
Pagina 1 din 13 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

                                    
       Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  
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A N A L I Z A 
 STATISTICĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

PRODUSE ÎN TRIMESTRUL III - 2010 
 
 
 
 
 

În trimestrul III 2010, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
au fost alertate la 1263 de evenimente (în medie 13,73/zi), din care : 

- 85 pentru stingerea incendiilor (6,73%); 
- 23 pentru asistenţa persoanelor (1,82%); 
- 103 alte situaţii de urgenţă (8,16%), din care: 

o  12 misiuni de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată; 
o    2 misiuni de distrugere a muniţiei asanate; 
o    2 misiuni de cercetare pirotehnică; 
o 74 misiuni pentru evacuarea apei din curţile, locuinţele şi subsolurile unor 
gospodării ale populaţiei şi pentru decolmatarea fântânilor; 

o  1 accident de transport în care sunt implicate substanţe periculoase; 
o    6 misiuni pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe 

timpul desfăşurării de evenimente publice (meciuri de fotbal, mitinguri de 
protest ale organizaţiilor sindicale); 

o    6 alte misiuni. 
-    4 misiuni de protecţie civilă - sablarea/spălarea căilor publice (0,32%);   
-    5 misiuni de supraveghere a zonei de producere probabilă a situaţiilor de urgenţă 

(0,40%); 
- 93 alte intervenţii (7,36%), din care: 

o   1 misiune asigurare iluminat pentru ridicarea unui dig de protecţie. 
o 13 misiuni pentru căutarea persoanelor înecate; 
o   4 misiuni pentru asigurarea măsurilor P.S.I.; 
o 45 misiuni de colectare, incărcare, transport şi distribuire ajutoare umanitare; 
o   1 misiune pentru degajarea unui arbore ce ameninţa să cadă peste o 

locuinţă particulară; 
o 12 misiuni pentru transport apă menajeră la populaţia afectată de inundaţii; 
o   5 misiuni pentru dezinfecţia şi dezinsecţia gospodăriilor şi anexelor 

cetăţeneşti; 
o   2 misiuni pentru dezinstalarea taberelor de sinistraţi; 
o 10 alte misiuni. 

-     8 arderi necontrolate de mirişti, vegetaţie uscată, gropi de gunoi – fără pagube 
materiale (0,63%); 

-     8 pentru salvarea unor animale (0,63%); 
- 794 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele de descarcerare şi prim 

ajutor-S.M.U.R.D. (62,87%), din care: 
o 694 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat, din care 131 misiuni 

pentru asistenţa persoanelor căzute de la acelaşi nivel sau de la înălţime; 
o   35 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
o     5 misiuni pentru degajarea unor persoane din alte cauze.  
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o     2 misiuni pentru deblocarea unor persoane, rămase blocate în locuinţe; 
o   57 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice; 
o     1 alte intervenţii. 

- 73 întoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la unitate, 
întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (5,78%). 

- 47 deplasări fără intervenţii – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar nu au 
acţionat, întrucât evenimentul a fost rezolvat de către SVSU/SPSU sau 
cetăţeni/salariaţi sau pacienţii au refuzat primul ajutor calificat (3,72%); 

- 20 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicată şi a constatat că evenimentul 
nu s-a produs (1,58%); 

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

intervenţiile S.M.U.R.D.) la care au acţionat serviciile profesioniste, voluntare şi private a 
crescut cu 267%, respectiv de la 306 în Trimestrul III 2009, la 1123 în Trimestrul III 2010. 

 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat în acest trimestru 
la 85 intervenţii (53,44% din totalul intervenţiilor, cu excepţia intervenţiilor S.M.U.R.D.), dintre 
care: 

 50 intervenţii pentru stingerea incendiilor, în cooperare cu serviciile profesioniste; 
   4 intervenţii pentru stingerea incendiilor, înaintea sosirii serviciilor profesioniste; 
   4 pentru asistenţa persoanei, intervenit de către serviciile voluntare în cooperare 

cu serviciile profesioniste; 
 18 misiuni pentru decolmatere fântâni, în cooperare cu serviciile profesioniste; 
   1 intervenţie pentru un accident de transport în care au fost implicate substanţe 

periculoase, în cooperare cu serviciile profesioniste; 
   1 misiune pentru degajarea unui copac în cooperare cu serviciile profesioniste; 
   1 misiune pentru sablarea/spălarea căilor publice; 
   4 arderi necontrolate de mirişti, vegetaţie uscată, gropi de gunoi – fără pagube 

materiale, în cooperare cu serviciile profesioniste; 
   1 intervenţie pentru salvarea unui animal, în cooperare cu serviciile profesioniste. 
   1 misiune de supraveghere a zonei de producere probabilă a situaţiilor de urgenţă. 

Numărul intervenţiilor la care au participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă a scăzut cu 18,27%, de la 104 în 2009, la 85 în 2010. 

 
ANALIZA STATISTICĂ A INCENDIILOR 
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 În trimestrul III 2010, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 85 incendii (în 
medie 0,92/zi), faţă de 108 în Trimestrul III 2009, înregistrându-se o scădere de 21,30%. 

Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii bunurilor 
protejate este de 10,51%. 

 
Statistica incendiilor şi a arderilor necontrolate pe unităţi administrativ-teritoriale 

 

Nr. Crt. Localitatea 
Incendii Arderi necontrolate 

2009 2010 Dinamică 2009 2010 Dinamică
1 AGAPIA 2 0 -2 0 0 0 
2 ALEXANDRU CEL BUN  1 1 0 0 0 0 
3 BAHNA 1 1 0 0 0 0 
4 BALTATESTI 1 0 -1 0 0 0 
5 BICAZ 1 0 -1 1 0 -1 
6 BICAZ-CHEI 1 0 -1 0 0 0 
7 BICAZU ARDELEAN 1 0 -1 0 0 0 
8 BÎRA 0 2 2 0 0 0 
9 BIRGAUANI 2 0 -2 0 0 0 
10 BODESTI 2 3 1 0 0 0 
11 BOGHICEA 0 0 0 0 0 0 
12 BORCA 2 0 -2 0 0 0 
13 BORLESTI 2 1 -1 0 0 0 
14 BOTESTI 0 0 0 0 0 0 
15 BOZIENI 2 0 -2 0 0 0 
16 BRUSTURI 3 0 -3 1 0 -1 
17 CEAHLAU 0 1 1 0 0 0 
18 CINDESTI 0 0 0 0 0 0 
19 CORDUN 0 0 0 0 0 0 
20 COSTISA 0 1 1 0 0 0 
21 CRACAOANI 3 1 -2 0 0 0 
22 DAGITA (jud. Iaşi) 0 2 2 0 0 0 
23 DAMUC 1 0 -1 0 0 0 
24 DOBRENI 1 0 -1 0 0 0 
25 DOCHIA 0 1 1 0 0 0 
26 DOLJESTI  0 4 4 0 0 0 
27 DRAGANESTI 0 0 0 0 0 0 
28 DRAGOMIRESTI 1 0 -1 0 0 0 
29 DULCESTI 1 1 0 1 0 -1 
30 DUMBRAVA ROSIE 3 1 -2 1 0 -1 
31 FARCASA 1 1 0 0 0 0 
32 FAUREI 1 0 -1 0 0 0 
33 FILIPESTI (jud. Bacău) 1 0 -1 0 0 0 
34 GÎDINTI 2 2 0 0 0 0 
35 GHINDAOANI 0 0 0 0 0 0 
36 GIRCINA 3 1 -2 0 0 0 
37 GIROV 4 3 -1 0 2 2 
38 GRINTIES 1 0 -1 0 0 0 
39 GRUMAZESTI 1 0 -1 0 0 0 
40 HANGU 0 3 3 0 0 0 
41 HORIA 2 0 -2 1 0 -1 
42 ICUSESTI 0 0 0 0 0 0 
43 ION CREANGA 0 1 1 0 0 0 
44 MARGINENI 0 1 1 0 0 0 
45 MIRCESTI (jud. Iaşi) 0 1 1 0 0 0 
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46 MIRON COSTIN 1 0 -1 0 0 0 
47 MOLDOVENI 0 0 0 0 0 0 
48 NEGRESTI 0 0 0 0 0 0 
49 ONICENI 0 0 0 0 0 0 
50 PANCESTI 0 0 0 2 0 -2 
51 PASTRAVENI 1 1 0 0 0 0 
52 PETRICANI 1 0 -1 0 0 0 
53 PIATRA NEAMT 12 13 1 10 2 -8 
54 PIATRA SOIMULUI 3 0 -3 0 0 0 
55 PINGARATI 2 0 -2 0 0 0 
56 PIPIRIG 0 1 1 0 0 0 
57 PODOLENI 0 1 1 0 0 0 
58 POIANA TEIULUI 3 2 -1 0 0 0 
59 POIENARI 0 0 0 0 0 0 
60 RACHITENI 0 0 0 0 0 0 
61 RAUCESTI 1 1 0 0 0 0 
62 RAZBOIENI 2 0 -2 0 0 0 
63 REDIU 2 2 0 0 0 0 
64 ROMAN 7 5 -2 15 2 -13 
65 ROMANI 1 0 -1 0 0 0 
66 ROZNOV 1 2 1 0 0 0 
67 RUGINOASA 0 0 0 0 0 0 
68 SABAOANI 1 2 1 1 0 -1 
69 SAGNA 3 0 -3 1 0 -1 
70 SAVINESTI 2 1 -1 0 0 0 
71 SECUIENI 2 1 -1 0 0 0 
72 STANITA 0 1 1 0 0 0 
73 STEFAN CEL MARE 1 3 2 0 0 0 
74 TAMASENI 0 2 2 0 0 0 
75 TANSA 2 0 -2 0 0 0 
76 TARCAU 2 0 -2 0 0 0 
77 TASCA 0 0 0 0 0 0 
78 TAZLAU 0 1 1 0 0 0 
79 TIBUCANI 1 0 -1 0 0 0 
80 TIMISESTI 1 1 0 2 0 -2 
81 TIRGU NEAMT 4 3 -1 9 2 -7 
82 TRIFESTI 1 1 0 0 0 0 
83 TUPILAŢI 0 1 1 0 0 0 
84 URECHENI 2 0 -2 0 0 0 
85 VALEA URSULUI 0 3 3 0 0 0 
86 VALENI 1 0 -1 0 0 0 
87 VINATORI-NEAMT 1 3 2 0 0 0 
88 ZANESTI 0 1 1 0 0 0 

TOTAL 108 85 -23 45 8 -37 
 

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 41 de localităţi ale judeţului Neamţ şi 
în două localităţi ale judeţului Iaşi.  
           În mediul urban – 23 intervenţii pentru stingerea incendiilor (27,06% din totalul 
incendiilor) în localităţile: Piatra Neamţ – 13, Roman – 5, Tîrgu Neamţ – 3, Roznov – 2, iar în 
mediul rural – 62 intervenţii pentru stingerea incendiilor (72,94% din totalul incendiilor).  
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Împrejurările care au dus la izbucnirea incendiilor sunt următoarele: 
 

Împrejurarea 2009 (%) 2010 (%)
Acţiune intenţionată 7,41 8,24
Alte imprejurări 0,93 0
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 3,7 3,53
Autoaprindere sau reacţii chimice 1,85 1,18
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit 2,78 2,35
Coş, burlan de fum defect 4,63 7,06
Defecţiuni tehnice de exploatare 0,93 1,18
Echipamente electrice improvizate 0 2,35
explozie urmată de incendiu 0 1,18
foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri) 6,48 4,71
focul deschis 7,41 8,23
fumatul 17,58 16,46
instalaţii electrice defecte 28,7 21,17
jocul copiilor cu focul 9,26 11,76
mijloace de încălzire nesupravegheate 0,93 1,18
Nedeterminate (în curs de stabilire) 0,93 0
Scântei mecanice, electrostatice şi frecare 1,85 0
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile 3,7 0
Sisteme de încălzire defecte 0,93 3,53
Sudură 0 1,18
Trăsnet şi alte fenomene naturale 0 4,71
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Statistica incendiilor pe împrejurări
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Ca şi în trimestrul III 2009, nici în trimestrul III 2010 nu s-au înregistrat persoane 

decedate în incendii. 
În trimestrul III 2010 în urma incendiilor nu a fost rănită nicio persoană comparativ cu 

trimestrul III 2009, când în urma intervenţiilor au fost intoxicaţi cu fum 2 copii.  
Totodată, din incendii a fost salvată 1 persoană adultă, comparativ cu anul anterior, când 

din incendii au fost salvaţi un număr de 20 de adulţi şi 4 copii. 
Un număr de 67 incendii s-au produs la proprietăţi individuale (61 la locuinţe, anexe şi 6 la 

mijloace de transport), 13 la domeniul privat român (societăţi, asociaţii, fundaţii, culte), 5 la 
domeniul public al statului.  

Comparativ cu trimestrul III 2009, numărul incendiilor izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti 
(locuinţe şi anexe) a scăzut cu 14,08%, de la 71 în 2009 la 61 în 2010. 

Tot în această perioadă, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc doar 8 arderi 
necontrolate, spre deosebire de anul anterior când au avut loc 45, înregistrându-se o scădere de 
82,22%. 

Arderile necontrolate s-au manifestat astfel: 
- 2 arderi de vegetaţie uscată pe terenuri aflate în proprietatea unor societăţi comerciale; 
- 4 arderi necontrolate pe terenuri virane aparţinând consiliilor locale; 
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- 2 arderi necontrolate la gropile de gunoi; 
 
 Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat în trimestrul III la stingerea a 

58 incendii şi 4 arderi necontrolate, faţă de 77 de incendii şi 20 arderi necontrolate în aceeaşi 
perioadă a anului trecut. Numărul incendiilor şi a arderilor necontrolate la care au participat 
serviciile voluntare şi private a scăzut cu 36,08% de la 97 intervenţii în trimestrul III 2009 la 62 în 
trimestrul III 2010. 
 Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 14,38, iar media incendiilor la mia de 
kilometri pătraţi a fost de 13,91. 
 

ANALIZA STATISTICĂ  
A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE S.M.U.R.D.  

 
Echipajele de descarcerare şi prim ajutor din cadrul unităţii au fost alertate la 871 

evenimente: 
• 694 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat, din care 131 misiuni pentru 

asistenţa persoanelor căzute de la acelaşi nivel sau de la înălţime (79,68%); 
• 35 misiuni de descarcerare şi prim ajutor la accidente rutiere (4,02%); 
• 5 misiune pentru degajarea unor persoane din alte cauze (0,57%); 
• 2 misiuni pentru deblocarea unor persoane, rămase blocate în locuinţe (0,23%); 
• 57 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice (6,54%); 
• 1 alte intervenţii (0,11%); 
• 14 întoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la 

unitate, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (1,61%); 
• 45 deplasări fără intervenţii – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar nu au 

acţionat, întrucât pacienţii au refuzat primul ajutor calificat (5,17%); 
• 18 alarme false (2,07%). 

În această perioadă au fost asistate 805 persoane (678 persoane adulte şi 21 copii asistaţi 
medical de urgenţă, 33 persoane adulte şi 6 copii încarceraţi în autoturisme şi asistate medical, 6 
persoane adulte degajate din diferite situaţii, 2 persoane adulte blocate în apartament, 56 
persoane adulte şi 1 copil asistaţi căzuţi în locuri publice, 1 persoană adultă asistată la alt tip de 
intervenţie). 

În urma accidentelor rutiere nu au fost persoane rănite. 
 

ANALIZA STATISTICĂ  
A INTERVENŢIILOR PIROTEHNICE 

 
În trimestrul III  2010 echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“Petrodava” al judeţului Neamţ a executat  14 misiuni, din care: 12 misiuni de asanare-cercetare a 
teritoriului de muniţia rămasă neexplodată şi 2 misiuni de distrugere a muniţiei. 

Raportat la aceeaşi perioadă din anul 2009, numărul acţiunilor de protecţie civilă a scăzut cu 
53,33%, de la 30 în 2009, la 14 în 2010. 

27
12

3
2

Asanare Distrugere muniţie

Misiuni de Protecţie Civilă

2009 2010

 
 

PRINCIPALELE MISIUNI DESFĂŞURATE  
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ÎN TRIMESTRUL III - 2010 
 

I. INCENDII:  
  

1. În data de 03.07.2010, la ora 16.59, Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ a fost alertat 
şi a intervenit cu 9 subofiţeri, o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, 
pentru localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit într-un spaţiu de depozitare (articole de 
îmbrăcăminte şi lenjerie), amenajat de un locatar (Gheorghe M. 58 de ani) pe casa scării, în faţa 
apartamentului personal situat la etajul 10 al unui imobil de pe Bulevardul Traian.  

Proprietarul a încercat să încarce acumulatorul auto cu ajutorul unui redresor, fără să-l 
supravegheze, iar prin formarea unui amestec exploziv de gaze s-a produs o explozie care a 
declanşat incendiul  

Au ars materialele textile aflate în spaţiul respectiv, uşa de acces în apartament, un geam 
termopan, un dulap cu haine, covoare şi rafturi din lemn.  

S-au degradat: tencuiala şi zugrăveala de pe casa scării şi din camera de zi, instalaţia 
electrică, instalaţia de cablu TV, contoare şi racorduri pentru furnizarea gazului metan. 

În urma verificărilor efectuate de către pompierii militari s-a constatat că, în podul construit 
deasupra imobilului (blocul este prevăzut cu acoperiş) proprietarul îşi amenajase un spaţiu pentru 
prelucrarea materialelor din lemn, având depozitate cantităţi importante de uleiuri, lacuri, vopsea, 
material lemnos, materiale textile, scule electrice (compresor, polizor). În situaţia în care pompierii 
militari nu ar fi reuşit localizarea şi stingerea incendiului în timp foarte scurt şi incendiul s-ar fi 
extins la podul din lemn, toate materialele depozitate, extrem de combustibile, ar fi permis o 
dezvoltare extraordinar de rapidă a incendiului, consecinţele negative (cel puţin) pentru bunurile 
locatarilor fiind greu de apreciat. 

 
2. În data de 02.07.2010, ora 10.14, Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, cu 2 

autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 1 ofiţer şi 7 subofiţeri, a fost alertat pentru stingerea unui 
incendiu produs în satul Rediu, comuna Rediu, la locuinţa lui Neculai A..  
           Au ars: 

- cca 150 mp acoperiş cu învelitoare tablă; 
- cca 90 mp plafon (tavan locuinţă) din lemn şi tencuială; 

 Intervenţia a fost condusă de comandantul detaşamentului lt. Constantin Adrian. 
           La intervenţie au mai participat şi primarul comunei, şeful servicului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă, 2 agenţi de poliţie şi 5 cetăţeni. 
           Incendiul a fost provocat de jar sau scânteie căzute dintr-un cazan de încălzire. 
            

3. În data de 19.07.2010 ora 16.59, Detaşamentul de Pompieri Roman cu 2 autospeciale de 
lucru cu apă şi spumă, 1 ofiţer şi 7 subofiţeri a fost alertat pentru stingerea unui incendiu produs în 
com. Săbăoani, str. Ştefan cel Mare, nr. 336, la o hală dezafectată aparţinând unei societati 
comerciale. 

În urma incendiului au ars: 
- pardoseala din mtaerial plastic pe o suprafaţă de cca 450 mp. 
- acoperişul cu izolaţie din vată minerală pe o suprafaţă de cca 450 mp. 
- deşeuri textile 

Incendiul a fost provocat de scânteile mecanice produse în urma tăierii fără respectarea 
normelor. 

Intervenţia a fost condusă de comandantul detaşamentului lt. Parasca Mihai. 
 

4. În data de 09.08.2010 ora 21.06, Garda II de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri 
Târgu Neamţ cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, 1 motopompă şi 5 subofiţeri a fost 
alertată pentru stingerea unui incendiu produs în satul Buhalniţa, com. Hangu la locuinţa lui T. 
Marinela.            
           Au ars: 
 - casa de locuit construită din bârne de lemn cu acoperiş din plăci de azbociment şi parţial 
tablă zincată pe astereală din lemn; 

 - mobilier (2 paturi, 1 dulap, 1 aragaz); 
 - actele de identitate ale proprietarei şi ale nepoatei acesteia. 
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Inexistenţa căii de acces auto şi condiţiile meteo nefavorabile au îngreunat accesul la locul 
evenimentului, intervenindu-se cu o motopompă transportabilă alimentată dintr-o acumulare de 
izvor cu un debit foarte mic.  
           La intervenţie au participat 1 agent de poliţie şi 1 cetăţean. 
           Incendiul a fost provocat de un trăsnet. 
 

5. În data de 29.08.2010 ora 04.02, Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ cu 3 
autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi 11 subofiţeri a fost alertat pentru stingerea unui incendiu 
produs în satul Vădurele, com. Alexandru cel Bun la locuinţa lui A. Viorica. 
           În urma incendiului au ars: 
 - cca. 80 m2 de acoperiş tip mansardă din lemn cu învelitoare din tablă zincată; 
 - casa scării din lemn lambrisat de la parter până la mansardă (locuinţa era de tipul 
P+1+M); 
 - cca. 30 m2 tâmplărie mansardă, sufit lambriu lemn şi plastic; 
 - platformă casa scării de la etaj şi mansardă; 
 - instalaţie sonorizare audio. 

      S-au deteriorat: 
 - cca. 120 m2 acoperiş; 
 - tavanele dintre nivele; 
 - parchet; 
 - pereţii placaţi cu plăci din rigips datorită apei folosite pentru stingerea incendiului; 
 - instalaţia electrică de pe casa scării. 
     Incendiul s-a produs în urma unui scurtcircuit electric. 

          La intervenţie au participat S.V.S.U. Alexandru cel Bun cu şeful serviciului şi 1 voluntar care 
au acţionat cu mijloace de primă intervenţie, 2 cetăţeni şi 1 agent de poliţie. 
 

6. În data de 29.09.2010, ora 03.20, Garda II de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri 
Târgu Neamţ cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 1 motopompă, 2 ofiţeri şi 10 
subofiţeri a fost alertată pentru stingerea unui incendiu produs în satul Poiana Largului, com. 
Poiana Teiului, la locuinţa lui C. Constantin.            
           Au ars: 

- acoperişul locuinţei confecţionat din lemn, învelitoare draniţă pe o suprafaţă de cca 
150 mp; 

- elemente de finisaj, îmbrăcăminte, şi textile cca 500 kg; 
- 1 computer, 1 televizor, mobilier, pereţii construcţiei şi izolaţia. 
S-a degradat tavanul locuinţei pe cca 180 mp. 

           Intervenţia a fost condusă de prim adjunctul inspectorului şef, dl. col. Pîrvu Ionel. La 
intervenţie au mai participat şi SVSU Borca şi Ceahlău cu 4 voluntari, 2 agenţi de poliţie şi 5 
cetăţeni. 
           Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric. 
 

7.   În data de 30.09.2010 ora 21.39, Garda I de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri 
Tîrgu Neamţ, cu 2 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 1 ofiţer şi 12 subofiţeri a fost alertat 
pentru stingerea unui incendiu produs în oraşul Tîrgu Neamţ, Fdt. Viei, nr. 2, la locuinţa 
proprietatea lui M. Mihai. 
 Au ars: 
 - acoperişul locuinţei din astereală lemn, învelitoare cu plăci de azbociment pe o suprafaţă 
de 250 mp. 
           Incendiul s-a produs datorită coşului de fum neprotejat termic faţă de materialele 
combustibile. 

Intervenţia a fost condusă de locţiitorul comandantului de detaşament dl. lt. Marian Sergiu. 
 La intervenţie a participat şi SVSU Tîrgu Neamţ cu şeful serviciului şi 2 voluntari, 4 cetăţeni 
şi 2 agenţi de poliţie. 
 
  
II. ARDERI NECONTROLATE 
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1. În data de 15.07.2010 ora 23.56, Detaşamentul de Pompieri Targu Neamţ cu 1 
autospecială de lucru cu apă şi spumă, 1 ofiţer şi 5 subofiţeri a fost alertat pentru stingerea unui 
incendiu de vegetaţie uscată, produs pe terenul viran aparţinând administraţiei publice  locale a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
 Au ars circa 2 tone resturi vegetale şi deşeuri lemn. 

La intervenţie a participat şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi 2 cetăţeni. 
 

2. În data de 21.08.2010 ora 22.10, Detaşamentul de Pompieri Roman cu 1 autospecială de 
lucru cu apă şi spumă şi 4 subofiţeri a fost alertat pentru stingerea unui incendiu produs în 
municipiul Roman la groapa de gunoi menajer, administrator S.C. LOCATO S.A. 
 Au ars circa 100 tone deşeuri menajere. 
 La intervenţie au participat şi 2 salariaţi ai societăţii. 

 
3. În data de 13.09.2010 ora 13.45, Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ, cu 1 

autospecială de lucru cu apă şi spumă, 1 ofiţer şi 5 subofiţeri a fost alertat pentru stingerea unui 
incendiu produs în oraşul Tîrgu Neamţ, pe str. Nemţişor, pe un teren viran. 
 Au ars circa cca 10 anvelope şi 100 kg deşeuri mase plastice. 
 La intervenţie a participat şi şeful SVSU Tîrgu Neamţ. 

 
 

III.      MISIUNI PIROTEHNICE 
 

1. În data de 03.07.2010, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
“Petrodava” al judeţului Neamţ a executat o misiune de asanare pirotehnică în zona localităţii 
Rotunda, comuna Doljeşti. 

Gheorghe A. (62 de ani) a descoperit un proiectil exploziv calibru 76 mm pe un teren viran 
din imediata apropiere a râului Siret. Cel mai probabil, proiectilul, provenit din cel de-al doilea 
război mondial, a fost transportat de viitura propagată pe râul Siret, din albie pe mal. 

Pirotehniştii militari au cercetat zona cu detectorul de metale, pe o suprafaţă de 150 mp, 
nefiind descoperite alte elemente de muniţie. 
 

2. În data de 05.08.2010 ora 07.30, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a executat o misiune de distrugere a muniţiei 
asanate în poligonul amenajat temporar în punctul „Lunca Cracăului” din satul Dochia, com. 
Dochia, unde au fost distruse: 
 - 1 proiectil perforant cal. 47 mm; 
 - 1 proiectil perforant trasor cal. 57 mm; 
 - 1 proiectil perforant cal. 105 mm; 
 - 1 proiectil exploziv trasor cal. 57 mm; 
 - 1 proiectil exploziv cal. 76 mm; 
 - 1 proiectil exploziv cal. 152 mm; 
 - 2 lovituri aruncător cal. 82 mm; 
 - 1 lovitură aruncător cal. 120 mm; 
 - 3 carabine tip ZB; 
 - 1 ţeavă cu cutia mecanismelor pentru puşca tip ZB; 
 - 1 încărcător tip sector. 

 În urma executării misiunii de distrugere nu au rezultat răniţi, pierderi de vieţi omeneşti, 
pagube materiale sau accidente ecologice. 

 La misiune au mai participat un echipaj de la Serviciul Poliţiei Rutiere Neamţ şi un echipaj 
SMURD. 

 
3. În data de 15.09.2010 ora 15.40, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a executat o misiune de asanare pirotehnică în 
pădurea „Ciopleşti”, punctul „Corhana Cîrligi”, com. Văleni, unde A. Ciprian de 32 ani, pădurar la 
cantonul silvic nr. 6, Ciopleşti,  a descoperit un proiectil cal. 75 mm provenind din cel de-al doilea 
Război Mondial, în timp ce efectua operaţiunea de marcare a arborilor. 
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În urma verificării zonei cu detectorul de metale VMX-2  pe o suprafaţă de 280 m2 nu 
s-au mai descoperit alte elemente de muniţie. 
 Muniţia prezenta pericol la manipulare şi transport. 

 
 
 

SITUAŢII DE URGENŢĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANŞĂRII 
RISCURILOR NATURALE, TEHNOLOGICE SAU BIOLOGICE 

 
A. SITUAŢII DE URGENŢĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANŞĂRII RISCURILOR 

NATURALE - 10 
A.1. Fenomene meteorologice periculoase - 8 
 

  A.1.1. Inundaţii (torenţi, viituri, creşteri rapide de debite şi niveluri, scurgeri de pe 
versanţi, revărsări) - 8 
      

Ploile cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Neamţ în perioadele 03.07.2010, 06 
- 07.07.2010, 10.07.2010, 13.07.2010, 14.07.2010, 21-24.07.2010, 25-28.07.2010 şi 
05.08-10.08.2010 au condus la creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante de pe versanţi,  
revărsări, viituri şi alunecări de versanţi, producând pagube în 2 municipii (Piatra Neamţ, 
Roman) şi 37 localităţi (Agapia, Alexandru cel Bun, Bahna (2), Bicazul Ardelean(2), Bîrgăoani, 
Bodeşti, Boteşti, Bozieni, Costişa, Crăcăoani, Dămuc, Dochia, Doljeşti, Drăgăneşti, Dulceşti, 
Girov, Gîdinţi, Gîrcina (3), Grinţieş, Hangu (2), Ion Creangă, Oniceni (2), Păstrăveni, Petricani, 
Piatra Şoimului, Pipirig (2), Pîngăraţi, Podoleni, Răuceşti, Români (2), Săbăoani, Săvineşti, 
Secuieni, Tămăşeni, Trifeşti, Valea Ursului, Văleni).  
   
Pagube înregistrate: 

- 1 casă distrusă 
- 9 case afectate 
- 1 anexă afectată 
- 9,223 DJ distrus 
- 17,540 DJ afectate 
- 31,025 km DC distruse 
- 63,290 km DC afectate 
- 12 poduri distruse 
- 20 poduri afectate 
- 37 podeţe distruse 
- 26 podeţe afectate 
- 5 punţi pietonale distruse 
- 40,306 km străzi şi uliţe săteşti distruse 
- 90,539 km străzi şi uliţe săteşti afectate 
- 6,097 km apărări de maluri distruse 
- 0,025 km apărări de maluri afectate 
- 11,858 km albii colmatate 
- 0,200 km maluri afectate 
- şanţ betonat pe DC 75 afectat datorită alunecărilor de teren 
- 0,380 km ziduri de sprijin afectate 
- 0,08 km alunecare de teren versant Cozla, mal drept r. Cuiejdi 
- estacadă conductă de alimentare cu apă distrusă 
- 1 eroziune de mal stâng pr. Cuiejdi pe o lungime de 0,110 km (pune în pericol 1 şcoală) 
- 1 dig de pământ distrus pe o lungime de 0,5 km (pune în pericol 30 de locuinţe) 
- 0,075 km reţea de alimentare cu apă distrusă 
- 214 gospodării, 2 şcoli, 1 biserică şi 6 unităţi comerciale au fost izolate din punct de vedere al 
accesului auto. 
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   Măsuri luate: 
 
- a fost instituită permanenţa la toate primăriile afectate în vederea monitorizării fenomenelor şi 
efectuării schimbului de informaţii; 
- personalul din dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului 
Neamţ a monitorizat permanent situaţia operativă din zona de competenţă şi a transmis 
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ precum şi membrilor CJSU: 

 18 atenţionări meteorologice (COD GALBEN) 
 4 atenţionări hidrologice (COD GALBEN) 
 3 avertizări meteorologice (COD GALBEN) 
 13 avertizări hidrologice (COD GALBEN) 
 44 avertizări pentru fenomene meteorologice periculoase imediate 

- s-au executat misiuni pentru evacuarea apei din subsoluri şi gospodării, transport de apă 
menajeră, primire şi distribuire ajutoare umanitare, instalare/dezinstalare corturi în taberele de 
sinistraţi, dezinsecţie;  
- s-au transmis rapoarte operative către MAI - Direcţia pentru Relaţiile cu Instituţiile  Prefectului, 
Instituţia Prefectului judeţului Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, precum şi rapoarte informative 
către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 
- comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au întocmit şi transmis permanent rapoarte operative 
privind evoluţia situaţiei, au organizat sub, coordonarea personalului ISUJ Neamţ, acţiunile de 
evacuare a bunurilor populaţiei posibil a fi afectate, au participat la amenajarea taberelor de 
sinistraţi, asigurând condiţii de primă necesitate persoanelor evacuate şi au acţionat cu utilajele 
din dotare sau închiriate pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
şi refacerea căilor de acces rutier; 
- comisiile numite prin ordin al prefectului, formate din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Judeţean în Construcţii şi Sistemului de 
Gospodărire a Apelor, s-au deplasat în teren pentru inventarierea şi evaluarea pagubelor 
produse; 
- personalul ISU Neamţ şi SGA Neamţ a monitorizat deversările controlate din acumulările Izvorul 
Muntelui (75mc/s), Vaduri (75mc/s) şi Reconstrucţia (200mc/s); 
- S.V.S.U. din localităţile afectate, împreună cu angajaţi de la S.G.A. Neamţ, angajaţi S.C. E-ON 
Electrica, angajaţi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri – Secţia Neamţ, cetăţenii din 
localitate au acţionat pentru realizarea măsurilor de protecţie şi intervenţie specifice; 
- lucrători de la CFR - Staţia Piatra Neamţ au acţionat pentru refacerea terasamentului căii ferate. 
 
  A.1.2. Caniculă - 2 
 
  În perioadele 02 - 04.08.2010 şi 12 - 16.08.2010 vremea a fost călduroasă, caniculară în 
cursul după-amiezelor, indicele de confort termic atingând şi depăşind pragul critic de 80 de unităţi. 
  Măsuri luate: 
 
- au fost transmise 6 atenţionări meteorlogice COD GALBEN – CANICULĂ către membrii CJSU 
şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 

- I.S.U.J. Neamţ a monitorizat evoluţia fenomenului. 
 

 
 
 B. SITUAŢII DE URGENŢĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANŞĂRII RISCURILOR 

TEHNOLOGICE – poluări ale solului – 1 
 
  În data de 17.08.2010, ora 11.00, la S.C. Ga Pro Co Chemicals S.A. Săvineşti a avut loc o 
scurgere de amoniac lichid pe sol ca urmare a unei defecţiuni survenite la presetupa unui ventil la 
rampa de încărcare nr. 2, pe timpul executării operaţiunilor de încărcare a cisternelor CF cu 
amoniac lichid din depozitul mic al societăţii. În timpul incidentului nu s-a înregistrat nicio depăşire 
a concentraţiei de amoniac în perimetrul periuzinal. 
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Măsuri luate: 

- a fost remediată defecţiunea de către personalul aflat la locul de muncă; 
- au fost prelevate probe şi s-au efectuat măsurători; 
- au fost anunţate dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, Agenţia de 
Protecţie a Mediului Neamţ şi Comisariatul Judeţean Neamţ Gărzii de Mediu; 
- au fost monitorizate perimetrele uzinal şi periuzinal până la ora 17.30. 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
                                                             Colonel 
                                                                         NIŢICĂ IOAN 
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