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A N A L I Z A  S T A T IS T I C Ă
A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

PRODUSE ÎN SEMESTRUL I 2017

În semestrul I 2017, în zona de competenţă a Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ s-au produs 
5493 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor 
profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă (în medie 
30,35 intervenţii/zi), numărul evenimentelor la care s-a intervenit cu 
forţe specializate crescând cu 7,20% faţă de perioada similară din 
anul anterior când s-au produs 5124 de evenimente.

În semestrul I 2017, în zona de competenţă a Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ s-au produs 
5493 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor 
profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă (în medie 
30,35 intervenţii/zi), numărul evenimentelor la care s-a intervenit cu 
forţe specializate crescând cu 7,20% faţă de perioada similară din 
anul anterior când s-au produs 5124 de evenimente.
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*Alte situaţii de urgenţã: misiuni pirotehnice, alunecãri de teren, fenomene meteo periculoase, înlãturarea 
efectelor inundaţiilor, avarii la utilitãţi publice etc.
** Asistenţã persoane: degajãri de persoane în urma exploziilor, prãbuşirii sau accidentelor de muncã şi
rãmase blocate în apartament, ascensor, la înãlţime etc.

*** Acţiuni pentru protecţia comunitãţilor: asigurare mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la accidente
de circulaţie şi pe timpul desfãşurãrii de evenimente publice, protecţia mediului, salvãri de animale, activităţi
de recunoaşteri în teren, exerciţii cu forţe şi mijloace în teren    etc.

Deasemenea, forţele noastre de intervenţie au mai fost solicitate în  280 situaţii, la care însă nu s-a
intervenit din diverse motive: 

echipajele au fost întoarse din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora la
locul evenimentului în 62 situaţii, din care 38 la echipajele de stingere şi 24 la echipajele SMURD;

echipajele au ajuns la locul evenimentului, însă nu au acţionat în 149 situaţii, deoarece 90
situaţii  au fost  rezolvate  de cetăţeni,  salariaţi,  SVSU/SPSU sau nu a  mai  fost  cazul,  iar  în  59 situaţii
persoanele au refuzat evaluarea medicală de specialitate;

echipajele au ajuns la adresa indicată, dar au constatat că evenimentul nu s-a produs sau
pacientul nu exista în 69 situaţii, din care 39 la echipajele de stingere şi 30 la echipajele SMURD.

   

                În  semestrul I 2017, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au acţionat la  1789
intervenţii (cu excepţia intervenţiilor echipajelor de descarcerare şi prim ajutor calificat S.M.U.R.D.), dintre
care:

 226 pentru stingerea incendiilor (12,63%), din care:
 73 incendii stinse de o singură subunitate;
 148 incendii stinse de o subunitate în cooperare cu servicii voluntare;
 2 incendii stins de o subunitate în cooperare cu servicii voluntare şi private;
 2 incendii stins de mai multe subunităţi în cooperare cu servicii voluntare;
 1 incendiu stins de subunităţi din 2 sau mai multe ISUJ în cooperare cu servicii

voluntare şi private.
 56 misiuni pentru asistenţa persoanelor (3,13%);
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Participarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă din judeţul Neamţ a înregistrat o descreştere, acestea 
acţionând singure sau în sprijinul forţelor profesioniste pentru 226 
misiuni la incendii, 6 misiuni pentru salvări de animale, 87 misiuni 
pentru alte situaţii de urgenţă (inundaţii, asanarea şi distrugerea 
muniţiilor), 10 misiune pentru asistenţa persoanelor, 10 misiuni de 
asigurare/supraveghere zonă, 2 misiuni pentru protecţia mediului 
(spălare carosabil în urma unor accidente rutiere), 7 misiuni pentru 
alte intervenţii, 15 misiuni la exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, 
112 misiuni la activităţi de recunoaşteri în teren, numărul 
intervenţiilor scăzând cu 9,18%, de la 523 în 2016, la 475 în 2017.

Participarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă din judeţul Neamţ a înregistrat o descreştere, acestea 
acţionând singure sau în sprijinul forţelor profesioniste pentru 226 
misiuni la incendii, 6 misiuni pentru salvări de animale, 87 misiuni 
pentru alte situaţii de urgenţă (inundaţii, asanarea şi distrugerea 
muniţiilor), 10 misiune pentru asistenţa persoanelor, 10 misiuni de 
asigurare/supraveghere zonă, 2 misiuni pentru protecţia mediului 
(spălare carosabil în urma unor accidente rutiere), 7 misiuni pentru 
alte intervenţii, 15 misiuni la exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, 
112 misiuni la activităţi de recunoaşteri în teren, numărul 
intervenţiilor scăzând cu 9,18%, de la 523 în 2016, la 475 în 2017.

În semestrul I 2017 unitatea noastră a 
coordonat 2 misiuni de salvare din mediul montan de 
către Serviciul Public Salvamont Neamţ în masivul 
Ceahlău, la fel ca aceeaşi perioadă a anului trecut. 

În semestrul I 2017 unitatea noastră a 
coordonat 2 misiuni de salvare din mediul montan de 
către Serviciul Public Salvamont Neamţ în masivul 
Ceahlău, la fel ca aceeaşi perioadă a anului trecut. 
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 412 alte situaţii de urgenţă (23,03%);
 119 incendii de vegetaţie şi altele (6,65%);
 135 alte intervenţii (7,55%);
 163  misiuni  de  asigurare/supraveghere  zonă  de  producere  probabilă  a  situaţiilor  de

urgenţă (9,11%);
 6 misiuni pentru protecţia mediului (0,34%);
 35 misiuni pentru salvări de animale (1,96%):
 27 misiuni la exerciţii cu forţe şi mijloace în teren (1,51%);
 610 misiuni  de recunoaşteri  în  teren şi  activităţi  de educare  şi  instruire  în  domeniul

situaţiilor de urgenţă (34,10%).
                Comparativ cu perioada similară din anul 2016, numărul intervenţiilor la care au acţionat serviciile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă a crescut cu 31,35%, de la 1362 în 2016 la 1789 în 2017.

În semestrul I 2017, numărul de incendii produse în zona de competenţă a unităţii a scăzut, respectiv
cu 2,16%, de la 231 în semestrul I 2016, la 226 în semestrul I 2017 (în medie 0,9/zi).

Statistica incendiilor pe unităţi administrativ-teritoriale

Nr.
crt.

Localitatea

Incendii Incendii de vegetaţie şi altele

2016 2017 Dinamică 2016 2017 Dinamică
1. AGAPIA 1 1 0 3 2 -1
2. ALEXANDRU CEL BUN 7 4 -3 4 4 0
3. BAHNA 2 1 -1 1 0 -1
4. BALTATESTI 1 2 1 2 0 -2
5. BICAZ 7 1 -6 0 2 2
6. BICAZ-CHEI 0 0 0 0 0 0
7. BICAZU ARDELEAN 1 3 2 2 0 -2
8. BÎRA 2 2 0 0 1 1
9. BIRGAUANI 2 1 -1 3 1 -2
10. BODESTI 0 5 5 1 1 0
11. BOGHICEA 1 2 1 0 0 0
12. BORCA 2 4 2 0 0 0
13. BORLESTI 6 10 4 2 2 0
14. BOTESTI 0 2 2 0 0 0
15. BOZIENI 0 1 1 1 0 -1
16. BRUSTURI 1 1 0 5 5 0
17. CEAHLAU 2 1 -1 2 1 -1
18. CINDESTI 5 2 -3 1 0 -1
19. CORDUN 3 1 -2 1 0 -1
20. COSTISA 0 0 0 0 0 0
21. CRACAOANI 6 0 -6 3 6 3
22. DAGÂTA (jud. Iaşi) 2 3 1 2 0 -2
23. DAMUC 0 1 1 0 0 0
24. DOBRENI 2 2 0 1 1 0
25. DOCHIA 2 0 -2 0 0 0
26. DOLJESTI 2 0 -2 0 1 1
27. DRAGANESTI 1 1 0 0 0 0
28. DRAGOMIRESTI 0 1 1 0 1 1
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II. INTERVENŢIA LA INCENDII
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Nr.
crt.

Localitatea

Incendii Incendii de vegetaţie şi altele

2016 2017 Dinamică 2016 2017 Dinamică
29. DULCESTI 1 2 1 0 1 1
30. DUMBRAVA ROSIE 7 5 -2 3 2 -1
31. FARCASA 1 1 0 1 0 -1
32. FAUREI 1 0 -1 0 1 1
33. FILIPESTI (jud. Bacău) 0 1 1 0 1 1
34. GADINTI 3 2 -1 1 2 1
35. GHERAESTI 1 2 1 1 0 -1
36. GHINDAOANI 1 0 -1 3 4 -1
37. GIRCINA 4 3 -1 2 3 1
38. GIROV 2 4 2 1 3 2
39. GRINTIES 3 0 -3 0 0 0
40. GRUMAZESTI 2 1 -1 1 2 1
41. HANGU 2 0 -2 3 1 -2
42. HORIA 2 4 2 2 2 0
43. ICUSESTI 3 2 -1 0 0 0
44. ION CREANGA 2 2 0 1 2 1
45. MARGINENI 4 3 -1 0 0 0
46. MIRCESTI (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0
47. MOLDOVENI 1 1 0 0 0 0
48. NEGRESTI 1 3 2 0 1 1
49. ONICENI 3 3 0 0 2 2
50. PANCESTI 0 1 1 1 1 0
51. PASTRAVENI 5 5 0 0 2 2
52. PETRICANI 5 2 -3 7 3 -4
53. PIATRA NEAMT 27 30 3 18 14 -4
54. PIATRA SOIMULUI 2 4 2 0 1 1
55. PINGARATI 1 1 0 3 3 0
56. PIPIRIG 5 4 -1 2 2 0
57. PODOLENI 2 1 -1 0 0 0
58. POIANA TEIULUI 1 5 4 5 1 -4
59. POIENARI 0 1 1 1 0 -1
60. RACHITEN (jud. Iaşi) 0 0 0 0 0 0
61. RAUCESTI 2 5 3 1 3 2
62. RAZBOIENI 1 2 1 0 0 0
63. REDIU 4 1 -3 0 0 0
64. ROMAN 22 14 -8 7 6 -1
65. ROMANI 0 2 2 1 1 0
66. ROZNOV 5 3 -2 1 1 0
67. RUGINOASA 1 0 -1 0 1 1
68. SABAOANI 2 3 1 0 2 2
69. SAGNA 0 3 3 0 0 0
70. SAVINESTI 2 4 2 2 3 1
71. SECUIENI 2 0 -2 1 1 0
72. STANITA 1 1 0 1 0 -1
73. STEFAN CEL MARE 1 1 0 0 1 1
74. TAMASENI 3 3 0 1 0 -1
75. TANSA (jud.Iaşi) 0 0 0 0 0 0
76. TARCAU 2 0 -2 1 2 1
77. TASCA 2 2 0 0 0 0
78. TAZLAU 1 9 8 0 0 0
79. TIBUCANI 3 3 0 1 1 0
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Nr.
crt.

Localitatea

Incendii Incendii de vegetaţie şi altele

2016 2017 Dinamică 2016 2017 Dinamică
80. TIMISESTI 1 4 3 3 0 -3
81. TIRGU NEAMT 10 8 -2 9 8 -1
82. TRIFESTI 3 4 1 2 6 4
83. TUPILAŢI 0 0 0 1 0 -1
84. URECHENI 0 1 1 2 0 -2
85. VALEA URSULUI 1 2 1 0 0 0
86. VALENI 4 0 -4 0 0 0
87. VINATORI-NEAMT 6 5 -1 5 0 -5
88. ZANESTI 2 1 -1 1 1 0

Total 231 226 -5 130 119 -11

1. DISTRIBUŢIA INCENDIILOR URBAN-RURAL ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

2.  PONDEREA LA INCENDII   
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Filipeşti
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0

În continuare, incidenţa producerii 
incendiilor este mai mare în mediul rural, iar 
una din principala cauză a izbucnirii acestora 
o reprezintă instalaţiile electrice defecte.

În continuare, incidenţa producerii 
incendiilor este mai mare în mediul rural, iar 
una din principala cauză a izbucnirii acestora 
o reprezintă instalaţiile electrice defecte.

Din totalul de 226 incendii la care au intervenit forţele 
profesioniste, 222 incendii s-au produs pe teritoriul 
judeţului Neamţ, 1 pe teritoriul judeţului Bacău 
(comuna Filipeşti) şi 4 pe teritoriul judeţului Iaşi 
(comuna Dagâţa). Din cele 222 incendii produse 
în judeţul Neamţ, 56 s-au produs în mediul urban 
(25,23% din totalul incendiilor) şi 166 în mediul rural 
 (74,77% din totalul incendiilor).

Din totalul de 226 incendii la care au intervenit forţele 
profesioniste, 222 incendii s-au produs pe teritoriul 
judeţului Neamţ, 1 pe teritoriul judeţului Bacău 
(comuna Filipeşti) şi 4 pe teritoriul judeţului Iaşi 
(comuna Dagâţa). Din cele 222 incendii produse 
în judeţul Neamţ, 56 s-au produs în mediul urban 
(25,23% din totalul incendiilor) şi 166 în mediul rural 
 (74,77% din totalul incendiilor).
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Semestrul I 2016                           Semestrul I 2017
 229  incendii                  222 incendii

-3,06% 

3.   SITUAŢIA  COMPARATIVĂ A CAUZELOR CELE  MAI  IMPORTANTE  A
INCENDIILOR (ALTELE DECÂT CELE DE VEGETAŢIE), ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

Tip cauză de incendiu 2016 2017 Dinamica

Acţiune intenţionată 21 23 2
Diverse  aparate  electrice  de  gătit,  de  încălzire  sub  tensiune
nesupravegheate sau sau diverse instalaţii electrice defecte 23 26 3
Autoaprindere 4 2 -2
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit 16 14 -2
Coş, burlan  de fum defect sau necuraţat 33 36 3
Conductor, cablu elecctric defect, neizolat corespunzător 43 40 -3
Foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) 12 8 -4
Focul deschis 17 15 -2
Fumatul 24 17 -7
Jocul copiilor cu focul 3 4 1
Mijloace de încălzire nesupravegheate 12 3 -9
Nedeterminate (în curs de stabilire) 0 1 1
Scântei mecanice 1 1 0
Sudură 5 5 0
Scăpări de gaze, scurgeri produse inflamabile 4 5 1
Trăsnet şi alte fenomene naturale 3 3 0
Alte cauze 8 19 11
TOTAL 229 222 -7
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Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost 
estimate la cca. 541 mii lei, însă intervenţia serviciilor 
 profesioniste şi voluntare a condus la limitarea 
pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de 
cca. 1.968 mii lei.

Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost 
estimate la cca. 541 mii lei, însă intervenţia serviciilor 
 profesioniste şi voluntare a condus la limitarea 
pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de 
cca. 1.968 mii lei.
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 În semestrul I 2017 au fost salvate 5 persoane (1 copil şi 4 persoane adulte), 14 persoane adulte au

fost  rănite  şi  1  persoană adultă  a decedat  ca urmare a producerii  incendiilor, spre deosebire de aceeaşi
perioadă a anului trecut când 3 persoane au decedat, 1 persoană a fost salvată şi 5 persoane au fost rănite. 

Repartiţia incendiilor pe tipuri de proprietăţi este următoarea:

4. DISTRIBUŢIA PE RAMURI ECONOMICE A INCENDIILOR PRODUSE ÎN
JUDEŢUL NEAMŢ
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22 incendii Domeniul privat român;
 3 incendii Domeniul privat străin;
 5 incendiu Domeniul privat al statului, judeţului, localităţii;
 6 incendii Domeniul public al statului, judeţului, localităţii;
 186  incendii         Proprietăţi individuale (gospodării, mij. transport şi 

terenuri în afara perimetrului gosp. cetăţeneşti.

22 incendii Domeniul privat român;
 3 incendii Domeniul privat străin;
 5 incendiu Domeniul privat al statului, judeţului, localităţii;
 6 incendii Domeniul public al statului, judeţului, localităţii;
 186  incendii         Proprietăţi individuale (gospodării, mij. transport şi 

terenuri în afara perimetrului gosp. cetăţeneşti.
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Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 39,62, iar media incendiilor la mia de kilometri
pătraţi a fost de 38,33.

      Distanţa medie parcursă este de 15,69 km pe unitate (faţă de 15,14 km în semestrul I 2016).
     Timpul mediu de răspuns la incendii a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă a fost de 17

minute şi 16 secunde (faţă de 16 minute şi 58 secunde în semestrul I 2016). 
    Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost în această

perioadă de 53 km/h (faţă de 50 km/h în semestrul I 2016).
    Durata medie de intervenţie la incendii a fost de 76 minute şi 37 secunde

(faţă de 75 minute şi 5 secunde în semestrul I 2016). 
    În perioada analizată, la cele 1802 intervenţii la care au acţionat serviciile

profesioniste  (cu  excepţia  intervenţiilor  S.M.U.R.D.) au  participat  11682
persoane, pe următoarele categorii:
 Personal  al  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  “Petrodava”  al

judeţului Neamţ:
- 117 ofiţeri;
- 18 maiştri militari;
- 8355 subofiţeri.

 Personal al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Neamţ:
-  743 poliţişti.

 Personal al Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Neamţ:
- 189 jandarmi.

 Alte categorii de personal:
- 1178 pompieri din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
- 1082 alte persoane-cetăţeni.
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       La cele  1802 intervenţii  au participat  8490 de ofiţeri,  maiştri  militari  şi  subofiţeri  din cadrul
Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  “Petrodava”  al  judeţului  Neamţ,  realizându-se  o  medie  de
aproximativ 4,71 militari/intervenţie.

Deasemenea ponderea personalului I.S.U.J. Neamţ participant la intervenţii din totalul participanţilor
este de 72,68%.

5.  INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI ALTELE
În semestrul I 2017, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 119 incendii de vegetaţie

uscată  şi  altele  (deşeuri  menajere),  spre  deosebire  de  aceeaşi  perioadă  a  anului  anterior  când  au  fost
înregistrate 130 incendii de vegetaţie.

 

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat şi terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D.
Neamţ au executat misiuni pentru:

acordarea primului ajutor calificat şi a asistenţei medicale de urgenţă – 3367 misiuni;
descarcerarea la accidente rutiere – 29 misiuni;
asistenţa persoanelor blocate în apartamente – 6 misiuni;
asistenţa persoanelor degajate din alte situaţii – 3 misiuni;
asistenţa persoanelor căzute în locuri publice – 2 misiune;
alte intervenţii – 4.
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III. INTERVENŢIA LA DESCARCERARE, PRIM AJUTOR 
CALIFICAT ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ

DINAMICA INTERVENŢIILOR SMURD
Numărul solicitărilor pentru acordarea primului 

ajutor calificat, a asistenţei medicale de urgenţă sau pentru 
efectuarea operaţiunilor de descarcerare a fost în scădere 
în semestrul I 2017, fiind executate 3411 de misiuni (din 
care 705 intervenţii ale echipajelor de terapie intensivă 
mobilă), spre deosebire de semestrul I 2016, când au fost 
executate 3530 misiuni (din care 805 intervenţii ale 
echipajului de terapie intensivă mobilă).

DINAMICA INTERVENŢIILOR SMURD
Numărul solicitărilor pentru acordarea primului 

ajutor calificat, a asistenţei medicale de urgenţă sau pentru 
efectuarea operaţiunilor de descarcerare a fost în scădere 
în semestrul I 2017, fiind executate 3411 de misiuni (din 
care 705 intervenţii ale echipajelor de terapie intensivă 
mobilă), spre deosebire de semestrul I 2016, când au fost 
executate 3530 misiuni (din care 805 intervenţii ale 
echipajului de terapie intensivă mobilă).
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2. PERSOANE ASISTATE DE ECHIPAJELE SMURD :

   011

     

mai multe persoane asistate, cu  4,02%
Cele mai multe intervenţii ale echipajelor SMURD au fost înregistrate în mediul rural, fiind executate

2157 intervenţii, în mediul urban fiind executate 1254 misiuni.
3. ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ

Timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor medical de urgenţă, terapie intensivă mobilă
şi ale echipajelor de descarcerare a fost de 15 minute şi 24 secunde (faţă de 13 minute şi 25 secunde în
semestrul I 2016), iar  timpul mediu de intervenţie de  44 minute şi 18 secunde (faţă 43 minute şi 35
secunde în semestrul I 2016).

Timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor medical de urgenţă, terapie intensivă mobilă
şi al echipajelor de descarcerare în mediul urban a fost de 6 minute şi 45 secunde (faţă de 6 minute şi 30
secunde în semestrul I 2016), iar în mediul rural a fost de 20 minute şi 26 secunde (faţă 19 minute şi 18
secunde în semestrul I 2016).
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IV. INTERVENŢII PIROTEHNICE

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ a 
executat 35 misiuni, din care 26 misiuni de asanare a 
teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul 
celui de-al doilea război mondial, 3 misiuni de 
distrugere a muniţiei asanate şi 6 misiuni de distrugere 
a gheţarilor de pe râul Bistriţa, spre deosebire de 
aceeaşi perioadă a anului anterior când au fost 
executate 43 misiuni, din care 41 misiuni de asanare a 
teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul 
celui de-al doilea război mondial şi 2 misiuni de 
distrugere a muniţiei.

Raportat la aceeaşi perioadă din 2016, numărul 
acţiunilor de protecţie civilă a scăzut cu 18,60%, de la 
43 în 2016 la 35 în 2017.

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ a 
executat 35 misiuni, din care 26 misiuni de asanare a 
teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul 
celui de-al doilea război mondial, 3 misiuni de 
distrugere a muniţiei asanate şi 6 misiuni de distrugere 
a gheţarilor de pe râul Bistriţa, spre deosebire de 
aceeaşi perioadă a anului anterior când au fost 
executate 43 misiuni, din care 41 misiuni de asanare a 
teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul 
celui de-al doilea război mondial şi 2 misiuni de 
distrugere a muniţiei.

Raportat la aceeaşi perioadă din 2016, numărul 
acţiunilor de protecţie civilă a scăzut cu 18,60%, de la 
43 în 2016 la 35 în 2017.
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I. INCENDII
1. În data de 01.01.2017, la ora 06:23, Dispeceratul ISU-Ambulanţă Neamţ a fost anunţat, prin apel la

„112”, despre izbucnirea unui incendiu la o pensiune din loc. Bistriţa, com. Alexandru cel Bun. La
locul intervenției s-au deplasat 3 ofiţeri şi 49 subofiţeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra
Neamț - cu cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la
înălţime,  1  autospecialaă  de  capacitate  medie,  1  ambulanţă  SMURD.  În  sprijinul  forţelor  de
intervenţie, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Roman s-a deplasat 1 autospecială de capacitate
medie cu 5 subofiţeri. În urma incendiului au ars : acoperișul tip şarpantă confecţionat din astereală
lemn cu izolaţie  vată minerală  şi învelitoare ţiglă metalică pe aprox. 300 m2,  diverse obiecte de
mobilier, lenjerie de resort turistic din 3 camere, 6 televizoare, spaţiu depozitare lenjerie, covoare, iar
la etajul I au ars: obiecte de mobilier, lenjerie de resort turistic din 3 camere, diverese obiecte de
mobilier  aferente  holului.  S-au  degradat  tavanele  de  la  etajul  I şi  tavanele  de  la  parter,  ferestre
termopan aferente la 3 camere şi baie. 
Cauza probabilă a incendiului: aparat electric de încălzire lăsat sub tensiune.

1. În data de 29.01.2017, la ora 04.54, Dispeceratul Integrat ISU-Ambulanță al județului Neamț a fost
anunțat prin SNUAU 112 despre producerea unui incendiu la fabrica de prelucrarea a laptelui din
comuna Păstrăveni. La locul evenimentului s-au deplasat 1 ofițer, 12 subofiţeri cu 2 autospeciale de
stingere  cu  apă  şi  spumă  din  cadrul  Detașamentului  de  pompieri  Târgu Neamț  iar  de  la  SVSU
Păstrăveni 3 voluntari cu 1 autospecială de stins incendii. S-a procedat la stingerea incendiului, în
urma căruia au ars o hală de producție pe o suprafață de cca 400 mp, o afumătoare cu structura din
lemn, pe o suprafață de cca 12 mp, instalațiile electrice, instalația de încălzire și ventilație aferentă
spațiului,  10 utilaje de prelucrare a laptelui,  articole de igienizare a spațiului,  ambalaje, tâmplărie
PVC, izolația acoperișului din vată minerală și șarpante din mase plastice.
S-au deteriorat spațiile din interiorul fabrici pe o suprafață de 1500 mp, instalația sanitară, tâmplărie
PVC, cca 20000 kg preparate din lapte, ambalaje din mase plastice, liniile de îmbuteliere iaurturi,
vase și utilaje de prelucrare a laptelui, tabla acoperișului pe o suprafață de cca 1000 mp, obiecte de
mobilier, echipamente de protecție personal și rafturile de depozitare produse lactate.
Cauza  probabilă  a  incendiului:  echipamente  de  iluminat  electric  defecte,  neizolate,  amplasate
necorespunzător.

2. În data de 05.02.2017, ora 07:00, la nivelul comunei Poiana Teiului,  judeţul Neamţ,   s-a întrunit
comitetul local pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a aglomerărilor de ghețuri pe râul Bistriţa între
satele  Dreptu -  Săvineşti  -  Poiana Teiului.  Datorită  faptului  că din amonte,  de pe raza judeţului
Suceava,  s-au dislocat  însemnate cantităţi  de gheaţă,  exista  riscul producerii  de inundaţii  pe raza
satelor Dreptu-Săvineşti - Galu - Poiana Teiului, fiind expuse locuinţele cetăţenilor din apropierea
râului Bistriţa.  Ca urmare a blocajului  produs de aglomerările de ghețuri  pe porțiunea dintre loc.
Dreptu și loc. Săvinești, pe raza localității Galu din com.  Poiana Teiului au fost inundate cca. 2 ha de
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teren agricol din afara perimetrului gospodăriilor (nivelul apei cca 20 cm). La locul evenimentului s-
au  deplasat  4  ofițeri,  10  subofițeri  ai  I.S.U.  Neamț  împreună  cu  Șefii  Serviciilor  Voluntare  ale
comunelor  Borca,  Farcașa  respectiv  Poiana  Teiului  care  au  executat  activități  de  alarmare  a
populației, în vederea prevenirii producerii unor situații de urgență ce impun evacuarea populației din
zonele  afectate.  În zona Topoliceni  pirotehniştii  din  cadrul  I.S.U. Neamţ  au executat  misiuni  de
distrugere a blocurilor de gheaţă formate în aval  de Barajul Topoliceni pe raza localității Topoliceni
din  com.  Poiana  Teiului.  Nu  au  fost  victime  sau  pagube  materiale.  S-au  întreprins  măsuri  prin
monitorizarea/patrularea  permanentă  în  zonele  de  risc  şi  alarmarea  /  evacuarea  populaţiei  dacă
situația o impune.

3. În data de 11.06.2017, la ora 12:24, Dispeceratul Integrat ISU - Ambulanță al județului Neamț a fost
anunțat prin numărul unic pentru apeluri  de urgență  „112” despre producerea unui incendiu la o
locuinţă  în  municipiul  Roman,  str.  Smirodava.  Pentru  localizarea  și  stingerea  incendiului  s-au
deplasat opt pompieri militari cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD
din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman. Ajunşi la locul evenimentului salvatorii romaşcani au
îndepărtat oala uitată pe aragaz în care era pus un biberon la sterilizat, au deschis ferestrele locuinţei
şi cele de pe casa scării pentru evacuarea fumului, au intervenit pentru evaluarea medicală primară a
unei femei şi a bebeluşului acesteia care au fost evacuaţi din imobil. Au mai fost evaluate medical
aproximativ 12 persoane care s-au autoevacuat, nefiind necesare manevre specifice sau transport la
spital. 
Cauza probabilă a incendiului: aparat de gătit nesupravegheat. 

4. În data de 22.06.2017, la ora 22:19, Dispeceratul Integrat ISU - Ambulanță al județului Neamț a fost
anunțat  prin  numărul  unic  pentru  apeluri  de  urgență  „112”  despre  producerea  unui  incendiu  un
operator  economic  care are  ca obiect  de activitate  depozitarea buteliilor  de aragaz,  în  localitatea
Săvineşti,  pe fosta  platformă industrială.  Pentru localizarea și  stingerea incendiului  s-au deplasat
cinci ofiţeri şi nouăsprezece subofiţeri cu cinci autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie
şi  salvare  la  înălţime,  o  ambulanţă  SMURD(EPA)  şi  o  autospecială  de  comandă  din  cadrul
Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, doi pompieri voluntari cu o autospecială de stingere de la
SVSU Roznov şi doi pompieri cu o autospecială de stingere de la SPSU Sc. GA PRO CO Chemicals
SA – Săvineşti. Ajunşi la locul producerii evenimentului foţele au constatat că incendiul se manifesta
la un container metalic, în care se afla o substanţă chimică(aprox. 20 kg), la o distanţă de aproximativ
20 m de rastelele de depozitare a aproximativ 1000 de butelii de aragaz. La locul intervenţie a fost
mobilizată şi autospeciala CBRN de la ISU Bacău. În urma incendiului a ars substanţa chimică cca.
20 kg şi 15 l de motorină.  
Cauza probabilă a incendiului: în curs de stabilire. 

II. MISIUNI PIROTEHNICE 
1. În data de  15.06.2017, la ora 12:38, în pădurea „Arinosu” din  din localitatea Ion Creangă au fost

decoperite elemente de muniţie neexplodate, de echipa pirotehnică, pe timpul desfăşurării pregătirii
de  specialitate  în  teren.  Echipa  pirotehnică,  formată  din  doi  subofițeri,  cu  o  autospecială  pentru
intervenții pirotehnice, au ridicat opt focoase pentru lovituri de aruncător provenite din Al Doilea
Război Mondial, în vederea depozitării şi, ulterior, a distrugerii. Echipa pirotehnică a verificat zona
cu detectorul de metale pe o suprafaţă de 800 m2 şi nu a mai descoperit alte elemente de muniţie.

III. MISIUNE DE ASISTENŢA  PERSOANELOR. 
1. În data de 22.06.2017, la ora 13:57, Dispeceratul Integrat ISU - Ambulanță al județului Neamț a fost

anunțat prin numărul unic pentru apeluri de urgență „112”  despre faptul că un bărbat a fost surprins
de un mal de pământ în localitatea Negreşti. La locul indicat de apelant, s-au deplasat trei ofiţeri şi
şapte  subofiţeri,  cu  o  autospecială  de  stingere  şi  o  ambulanţă  SMURD  (TIM) din  cadrul
Detașamentului  de  Pompieri  Piatra  Neamţ.  Salvatorii,  au  intervenit  folosind  corzile  de  salvare,
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săpând de jur – împrejurul victimei concomitent cu sprijinirea malurilor. Pe toată durata intervenţiei
victima a fost conştientă, starea de sănătate fiind monitorizată de medicul de pe ambulanţa SMURD
de terapie intensivă mobilă. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost scos în jurul orei 16:00 în stare de
conştienţă,  fiind predată echipajului SMURD(TIM) care a transportat victima la Spitalul Judeţean
Neamţ.
                  

             
A.1. Situaţii de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase – 22
A.1.1.  Furtuni şi viscol – 7
a) Furtuni - vânt puternic şi/sau precipitaţii masive – 7
1. Intensificările de vânt din perioada  05 – 06.01.2017, au cauzat afectarea parţială a unei linii de medie
tensiune,  20 de posturi  de transformare şi  întreruperea temporară a alimentării  cu energie electrică în 9
localităţi (Băneasa, Bozieni, Cuci, Iucşa, Bunghi, Poienari, Patricheni, Tălpălăi, Pânceşti), un număr de 2156
consumatori fiind afectaţi de lipsa energiei electrice.
2. Intensificările  de vânt  din  perioada  07 –  08.01.2017,  au  cauzat  afectarea parţială  a  2  linii  de  medie
tensiune,  36  posturi  de  transformare  şi  întreruperea  temporară  a  alimentării  cu  energie  electrică  în  14
localităţi (Poienile Oancei, Căuşeni, Stăniţa, Chicerea, Vlădnicele, Negreşti, Todireni, Ghidion, Veja, Miron
Costin,  Climeşti,  Bogzeşti,  Hociungi, Moldoveni),  un număr de 2505 consumatori  fiind afectaţi  de lipsa
energiei electrice.
3. Intensificările  de vânt  din  perioada  08 –  09.01.2017,  au  cauzat  afectarea parţială  a  2  linii  de  medie
tensiune,  45  posturi  de  transformare  şi  întreruperea  temporară  a  alimentării  cu  energie  electrică  în  16
localităţi  (Căuşeni, Moldoveni, Hociungi, Miron Costin,  Vulpăşeşti,  Negreşti,  Stăniţa,  Todireni, Ghidion,
Veja, Poienile Oancei, Vlădnicele, Chicerea, Climeşti, Bogzeşti, Bîrjoveni), un număr de 4623 consumatori
fiind afectaţi de lipsa energiei electrice.
4. Intensificările de vânt din perioada  13 – 14.01.2017, au cauzat afectarea parţială a unei linii de medie
tensiune, 3 posturi de transformare şi întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică în 3 localităţi
(Bătrâneşti, Rocna, Chilii), un număr de 525 consumatori fiind afectaţi de lipsa energiei electrice.
5. Intensificările de vânt din  08.02.2017, au cauzat afectarea parţială a unei linii de medie tensiune, 4 de
posturi de transformare şi întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică în 1 localitate (Izvorul
Alb), un număr de 213 consumatori fiind afectaţi de lipsa energiei electrice.
6. Intensificările de vânt din  19.03.2017, au cauzat afectarea parţială a unei linii  de medie tensiune cu 6
posturi de transformare din 1 localitate (Dumbrava Roşie), fiind afectaţi de lipsa energiei electrice un număr
de 449 consumatori.
7. Intensificările de vânt din  24.03.2017, au cauzat afectarea totală a unei linii de medie tensiune, cu 49
posturi  de  transformare  din  6  localităţi  (Trifeşti,  Secuieni,  Hârleşti,  Cordun,  Başta,  Cotu  Vameş),  fiind
afectaţi de lipsa energiei electrice un număr de 3238 consumatori.
A.1.2.  Căderi masive de zăpadă – 4
a) Ninsori abundente – 1
1. Ninsorile abundente din perioada 19 – 21.04.2017, au cauzat afectarea a 23 linii de medie tensiune cu 576
posturi de transformare din 64 localităţi, fiind afectaţi de lipsa energiei electrice un număr total de 41138
consumatori.
         b) Blocare căi rutiere şi feroviare – 3
1.  Căderile  masive  de  zăpadă  din  08.01.2017 au  cauzat  blocarea  DN  15D,  administratorul  drumului
împreună cu Biroul Poliţiei Rutiere hotărând închiderea circulaţiei rutiere pe acesta în intervalul 08.01.2017,
ora 20:00 – 09.01.2017, ora 06:00.
2. Căderile masive de zăpadă din 09.01.2017 au cauzat blocarea DC 83, între localităţile Icuşeşti şi Băluşeşti,
precum şi între localităţile Băluşeşti şi Mesteacăn, fapt ce a determinat izolarea unui număr total de 1491

Pagina 13 din 14

 

    NESECRET



NESECRET
persoane  din  localităţile  Icuşeşti  (125  persoane),  Băluşeşti  (1148  persoane),  Itrineşti  (125  persoane)  şi
Mesteacăn (93 persoane).
3. Ca urmare a producerii fenomenelor meteo periculoase în ziua de 21.04.2017, au fost blocate, temporar,
următoarele:

 drumuri naţionale: DN 15 C;
 drumuri judeţene: DJ 155G (Cârligi – Bodeşti), DJ 156 A (Dobreni – Căciuleşti), DJ 157 (Horia –

Trifeşti – Climeşti), DJ 207 C (Horia – Valea Ursului);
 drumuri comunale: DC 84 (Băluşeşti – Chilii);
 căi ferate: CF 507 Bacău – Bicaz: km 79 + 200 – 84 + 750 (între staţiile Pîngăraţi – Bicaz).

A.1.3.  Inundaţii – 11
a)  Inundaţii  ca  urmare  a  revărsărilor  naturale  ale  cursurilor  de  apă cauzate  de  creşterea  debitelor
provenite din topirea bruscă a stratului de zăpadă – 2 
1. În data de 02.03.2017, topirea bruscă a stratului de zăpadă a cauzat creşterea debitelor pârâului Dămuc,
producând o inundaţie ce a afectat drumul sătesc 3 pe o lungime de aprox. 80 m (surparea acostamentului şi
parapetului de protecţie).
2. În perioada  25 – 27.04.2017, topirea bruscă a stratului de zăpadă a cauzat creşterea nivelului debitului
râului Ozana, afectând un pod şi infrastructura de protecţie a acestuia. 
b) Inundaţii  ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de blocajele produse de
gheţuri – 1
   1. Fenomenul de zăpor a cauzat formarea de blocaje de gheaţă pe cursului râului Bistriţa, în amonte de
barajul Izvorul Muntelui. În data de 06.02.2017, blocajele de gheaţă au cauzat revărsarea râului Bistriţa şi
inundarea unei  suprafeţe  de aproximativ 2 ha de teren agricol  în  satul  Galu,  comuna Poiana Teiului,  şi
afectarea împrejmuirilor proprietăţilor cetăţenilor din satul Pârâul Fagului, din aceeaşi comună, pe o lungime
totală de aproximativ 500 metri.
c) Inundaţii prin scurgeri de pe versanţi – 8
1. În perioada 10 – 15.03.2017, în urma inundaţiilor cauzate de scurgerile de pe versanţi, în comuna
Poienari au fost afectate următoarele: DC 199 pe o lungime de 1,2 km, DC 81 pe o lungime de 1 km şi
drumuri săteşti, pe o lungime totală de 0,335 km.     
2. Intervalul 08 – 09.05.2017, s-a caracterizat prin căderi de precipitaţii pe spaţii restrânse, punctiform, local
cu  caracter  de  aversă,  depăşindu-se  pragurile  de  precipitații  măsurate  la  stațiile  hidrometrice  dotate  cu
dispozitive de măsurare a precipitațiilor. 
     În urma precipitaţiilor înregistrate, s-au produs scurgeri de pe versanţi şi local, creşteri de debite şi
niveluri pe cursurile de apă, care au dus la producerea de pagube la infrastructura rutieră (drumuri, podeţe)
din 2 comune (Borleşti şi Costişa). 
3. Intervalul 13 – 14.05.2017, s-a caracterizat din punct de vedere meteorologic prin căderi de precipitații sub
formă de averse care au acoperit toată suprafața județului. Cantităţile de precipitaţii au fost însemnate, astfel
că la multe staţii hidrometrice dotate cu sisteme de măsurare a precipitaţiilor au fost depăşite pragurile de
precipitații.
      Precipitațiile înregistrate sub formă de aversă au condus la scurgeri masive de pe versanți, creșteri de
debite și niveluri pe cursurile de apă, care, pe alocuri, au produs pagube la gospodării (cu precădere curți
inundate)  dar  în  special  la  infrastructura  rutieră  (drumuri,  poduri)  din  25  comune  (Doljeşti,  Stăniţa,
Drăgăneşti,  Răuceşti,  Timişeşti,  Tupilaţi,  Văleni,  Dulceşti,  Brusturi,  Agapia,  Grumăzeşti,  Petricani,
Ţibucani, Războieni, Dragomireşti, Bîrgăuani, Făurei, Ruginoasa, Trifeşti, Pîngăraţi, Girov, Ştefan cel Mare,
Mărgineni, Valea Ursului şi Oniceni). 
4. În intervalul  21 – 22.05.2017, pe spaţii  restrânse s-au semnalat averse de ploaie, local cu caracter de
aversă, fără a se depăşi pragurile de precipitaţii.
        În urma precipitaţiilor înregistrate, s-au produs scurgeri de pe versanţi şi izolat, creşteri de debite şi
niveluri pe cursurile mici de apă, care au dus la producerea de pagube, în special, la infrastructura rutieră
(drumuri, podeţe) din 1 comună (Dragomireşti). 
5. În intervalul  27 – 28.05.2017, pe spaţii  restrânse s-au semnalat averse de ploaie, local cu caracter de
aversă, fără a se depăşi pragurile de precipitaţii.
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        În urma precipitaţiilor înregistrate, s-au produs scurgeri de pe versanţi, care au dus la producerea de
pagube, în special, la infrastructura rutieră (drumuri, podeţe) din 1 comună (Valea Ursului). 
6. Intervalul 30 – 31.05.2017, s-a caracterizat din punct de vedere meteorologic prin căderi de precipitații pe
spații  restrânse,  local  cu  caracter  de  aversă,  depăşindu-se  pragurile  de  precipitaţii  măsurate  la  staţiile
hidrometrice dotate cu dispozitive de măsurare a precipitaţiilor.
       În urma precipitaţiilor înregistrate, s-au produs scurgeri de pe versanţi, care au dus la producerea de
pagube, în special, la infrastructura rutieră (drumuri, podeţe) din 4 comune (Bicaz Chei, Costişa, Dămuc şi
Podoleni). 
7. Intervalul 06 – 08.06.2017 s-a caracterizat din punct de vedere meteorologic prin căderi de precipitații pe
spații  restrânse,  local  cu  caracter  de  aversă,  depăşindu-se  pragurile  de  precipitaţii  măsurate  la  staţiile
hidrometrice dotate cu dispozitive de măsurare a precipitaţiilor.
      Precipitațiile înregistrate sub formă de aversă au condus la creșteri de debite și niveluri, scurgeri de pe
versanți,  care  au  produs  pagube,  în  special,  la  infrastructura  rutieră  (drumuri,  podețe)  și  la  lucrări
hidrotehnice din 5 unităţi administrativ – teritoriale (Bicaz, Hangu, Tarcău, Pîngăraţi şi Dumbrava Roşie).
8. Intervalul 17 – 18.06.2017 s-a caracterizat din punct de vedere meteorologic prin căderi de precipitații pe
spații  restrânse,  local  cu  caracter  de  aversă,  depăşindu-se  pragurile  de  precipitaţii  măsurate  la  staţiile
hidrometrice dotate cu dispozitive de măsurare a precipitaţiilor, astfel: la S.H. Frunzeni, r. Bistrița, 44,2 l/mp
în 175 min. şi S.H. Cazaci, r. Tarcău, 17,5 l/mp în 30 min.
       Precipitațiile înregistrate sub formă de aversă au condus la creșteri de debite și niveluri, scurgeri de pe
versanți, care au produs pagube la infrastructura rutieră (drumuri) în comuna Ion Creangă.
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