerea si repararea
autovehiculelor si a
motocicletelor

str.Horea, nr.28

783

Richard Stan Media SRL

BEIUS

Activitati de productie
cinematografica,video si de
programe de televiziune

str.Nicolae Balcescu, nr.1

784

Hestya Distributie SRL

BEIUS

Comert u masini si
echipamente industriale

str.Nicolae Iorga, nr.15

785

Padis Turism SRL

BEIUS

Alte servicii de cazare

str.Piata Samuil Vulcan,
nr.10

786

Gety Import Export SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu

str.Piata Samuil Vulcan,

exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

nr.14/A

787

Infratirea SA

BEIUS

Fabrica altor masini unelte
pt.prelucrarea lemnului

str.Pandurilor, nr.20

788

Fotuna Prod SRL

BEIUS

Comertul cu amanuntul de
produse

str.Horea, nr.23

789

Intimpex Com SRL

BEIUS

Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor

str. Horea, nr.7

790

Com Mixt Hotar

BEIUS

Comert cu amanuntul al
painii, produselor de
patiserie si produse
zaharoase in magazine
specifice.

str.Aleea Motilor, nr.2

791

Cerbul Carpatin SRL

BEIUS

Fabricarea ambalajelor din
lemn

str.Andrei Saguna, nr.2A

792

Magnumit Services SRL

BEIUS

Activitati de servicii in
tehnologia informatici

str.Poet Gheorghe Pitut,
nr.3

793

One Diamond SRL

BEIUS

Alte activitati si servicii

str.Doina, nr.9

794

Brambenis SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu
exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

str.Nicolae Cristescu, nr.19

795

Car Check SRL -D

BEIUS

Intretinerea si repararea
autovehiculelor

str.Gheorghe Pitut, nr.2

796

Calmi Global SRL

BEIUS

Comert cu ridicata cu
exceptia comertului cu
autovehiculelor si

str.Mihai Eminescu, nr.2

motociclete
797

Florinelrent SRL

BEIUS

Activitati de intretinere si
leasing

str. Romana, nr.3

798

Sasha Hair Design
Education SRL - D

BEIUS

Activitati de servicii suport
pentru invatamant

str.Aleea Padisului, nr.6

799

Nomiva Construct SRL

BEIUS

Activitati de servicii privind
forta de munca

str.1 Decembrie 1918, nr.5

800

Lara & Cao & CV SRL

BEIUS

Restaurante si alte
activitati de servcii in
alimentatie

str.Viilor, nr.8

801

Consdor SRL

BEIUS

Lucrari de constructii cladiri
rezidentiale si
nerezidentiale

str.1Decembrie 1918, nr.71

802

Tru Shop IFN SRL

BEIUS

Alte activitati de creditare

str.Unirii, nr.6

803

Biopaivet SRL

BEIUS

Activitati veterinare

str.Bugundia Mica, nr.10

804

Turclas Logistic Solution
SRL

BEIUS

Transporturi rutiere de
marfuri

str.Romana, 1A

805

Salsonya SRL

BEIUS

Industrial alimentara
(productie si fabricatie)

str.Burgundia Mare, nr.1

806

One Magic Shop SRL

BEIUS

Comert cu amanuntul cu
exceptia autovehiculelor si
motocicletelor

str.I.Luca Caragiale, nr.4

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale

UNITATI DE INVATAMANT SI CULTURA

Amplasament

Nr.de clase/suprafata (mp)

Capacitate

Surse
energetice

Total

Din care :
Sali
spor
t

1

2

3

Laboratoa
re

Cazare
Ateliere

paturi)

(cabinete)

4

Universitatea

14/

4/216

Oradea

696

mp

Colegiul tehnic

mp

(nr.camer
e/

5

6

Prepara
re
hrana
(nr.porti
i/ 24
ore)
7

Servire
simultana
(nr.persoan
e)

Imbaier
e
(nr.pers
/
zi)

8

9

10
Retea de
energie
electrica

Economic si de
administratie
Oradea, fifiala
Beius,Calea
Bihorului,nr.16
Colegiul

35/

2/

7/

National

1935

1313

509

4/30

160

80

50

Retea de
energie
electrica

Samuil Vulcan

apa
geotermal
a gaz
butan

mp

mp

mp

38/

1/

6/

11/

20/

1774

122

446

2033

120

mp

mp

mp

mp

36/

1/

2/

7/

5456

218

132

80

mp

mp

mp

P-ta Samuil
Vulcan,nr.18
Grupul scolar
Ioan Ciordas
Str.Ioan
Ciordas,nr.5

Liceul
Pedagogic
Nicolae Bolcas
Str.Parcul M.

160

160

2 bai/
122 mp

Apa
geotermal
a
150

150

2 bai/
20
dusuri

Nicolae
Popoviciu

Retea de
energie
electrica
Lemne
Combustib
il lichid

Eminescu,nr.4

Scoala Generala
cu clasele I-VIII

Retea de
energie
electrica

32/

2/

4/

3/

4000

524

344

162

Retea de
energie
electrica

mp

mp

mp

mp

Lemne

Str.Calea
Bihorului,nr.13

ASISTENTA MEDICALA

1.

SPITALUL
ORASENESC

Str.Roman
a

Ep.N.Popoviciu

Nr.7

225

Interne 35
Neurologie
10
Chirurgie
35
Ortopedie
10
A.T.I. 15
O.R.L. 10
Oftalmolog
ie
10
Pediatrie
30+15

5
39

6
17
6

7
149

9

10

-

-

-

11
Retea
oras

Surse energetice

8

Potabila,

4

Sursa de apa

3

Capacitate

Pe profile

Mijloace

2

Total

categ.

1

(nr.paturi)

Alte

(adresa)

Personal

Cadre

sanitara

Capacitate

Autosanitare

0

Amplasam
ent

farmaceu

cr
t

Denumire
unitate

Medical/

Nr

12
Retea
electric
a

Neonatolo
gie
15
Obstretica
Ginecologi
e
30
Infectioase
25
2.

CABINETE
MEDICALE
Individuale
-Dr.Borzan

Piata
Samuil

Retea
oras

Vulcan
Nr.16

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Smaranda
-Dr.Vidican
Mihai
-Dr.Costin
Adriana
-Dr.Cotrau
Carmen
-Dr.Istoc Gogu
-Dr.Haidu

Retea
electric
a

sanitara

(adresa)

1

2

0

Capacitate

Personal

(nr.paturi)
Total

Pe profile

3

4

5

6

1

1

Private

-CMI Neurologie
Dr.Darau
Petru
-CMI
Ginecologie

Str.Horea,n
r.58
Str.A.Sagun
a
Nr.1

1

Str.Burgun
dia

1

1

1

1

1

1

Dr.Popov Stela
-CMI
Ginecologie

Mare,nr.15
Dr.Scridon
Radu

Str.A.Sagun
aNr.1

-CMI Pediatrie si
Ecografie
Dr.Mos Doina
-CMI Ecografie

Str.A.Sagun
a

7

8

10

9

11

Surse energetice

Amplasam
ent

medii
Alte

Denumire
unitate

Potabila,

2

Sursa de apa

1

Capacitate

-Dr.Negrau Geta

Autosani
tare
Mijloace

1

farmaceu
tic
Cadre

cr
t

1

Medical/

Nr

Dorina

12

Dr.Mos Calin

Nr.1

-SC Ofta Ped SRL

Al.Indepen-

Dr.Haidu Sorin

dentei,bl.B
3

-Cabinet de
stoma
tologie Dentinal
Dr.Stef
Constantin
-CMI
stomatologic

1

1

Str.Burgun
dia
Mare,nr.37

1

Str.A.Sagun
a

1

1

1

1

1

1

Nr.2b

Dr.Mochnacs
Ladislau
-CMI
stomatologic
Dr.Harabagiu
Ana
-CMI
stomatologic
Dr.Kiss Ladislau

Str.Aleea
Policlinicii,
Nr.1
Str.Crisului
Nr.8
Str.Closca
Nr.21b

-CMI
stomatologic

Str.1
Dec.1918

Dr.Craciun

Nr.2c

1

1

1

Marius
-SC Dentalux
SRL
Dr.Borzan
Mircea

Str.Aleea
Policlinicii,
nr.

1

1

1

1

Pavel,nr.1

1

1

SRL

Str.I.Ciorda
s

1

Dr.Brad Lavinia

Nr.5

-CMI
stomatologic
Dr.Nica
Georgeta
-CMI
stomatologic

Str.Aleea
Policlinicii,
nr
Str.Ep.M.

Dr.Nica Nicolae
-SC Dentafarm

-CMI
stomatologic
Dr.Popa Catalin
1
-SC
SRL

Mlendadent

Dr.Mlendea
Calus

2
Aleea indePendentei,
Nr.10,bl.5

Gabriela

3

4

5

6

1

1

7

8

9

10

11

12

3.

FARMACII:
-SCSanifarm SA
Farmacia nr.13

Aleea
-SC Farma Impex Motilor
SRL

-SC Farmaservice
SRL
-Farmacia “Butas”
-SC Farmacia Ina
SRL
-SC Alfa Impex
SRL

3

3

1

2

Str.V.Lucaci
u nr.10

1

2

Str.Burgund
ia
Mare,nr.11

1

1

1

2

1

1

1

2

5

10

1

Retea
oras

Retea
electric
a

Retea
oras

Retea
electric
a

AN1
Aleea
Motilor
AN 3

P-ta Samuil
Vulcan,nr.2
1
Str.Panduril
or nr.1
Str.Calea
Bihorului,nr
.10
4.

POLICLINICI

Str.Aleea
Policlinicii,

2

Nr.1-3
5.

SERVICIUL DE
AMBULANTA

Str.Romana

5

16

21

11

Nr.7
6.

LABORATOR
DE
ANALIZE
MEDICALE
-DSP Bihor-compartiment exterior
Beius
-SC Eurolab SRL

12

Retea
oras

Retea
electric
a

Retea
oras

Retea
electric
a

-Biostandard

Calea
Bihorului,nr
.6
Str.Romana
,

1

3

2

3

2

2

nr.24,bl.R1
Str.V.Lucaci
u,Nr.10

SURSE DE APA POTABILA SI INDUSTRIALA

AMPLASAMENT

DENUMIRE

TIPUL

LUNGIME

DEBIT

STATII DE

SURSA

ADUCTIUNII

CONDUCTA,

(mii

FILTRARE

CANAL

m.c./ora)

Tipul

(km)
1
Municipiul Beius

2
Compania de
apa

3

(l/h)

4

Uzina de apa

Capacitate

5

6

7

0,36

HOTELURI

DENUMIRE

AMPLASAMENT

LOCURI
DE
CAZARE

DRUMURI
DE ACCES

MIXT

28

DN 76

INCENDII,CALAMITATI

PRIVAT

18

DN 76

INCENDII,CALAMITATI

PROPRIETATE
(STAT SAU
PRIVAT)

SC IZVORUL
MINUNILOR SA

STR.IOAN
CIORDAS,NR.2

SC GHELAR SRL

STR.HOREA,NR.13

FACTORI DE RISC

CABANE SI PENSIUNI

DENUMIRE

AMPLASAMENT

PROPRIETATE
(STAT SAU
PRIVAT)

SC NICOLACRIS
SRL

STR.BURGUNDIA
MARE,NR.3

PRIVAT

LOCURI
DE
CAZARE

DRUMURI
DE ACCES

FACTORI DE RISC

24

DN 76

INCENDIU,CALAMITATI

SC CORNELIUS SRL

CALEA
BIHORULUI,NR.26

PRIVAT

8

DN 76

INCENDIU,CALAMITATI

CABANA DELANI

DJ 764 BEIUS-ROSIA

MIXT

6

DJ 764

INCENDIU,CALAMITATI

KM 2
SC LIDARIN SRL

STR.BURGUNDIA
MICA

BEIUS-ROSIA
PRIVAT

20

DC 222

INCENDIU,CALAMITATI

BEIUSCURATELE

FN

MOTELURI

DENUMIRE

AMPLASAMENT

PROPRIETATE
(STAT SAU
PRIVAT)

SC BERTALIA SRL

STR.PANDURILOR

MOTEL LAGUNA

NR.53

Secţiunea a 8-a. Specific regional/local

-nu este cazul

PRIVAT

LOCURI
DE
CAZARE

DRUMURI
DE ACCES

FACTORI DE RISC

16

DN 76

INCENDIU,CALAMITATI

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Clasificarea unităţii administrativ-teritoriale din punct de vedere
al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice

Nr.

Tipuri de risc

Clasificare

1

Cutremur

c

2

alunecare/prăbuşire de teren

at/pt

3

Inundaţie

id

4

Secetă

S

5

Avalansă

6

incendiu de pădure

ip

7

accident chimic

Ach

8

accident nuclear

an

9

incendiu în masă

im

10

accident grav de transport

Atp

11

eşecul utilităţilor publice

Eup

12

Epidemie

Ed

13

Epizootie

Ez

crt.

Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
a) fenomene meteorologice periculoase
a1) inundaţii – acestea pot fi provocate de :
- Crişul Negru,în zonele:Uzina de apă,Staţia de epurare,Piaţa bazar,str.Crişului,
Str.Arinilor
- Valea Nimăieşti,în zonele:U.M.01343,SC Drumuri Bihor SA,Baza sportivă,
Piaţa obor,str.Biruinţei,str.Gheorghe Pituţ,str.Vasile Lucaciu,str.Burgundia
Mare,str.Pescarilor
- Valea Bancutei ,în zonele: SC Drumuri Bihor SA,Piaţa obor,Baza sportivă,
str.Burgundia Mare,str.Burgundia Mică;
a2) furtuni,tornade,secetă,îngheţ,etc.-aceste fenomene nu sunt previzibile şi pot afecta
întreg teritoriul administrativ al municipiului

b) incendii de pădure – nu este cazul
c) avalanşe – nu este cazul
d) fenomene distructive de origine geologică
d1) cutremure- după zonarea seismică a teritoriului ţării noastre,acestea pot fi de gradul
V – VI pe scara MM (Mercalli modificată):
-gradul V – este simţit de aproape toţi oamenii,uşoare degradări ale
tencuielilor,iar unele obiective instabile se răstoarnă

-gradul VI – mişcarea este simţită de toată lumea ,producând panică,
tencuiala cade,clădirile suferă degradări,avarii neinsemnate la clădirile
slab executate
-în municipiu nu sunt clădiri nesigure încadrate în clasele de risc seismic
d2) alunecări de teren-Dealul Viile Cermai pe o lungime de 100 metri şi o lăţime de 80
metri;nu afectează locuinţe şi obiective social-economice,poate
produce blocarea parţială a Văii Nimăieşti în zona unităţii
militare,fără urmări deosebite.

Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice

a) industriale
- accident chimic-nu există operatori economici care să folosească în procesul tehnologic
substanţe cu risc chimic;
-poate să se producă pe căile de comunicaţie DN 76 Oradea-Deva,
respectiv calea ferată Oradea-Vaşcău la transportul substanţelor periculoase
- explozii şi incendii:
-produse petroliere-staţiile de carburanţi de pe străzile: Horea,1 Decembrie
1918,Burgundia Mare,Finişului;
-lacuri,răşini,diluanţi,materiale combustibile:SC Elmoberom Beiuş- fabrica
de mobilă poate afecta parţial zona industrială

b) transport şi depozitare produse periculoase
b1) transport rutier-municipiul este traversat,prin centru,de drumul european E 79,respectiv
DN 76 Oradea-Deva- nu s-au înregistrat accidente la tranzitarea cu
materiale periculoase.
b2) transport feroviar- municipiul este traversat în partea de sud-vest de calea ferată OradeaVaşcău-nu s-au înregistrat accidente
b3) transport fluvial şi maritim- nu este cazul
b4) transport aerian-nu este cazul
b5) transport prin reţele magistrale-nu este cazul

c) nucleare-nu este cazul

d) poluare ape :Staţia de epurare-deţinător SC Edilul SA cu evacuare în Crişul Negru

e) prăbuşiri de construcţii,instalaţii sau amenajări-nu sunt clădiri nesigure încadrate în clase de risc seismic

f)

eşecul utilităţilor publice- sunt posibile la reţelele de:apă,canal,electrice,telefonice

g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos-nu s-au înregistrat astfel de fenomene

h) muniţie neexplodată-izolat pe raza administrativ-teritorială a municipiului

Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

- epidemii – zonele cu concentraţie mare de persoane sunt:blocurile din centru,nord,sud,est;
spitalul municipal teritorial.
- epizootii – microferme în extravilanul municipiului şi izolat în intravilan:bovine-2.700,
ovine- ,porcine-7.500,cabaline-230

Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu

- cauzele principale care au provocat incendii:utilizarea necorespunzătoare a focului deschis,
exploatarea instalaţiilor de încălzire şi electrice cu defecţiuni sau improvizaţii,jocul copiilor cu
focul,fumatul în locuri nepermise,efect termic,acţiuni intenţionate.

- surse potenţiale :
- staţiile de carburanţi-produse petroliere
- agenţii economici şi instituţiile publice-materiale combustibile şi inflamabile
- gospodăriile cetăţenilor
- vegetaţie uscată
- autovehicule

Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale

-

târguri : piaţa agroalimentară,piaţa de animale
manifestări periodice : 1 Decembrie
Ziua Beiuşului

Secţiunea a 6-a . Analiza altor tipuri de riscuri

-

intervenţiile cele mai frecvente:
- asistenţă medicală şi transport medical
- incendii
- descarcerări
- inundaţii

Secţiunea a 7-a. Zone cu risc crescut

- zonele inundabile
- clădiri cu număr mare de persoane

Nr.

Instituţia

crt.

Număr
persoane

Adresa

1

Primaria municipiului Beius

125 Piata Samuil Vulcan,nr.16

2

C.N.Samuil Vulcan

1.468 Piata Samuil Vulcan,nr.18

3

C.T.Ioan Ciordas

1.327 Str.Ioan Ciordas,nr.5

4

Liceul pedagogic N Bolcas

1.164 Parcul M.Eminescu,nr.4

5

Scoala Generala N.Popoviciu

1.012 Calea Bihorului,nr.13

6

Spitalul teritorial

712 Str.Romana,nr.7

7

Biblioteca municipala

8

Gradinita cu program prelungit

181 Str.Romana,nr.8

9

Gradinita Floare de colt

143 Cartier Al.Independentei

46 Piata Samuil Vulcan,nr.14

- zonele de-a lungul drumului european E 79,respectiv DN 76
- zonele din jurul SC Elmoberom SRL
- zonele din jurul staţiilor de carburanţi

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie

Concepţia de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în satbilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor
de urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţă de
obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează a fi aplicat), selectarea cursului optim de
acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consrcinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni :
-

monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, de mediu, hidrografici şi transmiterea datelor
activităţi preventive pe domenii de competenţă
informarea populaţiei asupra pericolelor specifice teritoriului administrativ al municipiului şi asupra compartimentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol
- exerciţii şi aplicaţii
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt :

- controale şi inspecţii de prevenire
- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă
- acordul
- asistenţa tehnică de specialitate
- informare preventivă
- pregătirea populaţiei
- constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale :

a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;
b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
c) deplasarea la locul intervenţiei;
d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;
e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;
f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia creată;
i) manevra de forţe;
j) localizarea şi limitarea efectelor dezastrului;
k) înlăturarea unor efecte negative ale dezastrului;
l) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
p) restabilirea capacităţii de intervenţie;
q) informarea Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor
r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare

Etapele de realizare a acţiunilor sunt :
- Predezastru – înaintea producerii dezastrului
- Pe timpul producerii dezastrului
- Postdezastru
- Acţiuni pe termen lung

PREDEZASTRU

Activităţile din această fază se desfăşoară cu scopul de a asigura: realizarea şi aplicarea măsurilor/acţiunilor de preveziunea (prognoză) şi prevenirea urmărilor
dezastrelor; protecţia oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale şi culturale; concepţia şi condiţiile de realizare a intervenţiei; acţiunile pe termen
lung.

Activităţi:
1.
Identificarea, localizarea şi inventarierea surselor de risc pe baza: studiului zonei ; caracteristicile cursurilor de apă şi construcţiilor hidrotehnice; condiţiilor
geologice şi hidrologice; amplasarea obiectivelor de risc (nuclear, chimic, etc.) .
2.
Urmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor şi a condiţiilor existente; restricţii asupra activităţilor în zonele de risc; interdicţii pentru
noi amplasamente; urmărirea respectării cadrului legal de proiectare, execuţie, comportare şi exploatare; urmărirea existenţei, completării şi adoptării sistemelor de
notificare – informare, supraveghere şi control.
3. Evaluarea riscului urmării (amplorii) dezastrelor având în vedere: frecvenţa şi caracteristicile dezastrelor posibile / probabile; stabilirea / determinarea
vulnerabilităţii în toate domeniile: oameni, animale, resurse, bunuri şi valori materiale, mediul înconjurător, implicaţii sociale şi morale; costuri implicate; stabilirea
măsurilor pentru prognozarea / previziunea dezastrelor şi mai ales a urmărilor acestora prin analiza condiţiilor geografice, meteorologice (de vreme), structură
economică, urbanism, structură demografică, resurse (necesare şi posipilităţi) .
4. Urmărirea realizării unor măsuri şi acţiuni de corecţie a caracteristicilor şi condiţiilor de funcţionare/exploatare în vederea diminuării şi eliminării
vulnerabilităţii prin: consolidare şi refacere; reutilizare şi retehnologizare; investiţii noi în locul celor vulnerabile, care nu se mai pot corecta; refaceri; amenajări ale unor
condiţii de mediu.

5. Realizarea, completarea şi adoptarea structurilor organizatorice (şefi, inspectori, comisii, formaţii, etc.)la toate nivelurile care să asigure planificarea,
conducerea şi coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă: stabilirea structurilor organizatorice; încadrarea cu personal corespunzător.
6. Elaborarea concepţiei de realizare a acţiunilor de protecţie-intervenţie prin: identificarea acţiunilor de protecţie – intervenţie pe tipuri de risc; elaborarea
concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie, a celorlalte documente de conducere; elaborarea măsurilor de asigurare logistică a acţiunilor de intervenţie;
stabilirea responsabilităţilor şi a măsurilor pentru întreaga structură organizatorică; stabilirea măsurilor şi acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, resurselor,
bunurilor şi valorilor materiale.
7. Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului de protecţie – intervenţie: stabilirea necesarului de resurse materiale şi
financiare, stabilirea căilor şi modalităţilor de asigurare a resurselor; planificarea acestora.
8. Asigurarea instruirii / pregătirii / antrenării organismelor / organelor de conducere şi execuţie destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă şi a populaţiei:
stabilirea categoriilor de organisme şi personal care trebuie instruite şi pregătite; elaborarea planurilor de pregătire; stabilirea formelor de instruire / pregătire;
asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare; desfăşurarea instruirii / pregătirii/ antrenării organelor de conducere şi de execuţie precum şi a populaţiei.
9. Stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acţiunilor de protecţie intervenţie, pe etape: stabilirea domeniului şi scopului acestor reguli; elaborarea
regulilor de comportare; stabilirea unor limite şi valori de referinţă pentru risc şi vulnerabilitate.

10. PREVENIREA

În scopul reducerii gravităţii consecinţelor evenimentului precum şi pentru a elimina sau diminua pericolul unei eventuale situaţii de urgenţă se vor realiza
următoarele acţiuni de prevenire:
•
•
•
•
•
•
•

Evitarea – prin respectarea criteriilor privind amplasarea şi construirea în zona de risc, respectarea normativelor de proiectare, execuţie şi exploatare;
Minimizarea – prin realizarea unor construcţii, consolidări, amenajări, dotări suplimentare destinate să reducă riscul;
Corectarea – prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condiţiilor de mediu care să diminueze efectele;
Realizarea structurilor organizatorice necesare desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie;
Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare;
Întocmirea planului de protecţie şi intervenţie pe tipuri de risc;
Instruirea şi educarea formaţiunilor care vor desfăşura acţiuni de protecţie intervenţie şi modul de comportare a populaţiei .

11. PROTECŢIA

Pentru a asigura protecţia, în etapa predezastru se vor realiza următoarele măsuri şi acţiuni:
o înştiinţarea;
o informarea;
o alarmarea;
o protecţia individuală şi familială;
o protecţia colectivă;
o profilaxia – pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea unor epidemii şi epizootii;
o organizarea şi planificarea asistenţei medicale;
o supraveghere şi control;
o protecţia bunurilor, valorilor materiale şi a animalelor;
o respectarea regulilor de comportare privind protecţia individuală şi colectivă;

PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI

Activităţile pe timpul producerii dezastrului se desfăşoară cu scopul de a asigura avertizarea despre producerea evenimentului în vederea minimizării şi realizării
protecţiei.

Activităţi:

1. Asigurarea înştiinţării, informării şi alarmării prin: completarea şi pregătirea mijloacelor de înştiinţare, informare şi alarmare; menţinerea în stare de
operativitate a sistemului se înştiinţare, informare şi alarmare; culegerea/primirea datelor şi informaţiilor despre situaţia de urgenţă; alarmarea, constituirea şi
informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă precum şi a personalului S.V.S.U. în vederea convocărilor, raportarea datelor preliminare Centrului
Operaţional al I.S.U. Bihor.
2. Analiza situaţiei în urma producerii unei situaţii de urgenţă prin: primirea/centralizarea datelor şi informaţiilor despre situaţia produsă; supravegherea şi
controlul surselor de risc; informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în legătură cu situaţia creată; evaluarea pierderilor/distrugerilor provocate

de dezastru; stabilirea celor mai urgente măsuri de limitare a pierderilor/pagubelor, cercetarea şi căutarea supravieţuitorilor; stabilirea necesarului de forţe şi mijloace
pentru lichidarea urmărilor dezastrului.
3. Luarea hotărârii pentru intervenţie prin: aprobarea rapoartelor de documentare a membrilor Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă ; Stabilirea măsurilor
precise, cu termene şi responsabilităţi precise; măsuri pentru funcţionarea oportună a fluxului informaţional; redactarea dispoziţiei pentru trecerea la aplicarea măsurilor
de protecţie şi intervenţie stabilite şi transmiterea acesteia la subunităţile de intervenţie şi operatori economici.
4. Asigurarea protecţiei individuale şi familiale: urmărirea realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire a locuinţei/gospodăriei; aplicarea măsurilor şi acţiunilor de
protecţie individuală şi familială.
5. Urmărirea asigurării măsurilor de protecţie colectivă (de grup): stabilirea măsurilor şi acţiunilor de protecţie colectivă (de grup), urmărirea asigurării materiale a
acestora şi aplicarea corectă a acestora; aplicarea restricţiilor de acces, circulaţie şi consum.
6. Urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor şi valorilor materiale prin: evacuare-relocare, asigurarea condiţiilor şi resurselor
necesare evacuării şi relocării, conform prevederilor planurilor de evacuare; desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi relocare.
7. Limitarea împiedicării extinderii precum şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă: se vor realiza măsuri, acţiuni şi protecţie individuală, de grup, precum şi
pentru protecţia bunurilor materiale. Pe timpul producerii dezastrelor, în funcţie de situaţie şi de gradul de urgenţă se pot executa următoarele acţiuni de:

8. Protecţie
o
o
o
o
o
o
o
o
o

protecţia individuală;
protecţia familială;
protecţia colectivă;
supraveghere, control;
alarmare (în cazul surprinderii la inundaţii şi accidente chimice);
evacuare;
restricţii;
pază, ordine, îndrumarea circulaţiei;
asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate.

POSTDEZASTRU

Activităţile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecţie şi a acţiunilor pentru localizarea şi înlăturarea dezastrului cu scopul de salvare a
oamenilor şi diminuare a pierderilor.

Activităţi:

1. Desfăşurarea activităţilor specifice de conducere pe care le desfăşoară Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă : culegerea de date, analiză, elaborarea
deciziilor şi transmiterea dispoziţiilor pentru intervenţia forţelor destinate pentru intervenţie; înştiinţarea comitetelor, formaţiilor şi operatorilor economici implicaţi;
coordonarea şi asigurarea cooperării între forţele de intervenţie; notificarea dezastrului; informarea permanentă a populaţiei prin folosirea mass-media.
2. Cercetarea – căutarea cu ajutorul elementelor de cercetare ale protecţiei civile şi subunităţilor specializate pentru: depistarea supravieţuitorilor şi victimelor
(avarii la reţelele de utilităţi; distrugeri la clădiri; căilor de acces blocate); prevenirea altor pericole complementare.
3. Supravegherea şi controlul zonelor afectate pentru: stabilirea priorităţilor, organizarea cooperării între forţele participante.
4. Asistenţă medicală şi psihologică prin: acordarea primului ajutor, a ajutorului medical de urgenţă pentru oameni şi animale; transportul răniţilor şi spitalizarea
acestora; asigurarea măsurilor de profilaxie în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii.
5. Asigurarea asistenţei sinistraţilor prin: organizarea evacuării, transportului, cazării şi hrănirii la locurile de relocare, organizarea transportului şi distribuţiei apei
potabile, alimentelor şi articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
6. Realizarea măsurilor de pază şi ordine prin: restricţii ale circulaţiei în zonele afectate; asigurarea pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulaţiei.

ACŢIUNI PE TERMEN LUNG

În scopul înlăturării efectelor inundaţiilor sau furtunilor se stabilesc şi se planifică pe urgenţe, în funcţie de nevoile social-economice şi de siguranţă a populaţiei,
acţiuni pe termen lung, astfel:
1).Relocare
Prin această acţiune se vor asigura condiţiile de locuit şi activitate a persoanelor sinistrate a căror locuinţă a fost distrusă sau este de nelocuit.
2).Refacere – reconstrucţie
Acţiunea de refacere – reconstrucţie cuprinde următoarele:
o
o
o

expertizarea;
planificarea şi executarea demolării construcţiilor distruse şi a celor avariate care nu mai asigură siguranţă pentru folosire;
curăţirea zonelor blocate de dărâmături;

o
o
o
o

înlăturarea avariilor la căile de comunicaţie rutieră, feroviare, reţeaua gospodăriei comunală;
consolidarea unor locuinţe şi a altor categorii de construcţii pentru a asigura utilizarea în condiţii de siguranţă;
refacerea unor construcţii de interes public şi privat, clădiri administrative, cultural-sociale, spitale, şcoli, etc.
construirea unor locuinţe şi edificii de interes administrativ şi social-cultural, în locul celor demolate;

3).Reabilitare. Restabilire.
Acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul municipiului în scopul de a readuce în stare de funcţionare normală activităţile publice, sociale, economice, prin:
o
o
o

reactivarea instituţiilor administraţiei publice, spitalelor, şcolilor şi celorlalte instituţii şi unităţi afectate;
reluarea activităţilor de producţie;
restabilirea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie.

4).Menţinerea condiţiilor de siguranţă
În scopul de a menţine condiţiile de siguranţă pentru eventualele efecte târzii ale inundaţiilor, furtunilor, înzăpezirilor, accidentelor de toate felurile, se va continua
desfăşurarea următoarelor activităţi:
o controlul şi supravegherea situaţiei hidrometeorologice;
o controlul factorilor de mediu;
o restricţii de consum a apei, alimentelor;
o restricţii de circulaţie;

Secţiunea a3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor

În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel :

a)
b)
c)
d)

urgenţa I – asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul(obiectivul) afectat;
urgenţa aII-a – asigurată de către subunităţile înspectoratului judeţean;
urgenţa a III-a – asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe;
urgenţa a IV-a – asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii de amploare
şi de lungă durată.

Secţiunea a 4-a . Acţiunile de protecţie-intervenţie

a) Informarea:
Informarea preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă despre iminenta apariţie/producere a unei situaţii de urgenţă.
Informarea se realizează de către şeful Centrului Operativ şi/sau operatorii economici conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare
a pericolelor şi riscurilor specifice.
b) Înştiinţarea:
Înştiinţarea se realizează cu scopul de a activa:
o Centrul Operativ cu activitate temporară;
o Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
o Organismele şi operatorii economici implicaţi în acţiune;
o Formaţiunile destinate să intervină.
c) Avertizarea populaţiei
În scopul prevenirii instalării panicii şi pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecţie şi respectarea regulilor de comportare, populaţia va fi informată
despre situaţiia creată prin sisteme tehnice de avertizare şi alarmare publică.
Sistemele şi mijloacele tehnice de avertizare şi alarmare publică se pun în funcţiune parţial din punctul de comandă de la sirenă, clopote şi/sau operatorii
economici, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţile de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice.
Informarea se realizează la ordinul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt şi
relaţii cu mass-media sau de Şeful Centrului Operativ, după caz.
d) Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative.
Acţiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea dezastrului şi urmările acestuia. Se execută de către formaţiunile specializate, poliţie,
unităţile militare şi operatorii economici. Datele obţinute sunt centralizate la Centrul operativ cu activitate temporară care informează Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi raportează Centrului Operaţional Judeţean din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
e) Notificarea
Activitatea de notificare se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior despre producerea şi urmările dezastrului.
Activitatea se realizează de către Centrul operativ cu activitate temporară al comitetului, transmiţându-se date despre dezastru şi eventual, solicitându-se sprijin
material,financiar sau de altă natură.

f) Deblocarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul:
-salvării victimelor de sub dărămături sau din locurile în care au rămas blocate;
-deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare;
- asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor);
-limitarea avariilor;
-salvarea bunurilor materiale şi animalelor;

La acţiune participă S.V.S.U. şi formaţii ale instituţiilor prevăzute să intervină la fiecare funcţie de sprijin conform prevederilor HG. 2288 din 09.12.2004,
dimensionate în funcţie de amploarea dezastrului.
g) Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
Acţiunea de evacuare se execută din zonele afectate în localităţile stabilite.
Pe timpul acestei activităţi se va urmări cu precădere:
-asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse
la dispoziţie;
-asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;
-evidenţa populaţiei evacuate;
-asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate;
-instalarea taberelor de sinistraţi;
-recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii);
-evacuarea animalelor;
-evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu;

-evacuarea valorilor de tezaur;
-securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi;
-controlul şi dirijarea circulaţiei;
-evacuarea fondului arhivistic;
Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată, la persoanele ale căror locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la
refacere.
Cazarea sinistraţilor se asigură în cămine culturale, şcoli sau alte spaţii în care se pot asigura condiţii de cazare, hrănire, asistenţă medicală şi socială.
Conducerea acţiunilor de evacuare se face de către membrii Centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Acţiunile de adunare şi îmbarcare se realizează de
membrii celor 3 puncte prevăzute a se constitui, de asemenea debarcarea, primirea şi repartiţia sinistraţilor se face de membrii celor 3 puncte constituite în acest scop,
situaţia lor fiind detailată în cadrul planului de evacuare în situaţii de urgenţă.
Acţiunile în teren se desfăşoară de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin.
h) Acordarea asistenţei medicale de urgenţă

Prim-ajutor medical

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în urma situaţiei de urgenţă pentru salvarea victimelor şi transportul răniţilor. Participă formaţiuni ale S.V.S.U. şi
formaţiuni specializate comform repatiţiei funcţiilor de sprijin. Acestea amenajază puncte de adunare răniţi.
Pe timpul acestei activităţi se va urmări cu precădere:
-suplimentarea capacităţii de spitalizare – fiecare unitate spitalicească va urmări să externeze pacienţii care pot continua tratamentul acasă;
-asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă;
-acorderea asistenţei medicale de urgenţă;
-acordarea primului ajutor premedical (echipajele de prim ajutor de pe unităţile de descarcerare ale subunităţilor de pompieri, echipele S.V.S.U. şi Crucea Roşie).

-asigurarea de medicamente şi instrumentar medical.
Acţiunea se desfăşoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoşirea) victimelor, prin:
-primirea şi trierea răniţilor aduşi de formaţiunile specializate care au acordat ajutorul premedical;
-completarea ajutorului medical al răniţilor sosiţi de la puntele de adunare a răniţilor;
-tratament medico-chirurgical de urgenţă în focar;
-spitalizarea.
i) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă
Se desfăşoară în zona afectată cât şi în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea apariţiei unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenţei cadavrelor,
reziduurilor menajere şi altor factori de pericol, şi constă în: dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, vaccinări şi administrarea unor antidoturi, controlul şi supravegherea
calităţii surselor de apă, de alimentare şi a factorilor de mediu; interdicţii sau restricţii de consum; declararea stării de carantină.
Acţiunea se desfăşoară de către formaţii de specialitate ale Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, Protecţia Mediului, Direcţia Sanitar Veterinară Bihor.
j) Prevenirea şi stingerea incendiilor
Acţiune se desfăşoară în zona afectată în scopul de a asigura:
o
prevenirea apariţiei unor incendii, ca urmare a avarierii/distrugerii suprasolicitării instalaţiilor electrice, de gaze sau a unor ambalaje cu materiale
combustibile;
o
localizarea şi stingerea incendiilor apărute.
Acţiunea se organizează şi conduce de către formaţiile specializate ale Detaşamentului de pompieri Beius.
k) Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
-asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării;
-stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă;
-realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă;
-asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate;

-supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto;
-controlul şi evidenţa auto-evacuării;
-transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă şi asigurarea logisticii acestora.
Acţiunile se desfăşoară de către operatorii economici de profil, conform protocoalelor stabilite între aceştia şi Consiliul Local .

l) Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie
Acţiunea se desfăşoară în zonele afectate şi în afara acestora, în locurile de adunare şi cazare ale sinistraţilor pe itinerariile de deplasare a forţelor de intervenţie, în
zona de carantină, în scopul de a asigura:
- participarea cu forţe şi tehnica din dotare la acţiunile specifice de protecţie-intervenţie, la nivelul comunei;
- participarea din primele momente la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi valorilor deosebite aflate în pericol;
- iniţierea măsurilor ce se impun pe linia organizării circulaţiei autovehiculelor stabilind itinerare de bază şi de rezervă pentru unităţile care îndeplinesc misiuni
speciale în zonele afectate cât şi rute ocolitoare pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier;
- în timp operativ a informaţiilor necesare organismelor de decizie şi forţelor de intervenţie despre situaţia din zonele cu distrugeri, în vederea creşterii eficienţei
combaterii efectelor distructive;
- priorităţilor de deplasare pentru mijloacele de intervenţie specifice (pompieri, protecţie civilă, autosanitare, specialişti, etc.);
- conlucrarea permanentă cu organele de administrare a drumurilor pentru delimitarea, semnalizarea şi degajarea căilor de comunicaţii afectate, în ordinea
importanţei;
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuare a răniţilor şi sinistraţilor;
- interzicerea accesului în zona de restricţie a persoanelor şi mijloacelor neautorizate sau neimplicate în acţiuni de intervenţie;
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie;
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare;
- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol.

Acţiunile se desfăşoară prin dispoziţia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se organizează şi conduce de către Poliţia Judeţului Bihor,
Detaşamentul de Jandarmi Bihor.
Numărul de persoane necesare desfăşurării acestor activităţi se stabileşte în funcţie de amploarea fenomenelor periculoase.
m) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
- asigurarea apei şi hranei pentru persoane;
- asigurarea apei şi hranei pentru animale;
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină conform funcţiilor de sprijin şi formaţiuni ale S.V.S.U..
n) Asigurarea energiei pentru iluminat
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
o asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă, pentru minimum 72 ore;
o asigurarea energiei electrice;
o refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice;
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiuni specializate de la SC Electrica.
o) Efectuarea depoluării şi decontaminării
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
o supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie;
o aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul
raioanelor de intervenţie;
o efectuarea depoluării şi decontaminării;
o stabilirea pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului;
o stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării;
o asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării şi depoluării populaţiei, căilor
rutiere şi clădirilor;

o supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;
o realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale;
o supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină conform funcţiilor de sprijin, formaţiuni ale I.S.U. CRIŞANA al
Judeţului Bihor şi membri S.V.S.U.
p) Comunicarea cu Mass Media în situaţii de urgenţă
1. Comunicarea în situaţii de urgenţă:
- situaţiile de urgenţă generează: panică, anexietate socială, context pentru zvonuri şi speculaţii;
- soluţii din perspectiva comunicării: mesaj veridic, sincer, exact;
- scopul comunicării în cazul managementului situaţiilor de urgenţă: adaptarea strategiilor de comunicare la orizontul de panică socială generat de evenimenteadaptarea mesajului, precizia şi informarea corectă pentru a genera o atitudine favorabilă care să sprijine intervenţia autorităţilor;
2. Principiile comunicării în situaţii de urgenţă:
- transmiterea oportună către public şi jurnalişti a informaţiilor necesare realizării unui management al consecinţelor;
- oferirea de răspunsuri complete întrebărilor puse de jurnalişti sau de alte categorii de public pe măsură ce informaţiile transmise pot fi verificate;
- principiul O SINGURĂ VOCE – asigurarea unităţii de mesaj la toate nivelele implicate în managementul situaţiilor de urgenţă.
3. Obiective de comunicare:
- difuzarea mesajelor de apel la calm şi de control al situaţiei în cadrul unei strategii de îngrădire şi diminuare a panicii;
- difuzarea instrucţiunilor deja existente, corespunzătoare tipului de situaţie de urgenţă, către fiecare categorie de public ţintă;
- informarea corectă şi în timp real asupra datelor cunoscute ale situaţiei de urgenţă, consecinţele şi măsurile luate;
- realizarea comunicării şi informării interne în cadrul echipei de management al urgenţei şi în interiorul echipelor coordonate de aceasta.
4. Categorii de public ţintă:
- victimile şi rudele acestora;

- cetăţeni din zona afectată de situaţia de urgenţă;
- cetăţeni din zonele potenţiale de risc;
- autorităţile implicate în gestionarera situaţiei de urgenţă;
- categoriile speciale de public ţintă: operatorii economici, organizaţii umanitare, organizaţii internaţionale, ONG – uri etc.;
- membrii structurilor de gestionare a urgenţei şi membrii echipelor de intervenţie ale autorităţilor locale, precum şi familiile acestora;
5. Zvonurile şi comunicarea în situaţii de urgenţă
Cea mai bună metodă de a combate zvonurile constă în a satisface nevoia naturală a oamenilor de informaţie prompă şi corectă.
6. Mesajul
- conceptul strategic al mesajului într-o situaţie de urgenţă: SITUAŢIA ESTE SUB CONTROL – acest mesaj este urmat de prezentarea măsurilor luate;
- conceptele – cheie pe care se construiesc mesajele trebui să fie de tipul: control, grijă, intervenţie rapidă, eficienţă, cooperare, într-ajutorare, reciprocitate,
ajutor.
Lipsa de comunicare cu mass media poate crea impresia că nu controlezi situaţia!

7. Tehnici de comunicare folosite:
- organizarea a două conferinţe de presă într-un interval de 3-10 ore de la producerea situaţiei de urgenţă;
- comunicate de presa ori de câte ori este necesar;
- difuzarea de mape de presă;
- facilitarea obţinerii de declaraţii şi interviuri de la persoanele de interes pentru jurnalişti;
- facilitarea obţinerii unor documente de interes public în scopul documentării jurnaliştilor;
- însoţirea jurnaliştilor în câmpul de operaţiuni, pentru activitatea de documentare.
8. Managementul comunicării în situaţii de urgenţă

- numirea şi pregătirea echipei de gestionare a comunicării, stabilirea politicii de comunicare şi a mesajelor de bază;
- informarea categoriilor de public-cheie: populaţia afectată, mass media, reprezentanţi ai puterii centrale şi locale, politicieni, etc.;
- anticiparea şi rezolvarea nevoilor jurnaliştilor;
- pregătirea canalelor prin care populaţia poate cere informaţii sau exprima oprinii: linii telefonice gratuite, forum de discuţii pe internet, întâlniri publice;
- asigurarea transparenţei pe timpul gestionării situaţiei de urgenţă;
- gestionarea percepţiei care reflectă competenţa, adevărul şi transparenţa;
- corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presa care denaturează situaţia reală;
- realizarea comunicării interne cu personalul instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă înaintea efectuării declaraţiilor publice;
- păstrarea contactului cu familiile victimelor;
- comunicarea, imediat ce pot fi confirmate, a tuturor ştirilor bune sau reale, către toate canalele de comunicare în masă în acelaşi timp;
- combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă şi completă;
- prevenirea şi combaterea manipulării informaţionale.

Secţiunea a 5-a. Instruirea

Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştiinţelor, formarea şi perfecţionarea
deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor în zona de competenţă. Pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă se realizează pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
1.
Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei, care are atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă. Acest tip de pregătire se realizează
prin cursuri organizate în cadrul Centrului zonal de pregătire de protecţie civilă Cluj-Napoca, o dată la 2-4 ani. Preşedintele C.L.S.U. mai participă la un instructaj anual cu
durata de 4 ore, organizat de I.S.U. CRIŞANA Bihor.
2.
Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se realizează prin cursuri organizate în cadrul Centrului Zonal de pregătire de protecţie
civilă Cluj-Napoca, în baza ordinelor primite în acest sens şi un instructaj de pregătire semestrial cu durata de 2-3 ore.

3.
Şeful Centrului operativ cu activitate temporară se instruieşte prin participarea la un curs de pregătire cu scoatere din producţie o dată la 2-4 ani . O
convocare de pregătire anual cu durata de 6 ore şi un instructaj de pregătire anual 4 ore organizată de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă/ I.S.U. Bihor.
4.
Şeful S.V.S.U. participă la convocări de pregătire trimestrială cu durata de 6 ore, organizate şi conduse de I.S.U. „CRIŞANA” Bihor, si un instructaj de
pregătire , semestrial timp de 2-4 ore organizat de preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă.
5.
Personalul S.V.S.U. participă lunar la o şedinţă teoretic aplicativă cu durata de 2-3 ore, organizate şi conduse se şeful serviciului.
6.
Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin
acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
7.
Instruirea preşcolarilor şi a elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi prin activităţi extraşcolare, privind modul de protecţie şi
acţiune în situaţii de urgenţă.
Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă are obligaţia de a aigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către
populaţie, a modalităţilor de acţiune comform prezentului plan de analiză şi acoperire a riscurilor.

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor
specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilornşi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de
urgenţă.
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia,
efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.
Primarul, conducerea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi cele ale unităţilor social-economice amplasate în zona de risc, au obligaţia să asigure
preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE

În urma identificării categoriilor de riscuri, mecanismele şi condiţiile de producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora s-au stabilit tipurile de forţe şi mijloace
necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel :

-

grupă de prevenire
echpă de transmisiuni alarmare

-

echipă de cercetare-căutare
echipă de deblocare-salvare
echipă sanitar-veterinară
echipă de evacuare
grupă de utilităţi publice – echipă apă-canal
- echipă energetică

- echipă protecţie N.B.C.
- echipă suport logistic
- formaţiuni ale pompierilor militari din municipiu
Activităţile planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt :
- controale de prevenire
- asistenţă tehnică de specialitate
- informare preventivă
- pregătirea populaţiei
- alte forme
Pe lângă structurile serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă, mai pot acţiona : unităţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de
frontieră, structurile poliţiei comunitare, unitatea specială de aviaţie a M.A.I., unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
unităţile pentru asistenţă medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii, organizaţiile nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, unităţile şi
formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar- veterinară, formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor
publice descentralizate şi societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de
voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG-uri cu activităţi specifice.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care
acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planul de apărare
specific.
Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din gugetul
de stat şi/sau din bugetul local, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire, intervenţie
operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru întreţinerea acestora, precum şi
pentru pregătirea efectivelor, atât pentru forţele profesionale cât şi pentru forţele specializate voluntare din cadrul societăţii civile.

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR

Logistica comitetului local şi formaţiunilor de protecţie civilă se realizează conform normelor prevăzute în Anexele nr. 20-24 din “Instrucţiunile privind organizarea şi înzestrarea
inspectoratelor, comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă”.
Tehnica şi materialelel prevăzute în norme sunt asigurate de către cosiliul local, instituţiile publice şi agenţii economici din disponibilul existent în evidenţele contabile, precun şi
prin achiziţionarea aparaturii şi materialelor pe baza fondurilor alocate annual din buget.
Deficitele în tehnică şi materiale, vor fi asigurate prin planul de mobilizare pentru primul an de război, pe baza “Cererii cu nevoile de protecţie civilă la mobilizare şi război”
adresată Oficiului judeţean pentru mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare.
Tehnica, aparatura şi materialelel se întreţin şi se repară conform normelor republicate sau specifice. Cheltuielile pentru întreţineri şi reparaţii se suportă de către consiliul local,
instituţiile publice şi agenţii economici care le au în gestiune sau care le utilizează.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către consiliul local, instituţiile şi operatorii economici
cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în municipiul Beius

Nr.

Denumire

Coordonate

Persoană

Atribuţii în PAAR

crt.

autoritate

Autoritate

de contact

conform fişei nr.

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.16

Mlendea Calus Petru

1.

Primarie

Telefon 0259321935
Fax 0259321273

Primar
Str.Aurel Vlaicu nr.20

Fisa nr.1

Tel:0766084040
Daescu Constantin Ovidiu
Viceprimar
Str.Vasile Lucaciu nr.24
Tel:0786421712

2.

Detasament
Pompieri

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.19
Tel:0259322253

Stanciu Alin
Comandant
Str.

Fisa nr.2

Tel:
3.

Politie

Str.Andrei Saguna,

Magda Sorin

Comandant
nr.10

Fisa nr.3
Str.

Tel:0259321109
Tel:
4.

Ambulanta

Str.Romana,nr.7

Kisded Erno

Tel:0259321313

Sef statie

Fisa nr.4

Str.Al.Padisului,bl.6,ap.13
Tel:0726/108026
5.

Spitalul teritorial

Str.Romana,nr.7

Boitor Aurica

Tel:0259322143

Director

Fisa nr.5

Str.Romana,bl.7
Tel:0259322143
6.

SC Electrica SA

Str.Crisului,nr.2

Rif Dorin

PL Beius

Tel:0259330125

Inginer

0727800252

StrRepublicii nr.9D

Fisa nr.6

Tel: 0259/320125
0729885627
7.

SC Romtelecom SA
PL Beius

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.22
Tel:0259321304

Pantis Gheorghe
Sef pct.lucru

Fisa nr.7

Str.Al.Padisului,bl.3
Sc.B,ap.4
Tel:0259322888
8.

9.

Compania de apa

Serviciul de
evidenta
informatizata a
persoanei

Str.Horea,nr.9

Manea Ioan

Tel: 0359/802461

Director

0359/802462

Tel : 0771656905

Str.Andrei
Saguna.nr.10

Szatmari Aurelia

Tel:0259321993
0723280633

10.

Directia judeteana
pentru agricultura
si dezvoltare rurala

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.16

Sef serviciu

Fisa nr.15

Fisa nr.9

Str.Horea,nr.26
Tel:0741233943
Moru Dorina
Inginer

Fisa nr.10

Str.N.Balcescu,nr.4B
Tel:0259/320823
11.

Administratia
finantelor publice

Str.Horea,nr.20

Vancu Ioan

Tel:0259320425

Sef circumscriptie
Loc.Pocola,nr.72
Tel:0259322701

12.

Circumscriptia

Str.Targu Mare,nr.7

Sarb Mihai

Fisa nr.11

sanitar- veterinara

Tel:0259322470

Sef circumscriptie

Fisa nr.12

Str.Al.Motilor,bl.AN 1
13.

Consiliul local

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.16

Fisa nr.13

Tel:0259321935
14.

National TV
Radio National FM
Radio Favorit FM

Str.Piata Samuil
Vulcan,nr.10
Bl.AN 13-AN 14

Ispas Dan
Director

Fisa nr.14

Tel:0259322511
0724231468
Str.Garofitei,nr.15

FIŞA NR. 1
primar – viceprimar
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă
- localizarea şi stingerea incendiilor
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase
- asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate
- asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate
- efectuarea depoluării şi decontaminării
- menţinerea şi restabilirea ordinii publice
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
- acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă

FIŞA NR. 2
Detaşament pompieri
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă
- localizarea şi stingerea incendiilor
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase
- asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- efectuarea depoluării şi decontaminării
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
- acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă
FIŞA NR. 3
Poliţie
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
- menţinerea şi restabilirea ordinii publice
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 4
Ambulanţa
-

acordarea asistenţei medicale de urgenţă
transportul persoanelor afectate la spital

FIŞA NR. 5
Spitalul teritorial
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor

- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă
- asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- efectuarea depoluării şi decontaminării
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 6
SC – ELECTRICA – SA
Punct de lucru Beius
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- localizarea şi stingerea incendiilor
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate
- asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 7
ROMTELECOM
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- comunicaţii şi informatică
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 8
SC –COMPANIA DE APA - SA
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate apă-canal
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 9
Serviciul de Evidenţa Informatizată a Persoanei
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse

FIŞA NR. 10
Direcţia Judeteana pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- localizarea şi stingerea incendiilor
- asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
- efectuarea depoluării şi decontaminării
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 11
Administraţia Finanţelor Publice
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 12
Circumscripţia Sanitar -Veterinară
- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi efectelor negative ale acestora
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate
- asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- efectuarea depoluării şi decontaminării
- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
FIŞA NR. 13
Consiliul local
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
- evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- localizarea şi stingerea incendiilor
- asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate
- asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate
- menţinerea şi restabilirea ordinii publice

- logistica intervenţiei
- reabilitarea zonei afectate
- acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă
FIŞA NR. 14
National TV
Radio National FM
Radio Favorit FM
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR

Primăria municipiului Salonta

Fişa nr.

I. GESTIONAREA RISCURILOR

a.
-monitorizarea
permanentă
a - fişa nr. : 1,2,3,4,6,7,8,9,12
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la
autorităţile competente
b. – controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de competenţă
c. – informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale
şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol
d. – exerciţii şi aplicaţii

agenţii economici de pe raza administrativă a
municipiului, instituţiile publice subordonate şi
gospodăriile cetăţenilor
în domeniul situaţiilor de uegenţă
asupra concluziilor se informează lunar primarul şi
semestrial consiliul local
controlul se execută lunar conf. Graficului
în domeniul situaţiilor de urgenţă
lunar prin articole în ziarul local
fişa nr. : 1,2,3,5,6,7,8,9,12

- cu populaţia şi angajaţii, conform planului annual de

pregătire
II.- RESURSE NECESARE

a. – monitorizarea permanentă a - fişa nr.1,2,3,4,6,7,8,9,12
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la
autorităţile competente
b. – controlul preventiv al autorităţilor pe - legislaţia în vigoare, dispoziţii, hotărâri
domenii de competenţă
c. – informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ
teritoriale
şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol
d. – exerciţii şi aplicaţii

materiale informative,
alarmări publice
fişa nr.14

pliante,

mass-media,

afişe,

- se execută împreună cu populaţia, primăria, agenţii şi
instituţiile care deţin materiale şi mijloace pentru intervenţie
pe raza municipiului

III.- INTERVENŢIE

b. – acţiuni de căutare, salvare, descarcerare
c. – asistenţă medicală
d. – acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs
e. – actiuni de limitare a consecinţelor a.- alarmare

fişa nr.1,2,3,5,6,7,8,9,12,14
sirene electrice, clopote, maşini echipate cu megafoane
timp de intrare în acţiune 30 min
fişa nr. 2,4
cu mijloacele din dotare
timp de acţiune 30 min
fişa nr.2,4,5
cu mijloacele din dotare
timp de intrare în acţiune 30 min
fişa nr. 1,2,3,6,7,8,9,12,13,14
cu mijloacele din dotare
timp de intrare în acţiune 30 min
fişa nr. 1,2,3,6,7,8,9,12,13,14

- cu mijloacele din dotare
- timp de intrare în acţiune 30 min

unui pericol

f. – acţiuni de îlăturare a efectelor unui eveniment
-

fişa nr. 1,2,3,6,7,8,9,12,13,14
cu mijloacele din dotare
timp de intrare în acţiune 30 min

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENŢEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINŢELOR
ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI

1. RISCURI NATURALE

a. Cutremurele de pământ

Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor oamenilor privind cunoaşterea regulilor de comportare pe timpul
cutremurului şi în perioadele următoare ale acestuia. Întrucât mişcarea seismică este un eveniment imprevizibil, apărut de regulă prin surprindere, este necesar să cunoaştem
bine modul şi locurile care pot asigura protecţie în toate împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport, etc.

Acestea, cu atât mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru realizarea unei oarecare protecţii este foarte scurt. Regulile de comportare şi măsurile
de protecţie în caz de cutremur, trebuie să le realizăm înainte de producere, pe timpul producerii cutremurului şi după ce mişcarea seismică a trecut. Pentru
protecţie înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a locuinţei şi în afara acesteia.
Cunoaşterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, de poliţie, de cruce roşie, precum şi alte adrese
utile.
Inventarierea tuturor clădirilor (construcţiilor) care prezintă pericol de prăbuşire.

b. Inundaţii (fenomene meteorologice periculoase)

La producerea inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se realizeze măsuri de prevenire şi protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea-eliminarea acţiunilor distructive se pot asigura prin :
- Realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluienţii mai mici ai bazinelor sau de torenţi care s-ar forma
ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reâmpădurire a versanţilor, crearea unor tipuri de
învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de atenuare.
- Curăţarea rigolelor, şanţurilor, podurilor (podeţe) pentru a asigura scurgerea apelor provenite de pe versanţi.
- Modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare (poldere) pe unele
porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată.
-

Neacordarea de autorizaţii de construire în zonele inundabi
Aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de
deplasare a acestora.
În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale, aceste măsuri de prevenire se completează prin :
- Organizarea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă, din aceste zone, astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi
de ducere a acţiunilor de salvare.
- Sabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile.
- Asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor.
- Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare.
- Asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor eăidemii.
- Asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport etc.
-

Protejarea bunurilor existente în locuinţe prin urcarea acestora în poduri sau prin evacuarea acestora dacă timpulş permite.
Evacuarea populaţiei şi animalelor din zona inundabilă.

c. Înzăpezirile

Înzăpezirile de regulă au caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest tip de risc, cu rare excepţii, se produce într-un timp mai îndelungat şi există posibilitatea de alua
unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. În aceste împrejurări se recomandă tuturor cetăţenilor, să se informeze permanent asupra condiţiilor
meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-se necesarul de hrană, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, etc.
2.

RISCURI TEHNOLOGICE

a.

Accidente chimice

În zona producerii unui accident chimic, se aplică măsuri de protecţie astfel :
- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei, despre pericolul chimic se execută cu scopul de a avertiza populaţia despre pericolul chimic, în vederea realizării măsurilor de protecţie.
- Asigurarea protecţiei populaţiei cu mijloace individuale de protecţie se realizează pentru a împiedica pătrunderea substanţelor toxice în organism, prin aparatul respirator sau prin
piele. Se pot folosi la nevoie şi mijloace simple de protecţie, care se confecţionează conform metodelor de protecţie civilă.
- Asigurarea protecţiei prin evacuare (autoevacuarea) temporară se execută pentru a realiza protecţia populaţiei în situaţiile când celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente.
- Introducerea restricţiilor de consum a apei, produselor agroalimentare şi furajelor pentru a preveni intoxicarea oamenilor şi animalelor în zona contaminată. Restricţiile se
transmit cetăţenilor prin toate mijloacele de înştiinţare la dispoziţie.
- Introducerea restricţiilor de circulaţie şi a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic pentru a preveni intoxicaţiile oamenilor şi animalelor şi pentru a asigura
desfăşurarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie.
- Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate în zona accidentului chimic şi în zona de acţiune a norului toxic, se continuă scoaterea
victimelor de sub acţiunea substanţelor toxice industriale şi transportarea la spitale în vederea tratamentului.
- Asigurarea protecţiei animalelor se realizează în fermele zootehnice şi gospodăriile individuale din zona de acţiune a norului toxic, prin izolarea în grajdurile folosite în mod
curent la care se etanşează uşile şi ferestrele.
- Instruirea populaţiei din zona afectată, are ca scop conştientizarea acesteia privind necesitatea aplicării măsurilor de protecţie şi respectarea regulilor de comportare în zona
contaminată.
În funcţie de amploarea şi urmările accidentului chimic, se organizează şi măsuri de protecţie şi intervenţie de limitare şi înlăturare a urmărilor acestuia.
b.

Accident nuclear / urgenţă radiologică

Municipiul Beius se află la o distanţă mare de sursele potenţiale de contaminare nucleară centrala Cernobâl, centrala Paks (Ungaria), Koslodui (Bulgaria), Cernavodă. Măsurile care se
impun în situaţia depăşirii gradului de contaminare admis sunt cu caracter general, profilaxia contaminării organismului.
Pentru prevenirea unui asemenea tip de risc este necesară luarea unor măsuri ca :
- Urmărirea realizării măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de urgenţă radiologică.
- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei, despre pericolul producerii unui asemenea fenomen, se execută cu scopul de a avertiza populaţia despre pericolul nuclear, în
vederea realizării măsurilor de protecţie.
- Organizarea unor măsuri de evacuare dacă este cazul.
- Urmărirea permanentă a modului cum se execută transportul minereului şi deşeurilor radioactive pe teritoriul municipiului.
- Anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia acestui tip de risc.
c.

Incendii în masă

Prin incendiu în masă, se înţelege acel incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra depăşirii normale a activităţilor social-economice, precum şi asupra
mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.
Acţiunile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în masă se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor
culturale şi a factorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.
Pe timpul stingerii incendiilor în masă :
- se acordă primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masă
- se concentrează şi se organizează intrarea în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planurile de apărare
- se organizează lucrările necesare în vederea realizării rezervelor de apă şi a celorlalte categorii de substanţe stingătoare necesare în susţinerea acţiunii de intervenţie
- se organizează şi se efectuează, cu mijloacele aflate la dispoziţie, lucrările de limitare a propagării incendiilor
- se asigură condiţiile pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace necesare în vederea desfăşurării acţiunii de intervenţie, în raport cu evoluţia situaţiei operative
- se transmit comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informaţii despre situaţia creată şi despre măsurile luate şi se formulează cereri, în raport
cu evoluţia situaţiei operative

-

se informează populaţia despre măsurile şi comportamentul care trebuie adoptate, în zonele de dezastru
d.

Accidentele rutiere şi feroviare

Accidentele rutiere şi feroviare pot avea urmări foarte grave, producând un număr mare de victime şi distrugerea de importante bunuri materiale în anumite condiţii, în funcţie de
amploare, acestea se pot transforma în catastrofe, cu repercursiuni asupra mediului înconjurător.
Cetăţenii trebuie să reţină câteva reguli pe care să le aplice în astfel de împrejurări : păstrarea calmului, ieşirea imediată din zona periculoasă, acordarea ajutorului sanitar ( aplicarea
garoului, pansarea răniţilor, imobilizarea fracturilor etc.)
În cazul de accidente de circulaţie, măsurile constau în alarmarea formaţiunilor specializate din zonă şi acţiunea acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, înlăturarea
avariilor, refacerea instalaţiilor, de blocarea căilor de acces şi reluarea circulaţiei.
O atenţie deosebită trebuie acordată cercetării care se execută la orice apropiere de locul accidentului pentru a preveni producerea de victime, din rândul celor care vin în ajutor, prin
contaminare sau explozii.
Stabilirea măsurilor privind transportul substanţelor periculoase.
Stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare împreună cu organele de poliţie a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfurilor periculoase, a traseelor
interzise, accesul acestora, precum şi elaborarea unor planuri de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite pe timpul transportului de mărfuri periculoase.
e.

Muniţii neexplodate

Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele : cartuşe de toate tiputilr, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele şi orice elemente încărcate cu
substanţe explozive. În timp de pace şi război un mare rol îl prezintă acţiunea de identificare a muniţiei şi apoi neutralizarea acestora în poligoane speciale şi de un personal calificat în
acest domeniu. Detectarea propriu-zisă ( nu întâmplătoare) a muniţiei rămasă neexplodată se face de către formaţiunile de specialitate ( echipe pirotehnice), folosind dispozitive
speciale, cu mari performanţe, care pot detecta muniţia la mari adâncimi.
La descoperirea oricărui tip de muniţie trebuie să se respecte următoarele reguli :
- să nu fie atinse, lovite sau mişcate
- să nu se încerce să se demonteze focoasele sau alte elemente componente
- să nu fie ridicate, transportate şi depozitate în locuinţe sau grămezi de fier vechi
- să se anunţe imediat organele de poliţie, care la rândul lor anunţă organele de protecţie civilă care intervin pentru ridicarea muniţiei respective. La locul descoperirii
muniţiei, organele de poliţie asigură paza locului până la sosirea organelor de protecţie civilă.
Neutralizarea şi distrugerea muniţiei se execută de către subunităţile pirotehnice care au pregătirea şi dotarea cu aparatură specială pentru această misiune periculoasă.
f.

Eşecul utilităţilor publice

Acest tip de risc poate să apară pe întreg teritoriul municipiului în funcţie de existenţa reţelelor de apă potabilă, canalizare, gaze naturale electrice sau chiar de telefonie.
Pentru prevenirea unor asemenea tipuri de risc este necesară luarea unor măsuri :
- cunoaşterea tuturor reţelelor de utilităţi publice la nivel local
- existenţa unor planuri (scheme) cu traseul acestor reţele pentru a putea fi puse la dispoziţia forţelor de intervenţie
- cunoaşterea punctelor (locurilor) de unde se poate întrerupe/opri furnizatrea, transportul
- anunţarea formaţiunilor specializate în cazul producerii unor avarii la aceste utilităţi
- anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură.
3.

RISCURI BIOLOGICE
a.

Epidemii

Surse potenţiale în apariţia unor evenimente epidemiologice :
- cartierele din municipiu cu concentrări de grupuri populaţionale defavorizate, unităţile şcolare fără aprovizionare cu apă potabilă

-

cartierele cu deficienţe în aprovizionarea cu apă potabilă, unităţi sanitare medico-sociale, platformele şi haldele neautorizate de depozitare a gunoiului menajer, zonele
cu risc de inundaţii, colectivităţile defavorizate (rromi).
Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local :
- cunoaşterea permanentă a stării de sănătate a cetăţenilor
- luarea unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă în zonele predispuse la producerea unor astfel de fenomene
- supravegherea permanentă a stării de sănătate a populaţiei prin structurile Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului
- Anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură
Pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăviri în masă la nivelul judeţului a fost constituit Comitetul judeţean de intervenţie în caz de epidemii, care stabileşte şi transmite măsurile specifice
către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă
b.

Epizootii

Sursa potenţială în apariţia unor evenimente epizootice este creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine) care are o pondere însemnată în agricultura municipiului, atât datorită întinselor
suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor în acest domeniu, existând implicit riscul de izbucnire a unor epizootii.
Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local :
- cunoaşterea efectivelor de animale în special colectivităţi mari
- supravegherea stării de sănătate pentru evitarea izbucnirii bolilor majore la animale prin structurile existente ale Direcţiei Sanitare Veterinare a judeţului
- conştientizarea cetăţenilor despre importanţa anunţării oricăror simptome de îmbolnăvire la animalele din gospodăria proprie
- anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură
Pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăviri la animale la nivelul judeţului a fost constituit Comitetul antiepizootic, care stabileşte şi transmite măsurile specifice către Comitetul local

Anexa6 Schema organizarii instiintarii

SITUATIA
CU AGENTII ECONOMICI
CU RISC DE INCENDIU SI EXPLOZIE

NR.

DENUMIRE AGENT

ADRESA

CRT
1.

SC ELMOBEROM SRL

Str.Traian,nr2-4

SUBSTANTA
PERICULOASA
lacuri,diluanti

CAPACITATE
STOCARE
800 l

vopsele,cherestea
2.

STATIA PECO

600 mc

Str.Horea,nr.80

combustibili

90.000 l

Str.Horea,nr.22

combustibili

65.000 l

STATIA PECO

Str.Burgundia Mare

combustibili

45.000 l

SC MACEDONIA PRINT
SRL

nr.48

STATIA PECO

Str.1 Decembrie

combustibili

40.000 l

SC TIMDAI SRL

1918,nr.49

STATIA PECO

Str.Pandurilor

combustibili

50.000 l

SC DESIRA IMPEX SRL

nr.53

PETROM
3.

STATIA PECO
SC DESIRA IMPEX SRL

4.

5.

6.

-

Planuri si proceduri de interventie
Planul de aparare impotriva inundatiilor,gheturilor si poluarilor accidentale.
Planul de evacuare.
Locuri/spatii de evacuare in caz de urgenta si dotarea acestora

Evacuarea populatiei si bunurilor materiale din municipiul Beius se executa in conformitate
cu prevederile planului elaborat de Inspectoratul pentru situatii de urgenta „Crisana” al judetului Bihor.
In procesul de elaborare a planului de evacuare s-a avut in vedere faptul ca 10% din populatia activa are obligatii militare,10% sunt mobilizati la locul de munca iar un procent de
10% se autoevacueaza.
In cazul producerii unor dezastre pe raza municipiului,cazarea si hranirea populatiei sinistrate se executa in locurile si spatiile prevazute in tabelele anexate.

ANEXA 9 A

SITUATIA CAPACITATILOR DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI

NR.
CRT

DENUMIREA
UNITATII

CAPACITATEA
MEDIE

DETINATOARE SI
ADRESA

ZILNICA

FOLOSITA
PENTRU

(nr.de portii/zi)

PREPARARE

De
preparare

De
servire

SUPRAFATA (mp)

Totala

COMBUSTIBILI

De

De

Consum
normat
in

servire

depozitare

24 h

Din care :
De
preparare

Tipul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

COLEGIUL NATIONAL
SAMUIL VULCAN

80

100

200

40

120

40

C.L.U.

360 L

300

160

287

66

177

22

C.L.U.

960 L

300

250

400

70

260

70

LEMN

1,4 MC

C.L.U.

960 L

Str.P-ta Samuil Vulcan
nr.18
2.

COLEGIUL TEHNIC
IOAN CIORDAS
Str.I.Ciordas,nr.5

3.

LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE BOLCAS
Str.P.M.Eminescu,nr.4

PLANIFICAREA EXERCIŢIILOR/APLICAŢIILOR, CONFORM REGLEMENTĂRILOR

-conform planului de pregatire anual pentru situatii de urgenta
RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE ŞI ANALIZĂ CĂTRE PREFECT

PROTOCOALE DE COLABORARE CU INSTITUŢII SIMILARE DIN ŢĂRILE CU CARE EXISTĂ GRANIŢE COMUNE, ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE
URGENŢĂ, DUPĂ CAZ
SITUAŢIA RESURSELOR PENTRU FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR ŞI REALIZAREA MĂSURILOR STABILITE ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

1.

DOTĂRI PRINCIPALE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NR.
CRT.
1

2
3

4
5

MIJLOACE ŞI MATERIALE

NECESAR

EXISTENT

2
20
2
1
1
1

2
20
2
1
1
1

1
1
20
1
2
2
1

1
1
20
1
2
2
1

1
2
5

1
2
5

Mobilier :
- birouri
- Scaune
- Dulapuri
- masă de consiliu
Aparate radio
TV color
Mijloace de comunicaţii şi informatice:
- centrală telefonică
- telefone fixe
- telefone mobile
- fax
- calculator – internet
- imprimantă
Aparatură de multiplicat documente
Hărţi :
- României
- Judeţului
- Municipiului

DEFICIT

6
7

8

9
10
11
12
2.

Hărţi şi planuri topografice şi cadastrale
Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de
siguranţă pentru continuarea lucrului :
- grup electrogen 4,5 KW
Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim
ajutor şi de P.S.I. :
- individuale de protecţie
- iluminat – lanterne
- P.S.I.
- prim ajutor
Colecţii de norme, normative şi alte acte normative
specifice
Planuri şi programe specifice
Rechizite pentru tehnoredactare şi multiplicare
Echipam de comunicaţii speciale şi cooperare

100

100

1

1

20
20
2
1

20
12
2
1

2
Sunt
1

2
-

8

1

DOTĂRI PRINCIPALE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII CENTRULUI OPERATIV

NR.
CRT.
1

2
3

4

5

6
7

MIJLOACE ŞI MATERIALE

NECESAR

EXISTENT

2
6
2
1
1

2
6
2
1
1

1
6
1
6
1
2
1

1
6
1
20
1
2
1

1
1

1

1
2

1
2

100

100

DEFICIT

Mobilier :
- birouri
- Scaune
- Dulapuri
- masă de consiliu
Aparate radio
Mijloace de comunicaţii :
- telefone fixe
- telefone mobile
- radiotelefoane fixe
- radiotelefoane mobile
- fax
- calculator – internet
- receptor pe unde scurte
Mijloace informatice :
- staţii de lucru
- softere
Hărţi :
- Judeţului
- Municipiului
Planuri topografice şi cadastrale
Planuri de situaţie ale localităţilor şi construcţiilor,

1

8

9

10
11
12
13
14

cuprinzând reţelele şi instalaţiile cu apă, gaze, energie
electrică şi canalizare
Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de
siguranţă pentru continuarea lucrului :
- grup electrogen 4,5 KW
Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim
ajutor şi de P.S.I. :
- individuale de protecţie
- iluminat – lanterne
- P.S.I.
- Prim ajutor
Colecţii de norme, normative şi alte acte normative
specifice
Planuri şi programe specifice
Bază de date privind situaţiile de urgenţă
Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi
multiplicare documente
Aparatură de multiplicat documente

4

4

1

1

6
6
2
1
1

6
2
1
1

2
1
Sunt

2
1

1

1

3. MIJLOACE ŞI MATERIALE PENTRU COMUNICAŢII, ALARMARE ŞI INTERVENŢIE PROPRII :

Barca pneumatica

buc

1

Primaria mun.Beius

Motofierastrau

-//-

4

Primaria mun.Beius-3
SC Edilul SA Beius-1

Motofierastrau telescopic

-//-

1

Primaria mun.Beius

Polizor unghiular

-//-

1

Primaria mun.Beius

Generator electric

-//-

3

Primaria mun.Beius-2
SC Edilul SA Beius-1

Motopompa

-//-

1

SC Edilul SA Beius

6

Casti protectie

-//-

3

Primaria mun.Beius

Coarda (funie)

-//-

4

Primaria mun.Beius-1
SC Edilul SA Beius-3

Lant motofierastrau

-//-

2

Primaria mun.Beius

Disc abraziv

-//-

2

Primaria mun.Beius

Motorina

litri

25

Primaria mun.Beius

Benzina

-//-

10

Primaria mun.Beius

Ulei amestec

-//-

1

Primaria mun.Beius

Ulei ungere

-//-

5

Primaria mun.Beius

Lampa frontala

buc

1

Primaria mun.Beius

Lanterne

-//-

6

Primaria mun.Beius

Saci pentru nisip

-//-

100

Primaria mun.Beius

Pelerine

-//-

5

Primaria mun.Beius

Cizme

-//-

5

Primaria mun.Beius

Lopeti

-//-

24

Primaria mun.Beius-4
SC Edilul SA Beius-20

Tarnacop

-//-

7

Primaria mun.Beius-2
SC Edilul SA Beius-5

Cazmale

-//-

7

Primaria mun.Beius-2
SC Edilul SA Beius-5

Autocamion 7 t

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Autoutilitara 3,5 t

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Motocar 3,2 t

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Dacia papuc 1,5 t

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Tractor cu remorca 5 t

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Vola

-//-

1

SC Edilul SA Beius

Radiotelefon fix Motorola

-//-

1

Primaria mun.Beius

Radiotelefon mobil

-//-

1

Primaria mun.Beius

Radiotelefon portabil

-//-

2

Primaria mun.Beius

Sirene electrice

-//-

5

Primaria mun.Beius

Centrala de alarmare

-//-

1

Primaria mun.Beius

Platforma ridicatoare cu brat

- // -

1

Primaria mun.Beius

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. Reguli de comportare a populaţiei la recepţionarea semnalelor de alarmare în situaţii de
protecţie civilă

1.1. Prealarmă aeriană
- să înceteze activităţile
- să pregătească mijloacele de protecţie individuală şi de prim ajutor
- să-şi asigure rezerva de apă şi alimente
- înştiinţează şi vecinii despre pericol

1.2. Alarmă aeriană
A. Pentru cei care se găsesc la locul de muncă :
- să întrerupă lucrul sau alte preocupări
- să acţioneze cu calm şi să nu producă panică
- să întrerupă iluminatul interior şi exterior (pe timp de noapte), cu excepţia iluminatului camuflat
- să-şi ridice mijloacele de protecţie individuală
- să ocupe cât mai repede locul în adăpost
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să oprească imediat, să deschidă uşile, să deconecteze milocul de transport de la sursa electrică şi în urma
pasagerilor să se grăbească la cel mai apropiat adăpost
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de organele de protecţie civilă
B. Pentru cei ce se găsesc în localuri publice :
-

să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea

C. Pentru cei ce se găsesc acasă :
-

să oprească gazul, să deconecteze aparatele electrice, sursele de iluminat, să stingă focul în sobe

-

îmbracă copiii, îşi iau mijloacele individuale de protecţie (masca contra gazelor)
să anunţe vecinii dacă nu au auzit semnalul
să ia trusa sanitară, documentele de identitate, rezerva de apă şi alimente şi intră cât de repede în locurile de protecţie, sau dacă nu sunt, în adăposturile
naturale
D. Pentru cei pe care semnalul I-a prins pe stradă :
-

se intră cât mai repede la cel mai apropiat adăpost, pot fi folosite treceri subterane, tunele, etc.

1.3. Încetarea alarmei
După comunicarea acestui semnal populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia:
-

salariaţii, studenţii, elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului din aer sau a dezastrelor
populaţia neâncadrată în muncă şi copiii se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările primite

Reguli de comportare şi acţiune în caz de incendiu :
-

dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, 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 (copiii de regulă se ascund sub paturi, în dulapuri) găsiţii şi salvaţii;
dacă vi se aprinde îmbrăcăminttea 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;
ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul;

-

aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.

3. Reguli de comportare în caz de cutremur :
-

Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică;
Rămâneţi pe loc, nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe geam, nu folosiţi scările, deschideţi uşile şi îndepărtaţi-vă de ferestre;
Adăpostiţi-vă sub o masă solidă, o banchetă, perete de rezistenţă sau sub tocul uşii;
Stingeţi focul, întrerupeţi alimentările cu energie electrică, gaze şi apă;
Nu folosiţi sursele de foc;
Depărtaţi-vă de clădiri şi stâlpi;
Nu fugiţi, nu blocaţi căile de acces, lăsaţi cale liberă maşinilor de intervenţie (ambulanţe, pompieri, etc.);
Dacă sunteţi într-un autovehicul în mers, ieşiţi în afara carosabilului şi aşteptaţi în linişte;
Ascultaţi şi urmăriţi recomandările autorităţilor publice transmise prin intermediul posturilor de radio şi televiziune, deoarece un cutremur poate fi urmat de
incendii, explozii, inundaţii sau poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât şocul iniţial.

4. Reguli de comportare în caz de inundaţii :
- În cazul în care inundaţia vă surprinde acasă, dacă aveţi timp :
- blocaţi ferestrele şi uşile;
- închideţi apa, gazul şi energia electrică;
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure;
- mutaţi obiectele, care pot fi transportate, în partea cea mai de sus a casei;
- părăsiţi locuinţa cu întreagafamilie şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu, dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi);
- luaţi docunentele personale, o rezervă minimă de alimente, trusa medicală, un aparat de radio şi îmbrăcăminte groasă;
-

În cazul în care sunteţi surprinşi în afara locuinţei, nu intraţi în panică şi respectaţi recomandările autorităţilor publice locale:
În cazul în care sunteţi evacuaţi, respectaţi ordinea, ajutaţi bătrânii, bolnavii şi copiii.
La întoarcerea în gospodărie :
- nu atingeţi firele electrice;
- consumaţi numai apă fiartă şi răcită;

- curăţaţi-vă gospodăriile prin înlăturarea mâlului.
Păstraţi-vă calmul, în orice împrejurare, şi ajutaţii pe cei aflaţi în pericol.

5. Reguli de comportare şi acţiune în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate
La întâlnirea unei astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli :
-

nu le atingeţi;
nu le loviţi sau mişcaţi;
nu le introduceţi în foc;
nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;
nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente;
nu ridicaţi, nu transportaţi sau introduceţi muniţii neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi;
în zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale, nu aprindeţi focul şi interziceţi
circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor;
când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor anunţaţi imediat organul de poliţie cel mai apropiat.

6.
-

Reguli de comportare şi acţiune în cazul accidentului nuclear sau chimic
comportaţi-vă cu calm
închideţi apa şi gazele, stingeţi focurile din sobe
scoateţi aparatele electrice din priză
închideţi uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul
limitaţi la maximum deplasările în afara locuinţelor
nu consumaţi alimente,apă decât din surse protejate şi avizate
fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări
evitaţi contactul cu obiectele din jur
nu intraţi în locuinţe cu îmbrăcăminte contaminată
dacă nu aţi fost afectaţi de accident ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă.

7.
-

Reguli de comportare în caz de furtună
deconectează energia electrică
adună membrii familiei acasă
închide bine uşile, geamurile, orificiile pentru ventilare
protejează cu scânduri geamurile mai mari

-

de pe acoperiş, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vânt
uneltele din gospodărie trebuie duse în încăperi
stinge focul în sobe
tine în ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de necesitate
când furtuna a început, stai în clădire, atent să nu te răneşti cu cioburi de sticlă
nu se recomandă ieşitul în stradă imediat după ce a încetat vântul, deoarece o rafală se poate repeta
dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi

8. Reguli de comportare după producerea unei situaţii de urgenţă
-

respectă îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă
intră cu extremă precauţie în interiorul clădirilor avariate sau slăbite
nu atinge firele electrice căzute sau rupte
dacă simţi miros de gaze deschide toate ferestrele şi uşile, închide robinetul principal de gaze şi părăseşte casa imediat
dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent, usucă-le şi în final refoloseşte-le
dacă eşti sfătuit să evacuezi, fă-o prompt
verifică rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi
nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundaţie
nu împiedica acţiunile de intervenţie
anunţă rudele că eşti în siguranţă, altfel autorităţile pot pierde timp căutându-te
nu transmite zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni..

PLANURI ŞI PROCEDURI DE INTERVENŢIE

Nr.

DENUMIRE

CINE ASIGURĂ

EFECTIV

MIJLOACE DE INTERVENŢIE

ZONA DE ACOPERIRE

1

Detaşament

Pompieri

50

Maşini intervenţie, maşină descarcerare,
motopompă, bărci pneumatice

Tot.mun

2

Echipaj

Poliţie

10

Autoturisme

Tot mun.

Crt.

3

Echipă transmisiuni-alarmare

ROMTELECOM

5

Autospecială, trusă scule

Reţele transm-alarm.

4

Echipă cercetare căutare

Primărie

5

Autoturism

Tot.mun

5

Echipă deblocare-salvare

Primărie

5

Budoexcavator, unelte

Tot mun.

6

Echipă sanitar-veterinară

Spital, Ambulanţă, Circum.
sanitar veterinară

5

Autosanitare

Tot mun.

7

Echipă evacuare

Primărie

5

Tractor cu remorcă, autoutilitara

Tot mun.

8

Echipă apă-canal

C.A.O.-Sucursala Beius

5

Buldoexcavator, autovidanjor, trusă scule

Reţele apă-canal

9

Echipă energetică

SC ELECTRICA SA

5

Autoscară, trusă scule

Reţele electrice

10

Echipă protecţie NBC

Primărie

5

Mijloace de protecţie

Zona industrială

11

Echipă suport logistic

Primărie

5

Tractor cu remorcă, autoturisme

Tot mun.

-

Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale
Planul de evacuare.

POSIBILITATI DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI

NR.

DENUMIREA UNITATII

CAPACITATEA MEDIE

SUPRAFATA (mp)

COMBUSTIBILI

CRT

DETINATOARE SI ADRESA

ZILNICA

FOLOSITA PENTRU

(nr.de portii/zi)

PREPARARE

De preparare

De servire

Din care :

Consum
normat in

Tipul

De

De

servire

depozitare

7

8

9

10

24 h

1

2

1.

COLEGIUL NATIONAL
SAMUIL VULCAN

3

4

5

6

108

108

214

60

en.electrica

15 kw

300

160

243

22

C.L.U.

960 L

300

250

330

70

LEMN

1,4 MC

C.L.U.

960 L

Str.P-ta Samuil Vulcan nr.18
2.

COLEGIUL TEHNIC IOAN
CIORDAS
Str.I.Ciordas,nr.5

3.

LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE BOLCAS
Str.P.M.Eminescu,nr.4

4.

Braseria Biruintei

80

80

80

80

En.electrica

6 kw

Str. Biruintei,nr.1

SITUATIA SPATIILOR DE CAZARE COLECTIVA

NR.

DENUMIREA

CRT

ADRESA

SUPRAF.

NR.

UNITATII

TOTALA

INCAPERI/

Tare

Moale

Bai

DETINATOARE

(mp)

NR.

(nr.paturi)

(nr.paturi

(nr.

nr.saltele

pers/zi)

PATURI

CAZARMAMENT

CAPACITATI

NUMAR

COMBUSTIBIL

Dusuri

DE

PENTRU

(nr.
pers/zi)

PERSONAL

INCALZIRE

0
1.

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COLEGIUL

Str.P-ta

120

5/8

40

80/40

2/10

8

16

M

NATIONAL

Samuil Vulcan

Chiuvete

SAMUIL VULCAN

Nr.18

fiecare

COLEGIUL TEHNIC

Str.Ioan
Ciordas,nr.5

20

5

APA

IOAN CIORDAS

1.042

20/6

120

240/120

2/15
Chiuvete

GEOTERMALA

fiecare
3.

LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE BOLCAS

Str.P.M.

350

4/16

Eminescu,nr.4

97

194/97

3/11

4/4

5

6

C.L.U.

Chiuvete
fiecare

SITUATIA CAPACITATILOR DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI

NR.

DENUMIREA UNITATII

CAPACITATEA MEDIE

CRT

DETINATOARE SI ADRESA

ZILNICA

FOLOSITA PENTRU

(nr.de portii/zi)

PREPARARE

De preparare

De servire

SUPRAFATA (mp)

Totala

Din care :
De
preparare

1
1.

2
COLEGIUL NATIONAL

COMBUSTIBILI

Tipul

De

De

servire

depozitare

Consum
normat in
24 h

3

4

5

6

7

8

9

10

80

100

200

40

120

40

LEMN

0,4 MC

SAMUIL VULCAN
Str.P-ta Samuil Vulcan nr.18
COLEGIUL TEHNIC IOAN
CIORDAS

2.

300

160

287

66

177

22

C.L.U.

960 L

300

250

400

70

260

70

LEMN

1,4 MC

Str.I.Ciordas,nr.5
LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE BOLCAS

3.

Str.P.M.Eminescu,nr.4

SITUATIA SPATIILOR DE CAZARE COLECTIVA

NR.

DENUMIREA

CRT

ADRESA

SUPRAF.

NR.

CAZARMAMENT

UNITATII

TOTALA

INCAPERI/

Tare

Moale

Bai

DETINATOARE

(mp)

NR.

(nr.paturi)

(nr.paturi

(nr.

nr.saltele

pers/zi)

PATURI
0
1.

2.

1

CAPACITATI

NUMAR

COMBUSTIBIL

Dusuri

DE

PENTRU

(nr.
pers/zi)

PERSONAL

INCALZIRE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COLEGIUL

Str.P-ta

120

5/8

40

80/40

2/10

8

16

APA

NATIONAL

Samuil Vulcan

Chiuvete

SAMUIL VULCAN

Nr.18

fiecare

COLEGIUL TEHNIC

Str.Ioan
Ciordas,nr.5

1.042

20/6

120

240/120

2/15

GEOTERMALA

20

5

APA

IOAN CIORDAS

Chiuvete

GEOTERMALA

fiecare
3.

LICEUL PEDAGOGIC
NICOLAE BOLCAS

Str.P.M.

350

4/16

Eminescu,nr.4

97

194/97

4/4

5

Chiuvete

3/11

ASISTENTA MEDICALA

0
1.

1
SPITALUL
MUNICIPAL
Ep.N.Popoviciu

2
Str.Romana
Nr.7

4

245

Interne 41
Cardiologie
14
Neurologie
10
Chirurgie
35
Ortopedie

5
30

6
113

7
116

8
2

9
2

10

11

21/
220

Retea
oras

Surse energetice

3

Potabila,

Pe profile

Sursa de apa

Total

transmisiuni
Capacitate

(nr.paturi)

Mijloace

(adresa)

categ.
Autosanitare

sanitara

Alte

crt

Personal

Cadre

Capacitate

farmaceutic

Amplasament

Medical/

Denumire unitate

APA
GEOTERMALA

fiecare

Nr

6

12
Retea
electric
a

10
A.T.I. 14
Recuperare 6
O.R.L. 5
CPU ----Oftalmologie
10
Pediatrie 30
Neonatologie
15
Obstretica
Ginecologie
30
Infectioase
25

2.

CABINETE
MEDICALE
Individuale

Piata Samuil

-Dr.Borzan

Nr.16

Smaranda
-Dr.Vidican
Mihai

Retea
oras

Vulcan

1

2

Retea
electric
a

-Dr.Costin
Adriana

1

1

1

1

-Dr.Cotrau
Carmen

1

1

-Dr.Istoc Gogu

1

1

-Dr.Haidu Dorina

1

1

-Dr.Negrau Geta

1

2

Nr

Denumire unitate

crt

sanitara

Amplasame
nt

Capacitate

Aut
osa
nita
re

Personal

(nr.paturi)
(adresa)
Total

Pe profile

Medical/

Cadre

farmaceutic

medii

A
l
t
e

Mijlo
ace
trans
misiu
ni

Cap
acit
ate
bai
/du
suri

Sursa
de apa
Potabila
,

Surse
energeti
ce

industri
ala

c
a
t
e
g
.
0

1

2

3

4

5

6

Str.Horea,nr
.58

1

1

Str.A.Saguna

1

Private
-CMI Neurologie
Dr.Darau Petru
-CMI Ginecologie
Dr.Popov Stela

7 8

9

10

11

12

-CMI Ginecologie
Dr.Scridon Radu
-CMI Pediatrie si

Nr.1
Str.Burgundi
a
Mare,nr.15

Ecografie
Dr.Mos Doina
-CMI Ecografie

Dr.Haidu Sorin
-Cabinet de
stoma-

1

1

1

1

1

Str.A.Saguna
Nr.1
Al.Independentei,bl.B3

-CMI
stomatologie

1

Nr.1

tologie - Dentinal
Dr.Stef
Constantin

1

Str.A.Saguna
,

Dr.Mos Calin
-SC Ofta Ped SRL

1

1

Str.Burgundi
a
Mare,nr.37

Dr.Mochnacs

Str.A.Saguna

Ladislau

Nr.2b

1

1

1

1

1

1

-CMI
stomatologic
Str.Aleea
Dr.Harabagiu
Ana

Policlinicii,nr
1

-CMI
Str.Crisului

stomatologic

1

Nr.8

Dr.Kiss Ladislau
-CMI
stomatologic
Dr.Craciun
Marius

Str.Closca
Nr.21b

1

1

Str.1
Dec.1918

1

1

1

1

1

1

Nr.2c

-SC Dentalux SRL
Dr.Borzan Mircea
-CMI
stomatologic

Str.Aleea
Policlinicii,nr
.1
Str.Aleea

Dr.Nica Georgeta
-CMI
stomatologic

Policlinicii,nr
1
Str.Ep.M.
1

Dr.Nica Nicolae
Pavel,nr.1
-SC Dentafarm
SRL

Str.I.Ciordas

Dr.Brad Lavinia
Nr.5
-CMI
stomatologic
Dr.Popa Catalin
0

1

-SC
Mlendadent
SRL
Dr.Mlendea

2
Aleea Independentei,

3

4

5

6

1

1

7

8

9

10

11

12

Calus

Nr.10,bl.5

Gabriela

3.

FARMACII:
-SC Sanifarm
SA
Farmacia
nr.13
-SC
Farma
Impex
SRL

Aleea Motilor

-SC Farmacia
Ina
SRL
-SC
Alfa
Impex SRL

3

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

21

8

1

Retea
electrica

Retea
oras

Retea
electrica

AN1
Aleea Motilor
AN 3
Str.V.Lucaciu

-SC
Farmaservice
SRL
-Farmacia
“Butas”

3

Retea
oras

Nr.10
Str.Burgundia
Mare,nr.11
P-ta Samuil
Vulcan,nr.21
Str.Pandurilor
nr.1
Str.Calea
Bihorului,nr.10

4.

POLICLINIC
I

Str.Aleea
Policlinicii,
Nr.1-3

2

5.

SERVICIUL
DE
AMBULANT
A
6. LABORATO
R DE
ANALIZE
MEDICALE
-DSP Bihorcompartiment
exterior
Beius
-SC Eurolab
SRL
-Biostandard

Str.Romana

5

16

21

11

12

Nr.7

Calea
Bihorului,nr.6

1

3

2

3

2

2

Retea
oras

Retea
electrica

Retea
oras

Retea
electrica

Str.Romana,
nr.24,bl.R1
Str.V.Lucaciu,
Nr.10

SITUAŢIA
SURSELOR ŞI ZONELOR DE RISC PE TERITORIUL

MUNICIPIULUI BEIUS

Nr.
Crt.

DENUMIREA DEZASTRULUI

SURSA POTENŢIALĂ

ZONE CARE POT FI

DE RISC

AFECTATE

OBSERVAŢII

1

Cutremur

2

Alunecări şi prăbuşiri de

- cutremure tectonice

- tot municipiul

-Dealul Viile Cermai

-blocare partiala Valea
Nimaiesti

- Crisul Negru

-Uzina de apa,statia de
epurare,str.Crisului,str.Arinilor

teren
3

Inundaţii naturale sau
accidentale

4

-Valea Nimaiesti

Fenomene meteorologice

- tot municipiul

periculoase
5

Epidemii şi epizootii

6

Accidente chimice

7

Accidente nucleare şi căderi

- zonele cu aglomerari de
persoane,gospodarii,microferme
- DN 76

Accidente în subteran

9

Incendii în masă şi explozii

- DN 76

- tot municipiul

de obiecte cosmice
8

- tot municipiul

- nu este cazul

- produse petroliere-statia PECO OMV
-statia PECO DESIRA
-statia PECO TIMDAI
-statia PECO BOC TRANS

- lacuri,rasini,diluanti-SC ELMOBEROM
-transport substante periculoase-DN 76
-depozite ingrasaminte-SC PRODAGROBIAN
SRL
-vegetatie uscat,culturi de paioase

10

Avarii la construcţii

- nu este cazul

hidrotehnice, conducte
11

Accidente majore pe căi de
comunicaţii

12

Accidente majore la instalaţii

- rutiere DN 76
-feroviare Oradea-Vascau

-centrul municipiului
sud - vest

- nu este cazul

periculoase
13

Accidente majore şi avarii la reţe-

- retelele ROMTELECOM si RDS

- tot municipiul

-munitie ramasa neexplodata

- tot municipiul

lele înştiinţare, telecomunicaţii
14

Alte evenimente locale

-esecul utilitatilor publice
-manifestari publice

TABEL NOMINAL
CU COMPONENTA COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUATII DE URGENTA

NR.
CRT

1.

2.

NUMELE SI
PRENUMELE

FUNCTIA IN
COMITET

MLENDEA CALUS
PETRU

PRESEDINTE

DAESCU OVIDIU
CONSTANTIN

VICEPRESEDINTE

FUNCTIA LA
LOCUL DE
MUNCA

PRIMAR

UNITATEA
UNDE
LUCREAZA

PRIMARIA
BEIUS

VICEPRIMAR

PRIMARIA

ADRESA
UNITATE

TELEFON
UNITATE

TELEFON
DOMICILIU

P-TA SAMUIL
VULCAN nr. 16

0259/321343

STR. AUREL
VLAICU, NR. 20,
BEIUS

0766084040

P-TA SAMUIL
VULCAN nr. 16

0259/321935

STR.VASILE
LUCACIU,NR.24,
BEIUS

0786421712

P-TA SAMUIL
VULCAN NR.16

0259/321935

STR. FLORILOR, NR.
5, BEIUS

0743069487

BEIUS
PRIMARIA
BEIUS

ADRESA
DOMICILIU

3.

SCROFAN ALINA

MEMBRU

SECRETAR

4.

FARCUT NICOLETA

MEMBRU

DIRECTOR
ECONOMIC

PRIMARIA
BEIUS

P-TA SAMUIL
VULCAN, NR.16

0259/321935

STR.EP.M. PAVEL
NR.2, BEIUS

0731368060

MEMBRU

SEF BIROU
TEHNIC

PRIMARIA
BEIUS

P-TA SAMUIL
VULCAN NR. 16

0259/32193

COM. BUDUREASA

0771543583

NR. 238

0733999327

COMANDANT

UM 01343

STR. GENERAL
MOCIULSCHI

0259/321852

STR. BURGUNDIA
MARE

0785250148

5.

6.

BUDAU VASILE

BUF ANGELIN

MEMBRU

NR. 12

NR.54,SC.A,AP.12

7.

MAGDA SORIN

MEMBRU

COMANDAT

POLITIA BEIUS

STR. ANDREI
SAGUNA , NR.
10

0259/321109

0760925657

8.

STANCIU ALIN

MEMBRU

COMANDANT

SECTIA
POMPIERI

PIATA SAMUIL
VULCAN, NR. 19

0259/322253

0755946068

9.

MANEA IOAN

MEMBRU

DIRECTOR

COMPANIA DE
APA ORADEA

STR. HOREA,
NR.9

0359/802461

0771656905

0359/802462

SUCURSALA
BEIUS
10.

LEUCUTA DORIN

MEMBRU

SEF SECTIE

DRUMURI
BIHOR SA
SECTIA BEIUS

STR.
BURGUNDIA
MARE, NR. 22

0259/320310

.SANMARTIN DE
BEIUS, NR. 85

0720440368

11

BRAICA BUJOR

MEMBRU

SEF SANTIER

SC FORICON SA
DEVA SANTIER
BEIUS

STR.
BURGUNDIA
MICA, NR.11

0259/321799

STR. BRASOVULUI,
NR.24, ORADEA

0259/210166

0744/569689

0741175772
0741175772

12

LUCA VICTOR

MEMBRU

SEF FORMATIE
BEIUS

ADMINISTRATIE
BAZINALA DE
APA CRISURI

STR. CRISULUI,
NR.31

0259/321958

13

MIHALEA DAN MIRCEA

MEMBRU

SEF STATIE

STATIA HIDRO
BEIUS

STR.BURGUNDI
A MICA BEIUS,
NR. 6

0259/321646

A. VLAICU NR.4 BL.
B2

0744114446

14

BOITOR AURICA

MEMBRU

DIRECTOR

SPITALUL
MUNICIPAL
BEIUS

STR. ROMANA
,NR. 7, BEIUS

0259/322143

ALEEA PADISULUI
NR.7

0731307922

15

STIOLE MARIA

MEMBRU

DIRECTOR

SC
ELMOBERON
BEIUS

VASCAU,
STR.ARGESULUI
NR.1

0259/336395

STR. TRAIAN ,
NR. 2-4

16

RIF DORIN

MEMBRU

SEF CENTRU
MASURA

ELECTRICA
BEIUS

STR. CRISULUI
NR.2

0259/320125

POSIBILITATI DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI

Denumire

Amplasament

Capacitate

Suprafata

Sursa de energie

(nr.de portii/zi)

(mp)

(externa/internaproprie)

De
De
preparare servire

De
servire

De
Tipul
depozitare

Consum
mediu
zilnic

1
Braseria
Biruintei

2
Str. Biruintei,nr.1

3

4

5

6

7

8

80

80

80

80

Retea

6 KW

energie
electrica

STR. REPUBLICII
NR. 9D

0729885627

SPATII DE CAZARE
Denumirea,

Amplasament

Suprafata (mp)

Cazarmament

Capacitati

proprietarul

Depozit.

cazare/

Tare

Moale

Bai

Du-

De

De

alimente

nr.

(nr.de

(nr.de

(pers/

suri

pre-

camere

paturi)

paturi/

zi)

(pers/

pa

deser
-

zi)

rare

Nr.

Surse

perso
nal

ener
getice

vire
saltele)

(nr.
portii
/

(nr.
portii
/
zi)

zi)
1

2

3

4

HOTEL

Beius

12/240

Crisul Negru

Str.Ioan
Ciordas

mp

SC Izvorul

5
28

6
112/28

7

8

Baie

Dus

pt.o

pt.o

electri-

per-

persoana

ca si

Nr.2
Minunilor
Beius SA

soana

9

10

11
5

12
Retea

incalzit
cu
lemne

SURSE DE APA POTABILA SI INDUSTRIALA
AMPLASAMENT

DENUMIRE

TIPUL

LUNGIME

DEBIT

STATII DE

SURSA

ADUCTIUNII

CONDUCTA,

(mii m.c./ora)

FILTRARE

CANAL

Tipul

(km)

1
Municipiul Beius

2
SC Edilul SA

3
Uzina de apa

4

Capacitate
(l/h)

5

6

7

0,36

Lantul de alarmare al personalului propriu
PRIMAR
MLENDEA CALUS PETRU
0766084040

ȘEF C.O.A.T.
BUDAU VASILE
0733999327
0771543583

C.O.A.T.

CLSU
CONSULTAȚI

MEMBRI

GAVRA OVIDIU

0744297329

HERDELO IONEL

0733999320

NUME PRENUME

TELEFON

PANTIS MIRCEA

0733999308

SCROFAN ALINA

0743069487

GAVRILA CORNEL

0733999311

FARCUT NICOLETA

0786421715

NEGRAU OLIWIER

0786421709

BUF ANGELIN

0785250148

SILAGHI IOAN

0766585634

MAGDA SORIN

0760925657

ROSTAS DANIEL

0741133740

STANCIU ALIN

0755946068

MANEA IOAN

0771656905

LEUCUTA DORIN

0720440368

BRAICA BUJOR

0744569689

LUCA VICTOR

0741175772

MIHALEA DAN

0744114464

BOITOR AURICA

0731307922

STIOLE MARIA

0259336395

RIF DORIN

0729885627

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
EC. JURCAN MIRCEA

SECRETAR
JRS. SCROFAN STELIANA ALINA

NUME PRENUME

TELEFON

PANTIS GHEORGHE

0760246193

STRETEA MIRCEA

0721048918

BOROS IOSIF

0723290210

DULUS CIPRIAN

0771510594

BITEA ILIE

0722366797

IOVAN FLORIN

0732980679

POPA MIRCEA

0723575332

