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I. CARACTERISTICI GENERALE 
 
 
 

În luna februarie 2011, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă au fost alertate la 448 evenimente (în medie 16/zi), din care : 

- 43 pentru stingerea incendiilor (9,60%); 
- 4 pentru asistenţa persoanelor (0,89%); 
- 18 arderi necontrolate (4,02%); 
- 5 alte situaţii de urgenţă (1,11%); 
- 12 alte intervenţii (2,68%); 
- 271 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele de descarcerare şi prim 

ajutor -  S.M.U.R.D. (60,49%), din care: 
o 226 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat; 
o 31 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice; 
o 4 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
o 9 misiuni pentru transportul unor persoane, la solicitarea serviciului de 

ambulanţă;  
o 1 misiune pentru degajarea unei persoane. 

- 58 misiuni de supraveghere a zonei de producere probabilă a situaţiilor de 
urgenţă (12,95%); 

- 10 deplasare fără intervenţie – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar 
nu au acţionat, întrucât persoanele au refuzat primul ajutor calificat (2,23%); 

- 12 întoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la 
unitate, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (2,68%); 

- 15 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicată şi a constatat că 
evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu există (3,35%);  

 
Comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, numărul intervenţiilor (inclusiv 

intervenţiile echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.) la care au acţionat serviciile 
profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a crescut cu 463,01%, 
respectiv de la  73 în februarie 2010, la 411 în februarie 2011. 
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 Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ au 
participat în această lună la 44 intervenţii (32,35% din totalul intervenţiilor, cu excepţia 
intervenţiilor echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.), dintre care: 

- 25 pentru stingerea incendiilor, intervenit de către serviciile voluntare în cooperare cu 
serviciile profesioniste; 

- 4 pentru stingerea incendiilor, intervenit de către serviciile voluntare; 
- 1 misiune pentru asistenţa persoanelor, intervenit de către serviciile voluntare în 

cooperare cu serviciile profesioniste;  
- 13 arderi necontrolate, intervenit de către serviciile voluntare în cooperare cu 

serviciile profesioniste; 
- 1 ardere necontrolată, intervenit de către serviciile voluntare. 
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul intervenţiilor la care au 

participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ a crescut cu 
33,33%, de la 33 în 2010, la 44 în 2011. 

 
 

II. ANALIZA STATISTICĂ A INCENDIILOR 
 

 În cursul lunii februarie 2011, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 43 
incendii (în medie 1,54/zi), faţă de 38 în februarie 2010, înregistrându-se o creştere de 
13,16%. 

 
Statistica incendiilor şi a arderilor necontrolate pe unităţi administrativ-teritoriale 

Nr. 
crt. Localitatea 

Incendii Arderi necontrolate 

2010 2011 Dinamică 2010 2011 Dinamică 
1.  AGAPIA 2 1 -1 0 1 1 
2.  ALEXANDRU CEL BUN  2 0 -2 0 0 0 
3.  BAHNA 0 1 1 0 0 0 



Nr. 
crt. Localitatea 

Incendii Arderi necontrolate 

2010 2011 Dinamică 2010 2011 Dinamică 
4.  BALTATESTI 0 0 0 0 0 0 
5.  BICAZ 0 0 0 0 0 0 
6.  BICAZ-CHEI 0 0 0 0 0 0 
7.  BICAZU ARDELEAN 1 0 -1 0 0 0 
8.  BIRGAUANI 2 1 -1 0 0 0 
9.  BODESTI 0 0 0 0 0 0 
10.  BOGHICEA 0 0 0 0 1 1 
11.  BORCA 1 1 0 0 1 1 
12.  BORLESTI 1 2 1 0 0 0 
13.  BOTESTI 0 1 1 0 0 0 
14.  BOZIENI 0 0 0 0 0 0 
15.  BRUSTURI 0 0 0 0 1 1 
16.  CEAHLAU 0 1 1 0 1 1 
17.  CINDESTI 0 0 0 0 0 0 
18.  CORDUN 1 0 -1 0 0 0 
19.  COSTISA 0 0 0 0 0 0 
20.  CRACAOANI 0 0 0 0 0 0 
21.  DAGITA (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0 
22.  DAMUC 0 0 0 0 0 0 
23.  DOBRENI 1 0 -1 0 0 0 
24.  DOCHIA 0 0 0 0 0 0 
25.  DOLJESTI  0 0 0 0 0 0 
26.  DRAGANESTI 0 0 0 0 0 0 
27.  DRAGOMIRESTI 0 1 1 0 0 0 
28.  DULCESTI 0 0 0 0 0 0 
29.  DUMBRAVA ROSIE 0 4 4 0 1 1 
30.  FARCASA 0 1 1 0 0 0 
31.  FAUREI 0 0 0 0 0 0 
32.  FILIPESTI (jud. Bacău) 0 0 0 0 0 0 
33.  GÎDINTI 0 0 0 0 0 0 
34.  GHINDAOANI 0 0 0 0 0 0 
35.  GIRCINA 2 0 -2 0 0 0 
36.  GIROV 0 1 1 0 1 1 
37.  GRINTIES 0 0 2 0 0 0 
38.  GRUMAZESTI 0 2 -1 0 0 0 
39.  HANGU 1 0 -1 0 0 0 
40.  HORIA 0 0 0 0 1 1 
41.  ICUSESTI 1 0 -1 0 0 0 
42.  ION CREANGA 0 0 0 0 0 0 
43.  MARGINENI 0 0 0 0 0 0 
44.  MIRCESTI (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0 
45.  MIRON COSTIN 0 0 0 0 0 0 
46.  MOLDOVENI 0 0 0 0 0 0 
47.  NEGRESTI 0 0 0 0 0 0 
48.  ONICENI 0 0 0 0 0 0 
49.  PANCESTI 0 0 0 0 0 0 



Nr. 
crt. Localitatea 

Incendii Arderi necontrolate 

2010 2011 Dinamică 2010 2011 Dinamică 
50.  PASTRAVENI 0 0 0 0 0 0 
51.  PETRICANI 0 0 0 0 1 1 
52.  PIATRA NEAMT 7 7 0 0 0 0 
53.  PIATRA SOIMULUI 0 0 0 0 0 0 
54.  PINGARATI 0 0 0 0 1 1 
55.  PIPIRIG 1 1 0 0 0 0 
56.  PODOLENI 0 0 0 0 0 0 
57.  POIANA TEIULUI 2 2 0 0 1 1 
58.  POIENARI 0 0 0 0 0 0 
59.  RACHITENI 0 0 0 0 0 0 
60.  RAUCESTI 0 1 1 0 0 0 
61.  RAZBOIENI 0 0 0 0 0 0 
62.  REDIU 0 0 0 0 0 0 
63.  ROMAN 1 3 2 0 2 2 
64.  ROMANI 1 0 -1 0 0 0 
65.  ROZNOV 3 3 0 0 0 0 
66.  RUGINOASA 0 0 0 0 0 0 
67.  SABAOANI 1 0 -1 0 0 0 
68.  SAGNA 0 5 5 0 0 0 
69.  SAVINESTI 0 2 2 0 0 0 
70.  SECUIENI 0 0 0 0 0 0 
71.  STANITA 0 0 0 0 0 0 
72.  STEFAN CEL MARE 0 0 0 0 0 0 
73.  TAMASENI 0 0 0 0 0 0 
74.  TANSA 0 0 0 0 0 0 
75.  TARCAU 0 0 0 0 0 0 
76.  TASCA 0 0 0 0 0 0 
77.  TAZLAU 0 0 0 0 0 0 
78.  TIBUCANI 0 0 0 0 0 0 
79.  TIMISESTI 1 0 -1 0 0 0 
80.  TIRGU NEAMT 3 1 -2 0 4 4 
81.  TRIFESTI 1 0 -1 0 0 0 
82.  TUPILAŢI 0 1 1    
83.  URECHENI 0 0 0 0 0 0 
84.  VALEA URSULUI 0 0 0 0 0 0 
85.  VALENI 0 0 0 0 0 0 
86.  VINATORI-NEAMT 1 0 -1 0 1 1 
87.  ZANESTI 0 0 0 0 0 0 

Total 38 43 5 0 18 18 
 

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 22 de localităţi ale judeţului 
Neamţ.  
           În mediul urban – 14 intervenţii pentru stingerea incendiilor (32,56% din totalul 
incendiilor) în localităţile: Piatra Neamţ – 7, Roman – 3, Tîrgu Neamţ – 1, Roznov – 3 iar în 
mediul rural – 29 intervenţii pentru stingerea incendiilor (67,44% din totalul incendiilor).  
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Împrejurările care au dus la producerea incendiilor pe raza judeţului Neamţ sunt 
următoarele: 

 
Împrejurarea 2010 (%) 2011 (%) Dinamica 

Acţiune intenţionată 2,63 11,63 9 
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 2,63 2,29 -0,34 
Autoaprindere 2,63 0 -2,63 
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit 5,26 4,65 -0,61 
Coş, burlan de fum defect 36,85 39,50 2,65 
Echipamente electrice improvizate 2,63 0 -2,63 
Foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri) 5,26 2,29 -2,97 
Focul deschis 0 2,29 2,29 
Fumatul 7,90 2,29 -5,70 
Instalaţii electrice defecte 15,80 23,54 7,74 
Mijloace de încălzire nesupravegheate 5,26 4,65 -0,61 
Mijloace de încălzire improvizate 2,63 2,29 -0,34 

Roznov 

7 3 

1

0 

3



Împrejurarea 2010 (%) 2011 (%) Dinamica 
Jocul copiilor cu focul 2,63 2,29 -0,34 
Sisteme de încălzire defecte 2,63 2,29 -0,34 
Sudura 5,26 0 -5,26 

 

Statistica incendiilor pe împrejurări
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Împrejurările care au dus la producerea incendiilor la gospodăriile populaţiei de pe 

raza judeţului Neamţ sunt următoarele: 
 

Împrejurarea Nr. incendii Procent 
% 

Acţiune intenţionată 4 13,34 
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit 2 6,67 
Coş, burlan de fum defect 15 50,0 
Foc deschis  1 3,33 
Fumatul 1 3,33 
Instalaţii electrice defecte 3 10,0 
Mijloace de încălzire improvizate 1 3,33 
Mijloace de încălzire nesupravegheate 2 6,67 
Sisteme de încălzire defecte 1 3,33 

 
În urma incendiilor nu au fost persoane decedate sau rănite, spre deosebire de 

aceeaşi perioadă a anului trecut când 3 persoane adulte au decedat şi 6 persoane adulte au 
fost rănite. 

Din incendii a fost salvată 1 persoană adultă, la fel ca în luna februarie 2010.  
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Un număr de 34 de incendii s-au produs la proprietăţi individuale (30 la locuinţele şi 

anexele cetăţenilor şi 4 la mijloacele de transport individuale), 6 la domeniul privat român 
(societăţi, asociaţii, fundaţii, culte) şi 3 la domeniul public al statului, judeţului, localităţii.  

Comparativ cu luna februarie 2010, numărul incendiilor izbucnite la locuinţele şi 
anexele cetăţenilor din judeţul Neamţ a fost acelaşi, respectiv 30 de incendii. 



Tot în această perioadă, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 18 
arderi necontrolate – fără pagube materiale, spre deosebire de anul anterior când nu au 
fost înregistrate nicio ardere necontrolată. 

Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 7,36 iar media incendiilor la 
mia de kilometri pătraţi a fost de 7,12. 
 Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ au 
participat în această lună la stingerea a 29 incendii şi 14 arderi necontrolate – fără pagube 
materiale, faţă de 29 incendii şi 0 arderi necontrolate în aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Comparativ cu anul 2010, numărul incendiilor şi a arderilor necontrolate la care au participat 
serviciile voluntare şi private a crescut cu 48,28%. 
 
 

Statistica incendiilor după ora anunţării
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III. ANALIZA STATISTICĂ  
A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE S.M.U.R.D.  

 
Echipajele de descarcerare şi prim ajutor au fost alertate la 292 evenimente, din care: 
1. Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ – 154 evenimente: 

- 120 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 1 misiune de descarcerare la accidente rutiere; 
- 16 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locurile publice; 
- 9 misiuni pentru transportul unor persoane aflate în imposibilitatea de a se 

deplasa, la solicitarea serviciului de ambulanţă; 
- 3 deplasări fără intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au 

ajuns la locul evenimentului dar nu au acţionat, întrucât persoana a refuzat 
primul ajutor calificat; 

- 5 alarme false – echipajele s-au deplasat la locul intervenţiei, dar au constatat 
că pacientul nu există. 

 



2. Detaşamentul de pompieri Roman – 97 evenimente: 
- 84 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 3 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locurile publice; 
- 1 misiune de descarcerare la accidente rutiere; 
- 1 misiune pentru degajarea unei persoane; 
- 5 deplasări fără intervenţii ale echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au 

ajuns la locul evenimentului dar nu au acţionat, întrucât persoanele au refuzat 
primul ajutor calificat; 

- 3 alarme false – echipajele s-au deplasat la locul intervenţiei, dar au constatat 
că pacientul nu există. 

3. Detaşamentul de pompieri Tîrgu Neamţ – 41 evenimente: 
- 22 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 2 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
- 12 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locurile publice; 
- 2 deplasări fără intervenţie ale echipajului de prim ajutor calificat – echipajul a 

ajuns la locul evenimentului dar nu a acţionat, întrucât persoana a refuzat primul 
ajutor calificat; 

- 3 alarme false – echipajul s-a deplasat la locul intervenţiei, dar a constatat că 
pacientul nu există. 

 
În această perioadă au fost asistate 262 persoane (259 persoane adulte şi 3 copii) din 

care: 
- pentru acordarea primului ajutor calificat: 223 adulţi şi 3 copii; 
- la descarcerare: 4 adulţi; 
- pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice: 31 adulţi; 
- pentru asistenţa persoanelor degajate din alte situaţii: 1 adult. 

În urma accidentelor rutiere 2 persoane au decedat şi 2 persoane au fost rănite. 
 
 
 
 

Motivul solicitarii la interventiile SMURD
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Statistica intervenţiilor SMURD după ora anunţării

0

5

9

55 4 3 4

10 10 9

13
14

17
20

1616

19
22

2425

18

2
1

00
.00

-00
.59

01
.00

-01
.59

02
.00

-02
.59

03
.00

-03
.59

04
.00

-04
.59

05
.00

-05
.59

06
.00

-06
.59

07
.00

-07
.59

08
.00

-08
.59

09
.00

-09
.59

10
.00

-10
.59

11
.00

-11
.59

12
.00

-12
.59

13
.00

-13
.59

14
.00

-14
.59

15
.00

-15
.59

16
.00

-16
.59

17
.00

-17
.59

18
.00

-18
.59

19
.00

-19
.59

20
.00

-20
.59

21
.00

-21
.59

22
.00

-22
.59

23
.00

-23
.59

 În afara intervenţiilor menţionate mai sus, echipajele de prim ajutor calificat şi 
descarcerare S.M.U.R.D. au participat pentru acordarea primului ajutor sau descarcerare 
la 6 intervenţii împreună cu echipajele de stingere a incendiilor, astfel: 

- Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ: 4 intervenţii, din care 1 la 
incendii, 1 la asistenţa persoanei şi 2 la alte intervenţii;  

- Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ – Garda de intervenţie nr.1: 2 
intervenţii, din care 1 la incendii şi 1 la asistenţa persoanei. 
 

IV. ANALIZA STATISTICĂ  
A INTERVENŢIILOR PIROTEHNICE 

 
 

În luna februarie 2011 echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ a executat 2 misiuni pirotehnice pentru distrugerea 
barajelor de gheaţă formate pe albia râul Bistriţa ca urmare a fenomenului de zăpor. 

Raportat la aceeaşi perioadă din anul 2010, numărul acţiunilor de protecţie civilă a scăzut 
cu 71,43%, de la 7 în 2010, la 2 în 2011. 
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INSPECŢIA DE PREVENIRE 
Conferinţa de presă martie 2011 

 
  
 Pe parcursul lunii februarie 2011 Inspecţia de Prevenire a executat 145 de controale la: 
14 obiective de investiţii, 76 operatori economici, 41 instituţii, 3 obiective supuse controlului 
activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi 11 localităţi: Mărgineni, Făurei, Trifeşti, Horia, Dumbrava Roşie, Săvineşti, 
Zăneşti, Podoleni, Pângăraţi, Bicazu Ardelean, Dămuc, fiind constatate 1058 nereguli, dintre 
care 606 au fost remediate şi 107 sancţionate. Au fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 7.500 
lei şi 101 de avertismente. În luna februarie 2011 au fost emise 9 avize de securitate la 
incendiu şi 2 autorizaţii de securitate la incendiu.  
 Pe parcursul lunii februarie 2011 Serviciul de Prevenire a Incendiilor a executat un 
număr de 14 controale la staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, identificând un 
număr de 104 nereguli, 49 dintre acestea fiind remediate pe timpul activităţii de control. Ca 
urmare a acestor controale au fost aplicate 10 avertismente verbale şi 2 avertismente scrise. 
Principalele nereguli constatate la staţiile de distribuţie a carburanţilor au fost: 

 Nu a fost întocmit şi/sau reactualizat Planul de intervenţie la incendiu, în conformitate 
cu  prevederile art. 19, lit. c din OMAI nr. 163, în funcţie de realitatea din teren (anularea 
unor hidranţi stradali de incendiu din locaţiile anterioare etc.), încălcându-se prevederile 
art. 19, lit. j din Legea nr. 307/2006. După actualizare în conformitate cu prevederile 
OMAI nr. 163/2007, anexa nr. 3, se va prezenta spre avizare la sediul inspectoratului. 

 În fişele de instructaj nu au fost consemnate rezultatele  la verificarea de fond pe bază 
de teste tip chestionar aplicate pentru a se verifica nivelul de însuşire şi cunoaştere a 
problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, încălcându-se astfel 
prevederile art. 30 din OMAI nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 

 Nu există la nivelul staţiilor de distribuţie un sistem de alarmare în caz de incendiu, 
pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure a utilizatorilor, încălcându-se astfel 
prevederile art. 121, lit. a din OMAI nr. 163/2007. 

 Accesoriile de trecere a apei folosite pentru utilizarea hidranţilor exteriori nu sunt 
menţinute în stare de funcţionare (o parte din furtunurile pentru evacuarea apei în caz 
de incendiu prezintă fisuri şi nu prezintă siguranţă în exploatare, material îmbătrânit 
etc.). În dotarea panourilor de incendiu aflate la nivelul unor staţii nu există accesoriile 
necesare pentru deschiderea apei de la hidranţii stradali aflaţi în apropiere – chei de 
racordare, cheie de hidrant, făcând practic imposibil de folosit hidranţii exteriori de către 
personalul staţiei, astfel se încalcă prevederile art. 7.2 şi 10.56 din Normativul pentru 
proiectarea, executarea, exploatare, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie 
a carburanţilor la autovehicule indicativ NP 004-03 şi ale art. 21, lit. b din Legea nr. 
307/2006. 



 Nu există dotarea cu un număr suficient de stingătoare, conform art. 7.6, lit. b din NP 
004-03, fiind necesară suplimentarea stingătoarelor carosabile cu praf şi CO2 pentru a 
îndeplini criteriile stabilite de ordin privind cantităţile acestor produse de stingere. 

 Spaţiile în care sunt utilizate aparate care sunt alimentate cu gaz metan (centrala 
termică, bucătărie etc.) nu sunt dotate cu detectoare automate de gaz şi electroventile 
pentru întreruperea alimentării în caz de avarie, astfel se încalcă Art. 8.3 alin. 2 din 
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin OANRE 5/2009. 

 Pompele de distribuţie a carburanţilor nu au fost protejate împotriva loviturii de către 
autovehiculele care intră la alimentat prin prevederea unor bare de protecţie la capătul 
peronului, aspect ce contravine prevederilor art. 5.17 din NP 004; 

 Pe copertina staţiei, în zona de acces, nu este inscripţionată înălţimea acesteia aspect 
ce  contravine prevederilor art. 5.23 din Ordinul   nr. 174/2006 indicativ  NP 004-03 

 În perimetrul staţiei nu au fost afişate indicatoarele de restricţie stabilite la art. 10.47 din 
NP 004. 
Cu ocazia zilei de 28 februarie Serviciul Protecţie Civilă a conceput, tipărit şi distribuit 

1200 de afişe şi 1000 de fluturaşi conţinând reguli de comportare în situaţii de urgenţă. Tot în 
luna februarie Serviciul Protecţie Civilă a organizat şi desfăşurat un număr de 4 exerciţii de 
alarmare publică, astfel: 

 Com. Trifeşti – exerciţiu de alarmare publică în cazul producerii unui accident rutier 
cu implicarea substanţelor periculoase; 

 Com. Făurei  – exerciţiu de alarmare publică la fenomene meteo periculoase; 
 Com. Dumbrava Roşie - exerciţiu de alarmare publică în aval de baraje 

hidrotehnice; 
 Com. Săvineşti  – exerciţiu de alarmare publică în aval de baraje hidrotehnice; 

În luna februarie 2011 cadrele Compartimentului Pregătirea Populaţiei şi Coordonarea 
SVSU/SPSU din cadrul Inspecţiei de Prevenire derulează proiectul3: Modul de comportare în 
caz de inundaţii din cadrul campaniei naţionale de informare preventivă „O casă sigură – o 
viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire”, activitate desfăşurată în următoarele locaţii: 
Fundaţia WKMS Piatra-Neamţ, Centrul de Plasament „Sfinţii Ioachim şi Ana” D-va Roşie, 
precum şi în unităţile şcolare din localităţile: Săvineşti, Podoleni, Mărgineni, Dumbrava Roşie, 
Zăneşti, Trifeşti, Horia, Pîngăraţi, Bicazu Ardelean, Dămuc, Făurei. În urma desfăşurării 
activităţilor au fost prezenţi un număr de 353 preşcolari şi 631 elevi, împreună cu cadrele 
didactice. În data de 28.02.2011 la subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a fost 
organizată Ziua porţilor deschise la care au participat elevi din unităţile şcolare de pe raza 
judeţului Neamţ. 
 
 Principalele activităţi ale Inspecţiei de Prevenire pentru luna martie 2011 : 
 
 - controale tematice la unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor, 
persoanelor cu handicap; 
 - controale de fond la următoarele comune: Văleni, Tupilaţi Răuceşti, Timişeşti, 
Drăgăneşti, Brusturi, Ştefan cel Mare, Dragomireşti, Tarcău, Taşca; 
 - controale la următorii operatori economici: ANRS UT 330 Podoleni, Forestar Tarcău, 
Romanel Roznov, SC Petroforest, SC INCO Târgu Neamţ, COMPIL TCE Taşca; 
 - Convocări / instruiri: cu Preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă; Conducătorii 
operatorilor economici sursă de risc incluşi în P.A.A.R.; Directorii de unităţi / instituţii de 
învăţământ şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea; Şefii centrelor operative cu 
activitate temporară/ inspector de protecţie civilă/ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor încadraţi potrivit OMAI nr. 106/2007; Şefii serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă; Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; Instruire cu personalul din 
subunităţi desemnat să desfăşoare activităţi de informare preventivă; Instruire cu componenta 



preventivă a SVSU care urmează să desfăşoare activităţi de informare preventivă; Instruire cu 
şefii de ocoale silvice; Instruire cu stareţii de mănăstiri; responsabili de urbanism de la comune.
   
 

 
 

    Cu stimă, 
Şeful Serviciului Prevenirea Incendiilor 

                                                    Căpitan 
         Mitrea Mihai Ciprian 



Măsuri de prevenire a incendiilor  
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis 

la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 
 

Statistica incendiilor înregistrate în ultima perioadă, în România, denotă o creştere a 
numărului de incendii produse la vegetaţia uscată şi arderi necontrolate, mai cu seamă ca 
urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei de 
primăvară. 

Din analiza statisticii incendiilor din ultimii ani reiese că, în momentul în care începe să 
se încălzească, cel mai frecvent din a doua jumătate a lunii martie, se produce un număr 
ridicat de incendii la gospodăriile populaţiei, având drept cauză principală focul deschis, utilizat 
pentru curăţenia de primăvară, pentru distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei 
uscate din curţi şi grădini. 
 În unele cazuri activităţile menţionate mai sus se desfăşoară în condiţii de vânt ori fără 
respectarea distanţelor de siguranţă faţă de construcţii, ceea ce poate favoriza propagarea 
rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube importante. 
 Totodată, au fost înregistrate şi situaţii în care, pe fondul utilizării focului deschis pentru 
curăţenia de primăvară, s-au generat incendii care s-au propagat la construcţii publice ( de 
exemplu: lăcaşuri de cult) sau la fondul silvic. Nu în ultimul rând, odată cu venirea primăverii, 
se înregistrează o afluenţă de persoane către zonele de agrement, mai cu seamă din 
apropierea pădurilor, precum şi utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei, în multe 
situaţii nerespectându-se condiţiile impuse de lege şi neasigurându-se obligaţia de stingere a 
focului după terminarea activităţii. 
 
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
    a) condiţii meteorologice fără vânt; 
    b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 
    c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, 
instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 
    d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
    e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii; 
    f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de 
stingere necesare; 
    g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne 
cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 
 Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei. 
 
 
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 
următoarelor prevederi generale: 
    a) condiţii meteorologice fără vânt; 
    b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât 
arderea să poată fi controlată; 
    c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport 
gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
    d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 
    e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
    f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
    g) supravegherea permanentă a arderii; 
    h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 



    i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 
 La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei 
cetăţeneşti, condiţia de la lit. d) nu este obligatorie. 
 Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice 
care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale. 
 Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după 
obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. 
 Se exceptează de la această prevedere executarea arderii vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti. 
 Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. 
 Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită 
permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al 
doilea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
 În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă 
obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor. 
 Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia 
uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de 
drept ai terenurilor. 

 
Actele normative care reglementează această activitate: 
- legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 
- Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163/2007; 
- Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului 

deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale aprobate prin 
ordinul comun MIRA/MADR 605/579 din 05.09.2008; 

- Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului 
şi pădurilor nr. 30/147 din 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de 
mediu în România; 

 
   Cu stimă, 

Şeful Serviciului Prevenirea Incendiilor 
                                                    Căpitan 

       Mitrea Mihai Ciprian 
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STATISTICĂ INTERVENŢII PIROTEHNICE 
2010 

 
 
 Misiuni  pirotehnice – 77 
                      - misiuni de asanare muniţie - 50 
                      - misiuni de distrugere a muniţiei asanate – 6 
                      - misiuni de distrugere zăpor – 6 
                      - misiuni de distrugere pile pod - 5 
                      - misiuni de cercetare – 5 
                      - transport special - 3 
                      - misiuni de ridicare, transport şi depozitare în vederea distrugerii a mat. piro.                       
confiscate de I.J.P. Neamţ  - 2 
 
 Muniţie asanată: 

- proiectile de diferite calibre – 41 
- lovituri de aruncător  de diferite calibre – 9 
- grenade de mână  defensive - 5 
- muniţie pentru armament de infanterie de diferite calibre – 1630 
- armament / componente armament - 7 
- focoase – 2 
- stabilizator pentru lovitura de aruncător  - 3 
- alte obiecte suspecte – 2 

 Suprafaţă asanată – 12818 m2  
  Zone din care a fost asanată muniţia – jumătatea de E a judeţului Neamţ, cu precădere 
localităţile de pe valea Siretului şi a Moldovei : Roman, Tg. Neamţ, Săbăuani, Tămăşeni, Doljeşti, 
Văleni, Petricani, Gherăieşti, Grumăzeşti, Răuceşti,Vânători Neamţ, Moldoveni, Ion Creangă, 
Boghicea, Brusturi şi Timişeşti. De asemenea  cantităţi de muniţie rămasă neexplodată din timpul 
primului război mondial a fost asanată din zona localităţii Dămuc. 
  În această perioadă , pe raza judeţului Neamţ, nu au avut loc accidente datorate 
nerespectării modului de comportare la descoperirea muniţiilor rămase neexplodate din timpul 
conflictelor armate. 

 
 
În continuare vor fi prezentate intervenţii mai deosebite, executate în această perioadă:      
 

 -   în perioada 19.02. – 25.02.2010 echipa pirotehnică a desfăşurat un număr de 4 
misiuni de distrugere gheţari pe raza localităţilor Galu şi Săvineşt,  fiind executate un număr de 
16 explozii, folosindu-se 108 kg. TNT şi un număr de 54 capse electrice.  

   



              - în ziua de 22.02.2010, în zona porţii de acces a  SC COSAMIRA SERV SRL P. Neamţ, 
în timpul efectuării unor lucrări la un racord canalizare, au fost descoperite un număr de 9 cartuşe 
cal. 7,92 mm şi 6 tuburi de acelaşi calibru. La faţa locului s-a prezentat inspectorul – şef al ISU „ 
Petrodava” al judeţului Neamţ – col. Ioan Niţică – deoarece echipa pirotehnică executa misiuni de 
distrugere zăpor pe raza localităţii Poiana Teiului. Au fost sistate lucrările şi a fost asigurată zona 
până la sosirea echipei pirotehnice. Pe data de 23.02.2010, în urma verificării zonei cu detectorul 
de metale au fost ridicate un număr de 670 cartuşe cal.7,92 mm. 

         
               - în ziua de 22.04.2010 Petrişor Ioan, de 61 ani, din localitatea Tămăşeni, în timp ce 

efectua lucrări agricole de sezon în grădina din spatele locuinţei personale, a descoperit 22 
cartuşe cal. 7,92 mm. În urma verificării zonei cu detectorul de metale echipa pirotehnică a mai 
descoperit 349 cartuşe de acelaşi calibru. 

     - în ziua de 15.05.2010 Ursu Dumitru, de 55 ani, angajat al SC. CARPATCEMENT –
HOLDING SRL – sucursala  Bicaz a descoperit, în timpul încărcării buncărului cu nisip în 
cadrul procesului de fabricare a cimentului o lovitură acuplată pentru proiectil exploziv cal. 57 
mm, pentru tunul antitanc. În urma verificării zonei cu  detectorul de metale, echipa pirotehnică 
nu a mai descoperit alte elemente de muniţie. 
 
                 - în ziua de 20.05.2010 pe raza staţiei CFR Roman, în zona castelului de apă, ag.pr. 
Liţă Gică, din cadrul P.T.F. Roman,  a descoperit 1 proiectil perforant trasor cal. 45 mm şi 16 
proiectile exploziv trasoare cal. 20 mm. Muniţia provenea din al doilea război mondial şi era 
într-o stare avansată de degradare. 

 
                  - în ziua de 02.06.2010, Doroftei Marian, de 12 ani, din satul Nemţişor, comuna V. 
Neamţ a descoperit un număr de 126 cartuşe cal. 7,92 mm  în timp ce se afla la joacă cu alţi 
copii, într-o grădină din apropierea locuinţei părinţilor. Echipa pirotehnică a verificat zona cu 
detectorul de metale VMX-2 şi nu a mai descoperit alte elemente de muniţie.. 
 
                 - în ziua de 13.06.2010 Ciobanu Gheorghe , de 47 ani, din localitatea Tămăşeni, în 
timp ce se  afla la scăldat în râul Siret a descoperit 1 proiectil exploziv cal. 152 mm. Proiectilul 
provenea din al doilea război mondial. În urma verificării zonei cu  detectorul de metale, echipa 
pirotehnică nu a mai descoperit alte elemente de muniţie.     
               
                -   în ziua de 16.07.2010 Văduva Gabriel, de 41 ani, din localitatea Dochia a 
descoperit o lovitură de aruncător cal. 120 mm în curtea societăţii la care este administrator. În 
urma cercetării zonei cu detectorul de metale Garret GTI 2500  echipa pirotehnică a mai 
descoperit două lovituri de aruncător cal. 82 mm şi 3 carabine de tip ZB (aflate într-o stare 
avansată de degradare).   
 
                  - în ziua de 15.09.2010 Apăvăloaiei Ciprian, de 32 ani, pădurar la Cantonul silvic nr. 
6 Ciopleşti,  în timp ce se afla la marcat arbori în punctul numit Corhana Cârligi  a descoperit 
un proiectil perforant cal. 75 mm.       
                        

      - în perioada 29.11. – 09.12.2010 echipa pirotehnică, a desfăşurat un număr de 5 
misiuni de distrugere a două pile rămase de la o punte pietonală dezafectată situată în albia 
râului MOLDOVA pe raza localităţii Boteşti fiind executate un număr de 9 explozii, folosindu-se 
38,150 kg. TNT şi un număr de 127 capse electrice.  

       
     -  în perioada 21.12. – 22.12.2010 echipa pirotehnică, a desfăşurat un număr de 4 

misiuni de distrugere gheţari pe raza localităţii Poiana Teiului – punte A.C.H.   fiind executate 
un număr de 16 explozii, folosindu-se 50,400 kg. TNT şi un număr de 23 capse electrice.  

 



     -  26.11.2009 – Eşanu Mihai Augustin  angajat al S.C. Agrana Roman a descoperit în 
reziduurile rezultate în urma decolmatării canalelor de transport a sfeclei de zahăr din incinta 
societăţii menţionate următoarele elemente de muniţie: 

                       - 1 proiectil exploziv cal. 75 mm. 
                       - 1 lovitură de aruncător cal. 50 mm. 
                       - 1 grenadă de mână defensivă 
                       - 2 stabilizatori pentru lovituri de aruncător 
  Muniţia ajunsese în  canalele de transport a sfeclei de zahăr datorită faptului că 

recoltarea sfeclei de zahăr a fost făcută mecanizat. 
 
 
 

 
STATISTICĂ INTERVENŢII PIROTEHNICE 

2011 
 

 
 Misiuni  pirotehnice – 14 
                      - misiuni de asanare muniţie - 3 
                      - misiuni de distrugere zăpor – 7 
                      - misiuni de distrugere pile pod - 2 
                      - transport special - 1 
                      - misiuni de ridicare, transport şi depozitare în vederea distrugerii a mat. piro.                       
confiscate de I.J.P. Neamţ  - 1 
 
 Muniţie asanată: 

- proiectile de diferite calibre – 2 
- 1 bombă de aviaţie de 35 kg. 

 
 
 
 
 


