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INTERVENTII DESFAŞURATE DE UNITATE  
IN TRIMESTRUL II 2011 

 
 
 

In trimestrul II 2011, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situatii de 
urgenta au fost alertate la 1428 evenimente (in medie 15,69/zi), din care : 

- 128 pentru stingerea incendiilor (8,96 %); 
- 23 pentru asistenta persoanelor (1,61 %); 
- 48 arderi necontrolate (3,36 %); 
- 66 alte situatii de urgenta (4,62 %); 
- 43 alte interventii (3,01 %); 
- 942 pentru cazuri de urgenta asistate de echipajele de descarcerare şi prim 

ajutor -  S.M.U.R.D. (65,97 %), din care: 
o 870 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat; 
o 7 misiuni pentru asistenta persoanelor; 
o 1 misiune pentru asistenta persoanelor cu intentia de a se arunca in gol; 
o 10 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
o 24 misiuni pentru transportul unor persoane, la solicitarea serviciului de 

ambulanta;  
o 30 misiuni pentru asistenta persoanelor cazute in locuri publice;  

- 6 misiuni de supraveghere a zonei de producere probabila a situatiilor de 
urgenta (0,42 %); 

- 4 misiuni pentru protectia mediului (0,28 %); 
- 7 misiuni pentru salvari de animale (0,49 %); 
- 81 deplasare fara interventie – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar nu 

au actionat, intrucat evenimentul a fost rezolvat de catre SVSU/SPSU sau 
cetateni/salariati sau pacientii au refuzat primul ajutor calificat (5,67 %); 

- 46 intoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la 
unitate, intrucat nu mai era necesara deplasarea acestora (3,22 %); 

- 34 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicata şi a constatat ca 
evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista (2,38 %);  

 
 

Comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior, numarul interventiilor (inclusiv 
interventiile echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.) la care au actionat serviciile 
profesioniste, voluntare şi private pentru situatii de urgenta a crescut cu 39,69 %, 
respectiv de la  907 in trimestrul II 2010, la 1267 in trimestrul II 2011. 
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 Serviciile voluntare şi private pentru situatii de urgenta din judetul Neamt au 
participat in aceasta perioada la 149 interventii (45,85 % din totalul interventiilor, cu exceptia 
interventiilor echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.), dintre care: 

- 8 pentru stingerea incendiilor, intervenit de catre serviciile voluntare; 
-   1 pentru salvare de animale, intervenit de catre serviciile voluntare; 
- 73 pentru stingerea incendiilor, intervenit de catre serviciile voluntare in cooperare cu 

serviciile profesioniste; 
- 1 pentru stingerea incendiilor, intervenit de catre serviciile voluntare in cooperare cu 

serviciile profesioniste şi serviciile private; 
-   6  arderi necontrolate, intervenit de catre serviciile voluntare; 
- 28 arderi necontrolate, intervenit de catre serviciile voluntare in cooperare cu 

serviciile profesioniste; 
- 28 alte interventii, intervenit de catre serviciile voluntare in cooperare cu serviciile 

profesioniste; 
- 4 pentru salvari de animale, intervenit de catre serviciile voluntare in cooperare cu 

serviciile profesioniste. 
Comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior, numarul interventiilor la care au 

participat serviciile voluntare şi private pentru situatii de urgenta din judetul Neamt a crescut cu 
46,08 %, de la 102 in 2010, la 149 in 2011. 

 
 

II. ANALIZA STATISTICA A INCENDIILOR 
 

 In trimestrul II 2011, in zona de competenta a inspectoratului au avut loc 128 incendii 
(in medie 1,41/zi), fata de 72  in trimestrul II 2010, inregistrandu-se o creştere de 77,78 %.  

Pagubele produse in urma incendiilor au fost estimate la 1.255.100 lei, iar valoarea 
bunurilor salvate a fost estimata la 9.672.600 lei. 

Ponderea pierderilor materiale produse in urma incendiilor din totalul valorii bunurilor 
protejate este de  11,49 %. 

 
Statistica incendiilor şi a arderilor necontrolate pe unitati administrativ-teritoriale 
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Nr. 
crt. Localitatea 

Incendii Arderi necontrolate 

2010 2011 Dinamica 2010 2011 Dinamica 
1.  AGAPIA 0 2 2 1 0 -1 
2.  ALEXANDRU CEL BUN  1 1 0 0 1 1 
3.  BAHNA 1 0 -1 0 0 0 
4.  BALTATESTI 0 0 0 0 1 1 
5.  BICAZ 5 2 -3 0 0 0 
6.  BICAZ-CHEI 0 0 0 0 0 0 
7.  BICAZU ARDELEAN 2 2 0 0 0 0 
8.  BIRGAUANI 0 1 1 1 0 -1 
9.  BODESTI 0 1 1 0 0 0 
10.  BOGHICEA 1 0 -1 0 0 0 
11.  BORCA 1 0 -1 1 0 -1 
12.  BORLESTI 3 3 0 0 2 2 
13.  BOTESTI 1 0 -1 0 0 0 
14.  BOZIENI 0 0 0 0 0 0 
15.  BRUSTURI 0 2 2 0 1 1 
16.  CEAHLAU 2 2 0 0 0 0 
17.  CINDESTI 0 1 1 0 0 0 
18.  CORDUN 0 1 1 0 0 0 
19.  COSTISA 0 0 0 0 0 0 
20.  CRACAOANI 0 1 1 0 1 1 
21.  DAGITA (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0 
22.  DAMUC 0 0 0 0 0 0 
23.  DOBRENI 0 0 0 0 0 0 
24.  DOCHIA 0 0 0 0 0 0 
25.  DOLJESTI  0 0 0 0 0 0 
26.  DRAGANESTI 0 1 1 0 0 0 
27.  DRAGOMIRESTI 0 0 0 0 0 0 
28.  DULCESTI 0 1 1 0 0 0 
29.  DUMBRAVA ROSIE 1 4 3 0 1 1 
30.  FARCASA 0 3 3 0 0 0 
31.  FAUREI 1 0 -1 2 0 -1 
32.  FILIPESTI (jud. Bacau) 0 1 1 0 0 0 
33.  GADINTI 0 0 0 0 0 0 
34.  GHERAESTI 0 0 0 0 0 0 
35.  GHINDAOANI 0 1 1 0 0 0 
36.  GIRCINA 0 0 0 1 1 0 
37.  GIROV 3 3 0 1 1 0 
38.  GRINTIES 0 1 1 0 3 3 
39.  GRUMAZESTI 0 2 2 0 0 0 
40.  HANGU 1 3 2 0 4 4 
41.  HORIA 1 0 -1 0 0 0 
42.  ICUSESTI 0 1 1 0 0 0 
43.  ION CREANGA 0 3 3 0 0 0 
44.  MARGINENI 2 1 -1 0 0 0 
45.  MIRCESTI (jud. Iaşi) 0 1 1 0 0 0 
46.  MOLDOVENI 0 0 0 1 0 -1 
47.  NEGRESTI 0 0 0 0 0 0 
48.  ONICENI 0 0 0 0 0 0 
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Nr. 
crt. Localitatea 

Incendii Arderi necontrolate 

2010 2011 Dinamica 2010 2011 Dinamica 
49.  PANCESTI 2 1 -1 0 0 0 
50.  PASTRAVENI 0 3 3 0 0 0 
51.  PETRICANI 2 1 -1 1 0 -1 
52.  PIATRA NEAMT 9 19 10 2 6 4 
53.  PIATRA SOIMULUI 0 1 1 0 1 1 
54.  PINGARATI 2 0 -2 1 0 -1 
55.  PIPIRIG 0 1 1 1 1 0 
56.  PODOLENI 1 3 2 0 0 0 
57.  POIANA TEIULUI 1 0 -1 0 2 2 
58.  POIENARI 0 1 1 0 1 1 
59.  RACHITENI (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0 
60.  RAUCESTI 1 1 0 0 2 2 
61.  RAZBOIENI 1 0 -1 0 0 0 
62.  REDIU 0 1 1 0 0 0 
63.  ROMAN 11 21 10 1 6 5 
64.  ROMANI 0 0 0 0 0 0 
65.  ROZNOV 0 2 2 0 1 1 
66.  RUGINOASA 0 2 2 0 0 0 
67.  SABAOANI 2 5 3 0 1 1 
68.  SAGNA 1 0 -1 0 0 0 
69.  SAVINESTI 0 2 2 0 0 0 
70.  SECUIENI 0 1 1 0 0 0 
71.  STANITA 1 1 0 0 0 0 
72.  STEFAN CEL MARE 0 1 1 0 0 0 
73.  TAMASENI 0 0 0 0 0 0 
74.  TANSA (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0 
75.  TARCAU 1 0 -1 0 0 0 
76.  TASCA 0 1 1 0 1 1 
77.  TAZLAU 1 0 -1 0 1 1 
78.  TIBUCANI 2 1 -1 0 0 0 
79.  TIMISESTI 1 0 -1 0 0 0 
80.  TIRGU NEAMT 5 7 2 5 5 0 
81.  TRIFESTI 0 3 3 0 0 0 
82.  TUPILATI 0 0 0 0 0 0 
83.  URECHENI 0 0 0 0 1 1 
84.  VALEA URSULUI 1 0 -1 0 0 0 
85.  VALENI 0 0 0 0 0 0 
86.  VINATORI-NEAMT 1 3 2 0 2 2 
87.  ZANESTI 0 1 1 0 1 1 

Total 72 128 54 19 48 28 
 

Interventiile pentru stingerea incendiilor au avut loc in 48 de localitati ale judetului 
Neamt, 1 localitate a judetului Bacau şi 1 localitate a judetului Iaşi. 
           In mediul urban – 51 interventii pentru stingerea incendiilor (39,84 % din totalul 
incendiilor) in localitatile: Piatra Neamt – 19, Roman – 21, Tirgu Neamt – 7, Bicaz – 2, Roznov 
– 2, iar in mediul rural – 77 interventii pentru stingerea incendiilor (60,16 % din totalul 
incendiilor).  
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Imprejurarile care au dus la producerea incendiilor sunt urmatoarele: 
 

Imprejurarea 2010 (%) 2011 (%) Dinamica 

Actiune intentionata 19,48 10,17 -9,31 
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 1,3 2,38 1,08 
Autoaprindere 3,9 0,78 -3,12 
Cenuşa, jar şi scantei de la sistemele de incalzit 5,19 3,13 -2,06 
Coş, burlan de fum defect sau necuratat 6,49 11,9 5,41 
Defectiuni tehnice de exploatare 0 1,56 1,56 
Echipamente electrice improvizate 0 0,78 0,78 
Explozie urmata de incendiu 0 0,78 0,78 
Foc deschis in spatii inchise (lumanari, faclii, chibrituri) 5,19 5,49 0,3 
Focul deschis 6,49 12,5 6,01 
Fumatul 12,99 11,72 -1,27 
Instalatii electrice defecte 23,38 16,41 -6,97 
Jocul copiilor cu focul 2,6 8,59 5,99 
Mijloace de incalzire improvizate 0 0,78 0,78 
Mijloace de incalzire nesupravegheate 5,19 2,34 2,85 

Roznov 
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21 

7

2 
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Imprejurarea 2010 (%) 2011 (%) Dinamica 

Scantei mecanice 0 3,13 3,13 
Sisteme de incalzire defecte 0 1,56 1,56 
Sudura 0 1,56 1,56 
Scurgeri (scapari) de produse inflamabile 0 0,78 0,78 
Trasnet şi alte fenomene naturale 1,3 0,78 0,52 

 

Statistica incendiilor pe împrejurări
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Imprejurarile care au dus la producerea incendiilor la gospodariile populatiei de pe 

raza judetului Neamt sunt urmatoarele: 
 

Imprejurarea Nr. 
incendii 

Procent 
% 

Actiune intentionata 7 5,56 
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 3 2,38 
Cenuşa, jar şi scantei de la sistemele de incalzit 4 3,17 
Coş, burlan de fum defect sau necuratat 15 11,9 
Defectiuni tehnice de exploatare  1 0,79 
Echipamente electrice improvizate 1 0,79
Explozie urmata de incendiu 1 0,79
Foc deschis in spatii inchise 6 4,76 
Foc deschis  9 7,14 
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Imprejurarea Nr. 
incendii 

Procent 
% 

Fumatul 13 10,32 
Instalatii electrice defecte 16 12,7 
Jocul copiilor cu focul 6 4,76 
Mijloace de incalzire nesupravegheate 3 2,38 
Mijloace de incalzire improvizate 1 0,79 
Scantei mecanice 2 1,59 
Scurgeri de produse inflamabile 1 0,79
Sisteme de incalzire defecte 1 0,79
Sudura 1 0,79
Trasnet 1 0,79

 
In urma incendiilor 1 persoana adulta a decedat, 7 persoane adulte au fost ranite şi 14 

persoane (12 adulti şi 2 copii) au fost salvate, in comparatie cu aceeaşi perioada a anului trecut 
cand nu a fost nicio persoana decedata, 4 persoane (3 adulti şi 1 copil) au fost ranite şi 11 
persoane (7 adulti şi 4 copii) au fost salvate.  

0 14
7

11
14

trim. II 2010 trim. II 2011

SITUAŢIA PERSOANELOR SALVATE/RĂNITE/DECEDATE ÎN INCENDII Salvate
Ranite
Decedate

 
Un numar de 94 de incendii s-au produs la proprietati individuale (87 la locuintele şi 

anexele cetatenilor, 2 la terenuri ale cetatenilor aflate in afara perimetrului gospodariei şi 5 la 
mijloacele de transport individuale), 1 la domeniul privat al statului, 14 la domeniul privat roman 
(societati, asociatii, fundatii, culte), 5 la domeniul privat strain şi 12 la domeniul public al 
statului, judetului, localitatii.  

Comparativ cu trimestrul II 2010, numarul incendiilor izbucnite la locuintele şi anexele 
cetatenilor din judetul Neamt a crescut cu 89,13 %, de la 46 in 2010 la 87 in 2011. 

Tot in aceasta perioada, in zona de competenta a inspectoratului numarul arderilor 
necontrolate a crescut cu 152,63 %, de la 19 in anul 2010 la 48 in anul 2011. 

Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 22,09 iar media incendiilor la mia de 
kilometri patrati a fost de 21,37. 
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Statistica incendiilor după ora anunţării
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Statistica incendiilor pe zile
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III. ANALIZA STATISTICA  
A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE S.M.U.R.D.  

 
Echipajele de descarcerare şi prim ajutor au fost alertate la 1063 evenimente, din care: 
1. Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt – 562 evenimente: 

- 448 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 3 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
- 11 misiuni pentru asistenta persoanelor cazute in locurile publice; 
- 7 misiuni pentru asistenta persoanei; 
- 1 misiune pentru asistenta persoanei cu intentia de a se arunca in gol; 
- 19 alte interventii;  
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- 50 deplasari fara interventie a echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au 
ajuns la locul evenimentului dar nu au actionat, intrucat persoana a refuzat 
primul ajutor calificat; 

- 9 misiuni in care echipajul a fost intors din drum, intrucat nu mai era necesara 
deplasarea acestuia; 

- 14 alarme false – echipajul s-a deplasat la locul interventiei, dar a constatat ca 
pacientul nu exista. 

2. Detaşamentul de Pompieri Roman – 346 evenimente: 
- 298 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 5 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
- 6 misiuni pentru asistenta persoanelor cazute in locurile publice; 
- 2 alte interventii; 
- 5 misiuni in care echipajul a fost intors din drum, intrucat nu mai era necesara 

deplasarea acestuia; 
- 19 deplasari fara interventii ale echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au 

ajuns la locul evenimentului dar nu au actionat, intrucat persoanele au refuzat 
primul ajutor calificat; 

- 11 alarme false – echipajele s-au deplasat la locul interventiei, dar au constatat 
ca pacientul nu exista. 

3. Detaşamentul de Pompieri Tirgu Neamt – 155 evenimente: 
- 124 misiuni de acordare a primului ajutor calificat;  
- 13 misiune pentru asistenta persoanelor cazute in locurile publice; 
- 3 alte interventii; 
- 2 misiuni pentru descarcerare; 
- 8 deplasari fara interventii ale echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au 

ajuns la locul evenimentului dar nu au actionat, intrucat persoanele au refuzat 
primul ajutor calificat; 

- 5 alarma falsa – echipajul s-a deplasat la locul interventiei, dar a constatat ca 
pacientul nu exista. 

 
In aceasta perioada au fost asistate 951 persoane (931 persoane adulte şi 20 copii) din 

care: 
- pentru acordarea primului ajutor calificat: 870 adulti şi 1 copil; 
- la descarcerare: 5 adulti şi 10 copii; 
- pentru asistenta persoanelor cazute in locuri publice: 30 adulti; 
- pentru asistenta persoanelor: 2 adulti şi 7 copii; 
- pentru asistenta persoanelor cu intentia de a se arunca in gol: 1 copil; 
- pentru alte interventii: 24 adulti şi 1 copil. 

In urma accidentelor rutiere 31 de persoane (28 persoane adulte şi 3 copii) au fost 
ranite. 
 Timpul mediu de raspuns al echipajelor de ajutor medical de urgenta şi al echipajelor 
de descarcerare şi prim ajutor a fost de 10 minute şi 44 secunde, iar timpul mediu de 
interventie de 36 minute şi 27 secunde.  
 Timpul mediu de raspuns al echipajelor de ajutor medical de urgenta şi al echipajelor 
de descarcerare şi prim ajutor in mediul urban a fost de 4 minute şi 14 secunde iar in 
mediul rural a fost de 16 minute şi 51 secunde. 
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Statistica intervenţiilor SMURD după ora anunţării

10

47
56

1617

4
12 15

40
46

61 62
53

63
70 68

7577 7776

50 55

13

4

00
.00

-00
.59

01
.00

-01
.59

02
.00-0

2.5
9

03
.00

-03
.59

04
.00

-04
.59

05
.00

-05
.59

06
.00

-06
.59

07
.00

-07
.59

08
.00

-08
.59

09.0
0-09

.59

10
.00

-10
.59

11
.00

-11
.59

12
.00

-12
.59

13
.00

-13.5
9

14
.00

-14
.59

15
.00

-15
.59

16
.00

-16
.59

17
.00

-17
.59

18
.00

-18
.59

19
.00-1

9.5
9

20
.00

-20
.59

21
.00

-21
.59

22
.00

-22
.59

23
.00

-23
.59

  
 

931
20

12

47

0 200 400 600 800 1000

Ambulanţă SMURD

Autospecială
descarcerare

T.I.M.

Ambulanţă S.A.J.

AUTOSPECIALE FOLOSITE LA INTERVENŢIILE SMURD

 
 In afara interventiilor mentionate mai sus, echipajele de prim ajutor calificat şi 

descarcerare S.M.U.R.D. au participat pentru acordarea primului ajutor sau descarcerare la 18 
interventii impreuna cu echipajele de stingere a incendiilor, astfel: 

- Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt: 9 interventii (din care 4 la incendii, 2 
la alte interventii şi 3 la asigurare/supraveghere zona);  

- Detaşamentul de Pompieri Roman: 7 interventii (din care 4 la incendii şi 3 
pentru asistenta persoane); 

- Detaşamentul de Pompieri Tirgu Neamt: 2 interventii, din care 2 pentru 
asigurare masuri P.S.I. la evenimente publice.  
 
 

IV. ANALIZA STATISTICA  
A INTERVENTIILOR PIROTEHNICE 

 
 

In trimestrul II 2011 echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de 
Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt a executat 21 misiuni de protectie civila, din care 20 
misiuni de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata şi 1 de distrugere a munitiei 
asanate, in comparatie cu aceeaşi perioada a anului trecut cand au executat 21 de misiuni de 
protectie civila, din care 19 misiuni de asanare şi 2 misiuni de distrugere.  
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Asanare Distrugere muniţie

MISIUNI PIROTEHNICE

2010 2011

 
 
 

V.2. PRINCIPALELE MISIUNI DESFAŞURATE  
 IN TRIMESTRUL II 2011 

 
 

I. INCENDII:   
1.    In data de 02.04.2011 ora 12:30, Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt cu 2 
autospeciale de lucru cu apa şi spuma şi 10 subofiteri a intervenit in satul Dumbrava Roşie, 
comuna Dumbrava Roşie, judet Neamt pentru stingerea unui incendiu produs la un grajd de 
animale apartinand lui Dumitru H. 
 In urma incendiului au ars: 

- acoperiş grajd din astereala lemn cu invelitoare tabla pe o suprafata de circa 56 m2; 
- circa 32 m2 planşeu din scandura; 
- cereale (800 kg boabe grau, 400 kg boabe porumb); 
- 250 kg faina de grau;  
- bunuri materiale (1 dulap tip masa, 1 scaun pentru persoane cu handicap); 
- elemente de tamplarie aferente la 2 ferestre şi 2 uşi. 

           Incendiul a fost provocat datorita focului deschis lasat nesupravegheat. 
 La interventie a participat şi şeful SVSU Dumbrava Roşie, care a actionat cu mijloace de 
prima interventie. 

Incendiul a fost lichidat in jurul orei 14:00. 
          Valoarea bunurilor distruse a fost estimata la 10.000 lei, iar cea a bunurilor salvate la 
80.000 lei.         
 
2.    In data de 03.06.2011 ora 11.11 Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt cu 2 
autospeciale de lucru cu apa şi spuma, 1 autospeciala de capacitate medie, 2 ofiteri şi 16 
subofiteri a intervenit in localitatea Podoleni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la conacul 
Krupenski, monument istoric de importanta locala. 
           In urma incendiului au ars: 

- cca. 1500 m2  acoperiş locuinta construit din astereala lemn cu invelitoare dranita şi 
tabla; 

- cca. 1100 m2  plafon din grinzi de lemn şi scandura; 
- elemente de tamplarie. 

           La interventie au mai participat 9 voluntari de la SVSU Podoleni, SVSU Buhuşi cu o 
autospeciala de capacitate medie şi SPSU al ANRSPS Podoleni cu 2 cisterne, 4 agenti de 
politie şi 11 cetateni. 
           Incendiul a izbucnit datorita jocului copiilor cu focul.  
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           Interventia a durat pana a doua zi, la ora 17.50, datorita faptului ca o autospeciala de 
lucru cu apa şi spuma a fost lasata pentru supravegherea zonei. 
           Valoarea bunurilor distruse a fost de 200.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de 100.000 
lei. 
 
3.        In data de 08.06.2011 ora 15.30, Detaşamentul de Pompieri Roman cu 2 autospeciala 
de lucru cu apa şi spuma, 1 autospeciala de capacitate medie, 1 motopompa, 1 APIC, 1 ofiter, 
1 maistru militar şi 13 subofiteri a intervenit in satul Trifeşti, comuna Trifeşti pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit la locuinta lui Mihalache R cu propagare la locuinta lui Neagu E. 
           In urma incendiului au ars: 
a. la locuinta lui Mihalache R.: 
          - 2,5 m3 scandura de brad; 
          - 2 m3 grinzi; 
          - 30 tone lucerna. 
b. la locuinta lui Neagu E.: 
          - 5 m3 scandura de brad; 
          - 30 ml capriori; 
          - 30 ml gard; 
          - 3 tone lucerna. 
           S-au degradat: 
a. la locuinta lui Mihalache R.: 
          - 2 tocuri de geam; 
          - 2 uşi; 
          - cca. 80 m2 din acoperişul şurii din placi de azbociment. 
b. la locuinta lui Neagu E.: 
          - cca. 60 m2 din acoperişul fanariei din placi de azbociment. 
           La incendiu au mai participat 1 agent de politie şi SVSU Trifeşti cu şeful serviciului şi 6 
voluntari, 1 tractor, 1 vidanja şi 1 buldoexcavator. 
           Incendiul a izbucnit datorita actiunii unor persoane iresponsabile. 
           Valoarea bunurilor distruse a fost de 14.500 lei, iar cea a bunurilor salvate 100.000 lei. 
 
4.         In data de 11.05.2011 ora 12.27, Detaşamentul de Pompieri Tirgu Neamt – G I, cu 2 
autospeciale de lucru cu apa şi spuma, 2 ofiteri şi 14 subofiteri a intervenit pe strada Mihai 
Viteazu, nr. 12 din oraşul Tirgu Neamt pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta lui 
Dumitru L.  
           In urma incendiului au ars: 

- cca. 150 m2  acoperiş locuinta construit din astereala lemn cu invelitoare tabla; 
- cca. 30 m2  anexa gospodareasca din scandura cu invelitoare tabla; 
- diverde bunuri aflate in anexa; 
- cca. 5 m3  lemn de foc; 
- cca. 1 tona fan; 
- cca. 3 m3  cherestea; 
- cca. 15 ml gard din scandura. 

           La interventie au mai participat 6 voluntari de la SVSU Tirgu Neamt, 5 agenti de politie şi 
2 jandarmi. 
           Incendiul a izbucnit datorita coşului de fum neprotejat termic fata de materialele 
combustibile. 
           Valoarea bunurilor distruse a fost de 100.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de 200.000 
lei. 
 
5. In data de 19.06.2011 ora 01.46, Detaşamentul de Pompieri Tirgu Neamt – Garda I 
de interventie cu 3 autospeciale de lucru cu apa şi spuma, 1 ofiter şi 17 subofiteri a intervenit 
in satul Grumazeşti, comuna Grumazeşti, pentru stingerea unui incendiu la locuinta lui Croitoru 
O. 
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          In urma incendiului au ars: 
- cca. 70 m2 anexe gospodareşti cu pereti din paianta, acoperiş din astereala scandura cu 

invelitoare tabla; 
- cca. 70 m2 acoperiş casa din astereala scandura şi invelitoare tabla; 
- bunuri şi covoare din 5 camere. 
   La interventie au mai participat 1 agent de politie şi şeful SVSU Grumazeşti. 

 Incendiul a izbucnit datorita folosirii intentionate a sursei de aprindere pentru a genera 
incendiul.  
        Valoarea bunurilor distruse a fost de 10.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de 40.000 lei. 
 
6.        In data de 21.05.2011 ora 14.57, Detaşamentul de Pompieri Tirgu Neamt – Garda II 
de interventie Poiana Teiului cu 2 autospeciale de lucru cu apa şi spuma, 1 motopompa, 1 
ofiter şi 15 subofiteri a intervenit in satul Ceahlau, comuna Ceahlau, pentru stingerea unui 
incendiu la locuinta lui Neculai A. 
          In urma incendiului au ars: 

- cca. 160 m2 acoperiş mansardat confectionat din astereala lemn cu invelitoare tabla; 
- cca. 200 m2 anexe gospodareşti (bucatarie confectionata din barne lemn cu invelitoare 

placi azbociment, magazie materiale confectionata din lemn cu invelitoare placi 
azbociment, grajd din lemn cu invelitoare placi din plastic ondulat, 2 garaje auto 
confectionate din lemn cu invelitoare placi mase plastice); 

- 1 tractor marca Shibaura cu utilajele anexe; 
- bunuri electrocasnice (3 aragaze, 2 frigidere, 1 lada frigorifica); 
- diverse bunuri de uz gospodaresc; 
- cca. 1,5 tone fan; 
- cca. 5 m3 lemn de foc. 

          La interventie au mai participat 2 agenti de politie şi şeful SVSU Ceahlau cu 7 voluntari şi 
o autospeciala cu apa şi spuma. 
 Incendiul a izbucnit datorita unui cablu electric cu izolatia deteriorata. Valoarea bunurilor 
distruse a fost de 200.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de 350.000 lei. 
 
7.       In data de 15.06.2011 ora 16.07, Detaşamentul de Pompeiri Tirgu Neamt – Garda II 
de interventie Poiana Teiului cu 1 autospeciala de lucru cu apa şi spuma, 1 autospeciala de 
capacitate medie şi 5 subofiteri a intervenit in satul Poiana, comuna Grintieş pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit la locuinta lui Ceapa I.   
          In urma incendiului au ars: 

- cca. 60 m2 adapost animale construit din lemn şi acoperit cu şindrila; 
- cca. 900 kg fan. 
     La interventie au mai participat SVSU Grintieş cu şeful serviciului şi 1 voluntar, 1 agent 
de politie şi 11 cetateni. 
     Incendiul a izbucnit datorita folosirii intentionate a sursei de aprindere pentru a genera 
incendiul. 
     Valoarea bunurilor distruse a fost de 20.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de 10.000 lei. 
 
 

II. MISIUNI PIROTEHNICE 
 

1.      In data de 25.04.2011 ora 09:08, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt a participat la o misiune de asanare 
pirotehnica in com. Taşca, satul Taşca, unde Constantin T. de 54 ani, angajat la SC 
Carpatcement – sucursala Bicaz a descoperit 1 lovitura de aruncator cal. 82 mm, munitia 
provenind din cel de-al doilea Razboi Mondial, in timp ce incarca instalatia de fabricare a 
cimentului cu nisip rezidual, necesar in procesul tehnologic. 
 In urma verificarii zonei cu detectorul de metale tip Garret – GTI 2500  pe o suprafata de 
70 m2 nu s-au mai descoperit alte elemente de munitie. 
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 Munitia prezenta pericol la manipulare şi transport. 
 

2.        In ziua de 21.06.2011 echipa pirotehnica a Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamt a 
executat 1 misiune de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din cel de-al doilea 
razboi mondial in satul Buruieneşti, comuna Doljeşti. 
           S-a gasit 1 (un) proiectil exploziv cal. 100 mm şi a fost descoperita in timpul unor lucrari 
de sapatura pentru ingroparea unei retele de curent electric. In urma verificarii zonei pe o 
suprafata de 100 m2 cu detectorul de metale Garret GTI 2500 nu s-au mai descoperit alte 
elemente de munitie. 
           La aceasta misiune au mai participat şi 2 agenti de politie. 
           Misiunea a prezentat pericol şi risc deosebit. 
 
3.         In ziua de 10.05.2011 echipa pirotehnica a Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamt a 
executat 1 misiune de distrugere a munitiei ramasa neexplodata din cel de-al doilea razboi 
mondial intr-un poligon amenajat temporar „Lunca Cracaului” din satul Dochia, comuna 
Dochia. 
           S-au distrus: 
- 1 bomba de aviatie de 2,5 kg; 
- 1 proiectil perforant subcalibru; 
- 1 proiectil exploziv cal. 105 mm; 
- 1 proiectil perforant cal. 75 mm; 
- 3 lovituri de aruncator cal. 82 mm; 
- 2 lovituri de aruncator cal. 60 mm; 
- 1 grenada de mana defensiva; 
- 1 parghie de declanşare pentru grenada de mana. 
           La aceasta misiune a mai participat o ambulanta SMURD şi un echipaj de la Serviciul 
Politiei Rutiere.  
           In urma misiunii de distrugere nu au rezultat pierderi de vieti omeneşti, pagube 
materiale sau accidente ecologice. Misiunea a prezentat pericol şi risc deosebit. 
 
 

VI. SITUATII DE URGENTA APARUTE CA URMARE A DECLANŞARII 
RISCURILOR NATURALE, TEHNOLOGICE SAU BIOLOGICE 

 
A. SITUATII DE URGENTA APARUTE CA URMARE A DECLANŞARII 

RISCURILOR NATURALE   
 
A.1. Fenomene meteorologice periculoase - 10 
 

A.1. 1. Inghet (caderi de zapada şi polei) - 1 
In data de 15.04.2011 circulatia a fost ingreunata pe DN 15B, intre localitatile Pluton şi 

Poiana Largului, datorita depunerilor de zapada pe carosabil şi a aparitiei fenomenului de polei. 
  Masuri luate: 
- au fost transmise membrilor C.J.S.U. şi C.L.S.U. avertizari de fenomene meteo imediate; 
- Sectia Drumuri Nationale Neamt a actionat pentru indepartarea stratului de zapada şi 

impraştierea de material antiderapant; 
- s-au intocmit şi transmis rapoarte operative; 
- I.S.U.J. Neamt a monitorizat evolutia fenomenelor meteorologice periculoase. 

 
A.1. 2. Furtuni (vant puternic şi/sau precipitatii masive şi/sau caderi de grindina) 

– 7 
o Vant puternic - 3 

  In datele de 09.04.2011, 15.04.2011 şi 01.06.2011 in urma intensificarilor de vant cu 
aspect de vijelie au fost afectate linii de tensiune şi posturi de transformare, ce au dus la 



Pagina 16 din 21 
 

                                                                                                                           NESECRET 

intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, au fost doborati arbori care au 
ingreunat circulatia şi au afectat conductori electrici, fiind afectate 3 oraşe şi 17 comune: 

1. oraş Tirgu Neamt 
2. oraş Bicaz (sat Izvoru Alb) 
3. oraş Savineşti 
1. com. Agapia 
2. com. Alexandru cel Bun 
3. com. Bicaz Chei 
4. com. Boteşti 
5. com. Ceahlau  
6. com. Damuc (sat Trei Fantani) 
7. com. Dragomireşti 
8. com. Faurei (sat Faurei) 
9. com. Grintieş 
10. com. Horia  
11. com. Petricani (satele Petricani şi Boiştea) – 2 
12.  com. Poiana Teiului (sat Ruseni) 
13. com. Rauceşti (sat Ungheni) 
14. com. Tarcau (satele Tarcau, Schitu Tarcau, Cazaci şi Brateş) -2 
15. com. Tibucani (satele Davideni şi Tibucani) 
16. com. Urecheni (sat Urecheni) 
17. com. Vanatori Neamt (sat Lunca) - 2 

  Pagube fizice: 

- 6 linii de medie tensiune cu 54 de posturi de transformare afectate partial, fiind  
intrerupta alimentarea cu energie electrica in 14 localitati; 

-  4 stalpi de telefonie rupti; 
-  1 locuinta afectata (acoperiş smuls); 
- 1 obiectiv economic-socio-cultural afectat (acoperiş partial distrus la o şcoala generala); 
- 1 punte pietonala distrusa.  

Valoare pagube: 100.365 ron 

Masuri luate: 

- Au fost transmise membrilor C.J.S.U. şi C.L.S.U. avertizari de fenomene meteo imediate; 
- ISUJ Neamt a actionat pentru degajarea arborilor cazuti in oraşul Bicaz, comuna Savineşti şi 

oraşul Tirgu Neamt, precum şi pentru degajarea elementelor de constructie de la acoperişul 
unui bloc de locuinte din municipiul Roman; 

- E.On Moldova a intervenit pentru remediile provocate de vantul puternic şi realimentarea cu 
energie electrica a localitatilor afectate; 

- CLSU ale localitatilor Alexandru cel Bun, Girov, Bicaz Chei, Agapia, Horia, Ceahlau, 
Dragomireşti, Petricani, Vanatori Neamt, Poiana Teiului, Boteşti au intervenit pentru 
indepartarea arborilor cazuti şi izolarea zonelor unde au cazut conductori electrici; 

- s-au intocmit şi transmis rapoarte operative; 
- I.S.U.J. Neamt a monitorizat evolutia fenomenelor meteorologice periculoase. 

o Ploi cu caracter torential - 4 

In perioadele 25.05.2011, 09 – 13.06.2011, 24 – 25.06.2011, 27 - 30.06.2011 ploile 
torentiale insotite de grindina şi intensificari de vant au condus la scurgeri torentiale şi creşteri 
de niveluri şi debite in special pe torenti şi cursuri de apa cu bazin hidrografic mic care au dus la 
pagube materiale in 1 municipiu, 2 oraşe şi 31 comune, astfel: 

1. mun. Piatra Neamt 
2. oraş Bicaz (satele Potoci şi Izvoru Alb) 
3. oraş Roznov  
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1. com. Agapia 
2. com. Alexandru cel Bun (satele sat Vadurele, Agarcia şi sat Bistrita) 
3. com. Bahna (sat Izvoare) 
4. com. Bicazu Ardelean (sat Telec) 
5. com. Birgaoani (sat Birgaoani) 
6. com. Borca (sat Soci) - 2 
7. com. Borleşti (sat Ruseni) 
8. com. Cindeşti (sat Candeşti) 
9. com. Damuc (satele Huisurez şi Damuc) 
10.  com. Dulceşti (satele Britcani şi Cirlig) 
11.  com. Doljeşti (sat Buruieneşti) 
12.  com. Gheraieşti (sat Gheraieşti) 
13.  com. Icuşeşti (satele Rocna şi Baluşeşti) – 2 
14.  com. Ion Creanga (com. Ion Creanga) 
15.  com. Margineni (sat Margineni) 
16.  com. Pastraveni (sat Pastraveni) 
17.  com. Piatra Şoimului (satele Luminiş şi Neguleşti) 
18.  com. Pingarati (sat Pingarati) 
19.  com. Razboieni (sat Razboieni) 
20.  com. Rediu 
21.  com. Ruginoasa (sat Ruginoasa) 
22.  com. Stanita (sat Chicerea)  
23.  com. Ştefan cel Mare (sat Ştefan cel Mare) 
24.  com.Tarcau 
25.  com. Tazlau (sat Tazlau) 
26.  com. Trifeşti (sat Trifeşti) 
27.  com. Tibucani (sat Davideni) - 2  
28.  com. Urecheni (sat Urecheni) 
29.  com. Valea Ursului (sat Valea Ursului) 
30.  com. Valeni 
31.  com. Vanatori Neamt (sat Lunca) 
Pagube fizice: 

-  9 linii de medie tensiune cu 135 de posturi de transformare afectate care au condus la 
intreruperea alimentarii cu energie electrica in 21 localitati; 

- 5 gospodarii afectate 
- 62 locuinte afectate 
- 14 anexe afectate 
- 0,35 km DJ distruse 
- 9,7 km DJ afectate 
- 4,84 DC distrus 
- 1,84 km DC afectat 
- 0,26 km DF distruse 
- 0,3 km DF afectat 
- 5 poduri distruse 
- 3 poduri afectate 
- 10 podete distruse 
- 10 podete afectate 
- 24,10 ha teren agricol afectat 
- 1,7 km strazi şi drumuri sateşti distruse 
- 3,2 km strazi şi drumuri sateşti afectate 
- 0,18 km imprejmuiri distruse (garduri din lemn) 
- 0,04 km aparari de maluri distruse 
- 0,23 km albii colmatate 
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- 0,07 km dig de protectie distrus 
- 3,2 km şanturi de scurgere a apei colmatate 
- 27 de gospodarii izolate datorita unui podet distrus de creşterile de debit pe pr. Iapa 

(sat Chintinici, oraş Roznov).   
         Valoare pagube: 1.930.138,46 

Masuri luate: 
- au fost transmise membrilor C.J.S.U. şi C.L.S.U. avertizari de fenomene meteo imediate 

precum şi 6 avertizari pentru producerea unor deversari din barajul de acumulare 
RECONSTRUCTIA; 

- comitetele locale pentru situatii de urgenta au avertizat populatia din zonele posibil a fi 
afectate şi au luat masuri pentru limitarea efectelor şi evaluarea preliminara a pagubelor. 

- s-a intervenit cu utilaje proprii pentru decolmatarea podurilor şi podetelor şi refacerea 
carosabilului pe drumurile comunale şi sateşti; 

- membrii comitetelor locale au actionat conform planurilor de aparare impotriva inundatiilor; 
- s-au intocmit şi transmis rapoarte operative; 
- comisii numite prin ordinul prefectului judetului Neamt s-au deplasat in comunele afectate 

pentru constatarea şi evaluarea pagubelor;  
- echipe specializate apartinand E.On Moldova au actionat pentru realimentarea 

consumatorilor; 
- ISUJ Neamt a actionat pentru scoaterea apei din gospodariile (curti, beciuri, subsoluri) 

populatiei, decolmatarea şanturilor, podurilor şi podetelor pentru asigurarea sectiunii de 
scurgere a apelor, degajarea arborilor cazuti pe cablurile electrice şi pe drumuri; 

- I.S.U.J. Neamt a monitorizat evolutia fenomenelor meteorologice periculoase. 

A.1. 3. Inundatii - 2 

Datorita precipitatiilor abundente cazute in intervalul 14-15.04.2011 şi in data de 
20.05.2011, paraiele Raşca şi Culesa din satul Draganeşti (comuna Draganeşti) şi torentul 
Ruptura (Peştera) din sat Garcina (comuna Garcina) s-au revarsat provocand urmatoarele 
pagube materiale: 

. Pagube fizice: 
- 0,5 km DC 6 afectat 
- 0,3 km de drum satesc distrus 
- 0,3 km şanturi colmatate 
- 30 ha de teren arabil şi 10 ha de paşune inundate 
Valoare pagube:  21.300 ron 

  
 In trimestrul II al anului 2011, Administratia Nationala de Meteorologie, Centrul 
Meteorologic Regional Moldova a emis 37 avertizari de fenomene meteorologice periculoase 
imediate - COD GALBEN, 3 avertizari de fenomene meteorologice periculoase imediate – 
COD PORTOCALIU, 7 atentionari meteorologice COD GALBEN, 4 avertizari hidrologice COD 
GALBEN, şi 4 informari meteorologice (1 informare meteorologica vizand intensificari ale 
vantului şi racire, 1 informare meteorologica vizand cantitati de precipitatii şi intensificari ale 
vantului, 1 informare meteorologica vizand ploi cu caracter torential, intensificari de scurta 
durata ale vantului, grindina şi 1 informare vizand averse de ploaie, descarcari electrice, 
intensificari de vant cu aspect de vijelie şi izolat grindina).  

Toate avertizarile şi atentionarile au fost transmise in timp util comitetelor locale pentru 
situatii de urgenta pentru dispunerea masurilor necesare pentru reducerea efectelor precum şi 
membrilor CJSU pentru informare. 

 
B. SITUATII DE URGENTA APARUTE CA URMARE A DECLANŞARII RISCURILOR 

TEHNOLOGICE – nu s-au inregistrat 
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