
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 

  COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 
privind instituirea unor măsuri post-eveniment, în urma poluării râului Bicaz pe 

raza comunei Tașca 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, 

Potrivit prevederilor: 

-  H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- PS-23-CON, procedura de sistem privind gestionarea situațiilor de urgență 

determinate de poluări pe cursurile de apă interioare; 

- Informarea primită de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț cu privire la 

evoluţia poluării râului Bicaz pe raza comunei Tașca; 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă planul de măsuri, pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai 

apei râului Bicaz, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va 

asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ. 

Art. 3. Prin aprobarea prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea măsurilor 

dispuse  prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 51 din 

04 mai 2021 privind instituirea unor măsuri pentru gestionarea situației de urgență 

determinate de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca.  

 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

George LAZĂR 

                                                

               VICEPREȘEDINTE, 

      d. INSPECTOR ȘEF 

Col. Mihai-Ciprian MITREA 

Nr. 57 

Piatra Neamţ, 07 mai 2021 



Anexă la HCJSU nr. 57 din 07.05.2021 

 

 

PLAN DE MĂSURI 
pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai apei râului Bicaz 

 

1. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a 

monitoriza parametrii de calitate ai apei din râul Bicaz. Se vor preciza efectele 

asupra oamenilor și animalelor. 

Răspund:  APM Neamț, SGA Neamț, GNM Comisariatul 

Județean Neamț 

    Termen: Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU 

 

2. Realizarea la nevoie, a unor manevre de debite din acumulările de pe râul Bicaz și 

râul Bistrița care să permită diluția substanței poluante. 

Răspund:  SGA Neamț și S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA 

S.A. 

    Termen: Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU 

 

3. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a 

determina potabilitatea apei livrate populației. În cazul înregistrării unor parametri 

necorespunzători va fi informată de urgență populației și CJSU Neamț. 

    Răspund:  Compania Județeană APASERV 

    Termen: Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU 

 

4. Operatorii economici care au înregistrat mortalitate piscicolă în bazinele de 

creștere a păstrăvului sau a altor pești, în aval de gura de evacuare a apelor din 

cadrul S.C. HEIDELBERGCement S.A. – Fabrica de ciment Taşca, vor asigura 

dezinfectarea bazinelor cu agenţi economici autorizaţi, fiind în măsură să prezinte 

la solicitare acte doveditoare. Totodată, în cazul repopulării cu peşte, la cerere, vor 

face dovada achiziţionării acestuia precum şi a deţinerii certificatelor de 

conformitate. 

Monitorizarea activităţii de dezinfecţie se va realiza de către Direcţia Sanitară, 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ.    

Răspund:  Direcţia Sanitară, Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Neamţ, GNM Comisariatul Județean 

Neamț, SC Eurofish SRL, SC Clip și Clip SRL și 

alți operatori economici aflați în aceeași situație 

    Termen: Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU 

 

5. Prelevarea de probe din apa râului Bicaz, din aval de S.C. HEIDELBERGCement 

S.A. – Fabrica de ciment Taşca, în vederea monitorizării parametrilor de calitate a 

apei, se va realiza la intervale de 12 ore, până la revenirea în parametrii de  

autorizare. 

Răspund: APM Neamț şi SGA Neamț  

    Termen: Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU 


