ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI PÂNGĂRAȚI, jud.Neamț”
Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data
de 28.02.2019;
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentata de domnul Petru LUNGU-BORDEA, Primarul comunei
Pângărați şi Raportul de specialitate 968 din 05.02.2019 al Servicilui Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă;
Prevederile art. 4, art.13, lit.a) , art.14 lit.a)din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 6 alin. (1) şi art.7 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al ministrului administraţiei şi internelor;
Prevederile art. 27 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pângărați;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. a) şi art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă „PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL COMUNEI PÂNGĂRAȚI, jud.Neamț”, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2– Cu data prezentei se abrogă orice altă prevedere contrarî.
Art.3– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei Pângărați.
Art.4– Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 10
Din 28 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru,
0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.
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Anexa la HCL nr. 10 din 28.02.2019
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUATII DE URGENTA AL

COMUNEI PINGARATI

APROB

PRESEDINTE AL COMITETULUI LOCAL

PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECTIUNEA I
Definiţie, scop, obiective

DEFINIŢIE
Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în
victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului
datorită manifestării unui hazard într-o anumită zonă şi cu referire la o anumită perioadă
de timp.
Ca urmare, riscul în situaţiile de urgenţă este probabilitatea de expunere a omului şi
bunurilor la acţiunea unui anumit hazard de o anumită mărime şi poate fi exprimat
matematic ca fiind produsul dintre hazard, elementele expuse la risc şi vulnerabilitatea
acestor elemente:
R=f(HxExV/C)
unde:
R - risc
H - hazard
E - elemente supuse la risc ( persoane, bunuri )
V - vulnerabilitate
C - capabilitate (capacitatea de adaptare/răspuns a comunităţii)
Rezultă că riscul există funcţie de mărimea hazardului, de totalitatea grupurilor de
oameni şi valorilor materiale periclitate şi de vulnerabilitatea acestora şi poate fi definit
ca predicţie matematică a pierderilor de vieţi omeneşti, raniti, distrugeri de bunuri şi
afectarea activităţii economice, în cursul unei perioade de referinţă si într-o regiune
dată, pentru un hazard specific.
Eforturile pentru prevenirea hazardurilor şi atenuarea impactului lor asupra
societăţii sunt imperios necesare şi se constituie ca parte integrantă a politicilor de
dezvoltare durabilă şi de asigurare a securităţii globale, regionale, naţionale, comunitare
şi, de ce nu, chiar individuale. Cunoaşterea şi gestionarea acestor surse de risc permit
realizarea măsurilor preventive şi planificarea eficientă a măsurilor de intervenţie şi
reabilitare pentru limitarea şi reducerea suferinţelor, pierderilor şi distrugerilor şi
revenirea la normalitate atunci când se produc hazarduri sau când activitatea socialumană le generează.
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Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificării
riscului, determinării frecvenţei evenimentelor şi consecinţelor asupra elementelor
expuse ale fiecărui eveniment pentru fiecare tip de risc specific.
Analizând fiecare tip de risc care poate să apară în zona de competenţă
administrativ-teritorială se execută identificarea şi evaluarea acestora, în scopul
protecţiei populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale
importante existente în zona respectivă.
În funcţie de frecvenţa şi de consecinţele situaţiilor de urgenţă generate de tipurile
de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar.
SCOPURI:
- asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce
le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă;
- crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
- asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă adecvat fiecărui tip de risc
identificat.
OBIECTIVE:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţi de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor,
în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea forţelor necesare pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
de răspuns;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
SECTIUNEA A 2-A.
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2. 1. ACTE NORMATIVE DE REFERINTĂ
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi a Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718 din 30 iunie 2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârea Guvernului României nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea
Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ - teritoriale, instituţiilor publice şi
operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de
riscuri specifice.
2.2. STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE
a) Comitetul Local pentru Situatii de Urgentã
b) Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgentã
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2.3. RESPONSABILITÃTI ALE ORGANISMELOR SI AUTORITÃTILOR CU
ATRIBUTII ÎN DOMENIU
Planul de analizã si acoperire a riscurilor se întocmeste de Comitetul Local pentru
Situatii de Urgentã si se aprobã de Consiliul local.
Planul se actualizeazã la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri
decât cele analizate sau modificãri în organizarea structurilor care, potrivit legii, au
atributii ori asigurã functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgentã în teritoriul administrativ al comunei.
Primarul comunei rãspunde de asigurarea conditiilor necesare elaborãrii PAAR.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgentã asigurã pregãtirea, organizarea si
coordonarea actiunilor de rãspuns, precum si elaborarea procedurilor specifice de
interventie, corespunzãtoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgentã.
Operatorii economici, institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitia
Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã toate documentele, datele si informatiile
solicitate În vederea întocmirii PAAR.

CAPITOLUL II
Caracteristicile unitãtii administrativ – teritoriale
Administrativ – teritorial, comuna Pîngãrati apartine judetului Neamt aflându-se la
o distantã de aproximativ 15 km fatã de municipiul Piatra Neamt si are în compunere
urmãtoarele sate : Pîngãrãcior, Oantu, Poiana, Pîngãrati, Preluca, Stejaru.
SECTIUNEA 1
Amplasare geograficã si relief
Comuna Pîngãrati se întinde pe o suprafatã de 12.189 ha (intravilan = 1230 ha,
extravilan = 10959), din care :
- proprietate publicã = 41.6 ha
- proprietate privatã = 9.7 ha
Comuna Pîngãrati are o formã alungitã pe directia nord-sud si este situatã relativ în
zona centralã a judetului Neamt, între orasele Bicaz la vest si Piatra Neamt la est, la cca.
11 km fatã de orasul Bicaz si 15 km fatã de orasul Piatra Neamt.
În componenta comunei intrã urmãtoarele unitãti teritoriale de referintã (UTR),
astfel :
U.T.R. Nr. 1 – sat Pîngãrati – resedintã de comunã formatã din zonele functionale
U.T.R. 1.1. si U.T.R. 1.2. – care reprezintã satul propriu zis
U.T.R. 1.3. care reprezintã zona de captare izvoare si de înmagazinare apã potabilã

U.T.R. Nr. 2 sat Pîngãrãcior, format din zonele
U.T.R. 2.1. care reprezintã localitatea propriu zisã
U.T.R. 2.2. care reprezintã zona de locuit Scãricica
U.T.R. 2.3. care reprezintã zonã diverse functiuni
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U.T.R. Nr. 3 sat Oantu – care cuprinde urmãtoarele zone functionale
U.T.R. 3.1. care reprezintã localitatea propriu zisã
U.T.R. 3.2. care reprezintã zonã cu diverse functiuni
U.T.R. Nr. 4 sat Stejaru – care cuprinde urmãtoarele zone functionale
U.T.R. 4.1. care reprezintã localitatea propriu zisã
U.T.R. 4.2. care reprezintã zonã cu diverse functiuni
U.T.R Nr. 5 sat Poiana, care cuprinde urmãtoarele zone functionale
U.T.R. 5.1. care reprezintã localitatea propriu-zisã
U.T.R. 5.2. care reprezintã zonã cu diverse functiuni
U.T.R. Nr. 6 sat Preluca – care cuprinde urmãtoarele zone functionale
U.T.R. 6.1. – care reprezintã localitatea propriu zisã
U.T.R. 6.2. care reprezintã zona cu diverse functiuni.
Comuna Pîngãrati este situatã în partea de Nord-Vest a judetului Neamt, de o parte
si de alta a râului Bistrita, la jumãtatea distantei dintre municipiul Piatra Neamt si orasul
Bicaz, drumul national DN15 traversând comuna de la est la vest.
Forma teritoriului ocupat se înscrie într-un patrulater neregulat orientat astfel :
- o laturã desfãsuratã de la Est la Vest în partea nordicã a comunei, de-a lungul
hotarului cu comuna Gârcina ;
- o laturã desfãsuratã de la Nord la Sud în partea esticã a comunei de-a lungul
hotarului cu comuna Alexandru cel Bun ;
- o laturã desfãsuratã în partea vesticã a comunei, de la Nord la Sud, de-a lungul
hotarului comunelor Hangu si Bicaz ;
- o laturã desfãsuratã de-a lungul hotarului comunei Tarcãu.
Comuna Pîngãrati are în componentã în prezent un numãr de sase sate, acestea
fiind :
Pîngãrati – resedintã de comunã, Pîngãrãcior, Oantu, Stejaru, Poiana si Preluca.
Ca amplasare satele sunt dispuse astfel :
- satele Preluca si Pîngãrãcior, la intrarea în comunã dinspre Piatra Neamt, de o
parte si de alta a lacului de acumulare Vaduri.
- Satele Oantu si Pîngãrati – în zona centralã a comunei de o parte si de alta a
lacului de acumulare Pingarati ;
- Satele Poiana si Stejaru, spre latura vesticã a comunei de o parte si de alta a râului
Bistrita.
Comuna Pîngãrati este situatã în zona muntilor Tarcãului, care constituie o
subunitate importantã a grupei Carpatilor Orientali, relieful lor încadrându-se în
categoria muntilor mijlocii si josi ai tãrii noastre, aspectul lor fiind de munti si muncei
cu altitudini medii de 1.100 – 1.300 m având orientarea generalã a culmilor pe directia
NNV – SSE.
Comuna Pîngãrati este situatã geomorfologic pe o succesiune de terase ale vãii
Bistritei, precum si a zonelor de trecere dintre acestea, mãrginite cãtre N – NE de
culmile muntilor Tarcãului. Terasele se caracterizeazã prin latimi reduse care nu permit
în general extinderea perimetrului construibil în lãtime ci doar în lungul teraselor.
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Geologic, unitatea montanã se prezintã ca o arie de puternicã scufundare a
scoartei, umplutã cu sedimente intens cutate ce stau pe un fundament cristalin carpatic.
La nivelul succesiunii de terase pe care este situatã comuna Pîngãrati, deasupra
fundamentului stâncos reprezentat predominant în zonã din depuneri grosiere de naturã
aluvionarã constituite din bolovãnis cu pietris, nisip la nivelul terasei inferioare,
respectiv grohotisuri stabilizate la nivelul teraselor medii.
La nivelul teraselor Bistritei, pe care este dispusã comuna stratul natural de
fundare este alcãtuit din strat de grohotis stabilizat. Grohotisul este constituit din
bolovãnis cu pietris si fragmente colturoase de roci stâncoase, într-un liant prãfos
argilos, cafeniu.
Luând în consideratie aceste caracteristici, atragem atentia unor posibile nivele de
infiltratii întretinute (la adâncimi reduse) de izvoare de pantã din amonte care pot
influenta stabilitatea structurii alese. Pãmântul din sãpãturi apartine categoriilor de
teren foarte tare.
Conform normativului P100 – 1992 comuna Pîngãrati se înscrie în zonã seismicã
de calcul « E » , caracterizatã de urmãtorii parametri seismici : Ks = 0,12, Tc = 0,7
rezultã gradul VII de seismicitate.
SECTIUNE 2
Caracteristici climatice
Specificul climatologic al comunei Pîngãrati este cel ce caracterizeazã zona
montanã, prin ierni lungi si aspre cu precipitatii bogate sub formã de zãpadã si ploaie,
cu o perioadã lungã de acoperire a solului pe timp de iarnã. Aici ninge devreme, uneori
chiar din octombrie, iar topirea zãpezilor are loc de regulã în luna aprilie. Abundenta
precipitatiilor predominã în timpul verii între 38 – 46 % din tot anul, iar cele mai mici
iarna, între 9 – 18 % din tot anul.
Viteza vântului atinge valori mari îndeosebi iarna producând spre Transilvania vânt de tip
« BORA » . În general circulatia aerului la nivelul culmilor este de vest si nord-vest.
La nivelul comunei Pîngãrati dinamica atmosferei se caracterizeazã printr-o
intensã circulatie în lungul vãii Bistritei, prin curenti descendenti de pe versanti. În
cadrul acestor dinamici predominante sunt vânturile din vest si nord – vest. Legate de
sezon vânturile sunt prezente si cele din sud si sud – est.
Regimul termic local este determinat de o zonã orientalã nord – sud în vãile
Bistritei, Bicazului si Tarcãului cu valori medii anuale cuprinse între 6 si 7 o C.
Teritoriul apartine sectorului cu climã continental – temperatã, cu anumite particularitãti
determinate de altitudine si fragmentarea reliefului, precum si de marile suprafete
acvatice apãrute prin amenajarea hidroenergeticã a râului Bistrita. Temperatura medie
anualã se mentine pe înãltimi între 00 si 30 C si 70 – 8,40C în asezãrile umane.
Precipitatiile medii în zonã se înscriu în valori de peste 700 mm anual
Pentru aceastã zonã sunt specifice vânturile de munte – vale, cu directie diferitã în
timpul zilei, dimineata fiind prezente vânturile dinspre munte, iar seara cele dinspre
vale. Viteza medie anualã a vântului variazã între 2 – 3,8 m /s. Media multianualã a
vântului variazã între 2 – 9 m/s vara si 5 m/s iarna.
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SECTIUNEA 3
Reteaua hidrograficã
Comuna Pîngãrati este situatã pe cursul mediu al râului Bistrita pe ambele maluri
si pe versantii formati de afluentii sãi mai mici. Afluentii de pe malul stâng(nordic) al
Bistritei, izvorãsc din muntii Stânisoarei, iar afluentii de pe malul drept(sudic) se
formeazã din muntii Gosmani.
Din grupa afluentilor de pe malul stâng fac parte pâraiele Stejaru, Pîngãrati si
Pîngãrãcior, iar din cea de pe malul drept fac parte pâraiele Oantu si Secu – Vaduri, al
cãrui curs inferior apartine comunei Alexandru cel Bun.
Bazinul hidrografic al comunei cuprinde o suprafat de 203,4 ha, cu luncile
aferente care sunt inundate de viituri pe timpul precipitatiilor abundente.
O pondere importantã o reprezintã afluentul din dreapta al râului Bistritei care este
pârâul Oantu cu o lungime de 14 km si cu un bazin hidrografic de 40 ha. Urmeazã
pârâul Pîngãrcior, afluent de stânga cu o lungime de 13 km si cu un bazin hidrografic
tot de 40 ha Pârâul Pîngãrati, canalizat de la întrarea în satul Pîngãrati are o lungime de
7 km cu un bazin hidrografic în suprafatã de 18 ha.
Pe cursul râului Bistrita în aval de U.H.E. Stejaru, se aflã primul din seria de lacuri
artificiale mici, de baraj. Lacul reprezintã cel mai important ecosistem acvatic din zona
comunei Pîngãrati. Constructia dateazã din 1963, cu structura din beton, prelungit cu un
baraj de pâmânt. Lacul este alimentat de canalul de fugã al U.H.E. Stejaru, care
introduce cantitãti mari de apã având ca sursã lacul Bicaz si din vechiul curs al râului
Bistrita, din pârâul Oantu si Pîngãrati. O altã sursã de alimentare a lacului o constituie
viiturile de pe versanti care antreneazã diverse sedimente, contribuind astfel la colmatarea
lui. Reteaua hidrograficã reprezintã cresteri însemnate a debitelor la începutul primãverii
(aprilie – mai) când pe teritoriul comunei, suprafata de apã este de aproximativ 203,4 ha ape
si lunci care sunt supuse inundatiilor în perioade cu viituri majore. De asemenea, pe teritoriul
comunei se mai aflã si o parte din lacul de acumulare Vaduri.
Acumularea Pîngãrati
Acumularea Pîngãrati se gãseste suficient de departe în aval de acumularea de la
Izvorul Muntelui, iar Bistrita primeste,între cele 2 acumulãri, 2 afluenti importanti,
Bicazul si Tarcãul, precum si alti afluenti mai mici. Din aceastã cauzã manevrele de la
evacuatorii barajului de la Izvorul Muntelui sunt determinate în efectuarea manevrelor
la acumularea Pîngãrati, dar pot fi cazuri de viituri apãrute pe diferenta de bazin. În
consecintã nivelul în lac este, în lipsa prognozei, factorul determinant în efectuarea
manevrelor evacuatorilor barajului Pîngãrati.
Evacuatorii de ape mari constau din 3 câmpuri, numerotate 1, 2 si 3, dinspre
centralã spre malul stâng. Evacuatorii sunt compusi din 3 clapete de 1,6 x 11,5 m, cu
pragul dispus la cota 368,00 mdM si din 3 vane segment 4,2 x 11,5 m, cu pragul dispus
la cota 359,80 mdM.
Clapetele au rolul de a mentine nivelul constant în lac, printr-o reglare finã a
debitului evacuat si la evacuarea plutitorilor si ghetii, iar vanele segment servesc în
principal la evacuarea debitelor mari si la evacuarea aluviunilor târâte si în suspensie.
Informatia determinantã în efectuarea manevrelor evacuatorilor (vane si stavile)
acumulãrii Pîngãrati o constituie informatia comunicatã telefonic, privind debitul
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evacuat de la centrala Stejaru si acumularea din amonte, Izvorul Muntelui, precum si
variatia nivelului apei în lac. La un interval de timp (3-.4) ore – corespunzãtor
parcurgerii distantei între cele 2 acumulãri – de la aceastã comunicare se manevreazã
vanele si stavilele clapet pentru a se evacua acelasi debit cu cel din amonte, eventual
corectat cu diferenta dintre debitele turbinate în cele 2 centrale.
În timpul evacuãrii debitelor mari se urmãreste si variatia cotei suprafetei libere din
lac, în jurul nivelului normal de retentie (NNR = 369,60 mdM). Aceste observatii
permit corectarea debitelor evacuate fatã de debitele evacuate de la centrala si
acumularea din amonte.
Operatiile de manevrã a evacuatorilor
În cazul barajului Pîngãrati manevra începe cu deschiderea clapetelor în ordinea :
prima se deschide clapeta din mijloc (2) mentinându-se deschisã pânã când cota coboarã
la NNR. Dacã cota creste si ajunge la 0,20 m peste NNR se deschide clapeta (3) dinspre
malul stâng si apoi cea de lângã centralã (1).
Deschiderea clapetelor se face lent cãutând sã se realizeze o crestere uniformã a
debitului deversat si sã se evite undele pulsatorii în aval.
Este interzisã functionarea îndelungatã a clapetelor la deschideri partiale la care se
produc vibratii. Aceastã situatie se evitã prin alegerea unei alte pozitii a clapetei la care
au apãrut vibratiile si manevrarea corespunzãtoare a altei clapete.
Dacã debitul afluent continuã sã creascã si dupã deschiderea completã a celor 3
clapete, se trece la deschiderea vanelor segment. Manevrarea vanelor segment începe în
ordinea 2,3,1 în trepte de câte 0,5 m.
Când se ajunge la deschiderea de 2 m la o vanã segment si este necesarã mãrirea
deschiderii, se va deschide complet vana segment pentru a se evita o curgere cu
fenomene de turbulentã.
Vanele segment deschise la NNR (cu clapetele ridicate) evacueazã cca. 1910 mc/s,
iar la nivelul maxim exceptional cu clapetele coborâte se evacueazã cca. 2270 mc/s care
poate provoca în aval distrugeri importante. Din aceste motive deschiderea vanelor
segment laterale la valoarea totalã se face numai în cazuri extreme când este evident
cresterea debitului afluent.
La închidere, atât clapetele, cât si vanele se manevreazã în ordine inversã (1,3,2)
evitându-se variatii bruste ale nivelului în lac.
Este interzisã functionarea îndelungatã a vanelor segment la deschideri partiale la
care se produc vibratii. Aceastã situatie se evitã alegând alte pozitii ale vanei si
manevrarea corespunzãtoare a altei vane
Lacul Pîngãrati este alimentat în primul rând de canalul de fugã al U.H. E. Stejaru,
care introduce cantitãti mari de apã provenind din lacul Bicaz. Lacul mai este alimentat
si de vechiul curs al râului Bistrita, de pârâul Oantu si de pârâul Pîngãrãcior.
Cresterea volumului de apã în acumulãri este determinatã si de viituri, care
determinã colmatarea lor. Reteaua hidrograficã acumuleazã cresteri însemnate de debite
la începutul primãverii (aprilie – mai) când are loc topirea zãpezilor de pe versanti,
fenomen suprapus cu ploile de primãvarã, dupã care apar viituri cu antrenare de cantitãti
însemnate de grohotisuri, pietris si vegetatie diversã.
Când are loc topirea zãpezilor de pe versanti, fenomen suprapus cu ploile de
primãvarã, dupã care se formeazã viituri ce transportã însemnate cantitãti de aluviuni.
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Amenajarea Pîngãrati este de clasa a II-a de importantã. Volumul total al lacului la cota
370.60m, este de 4 mil. mc., iar la 369,60 volumul brut este de 2,85 mil. mc. Volumul
corespunzãtor de protectie la debitul de viiturã pentru atenuare este de 1,15 mil. mc.
Pentru a proteja stabilirea versantilor, viteza de golire a lacului este de 1m/24h, ceea ce
duce la golirea acestuia în 15 zile. Capacitatea maximã a deversorului, evaluatã la 2440
mc/s, nu produce inundatii în aval cu asigurarea de 5%, adicã 600 mc/s.
SECTIUNEA 4
POPULATIA
La recensãmântul din 2011, s-a înregistrat în comunã o populatie totalã de 5246
locuitori si un numãr total de 1756 gospodãrii.
Fatã de anul 2002 când populatia totalã a comunei era de 5343 locuitori cu 1717
gospodãrii, constatãm o descrestere demograficã, datoratã migratiei fortei de muncã, dar
se înregistreazã o crestere a numãrului de gospodãrii cu 139, fiind explicatã si prin
numãrul considerabil al populatiei care preferã sã se stabileascã în zona montanã.
Locuintele sunt risipite printre terenurile agricole, pe terasa joasã a râului Bistrita si
adunatã de-a lungul afluentilor râului Bistrita care coboarã prin zone împãdurite. În
structura pe vârste a populatiei se observã un proces de îmbãtrânire demograficã, prin
cresterea numericã si proportionalã a persoanelor vârstnice, îndeosebi a celor peste 60
ani si o scãdere a numãrului si proportiei persoanelor tinere în vârstã de pânã la 15 ani.
Indicele de îmbãtrânire are o tendintã de crestere continuã, de la 821 persoane vârstnice
la 1000 persoane tinere, a evoluat pânã la 1061 persoane vârstnice la 1000 persoane
tinere.
MISCAREA NATURALÃ SI MOBILITATEA
TERITORIALÃ A POPULATIEI

Evolutia actualã a miscãrii naturale si cea a numãrului de locuitori constituie
aspecte majore în procesul dezvoltãrii social – economice a localitãtii. În domeniul
demografiei se are în vedere trecutul acesteia sub aspect socio- economic mostenit
(nivel de trai, structurã economicã), dar si influenta accentuatã a noii situatii economice.
Noua politicã demograficã actualã, trebuie sã previnã scãderea natalitãtii si sã
optimizeze structura populatiei în functie de vârstã, sex etc. Se apreciazã cã natalitatea
este în scãdere continuã de la 16,7% în anul 1992, la 11,1% la ultimul recensãmânt din
2011. Situatia economicã din prezent, mentalitatea locuitorilor, vârsta populatiei,
influenteazã direct evolutia demograficã a comunei.
În acelasi timp, se observã o crestere lentã, dar continuã a modalitãtii, de la 8,6 în
anul 1992 la 9,7 în 2012. Corelarea strânsã dintre natalitate si mortalitate, dã o evolutie
staticã a numãrului de locuitori al comunei Pîngãrati, la peste 5100 persoane, specificã
ultimului deceniu.
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POPULATIA DUPÃ NATIONALITATE
POPULATIA DUPÃ NATIONALITATE
DIN CARE
TOTALÃ
ROMÃNÃ
MAGHIARÃ
5246
5243
3
611
611
1032
1030
2
1485
1484
1
486
486
1095
1095
428
428

DENUMIREA
LOCALITÃTII
Com. Pîngãrati
Sat. Pîngãrati
Sat. Oantu
Sat. Pîngãrãcior
Sat. Preluca
Sat. Stejaru
Sat Poiana

Resedinta comunei este în satul Pîngãrati sat cu o pupulatie de 611 locuitori
reprezentând 11,6% din totalul locuitorilor. Structura omogenã din punct de vedere
etnic duce si la o structurã aproximativ omogenã si din punct de vedere religios. La
recensmântul din 2012 s-au declarat de religie ortodoxã, 99.8% din locuitorii comunei.

POPULATIA DUPÃ RELIGIE
DENUMIREA
LOCALITÃTII
Com. Pîngãrati
Sat. Pîngãrati
Sat. Oantu
Sat. Pîngãrãcior
Sat. Preluca
Sat. Stejaru
Sat Poiana

POPULATIA DUPÃ RELIGIE
DIN CARE

TOTAL
5246
611
1032
1485
486
1095
537

ORTODOCSI

ROMANO
CATOLICI

GRECO
CATOLICI

PENTICOSTALI

ADVENTISITI

5102
574
1030
1391
475
1095
537

17
11
2
4
x
x
x

2
x
x
2
x
x
x

15
11
x
x
4
x
x

122
15
x
88
7
x
x

Din punct de vedere al structurii pe sexe, populatia se caracterizeazã printr-o usoarã
preponderentã a populatiei de sex masculin la recensãmântul din 2002, fatã de anul
1998 când preponderenta era usor crescutã la cea de sex feminin.
Structura pe sexe
Structura pe sexe a comunei Pîngãrati, privitã pe o perioadã mai lungã de timp
permite afirmatia cã aceasta a fost si este în general echilibratã, într-un mod apromixativ
egal, pe ambele sexe.
Existã însã mici diferente (pozitive si negative) în favoarea populatiei de sex
feminin. Recensãmânturile din 2002 si 2012 evidentiazã un raport pe sexe în favoarea
populatiei feminine, cu diferentieri procentuale de pânã la 1%. Cauza trebuie cãutatã în

mutatiile de fortã de muncã masculinã spre zonele cu ritm rapid de dezvoltare
economicã, atât ca migratie internã cât si externã.
Aceastã structurã este importantã prin modul în care influenteazã ea natalitatea,
respectiv fertilitatea, dar si mortalitatea, (durata medie de viatã este la noi în tarã de
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70,2 ani pentru populatia femininã si de 66,9 ani pentru cea masculinã). Însã, pentru o
apreciere cât mai exactã a acestor aspecte, trebuie sã analizãm structura populatiei pe
grupe de vârstã.
Structura pe grupe de vârstã
Structura pe grupe de vârstã a populatiei este a doua componentã care permite
evaluarea potentialului fortei de muncã si este direct rãspunzãtoare de valoarea sporului
natural. Conform clasificãrii acceptate de ONU, populatia poate fi împãrtitã în trei grupe
majore de vârstã :
Grupa tânãrã – în care se încadreazã populatia cuprinsã în intervalul de vârstã 0
– 20 ani. Aceasta este în cea mai mare parte neproductivã. În arealul comunei Pîngãrati
detine 26,4% din totalul populatiei, adicã 1014 locuitori la nivelul anului 2012, aflânduse într-o usoarã scãdere fatã de perioada comunistã ( în 1966 detinea 34,3 procente).
Grupa adultã - între 20 – 60 ani, reprezintã grupa productivã, fiind cel mai mobil
sector al populatiei. Aceasta detine 51,0% din totalul populatiei, respectiv 2653
locuitori.
Grupa vârstnicã – cuprinde populatia ce depãseste 60 ani, este tot neproductivã si
reprezintã o usoarã tendintã de crestere. Detine o pondere de 20,2% din totalul, adicã
1062 locuitori.
Se observã un echilibru între populatia tânãrã (sub 20 de ani) ce detine un procentaj
de peste 26%, respectiv peste 1014 locuitori, si cea vârstnicã ce este doar de 20,2%,
respectiv sub 1062 locuitori. Grupa adultã dintre 20 si 60 de ani, detine un procentaj
destul de bun, de peste 50%, respectiv peste 2.650 de locuitori.
STRUCTURA POPULATIEI PE SEXE
NR. POPULATIEI - LOCUITORI
TOTAL
MASCULIN
FEMININ
5234
2629
2594
5246
2611
2635

ANUL
2002
2012

STRUCTURA POPULATIEI %
MASCULIN
FEMININ
50,2
49,8
49,7
50,3

La ultimul recensãmânt din 2012 structura populatiei pe grupe mari de vârstã se
prezintã astfel :

POPULATIA PE GRUPE DE VÃRSTÃ SI SEXE
SEXUL

TOTAL
LOCUITORI

1 IANUARIE 2002
DIN CARE
0-14 ani

15-59 ani

60 ani si
peste

TOTAL
LOCUITORI

1 IANUARIE 2012
DIN CARE
0-14 ani

15-59 ani

60 ani si
peste

TOTAL
DIN CARE

5343

1044

3200

1099

5246

1014

3170

1062

Masculin
feminin

2682
2661

506
538

1651
1549

525
574

2611
2635

491
523

1636
1534

510
552

Având în vedere faptul cã prima si ultima grupã (neproductiva) depind în cea mai
mare parte de cea de-a II-a grupã, acesteia trebuie sã i se acorde o atentie sporitã care sã
influenteze durata vietii productive. Structura pe grupe de vârstã influenteazã si este
influentatã de fertilitate, natalitate, mortalitate etc.
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O importantã deosebitã o prezint analiza ponderii populatiei vârstnice si a
populatiei tinere în cadrul populatiei totale, raportul dintre acestea si tendintele
înregistrate pe parcursul anilor analizati relevând, o tendintã demograficã favorabilã,
piramida vârstelor evidentiind o « bazã » a sa mult mãritã, echilibratã, populatia tânãrã
fiind de douã ori mai mare decât cea vârstnicã.
Structura etnicã
Structura etnicã a populatiei comunei Pîngãrati (la nivelul celor patru
recensãmânturi ale populatiei luate în calcul) este asemãnãtoare cu cea la nivelul
româniei, în sensul cã românii detin o majoritate absolutã – între 89,8% în anul 1956 si
96,8 % la ultimul recensãmânt. (2002 – cu o populatie stabilã de 4665 locuitori).
POPULATIA STABILÃ DUPÃ ETNIE
Localitatea
Pîngãrati

Populatia
stabilã
5246

Românã
5236

ETNIA
Maghiari
7

Romi
9

În decursul timpului aceastã structurã a fost influentatã de numerosi factori :
majoritatea a fost detinutã în tot decursul istoriei de români, iar ponderile celorlalte
minoritãti se datoreaza fie situãrii în apropierea granitei cu Transilvania (fapt ce explicã
prezenta maghiarilor), fie marii mobilitãti a populatiei de romi, care au si natalitate
ridicatã.
Din 1956 si pânã în zilele noastre se observã o crestere de aproape 10 procente a
ponderii românilor, fapt datorat scãderii altor nationalitãti.
SECTIUNEA 5
CÃI DE TRANSPORT
Principalul sens de circulatie pe teritoriul comunei este pe directia E – V, prin
drumul national DN – 15, paralel cu calea feratã Piatra Neamt – Bicaz, de-a lungul vãii
râului Bistrita, pe o distantã de aproximativ 8 Km. Satele sunt deservite în interior de
drumuri comunale D.C. 143 în satul Pîngãrãcior, D.C. 134 în satul Oantu, în satul
Pîngãrati.
Drumurile au infrastructurã slabã, sunt subdimensionate, necesitã refacerea
îmbrãcãmintilor si amenajarea adecvatã a intersectiilor dintre acestea si calea feratã sau
cursuri de apã. Cãile de comunicatie si transporturi sunt formate în principal din drumul
national DN – 15 si calea feratã Bacãu – Piatra Neamt. Localitãtile sunt deservite de
drumuri comunale balastate. Accesul rutier dinspre DN-15 spre Mãnãstirea Pîngãrati
este partial asfaltat si propus pentru a deveni drum judetean.
Pe teritoriul comunei mai existã 28 Km drumuri forestiere si de acces la pãsuni
si fânete, care sunt în general drumuri practicabile balastate.
DN 15, care traverseazã comuna de la est la vest pe o distantã de 8 km, este
asfaltat si constituie un traseu principal între Moldova si transilvania, fiind si cel mai
direct, care asigurã si eventuale transporturi de materiale periculoase.
Operatiunile de transport rutier de mãrfuri periculoase se pot efectua numai în
conditiile respectãrii prevederilor Acordului European (ADR) încheiat la geneva la 30
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sept 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, si a reglementãrilor
specifice în vigoare. Orice conducãtor auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri
periculoase, are obligatia de a urma cursurile de pregãtire profesionalã cu tematicã
stabilitã de autoritatea competentã si obtinerea certificatului de competentã profesionalã
dupã promovarea examinãrii. Transportul rutier de mãrfuri periculoase se efectueazã
numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport.
Comuna Pîngãrati este traversatã de conducta magistralã de înaltã presiune ø12
Piatra Neamt – Bicaz, de gaze naturale pe o lungime de 2,2, Km. În prezent, comuna nu
utilizeazã de transport gaze naturale care trece prin comunã.
A. CÃI DE TRANSPORT RUTIERE
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea
drumului

DN – 15
DC.143
DS1768
DC 134
DS 284
DJ-157 B
DS - 113
DS -529

Traseul drumului

PIATRA NEAMT - BICAZ
DN 15 –SAT PINGARACIOR
PINGARACIOR SAT. SCARICICA

DN 15 – SAT OANTU
OANTU – SAT POIANA
DN 15 SAT PINGARATI
DN 15 – SAT PINGARATI
DN 15 – SAT STEJARU

Lungimea
pe
teritoriul
comunei
8 km
5,2
1,42
5,1
1,3
2,7
1
1,2

Lungime
drum
asfaltat
8
2
2

Lungime
drum
pietruit

3,2
1,42
3,10
1,3

2,7
1,0
1,2

SECTIUNEA 6
DEZVOLTARE ECONOMICÃ
Structura economicã
Structura economicã sau pe ramuri de activitate se referã la participarea populatiei la
o activitate productivã. Gradul de implicare a locuitorilor într-o activitate este influentat
de nivelul general de dezvoltare economicã a localitãtii, acest tip de structura
referindu-se asadar la potentialul uman al teritoriului.
Populatia activã, în general, se suprapune grupei populatiei adulte, cuprinsã între 20
– 60 (65) ani.
Populatia inactivã cuprinde persoane din grupa de vârsta tânãrã (0 – 20 ani) si grupa
vârstnicã, peste 60 ani (peste 60-65 ani), ea fiind total sau partial neproductivã.
Populatia activã cuprinde atât populatia ocupatã, salariatii (cei care desfãsoarã o
activitate economicã retribuitã) si populatia neocupatã (care se aflã în cãutarea unui alt
loc de muncã – someri ).

POPULATIA ACTIVA SI INACTIVÃ
Pîngãrati

Populatia ACTIVA

Din care :
Someri in cautarea altui loc de
munca
Feminin
Total
Masculin
Feminin
1119
180
107
73

Persoane ocupate
Total
2556

Masculin
1331

Feminin
1225

Total
2299

Masculin
1180
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Populatia INACTIVA
Pîngãrati

Elevi - Studenti
Total
2690

Total
1087

Pensionari
Masculin
626

Masculin
1247

Feminin
461

Feminin
1443

Total
2299

Masculin
1180

Total
285

Din care :
Casnice
Masculin
-

Feminin
285

Din care :
Someri in cautarea primului loc de
munca
Feminin
Total
Masculin
Feminin
1119
54
33
21

Intretinute de alte persoane
Total
Masculin
Feminin
482
218
264

Din care :
Întretinute de stat sau de
Persoane cu alta situatie
organizatii private
economica
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
28
9
19
9
8
1

Ocupatiile locuitorilor sunt în principal agricultura cu valorificarea terenului
agricol si cresterea animalelor, si exploatarea si semiindustrializarea lemnului.
Recensãmântul din anul 2012 evidentiazã mari schimbãri în ponderea populatiei
active si inactive, dintre sectoarele primar, secundar si tertiar.
Astfel, populatia ocupatã pe diferite activitãti ale economiei nationale, cum sunt
principalele ramuri ale sectorului primar precum agricultura, piscicultura, sau a celui
secundar precum industria extractivã, industria prelucrãtoare, a energiei electrice si
constructiilor, dar si cel din sectorul tertiar care cuprind comertul, turismul,
transporturile, dar si învãtãmântul, cultura, sãnãtatea si alte servicii.
POPULATIA OCUPATÃ PE ACTIVITÃTI ALE ECONOMIEI NATIONALE
Total
-

2299 din care :
Agriculturã, silviculturã, vânat
1113
Industria extractivã
3
Industria prelucrãtoare
506
Energie electrica si termica, gaze si apa
122
Constructii
103
Comert cu ridicata/amanuntul,repararea si intretinerea autovehiculelor,
motocicletelor si a bunurilor casnice
113
Hoteluri si restaurante
42
Transport, depozitare, postã,comunicatii
67
Activitãti financiare
6
Tranzactii imobiliare, închirieri si servicii prestate întreprinderilor
30
Administratie publicã
59
Învãtãmânt
46
Sãnãtate si asistentã socialã
23
Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale
46
Activitãti ale persoanelor angajate în gospodarii personale
20
15

Din totalul populatiei active se observã o scãdere a ponderii populatiei
ocupate : numãrul salariatilor a ajuns la 1537 persoane (peste 85% din totalul
populatiei active).
Totodatã, a apãrut categoria somerilor sau al cetãtenilor aflati în cãutarea unui
loc de muncã, ajungându-se la 1,5% din populatia activã, fapt ce a generat migratia
externã.
POPULATIA OCUPATÃ (INCLUSIV SOMERI ÎN CAUTAREA UNUI ALT LOC
DE MUNCA)
DUPA STATUTUL PROFESIONAL
Pîngãrati

Patroni (întreprinzãtori privati)

Lucrãtori pe cont propriu

Salariati
Total
1364

Masculin
870

Membri ai unor societãti
agricole/cooperative
Total
Masculin
Feminin
2
2
-

Feminin
494

Total
45

Masculin
28

Lucrãtori familiali în gospodãria
proprie
Total
Masculin
Feminin
792
197
595

Feminin
17

Total
267

Masculin
183

Feminin
84

Altã situatie
Total
9

Masculin
7

Feminin
2

SALARIATI PE ACTIVITÃTI ALE ECONOMIEI NATIONALE
TOTAL
- Agricultura,silvicultura,vanat
- Industria extractiva
- Industria prelucratoare
- Energie electrica si termica, gaze si apa
- constructii
- comert cu ridicata
- hoteluri si restaurante
- transport, depozitare comunicatii

1195
164
3
418
122
86
92
33
60

Densitatea populatiei
Densitatea internã a populatiei exprimã una din trãsãturile definitorii ale
habitatului, concentrarea.
În timp istoric, denistatea relativ mare a populatiei a fost si o consecintã a
necesitãtilor de apãrare comune, care au obligat asezarea sã se restrângã pe un spatiu
relativ îngust.
Valoarea medie de 42,6 loc/km.p a densitatii populatiei comunei Pingarati este
tipicã pentru zonele montane. Comparativ cu unitãtile administrative vecine, densitatea
populatiei este usor crescutã.
La nivelul judetului Neamt, comuna reflectã importanta si puterea de atractie pe
care o exercitã asupra populatiei de la nivelul judetului, dar si la nivelul tãrii.
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AGENTI ECONOMICI DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

SPECIFICARE
S.C. NORDARIN INTERNATIONAL
S.C. FORESTAR S.R.L.
S.C. PODIREI PROD S.R.L.
S.C. KENOTHEOZ S.R.L.
S.C. CRIBERNET S.R.L.
S.C. GENERAL ENERGETIC

LOCALITATEA
Sat Preluca
Sat Stejaru
Sat Oantu
P.Neamt
Pîngãrati
Stejaru

PROFIL
Prelucrare lemn
Ateliere reparatii
Comert
Exploatare lemn
Confectii recipienti
Energie verde

FONDUL FUNCIAR
Teren agricol = 3031 ha
- terenuri arabile = 326 ha
- pãsuni si fânete = 2730 ha
- vii = 0,25 ha
- livezi 32,8 ha
Teren neagricol = 9158 ha
- pãduri = 8566 ha
- ape = 203,4 ha
- drumuri = 110 ha
- curti si constructii = 204,2 ha
- terenuri neproductive 74,3 ha
Localitatea componentã
Satul

PÎNGÃRATI
PRELUCA
PÎNGÃRÃCIOR
POIANA
OANTU
STEJARU
TOTAL
Localitatea
componentã
Satul

Pîngãrati
Preluca
Pîngãrãcior
Poiana
Oantu
Stejaru
TOTAL

Nr.
clãdirilor

Nr.
locuintelor
(permanente,
sezoniere)

254
169
579
171
376
325
1874

258
171
592
171
376
441
2012

Nr.
gospodãriilor
populatiei

Nr. pers.
înregistrate în
gospodãrie

214
157
510
160
335
380
1756

766
448
1517
500
1063
1039

Persoane
prezente

611
486
1485
537
1032
1095
5246

CLÃDIRI - LOCUINTE
Nr.
Nr.
unitãtilor
camerelor
locuite din
de locuit
necesitate

1
1
2

722
502
2015
474
1080
1143
5936

Din care
Suprafata
camerelor
de locuit
(mp)

Camere
utilizate în
scopuri
profesionale
comerciale
1
5
2
1

18.186
8369
43928
7745
18769
17102
114099

GOSPODÃRII - PERSOANE
Persoane absente
Cetãteni
Temporar absente
Plecate pt. o per.
strãini
îndelungatã
Plecate în
Plecate în
În altã loc.
În
sositi
--

altã loc.
din tarã

strãinãtate

din tarã

strãinãtate

10
11
3
11
3

6
1
11
4
11
4

10
7
19
4

10
1
29
2
4
13

Populatia
stabilã
611
486
1485
537
1032
1095
5246

TURISM
- Pensiunea ONTANCA cu o capacitate de primire pentru 7 famili;
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- Pensiunea BALADOR cu o capacitate de primire pentru 11 familii ;
SECTIUNEA 7
INFRASTRUCTURI LOCALE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE

RISCURI
PRINCIPALE

PÎNGÃRATI

ADMINISTRATIE
PUBLICÃ LOCALÃ
EDUCATIE

Centralã termica
instalatie electricã
Centralã termica
instalatie electricã

STEJARU

EDUCATIE

OANTU

EDUCATIE

POIANA

EDUCATIE

PÎNGÃRÃCIOR

EDUCATIE

Centralã termicã
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã
Centralã termica
instalatie electricã

PÎNGÃRATI CASTEL

EDUCATIE

Sobe de încãlzit
instalatie electricã

PRELUCA

EDUCATIE

Sala Festivitãti Stejaru

STEJARU

CULTURÃ

Cãmin cultural

OANTU

CULTURÃ

Cãmin cultural

PÎNGÃRATI CASTEL

CULTURÃ

Salã festivitãti

PÎNGÃRATI

CULTURÃ

Dispensar Uman

OANTU

SÃNÃTATE

Dispensar uman

PÎNGÃRATI

SÃNÃTATE

Biserica ortodoxã

STEJARU

RELIGIE

Biserica ortodoxã

OANTU

RELIGIE

Biserica ortodoxã

PÎNGÃRATI CASTEL

RELIGIE

Biserica ortodoxã

POIANA

RELIGIE

Biserica ortodoxã

PÎNGÃRÃCIOR

RELIGIE

Biserica penticostalã

STEJARU

RELIGIE

Biserica adventistã

PÎNGÃRÃCIOR

RELIGIE

Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã
Centralã termica
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Centrala termica
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã
Sobe de încãlzit
instalatie electricã
Centralã termicã
instalatie electricã

SPECIFICARE

LOCALITATEA

Sediul Primãriei

PÎNGÃRATI

Școala gimnazială
„Nicolae Iorga”
Pîngãrati
Școala gimnazială
„Nicolae Iorga” Stejaru
Școala gimnazială
„Nicolae Iorga” Oantu
Școala gimnazială
„Nicolae Iorga” Poiana
Școala gimnazială
„Nicolae Iorga”
Pîngãrãcior
Școala gimnazială
„Nicolae Iorga”
Pîngãrati Castel
Grãdinita Preluca

Infrastructurã sistem medical
- 2 cabinete medicinã familie , cu 2 medici, 2 asistenti;
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- 1 cabinet stomatologic – proprietate privatã - 1 medic
- 1 farmacie proprietate privatã – 1 farmacist;
- 1 dispensar veterinar, proprietate publicã a primãriei – 1 medic veterinar, 1
asistent.
Mijloace de informare publicã localã
- telefonie fixã – asigurã legãtura cu toate satele comunei ;
- oficiu PTTR – în localitate.
Mijloace de transport în comun
- transport feroviar pe directia Piatra Neamt si Bicaz, cu alte localitãti din tarã ;
- linii de transport persoane prin autobuze si microbuze care asigurã legãtura
municipiului resedintã de judet cu toate localitãtile componente
Reteaua de alimentare cu energie electricã
Alimentarea se face de la reteaua de 20 KV prin posturile de transformare din
fiecare localitate 2 Pîngãrãcior, 2 Oantu, 1 Preluca, 1 Stejaru, 1 Pîngãrati Castel, 1
Preluca.
Reteaua de alimentare cu apã potabilã
Alimentarea cu apã potabilã se face numai din surse locale, cu captãri separate.
Sistemul centralizat de alimentare cu apã cuprinde puturi de captare, capacitãti de
înmagazinare si retele de distributie propriu pentru satele :
OANTU - rezervor de apã 150 m3
- statie clorinare 2,98l/s, la sursã
- retea de distributie 4,525km
- rezerva PSI, inclusã în capacitatea rezervorului 54 m3
PÎNGÃRÃCIOR – rezervor apã 150 m3
- statie clorinare – 2,7 l/s, la sursã
- retea de distributie – 8.093 km
- rezervã PSI inclusã în capacitatea rezervorului 54 m3
- debit apã la sursã – 2,6 l/s
PRELUCA – rezervor de apã 150 m3
- statie clorinare 2,68l/s la sursã
- retea de distributie 2,427 km
- rezervã PSI, INCLUSã In capacitatea rezervorului 54 m3
- debit apã la sursã 2,6 l/s
STEJARU – put captare sat Stejaru
- statie pompe sat Stejaru
- rezervor înmagazinare + statie clorinare 70 m3
- retea de distributie 4,1 km
- rezervã PSI 20m3
- debit la sursã 2l/s
PÎNGÃRÃCIOR – sursã de apã – fântâna cu statie de pompare
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- alimenteazã centrul comunei
RETEA DE DISTRIBUTIE – a gazului metan la locuinte nu existã. Se aflã în
stadiul de studiu de fezabilitate pentru a se racorda la magistrala de ø 12, Bicaz – Piatra
Neamt, care traverseazã teritoriul comunei pe o distantã de 2,2 km.

SPECIFIC REGIONAL
Datoritã situãrii comunei la jumãtatea distantei dintre orasul Bicaz si orasul Piatra
Neamt sunt asigurate avantaje privind transporturile activitãtii de aprovizionare,
învãtãmântul, cultura. Teritoriul comunei Pîngãrati este situat în amonte de marele
poluator industrial al judetului – Combinatul chimic de la Sãvinesti si în afara directiei
dominante a vânturilor, astfel, încât nu este afectat de acesta.

CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgentã
SECTIUNEA 1
Analiza riscurilor naturale
A) Fenomene meteorologice periculoase
A1) Inundatii
- cauza fenomenului : acoperirea terenului cu un strat de apã în stagnare sau
miscare, care prin mãrirea si durata sa provoacã victime umane si distrugeri
materiale ce4 deregleazã buna defãsurare a activitãtilor social – economice din
zona afectatã.
- Caracteristici generale : viteza de deplasare a viiturii, înãltimea viiturii, durata si
frecventa acesteia.
- Predictabilitate : prognoze meteo pe termen lung, mediu si scurt, în functie de
nivelul tehnic al sistemului de monitorizare al vremii si al cursurilor de apã.
- Factori de vulnerabilitate : clãdiri construite în zona inundabilã, lipsa sistemului
de avertizare a populatiei, capacitate redusã de absortie a solului, clãdiri si
fundatii cu capacitate de rezistentã slabã, stocuri de alimente neprotejate. –
efecte : distrugeri materiale, pierderi umane si comunicarea surselor de apã. –
mãsuri de reducere a riscului : lucrãri de apãrare si amenajare a digurilor.
- Mãsuri de pregãtire specifice : sisteme de detectie si alarmare, educarea si
participarea comunitãtii, planificarea executãrii lucrãrilor de apãrare.
- Mãsuri post – dezastru : evaluarea efectelor dezastrului, cãutare- salvare, asistentã
medicalã, aprovizionarea pe termen scurt cu apã si alimente, purificarea apei si
adãpostire temporarã.
- Instrumente de evaluare a impactului : monitorizarea efectelor.
Pe raza comunei inundatiile se produc ca urmare a iesirii din matcã a apelor
curgãtoare în urma ploilor de lungã duratã sau averselor si în urma topirii rapide a
zãpezilor de pe versanti.
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Aluviunile transportate în timpul viiturilor puternice devin o amenintare pentru
om, acoperind culturile si cãile de comunicatii.
Elemente principale vulnerabile si inventarul elementelor expuse :
Nr.
crt.
1

LOCALITATEA

CURSUL DE
APÃ

PINGARATI

Pr. Pingaracior

2
POIANA
Rau Bistrita
3

OANTU
Pr .Oantu

Pr. Stroe

PINGARACIOR
Pr. Pingaracior
4

Pr. Verchea
Pr. Secu Vaduri

5

PRELUCA
Pr. Fluture

OBIECTIVE POSIBIL
A FI AFECTATE
6 gospodarii
1,5 km drum satesc
4 poduri
0,8 ha teren arabil
3 gospodarii
1 podet
0,5 ha teren arabil
1 ha faneata
9 gospodarii
1,5 km drum communal
3 poduri
13 gospodarii
1 km drum satesc
1 podet
0,5 ha teren arabil
6 ha pasune
31 gospodarii
1 obiectiv (gater)
4,2 km DC 143
1,2 km ulite satesti
5 poduri DC
2 podete
1 ha teren arabil
5 ha pasune
3 gospodarii
0,5 ha teren arabil
4 gospodarii
1 obiectiv (brutarie)
1 podet DC
1 ha teren arabil
3 gospodarii
0,3 km drum national
1 podet DN 15

OBSERVATII

revãrsare

deversare

revarsare

revarsare

revarsare

revarsare

revarsare

revarsare

Riscuri complementare:
- deteriorarea sau distrugerea digurilor si lucrãrilor de amenajare existente;
- Erodarea terasamentelor drumurilor din satele Pîngãrãcior si Oantu care
mãrginesc pârâurile Pîngãrãcior si Oantu cu pericol de surpare a malurilor.
A2) Furtuni, tornade, secetã
Furtunile produc pagube în numeroase sectoare de activitate. În general, cele mai mari
pagube constau în doborârea si ruperea arborilor. Acest lucru se întâmplã la viteze ale
maselor de aer de peste 12m/s. Actiunea distructivã a vânturilor culmineazã cu
producerea vijeliilor, furtunilor care se soldeazã cu rupturi si doborâri în masã.
SECETA
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- cauza fenomenului : deficit fluviometric, degradarea solului, cresterea concentratiei de
dioxid de carbon în atmosferã.
- caracteristici generale : dezastru cu efect temporar, mai ales asupra agriculturii, a cãror
forme de manifestaere depinde de o serie de factori (existenta sistemului de irigatii,
etc.). – predictibilitate : perioadele de precipitatii reduse sunt normale pentru toate
sistemele climatice. Prognozele meteorologice fac posibilã avertizarea timpurie asupra
posibilitãtii de producerea fenomenului.
- factori de vulnerabilitate : stabilirea de habitate în zone aride, terenuri agricole izolate,
lipsa unor resurse de alimentare cu apã, lipsa unei planificãri privind alocarea resurselor
în zonele de risc, etc.
- efecte : scãderea productiei agricole, viticole si zootehnice, cresterea preturilor,
cresterea ratei inflatiei, reducerea stãrii nutritionale a populatiei, îmbolnãviri, criza
energeticã, etc.
- mãsuri de reducere a riscului : sistem de monitorizare si înstiintare imediatã.
- mãsuri de pregãtire specifice : dezvoltarea unui plan de apãrare împotriva efectelor dezastrului ;
- mãsuri post-dezastru : mentinerea stabilitãtii preturilor, distribuirea centralizatã a
hranei, asigurarea rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu apã, etc.
- instrumente de valoare a impactului : monitorizarea situatiei meteorologice si
hidrologice, nutritionale si economico-sociale.
Pe teritoriul comunei, în ultimii 30 ani nu au fost secete care sã fie luate în
calcul ca factor de risc.
B) Incendii de pãdure
Cauza fenomenului – suma factorilor care concurã la initierea incendiului, care
constã de regulã, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul
material care s-a aprins precum si împrejurãrile determinante care au dus la izbucnirea
acestuia.
Caracteristici generale – ardere autoîntretinutã care se desfãsoarã fãr0π control în
timp si spatiu, care necesitã o interventie organizatã în scopul întreruperii procesului de
ardere.
Predictabilitatea se bazeazã pe perioadele de secetã prelungitã si pronuntatã.
Prognozele meteorologice fac posibilã avertizarea timpurie asupra posibilitãtii de
producere a fenomenului.
Factori de vulnerabilitate – accesul utilajelor cu combustie internã folosite pentru
exploatarea masei lemnoase, accesul persoanelor pe cursurile de apã în zonele
împãdurite cu ocazia sãrbãtorilor sau a zilelor nelucrãtoare utilizând focul deschis la
prepararea hranei, accesul persoanelor în zone împãdurite, în perioadele de cules a
ciupercilor de pãdure, utilizând diferite surse de foc, sau lãsând sursa de încendiu
nesupravegheatã, descãrcãrile electrice pe timpul furtunilor.
Efecte – distrugerea partialã sau totalã a vegetatiei cuprinsã de incendiu, provocând
mari pierderi materiale, pierderi materiale sau eventual umane, atunci când incendiile
izbucnesc în zone împãdurite sunt apropiate de zone populate.
Mãsuri de reducere a riscului – luarea de mãsuri de pregãtirea utilajelor, respectând
normele de PSI la exploatãrile forestiere, existenta inscriptionãrilor la cãile de acces în
pãdure, cu precizarea regulilor de comportament a populatiei în zonele împãdurite dupã
vegherea tentã de cãtre factori responsabili a zonelor împãdurite în urma furtunilor cu
intense descãrcãri electrice.
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Mãsuri de pregãtire specifice – dezvoltarea unui plan de apãrare împotriva efectelor
dezastrului.
Mãsuri post dezastru – distribuirea centralizatã a hranei asigurarea rezervelor de
alimente la nivel curent, asigurarea rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu
apã, asigurarea habitatului pentru fauna amenintatã în urmaw incendiilor.
Instrumente de valoare a impactului – monitorizarea situatiei meteorologice si
economico – sociale.
Pe teritoriul comunei, poate fi considerat un factor de risc întrucât 70,2% este
împãdurit.
C) Avalanse
Nu poate fi considerat factor de risc pe teritoriul comunei.
D) Fenomene distructive de origine geologicã
D1) Cutremure
- cauza fenomenului : ruptura brutalã a rocilor din scoarta terestrã, datoritã miscãrii
plãcilor tectonice, care genereazã o miscare vibratoare a solului ce poate duce la victime
umane si distrugeri materiale;
- caracteristici generale : miscare vibratoare generatã de undele seismice care poate
genera prãbusiri de teren, replici seismice si alunecãri de teren.
- predictabilitate : se pot realiza prognoze pe termen lung si mediu cu o mare
probabilitate de reusitã. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reusitã redusã.
Predictabilitatea se bazeazã pe monitorizarea activitãtii seismice, istoricul acesteia si
observatii în teren.
- factori de vulnerabilitate : construirea de localitãti în zone cu risc seismic ridicat ;
clãdiri cu structuri de rezistentã antiseismicã neadecvate (defecte de proiectare sau
executare) ; densitate mare de locuinte si populatie pe suprafete reduse ; informarea
redusã (în special a populatiei) despre cutremure.
- efecte : distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clãdiri sau a altor tipuri de
infrastructurã, incendii, accidente hidrotehnice, alunecãri de teren etc.) ; pierderi umane
(procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clãdiri prost conformate
antiseismic) ; sãnãtate publicã (numãr ridicat de persoane ce necesitã interventii
chirurgicale, contaminarea apei potabile si probleme de asigurare a conditiilor sanitare
minime de supravietuire).
- mãsuri de reducere a riscului ;proiectarea lucrãrilor de investitii conform normelor de
zone seismice ; informarea, pregãtirea si antrenarea populatiei privind normele de
comportament în caz de cutremur.
- mãsuri de pregãtire specifice : înstiintarea populatiei, întocmirea si exersarea mãsurilor
cuprinse în planurile de protectie si interventie.
- mãsuri post-dezastru : evaluarea disturgerilor si pierderilor, cãutare – salvare, asistentã
medicalã de urgentã, reabilitarea facilitãtilor economico- sociale afectate, distribuirea de
ajutoare.
Comuna Pîngãrati este situatã în zona « E » seismicã în care cutremurele ating
o magnitudine maximã de 7 grade Richter si o ciclicitate de 40-50 ani.
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Cutremurele de pãmânt produse în anii precedenti nu au produs pagube
materiale sau victime în rândul populatiei de pe teritoriul comunei.
Factor de risc secundar.
D 2) Alunecãri si prãbusiri de teren
- cauza fenomenului : deplasarea rocilor care formeazã versantii unor munti sau dealuri,
pantele unor lucrãri de hidroamelioratii sau a altor lucrãri de îmbunãtãtiri funciare ;
- caracteristici generale : prezintã mai multe forme de manifestare sau pot apare ca
efecte secundare ale altor tipuri de dezastre ( cutremur, fenomene meteolrologice
periculoase, eruptii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai rãspândit fenomen
geologic.
- predictabilitate : dupã frecventa de aparitie, extinderea fenomenului si consecintele
generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice. – factori
de vulnerabilitate : clãdiri construite pe versantii dealurilor si muntilor, drumuri si linii
de comunicatii în zone muntoase, clãdiri cu fundatii slabe, conducte aeriene sau
îngropate.
- efecte : distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicatie
sau a cursurilor de apã, reducerea productiei agricole sau forestiere ; pierderi umane.
- mãsuri de reducere a riscului : realizarea hãrtilor cu zone de risc, realizarea unei
legislatii în domeniu, asigurarea bunurilor si persoanelor.
- mãsuri de pregãtire specifice: educarea comunitãtii posibil a fi efectuatã, realizarea
unui sistem de monitorizare, înstiintare si evacuare.
- mãsuri post- dezastru: cãutare – salvare, asistentã medicalã, adãpostirea de urgentã a
persoanelor sinistrat.
- instrumente de evaluare a impactului: echipe de experti.
Pe raza comunei Pîngãrati, pe teritoriul satului Pîngãrãcior versantul neâmpãdurit de
pe malul drept, amonte de scoalã, favorizeazã curgerea depunerilor de grohotis pe o
portiune de 500 – 600 m, îmbrãcând aspectul unei curgeri noroioase, prin prezenta în
amonte a unor izvoare de pantã.
Factor de risc secundar.

SECTIUNEA A 2-A
Analiza riscurilor tehnologice
A. Riscuri industriale
Accidentul chimic poate fi definit ca o eliberare necontrolatã în mediul
înconjurãtor a unor substante toxice industriale la concentratii mai mari decât
concentratiile maxim admise, punând astfel în pericol sãnãtatea populatiei.
- accident major – orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substante periculoase,
un incendiu sau o explozie, care rezultã din evolutii necontrolate în cursul exploatãrii
oricãrui obiectiv sursã de risc chimic care conduce la aparitia imediatã sau întârziatã a
unor pericole grave asupra sãnãtãtii populatiei si/sau mediului, în interiorul sau în
exteriorul obiectivului si în care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase
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- avarie – eveniment sau incident care nu genereazã efecte majore asupra sãnãtãtii
populatiei si/ sau asupra mediului, dar care are potential sã producã un accident major.
Sub formã lichidã sau de gaze lichefiate, substantele periculoase se pot rãspândi
în spatiul de retentie creând o suprafatã de contaminare ce poate avea dimensiuni de
câteva sute sau mii de metri.
Sub formã de gaz sau vapori, comprimat sau la presiune normalã, substantele
periculoase se emit în mediul înconjurãtor instantaneu sau într-un interval scurt de timp.
Se formeazã în acest fel un nor toxic.
Norul toxic este deplasat de vânt. Rezultã astfel o zonã de actiune a norului toxic,
de formã tronconicã.
În conditii de calm atmosferic, zona de actiune a norului toxic are formã emisfericã.
Fenomene cauzatoare :
- explozii la instalatii sau depozite care folosesc substante periculoase ;
- accidente pe timpul transportului de substante periculoase ;
- avarieri ale sistemelor de protectie ale instalatiilor periculoase sau ale
componentelor acestora ;
- managementul impropriu pentru deseurile toxice ;
- dezastre naturale care au ca urmãri secundare aceste tipuri de accidente (incendii,
cutremure, inundatii) ;
- acte teroriste sau sabotaje.
Elemente principale vulnerabile :
- localitatea Stejaru – în cazul unei avarii la C.H. STEJARU
- localitatea Preluca – în cazul unei explozii la S.C. NORDARIN
INTERNATIONAL S.R.L.
- localitatea Preluca – aproximativ 200 persoane
B. Riscuri de transport şi depozitare a produselor periculoase
Pe timpul transportului (cu mijloace auto) de substanţe periculoase, datorită unor
accidente de circulaţie, avarii la mijlocul de transport, reacţii chimice neprevăzute,
nerespectări ale normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi,
pot apare explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândiri de substanţe
periculoase pe sol şi în mediul înconjurător.
Explozia, incendiile, emisiile de gaze sau vapori se pot produce direct în mijlocul
de transport sau/şi ca urmare a răspândirii substanţelor periculoase pe sol.
Mijloacele de transport de substanţe periculoase trebuie să fie marcate cu etichete
de avertizare şi indicatoare de avertizare.
Etichete de avertizare - sunt romburi pe care sunt desenate simboluri de
recunoaştere a transportului de substanţe periculoase. Dau indicaţii şi asupra
conţinutului. Ele se marchează pe părţile laterale ale autovehiculului.
Indicatoare de avertizare - sunt folosite pe plan internaţional, fiind înregistrate la
ONU. Reprezintă dreptunghiuri (30 x 40 cm) de culoare portocalie şi se marchează pe
autovehicule astfel:
- la autovehicule - în partea din faţă şi spate;
În indicatorul de avertizare sunt înscrise 2 numere, sub formă de fracţie. La
numărător - de la 2 la 4 cifre - se reprezintă tipul de pericol, la numitor - 4 cifre - se
reprezintă tipul substanţei periculoase.
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Semnfîcaţia cifrelor care indică tipul pericolului
Conform Sistemului internaţional de clasificare a substanţelor periculoase,
clasele şi subclasele de substanţe periculoase indică tipul pericolului, astfel:
1. Explozie;
2. Emisie/scăpări de gaze sau vapori, datorate: presiunii din recipient, unor substanţe
chimice sau altor factori;
3 Inflamabilităţii lichidelor, vaporilor şi/sau gazelor;
4. Inflamabilităţii substanţelor solide;
5. Efectele datorate oxidărilor/arderilor;
6. Toxicitate;
7. Radioactivitate;
8. Efectele datorate acţiunilor corosive şi/sau caustice;
9. Pericolul unei reacţii puternice, spontane;
X. Reacţie periculoasă cu apa;
0. Pericol de extindere a efectului distructiv.
Activităţile ce se desfăşoară în caz de accident pe timpul transportului cu
substanţe periculoase :
1. Culegerea datelor şi informaţiilor despre accident
2. Înştiinţarea autorităţilor publice interesate
3. Dispozitii preliminare
- oprirea circulatiei în ambele sensuri, pe calea de circulatie pe care s-a produs
accidentul ;
- stabilirea si marcarea unei zone de izolare (100 – 1600 m) ;
- evacuarea tuturor persoanelor din acea zonã.
4. Identificarea substantei periculoase
5. Evaluarea pericolului
6. Aplicarea mãsurilor de protectie si interventie.
Elementele principale vulnerabile :
- o parte din localitãtile Pîngãrati, Stejaru, aflate pe DN 15 cu circulatia cea mai
intensã de vehicule si implicit a celor care pot transporta substante periculoase,
îndeosebi produse petroliere pentru aprovizionarea statiilor PECO.
B1) Accidente grave pe cãi de transport
Accidentele majore pe cãile de comunicatii sunt fenomene de întrerupere temporarã a
circulatiei, care genereazã distrugerea acestor cãi, victime umane, animale cât si pagube
materiale.
Principalele cauze ale accidentelor pe cãile de comunicatii sunt :
- greseli de circulatie ;
- greseli în exploatarea mijloacelor de transport ;
- defectiuni ale mijloacelor de transport ;
- conditii de vreme nefavorabile ;
- acte de terorism.
Cele mai frecvente accidente de circulatie se produc pe DN 15 P.Neamt – Bicaz.
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Pe drumurile judetene si comunale frecventa este de 5-6 accidente.
Activitãtile ce se desfãsoarã în caz de accident :
1. Culegerea datelor si informatiilor despre accident
2. Înstiintarea autoritãtilor publice interesate
3. Dispozitii preliminare – oprirea circulatiei în ambele sensuri, pe calea de
circulatie pe care s-a produs accidentul ;
4. Evaluarea pericolului
5. Aplicarea msurilor de protectie si interventie.
C. Riscuri nucleare
În teritoriul administrativ al comunei nu se gãsesc obiective nucleare. Populatia
poate fi afectatã de urmãrile unor accidente produse la CNE Cernavodã cât si de cãtre
cele transfrontaliere produse la CNE Kozlodui – Bulgaria, pecs – Ungaria.
Transmiterea datelor necesare înstiintãrii populatiei despre producerea acestor
accidente revine în sarcina Agentiei Nationale de Meteorologie si Hidrologie, agentia de
protectie a mediului Neamt si ISU “Petrodava” al judetului Neamt
Este considerat ca factor de risc secundar.
D. Riscuri de poluare a apelor
Nu există surse punctiforme de poluare a apelor, în teritoriul administrativ al
comunei, amplasate în zona albiilor apelor.
E. Prăbuşiri de construcţii instalaţii sau amenajări
- distrugerea sau avarierea unor utilaje tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând
la numeroase victime şi mari pierderi materiale;
Nu este cazul pe teritoriul comunei.
F. Eşecul utilităţilor publice
- distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi telecomunicaţii datorită acţiunii umane
sau naturale;
Avarii ale liniilor de electricitate
Se pot produce în toate localităţile, în urma furtunilor puternice şi averselor de
ploaie cu descărcări electrice şi se încadrează în gradele 2,3 = mici consumatori
industriali, consumatori casnici.
Măsuri:
Se anunţă companiile de electricitate şi se iau măsuri de asigurare a pazei
eventualelor cabluri electrice căzute la pământ.
Avarii ale liniilor de telefonie fixă
Se pot produce îndeosebi în localităţile Pîngãrãcior,Oantu, i unde reţelele sunt
instalate pe stâlpi din lemn cu o mare vechime şi care la vânt puternic se pot prăbuşi.
Avarii ale reţelelor de alimentare cu apă
Se pot produce la captările de apă, la reţeaua de aducţiune şi la reţelele de
distribuţie din localităţi.
De asemenea se are în vedere şi oprirea alimentării cu apă a populaţiei la
producerea unor inundaţii sau poluări.
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G. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
- pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs asupra pământului
de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete;
Se iau măsuri urgente de asigurare a zonei respective pentru a interzice accesul
persoanelor neautorizate.
H. Muniţie neexplodată
Se pot descoperi elemente de muniţie neexplodată în urma executării unor
săpături sau lucrări agricole.
Măsuri imediate:
- se anunţă organul local de poliţie şi LJ.S.U.
- se îndepărtează întregul personal din zona periculoasă şi se interzice circulaţia,
persoanelor, vehiculelor şi animalelor.
SECTIUNEA A 3-A
Analiza riscurilor biologice
A. Epidemii
- cauza fenomenului: conditii sanitare precare, sãrãcie, contaminarea apei si alimentelorcaracteristici generale : posibilitatea ridicatã de rãspândire, existenta unor dezechilibre
economice si sociale, lipsa personalului specializat, etc.
- predictibilitatea : studiile si rapoartele epidemiologice pot creste capacitatea de
diagnozã si prognozã, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubatie, etc.
- factori de vulnerabilitate : sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutritie deficitarã apã
potabilã de slabã calitate etc.
- efecte : bolnavi si morti, pierderi economice, panicã etc.
- mãsuri de reducere a riscului : monitorizarea evolutiei factorului de risc medical de
urgentã, elaborarea unui plan de protectie cu alocarea resurselor necesare.
- mãsuri de pregãtire specifice : verificare si confirmare diagnostice, identificare
cazurilor, gãsirea surselor epidemice, controlul evolutiei cazurilor, etc. –mãsuri postdezastru : existenta unui serviciu medical de urgentã, ajutor medical.
- instrumente de evaluare a impactului : supraveghere epidemiologicã, evaluarea
periodicã a eficientei serviciului medical de urgentã.
Elemente principale vulnerabile :
- scolile si grãdinitele de copii,
- comunitatea familiilor de rromi de pe raza comunei.
Protectia personalului este asiguratã, în primã urgentã, de personalul Cabinetelor
medicale din comunã : 2 medici si 2 asistenti.
B. Epizotii
- cauze : rãspândirea în proportii de masã a unei boli transmisibile la animale ;
- caracteristici generale : se datoreazã unei combinatii de mai multi factori cum ar fi
temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei
si migrarea animalelor.
- predictabilitatea : sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.
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- factori de vulnerabilitate : numãrul mare si variat de animale, lipsa de control asupra
importurilor etc.
- efecte : îmbolnãvirea în proportii de masã la nivelul comunitãtii, foametea etc.
- msuri de pregãtire specifice : elaborarea unui plan de apãrare, programme de pregãtire
a fermierilor, etc.
- instrumente de evaluare a impactului : evaluarea prin testare a incidentei si severitãtii
infectiei.
Elementele principale vulnerabile :
- gospodãriile populatiei – bovine 217 cap.
- ovine 3200 cap.
- porcine 570 cap.
- cabaline 102 cap.
- pãsãri – 2650 cap.
Analiza riscurilor existente şi efectele posibile ale acestora:
- Exista riscul infectării şi îmbolnăvirii personalului în cazul apariţiei unor boli
ca de exemplu: Pesta aviară, Boala lui Aujeszky, Rabia (Turbarea),
Tuberculoza, Tularemia, Bruceloza, Salmoneloza, Antrax, Leptospiroza,
Rujetul.
- Pe lângă aceste boli virotice si bacteriene, e posibilă infectarea personalului cu
alte boli transmisibile de la animale vii la om (zoonoze) din grupa micozelor
(Aspergiloza, Dermatomicoza) şi parazitozelor (Toxoplasmoza,Teniaza).
- In caz de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, accident nuclear, incendii)
personalul va interveni pentru efectuarea de tratamente profilactice, vaccinări
profilactice, ecarisarea teritoriului.
- De asemenea, se intervine în controlul potabilităţii apei, a igienei şi salubrităţii
furajelor.
Supravegherea se face de către personalului Dispensarului veterinar Pîngãrati :
1 medic, 1 asistent.

SECTIUNEA A 4-A
Analiza riscurilor de incendiu
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a
nivelurilor de risc de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol

de incendiu (pentru construcţii de producţie şi depozitare), în anumite
împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu, pe baza următorilor parametri:
a) densitatea sarcinii termice şi destinaţia/funcţiunea, la clădirile civile;
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii
termice, pentru construcţiile de producţie şi depozitare;
c) sursele potenţiale de aprindere existente.
În raport de parametrii enunţaţi mai sus există, conform reglementărilor tehnice,
următoarele niveluri de risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu:
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a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de
explozie, respectiv categoriile A şi B de pericol de incendiu;
b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/m2;
spaţii pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv
categoria C de pericol de incendiu;
c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/m2 < densitatea sarcinii
termice < 840 Mj/m2; centrale termice, bucătării, oficii pentru prepararea mâncărurilor
calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/m2),
respectiv categoria E de pericol de incendiu.
Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe
zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri (civile, de producţie şi/sau
depozitare, cu funcţii mixte) sau instalaţii tehnologice şi se precizează în mod
obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie.
Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a
riscului asociat unui risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţii de
producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi de
comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de
incendiu acceptat.
La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a
unui incendiu şi a consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz:
a) factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea
şi/sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale
materialelor şi elementelor de construcţii, respectiv ale produselor şi substanţelor
depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, condiţiile preliminate care pot
determina sau favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea
factorilor menţionaţi anterior);
b) agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot
interveni în caz de incendiu şi efectele negative ale acestora asupra construcţiilor,
instalaţiilor şi a utilizatorilor;
c) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa de
calitate "siguranţă la foc" (comportare, rezistenţă şi stabilitate la foc, preîntâmpinarea
propagării incendiilor, căi de acces, evacuare şi intervenţie);
d) nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere
a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora;
e) factorul uman (numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora,
nivelul de instruire);
f) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau
propagarea unui incendiu.
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacără de chibrit, lumânare,
aparat de sudură; flacără închisă);
b) surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte incandescente,
căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.);
c) surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri şi scântei
electrice, scurtcircuit, electricitate statică);
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d) surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei mecanice,
frecare);
e) surse de aprindere naturale (de exemplu: căldură solară, trăsnet);
f) surse de autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică şi biologică,
reacţii chimice exoterme);
g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiaţia unui focar de
incendiu).
Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea,
dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele
grupe: a) instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate; b)
receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
c) sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile
provenite de la sistemele de încălzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
.
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi
măsurilor specifice de P.S.I.;
h) reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate,
precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) în medii
periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de
reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în
mişcare;
k) scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;
1) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu;
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) acţiune intenţionată ("arson");
r) alte împrejurări.

Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului
de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizării şi/sau eliminării factorilor
de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în
care acesta s-a produs.
Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz,
pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, normelor şi dispoziţiilor generale de P.S.I.
şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul
riscurilor identificate.
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Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu
metode specifice, a băncilor de date autorizate privind incendiile, probabilitatea
exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp,
considerat reprezentativ.
În absenţa unor bănci de date autorizate probabilitatea de producere a incendiilor
se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate
evenimentelor respective:
a) improbabile;
b) extrem de rare;
c) rare ;
d) probabile, dar nu frecvente ;
e) frecvente.
Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, dupã caz, de cãtre :
a) proiectanti, prin documentatiile tehnice elaborate ;
b) patron, prin strategia de apãrare împotriva incendiilor, adoptatã în interiorul
unitãtii sale ;
c) autoritãtile abilitate sã elaboreze si sã emitã reglementãri tehnice în domeniul
apãrãrii împotriva incendiilor.
În situatiile în care riscul de incendiu existent depãseste limitele de acceptabilitate
stabilite, este obligatoriu reducerea acestuia prin diminuarea probabilitãtii de initiere a
incendiului si/ sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin mãsuri de prevenire
(reducerea factorilor de risc), respectiv prin mãsuri de limitare, localizare si lichidare a
incendiului, precum si de limitare si înlãturare a consecintelor acestuia.
Controlul riscurilor de incendiu reprezintã ansamblul mãsurilor tehnice si
organizatorice destinate mentinerii (reducerii) riscurilor în limitele de acceptabilitate
stabilite. În ordinea adoptãrii lor mãsurile sunt : stabilirea prioritãtilor de actiune,
implementarea mãsurilor de control, gestionarea si monitorizarea riscurilor.
Persoanele fizice si juridice care, potrivit legii, examineazã sistemele constructive,
dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice în vederea identificãrii, evaluãrii
si controlului riscurilor de incendiu trebuie sã fie calificate si atestate în acest sens, pe
baza standardelor ocupationale.

-

Cauzele cele mai frecvente care au generat incendii în ultimii ani au fost :
instalatii electrice defecte sau improvizate ;
foc deschis ;
cos de fum defect sau necurãtat ;
fumat ;
jocul copiilor cu focul ;
actiuni intentionate ;
mijloace de încãlzire defecte, improvizate sau necurãtate.
Elementele principale vulnerabile :
anexele gospodãresti
spatiile de locuit sau de preparat hrana
podurile si acoperisurile caselor
bisericile Pîngãrãcior, Pîngãrati Castel, Oantu, Poiana, stejaru, Preluca.
Agenti economici : S.C. NORDARIN INTERNATIONAL S.R.L.
32

S.C. GENERAL ENERGETIC S.R.L.
OCOLUL SILVIC VADURI, BRATES
- punctele de desfacere a buteliilor de gaz metan de pe raza comunei
SECTIUNE A 5-A
Analiza riscurilor sociale
Se pot produce evenimente sociale manifestate prin nemultumiri ale populatiei
ca urmare a cresterii preturilor la produsele de strictã necesitate, cresterii impozitelor
pe terenuri si locuinte, preturi scãzute la produsele propri ce urmeazã a fi
comercializate.
Elementele principale vulnerabile :
Hramurile bisericesti
- 8 noiembrie sat Pîngãrãcior – Sfintii arh. Mihail si Gavril
- 6 decembrie sat Stejaru - Sf Stefan
- 21 mai sat Preluca- Sf. Împãrati Constantin si Elena
- 23 aprilie – sat Oantu – Sf. Gheorghe
- 29 iunie – sat Pîngãrati Castel – Sf Apostoli Petru si Pavel
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CLASIFICAREA LOCALITĂŢILOR, INSTITUŢIILOR, OPERATORILOR ECONOMICI
DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIILE DE RISCURI
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Clasificarea
din punct de vedere al expunerii la
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AGENTI ECONOMICI
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S.C. GENERAL ENERGETIC
S.C. FORESTAR S.A.
HIDROELECTRICA
S.C. HIDROSERV
S.C. R.M.R.
S.C. CAREMIL
S.C. CRYBERNET S.R.L.
S.C. PODIREI PROD S.R.L
S.C. NORDARIN INT. S.R.L.
S.C. CATIPET
S.C. BACO STAR
S.C. NORDARIN INT. S.R.L.
S.C. PROD COM S.R.L.
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S.C. BRAVES
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CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
SECTIUNEA 1
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Activitatea de prevenire - domenii specifice:
a) verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea
împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din sectorul de competenţă;
c) verificarea organizării activităţii privind privind identificarea şi evaluarea
riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
d) verificarea aplicării conceptiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie
civilă în scopul mentinerii riscurilor în limitele accesibile;
e) cotrolul activităţilorcare prezintă pericole de accidente majore;
f) realizarea pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariatilor, verificarea
modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a
comportamentului în cazul unei situatii de urgenţă.
Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:
a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;
b) premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ
c) o data pe an, la operatorii economici, cu care s-au încheiat contracte de
interventie;
d) anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;
e) la solicitarea operatorilor economici cu care s-au încheiat contracte de
interventie;
f) pentru verificarea petitiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de
urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru solutionarea acestora.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere a ori limitarea
consecintelor acestora se realizează prin:
1) Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, hidrografici şi transmiterea
datelor către I.S.U. Neamt.
2) Activiţăţi preventive desfăşurate, pe domenii de competenţă, de către persoanele
specializate, conform planificărilor lunare sau la ordin. Activităţile preventive
planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) Controlul de prevenire - activitatea prin care se verifică modul de aplicare a
prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, precum şi
respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, recepţia, autorizarea,
exploatarea şi postutilizarea construcţiilor/instalaţiilor/amenajărilor de la institutiile
publice, operatori economici şi locuinte ale populatiei.
b) Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii.
c) Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio - profesionale asupra:
- prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi activităţii de
protecţie civilă;
- pericolelor potenţiale de incendiu şi dezastre şi măsurilor specifice de
prevenire a acestora, precum şi a comportamentului adoptat în cazul situaţiilor de
urgenţă;
- pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul descoperirii
de muniţii neexplodate.
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3) Executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor cu personalul care încadrează serviciul
voluntar, pe obiective şi tipuri de risc, precum şi cu personalul din administraţia publică
locală şi cu cel al instituţiilor subordonate.
Etapele de realizare a actiunilor
Desfãsurarea interventiei cuprinde urmãtoarele operatiuni principale :
a) alarmarea fortelor pentru interventie :
- telefonic – în timpul programului de lucru – serviciul voluntar pentru situatii de
urgentã – la sediul primãriei 0233 240317
* Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã :
- sef serviciu 0723 205549,0748.800.871
- sef formatie de interventie 0751493848
- în afara orelor de program
- sef serviciu voluntar 0723205549
- viceprimar 0723205608
- primar 0723205439
- Inspectoratul Judetean Pentru Situatii de Urgenta 112
- Inspectoratul pentru Situatii de urgentã al Judetului Neamt – 112
- acustic – prin sirena instalatã în localitatea Stejaru (CH Stejaru), Forestar Bocancea,
CH Pîngãrati
- prin bãtãi repetate în clopotele de la biserica din localitatea unde s-a produs evenimentul.
b) anuntarea altor persoane cu atributii în situatii de urgentã:
- postul de politie 0233240339
- dispensarul uman 0233240499
c) informarea primarului, viceprimarului si secretarului comunei despre situatia creatã ;
d) deplasarea la locul interventiei ;
e) transmiterea dispozitiilor preliminare de cãtre sefii de echipe ;
f) recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie ;
g) evacuarea, salvarea si protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor ;
h) localizarea si limitarea efectelor evenimentului;
i) înlãturarea unor efecte negative ale evenimentului;
j) regruparea fortelor si mijloacelor dupã îndeplinirea misiunii;
k) stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat evolutia
acestuia;
l) întocmirea raportului de interventie;
m) retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii în locul de dislocare
permanentã ;
n) informarea factorilor de rãspundere din cadrul primãriei si a Inspectoratului pentru
Situatii de urgentã al Judetului neamt despre situatia produsã si mãsurile luate ;
o) analiza interventiilor si evidenta mãsurilor de prevenire necesare.

SECTIUNEA A 3 - A
Faze de urgenţă a acţiunilor
a) urgenţa I- asigurată de echipa de intervenţie din localitatea în care s-a produs
evenimentul cu sprijinul populaţiei din zona;
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b) urgenţa a II- a - asigurată de subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Neamţ;
c) urgenţa a III - a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
SECTIUNEA A 4 - A
Acţiunile de protecţie - intervenţie
Echipele specializate, în cooperare cu celelalte forţe participante, acţionează
conform domeniului lor de competenţă pentru:
a) salvarea şi protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi
materiale de prima necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical şi participarea la evacuarea populatiei,
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca
accesibile;
e) diminuarea şi eliminarea avariilor la retele şi clădiri cu functiuni esentiale:
sediul primăriei, dispensare, unităţi de învăţămâmt, rezervoare de apă, căi de transport;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă produse şi înlăturarea efectelor
acesteia cu forţele şi mijloacele din dotare.

SECTIUNEA A 5 - A
Instruirea
Obiectivul fundamental al pregătirii îl constituie formarea, perfecţionarea şi
specializarea personalului cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă, operaţionalizarea şi creşterea capacităţii de intervenţie a serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, în vederea îndeplinirii misiunilor ce-i revin.
Pregătirea serviciului voluntar
Şeful serviciului şi specialiştii pentru prevenire îşi vor perfecţiona pregătirea
pentru aplicarea măsurilor specifice de prevenire şi întocmirea documentelor de
conducere a actiunilor de interventie.
Şeful formatiunii şi şefii echipelor specializate îşi vor dezvolta cunoştinţele de
specialitate şi-şi vor forma deprinderi metodice pentru a fi în măsură să organizeze şi
desfăşoare cu competenţă pregătirea formaţiunilor, folosind cu eficienţă baza materială
existentă, precum şi pentru conducerea formaţiunilor pe timpul intervenţiei.
Echipele de intervenţie, indiferent de specialitate, îşi vor însuşi cunoştinţele
prevăzute în programul de pregătire privind protecţia împotriva incendiilor, atacurilor
inamicului şi a dezastrelor, regulile de comportare în situaţii de urgenţă, noţiunile de
prim-ajutor şi autoajutor sanitar, aparatura şi tehnica din dotare şi modul de
întrebuinţare a acesteia, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a
urmărilor dezastrelor sau atacurilor inamicului.
Pregătirea de specialitate sa va executa prin cursuri, şedinţe teoretic-aplicative,
practic-demonstrative şi prin participarea la exerciţii şi aplicaţii.
39

Pregătirea salariaţilor
Salariaţii din primărie şi din instituţiile subordonate Consiliului local realizează
pregătirea prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire,
prim ajutor etc., în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi.
Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerintele şi conditiile organizării
activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administratiei şi intemelor
nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 786/2005.
Antrenamentele se execută anual, cu durata de 30 min. - 1 oră
Pregătirea populaţiei
Urmăreşte cunoaşterea regulilor de comportare în situaţii de urgenţă şi în caz de
conflict armat, a obligaţiilor ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie
individuală şi colectivă, cunoaşterea semnalelor de alarmare şi a modului de comportare
la introducerea lor. Se va pune accent pe cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie
individuală şi P.S.I., cunoaşterea locurilor de adăpostire, a modului de amenajare a
adăposturilor familiale şi de comportare pe timpul ocupării lor, pe acordarea primului
ajutor sanitar şi autoajutorului în diverse situaţii şi pe cunoaşterea regulilor de
comportare în caz de dezastre.
Populaţia se va pregăti prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţii şi
exerciţii de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor
neguvernamentale.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor
Urmăreşte cunoaşterea regulilor de comportare în situaţii de urgenţă, a semnalelor
de alarmare şi acordarea primului ajutor sanitar şi autoajutorului în diverse situaţii.
Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii revine conducerilor
instituţiilor de învăţământ.
Pregătirea se execută prin activităţi teoretic-aplicative, antrenamente şi participarea
la exerciţii conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
Pregătirea se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civica şi de consiliere, în
cadrul disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi
extraşcolare astfel:

Preşcolari:
- Activităţi teoretic-aplicative, săptămânal (30 min - 1 oră)
- Un antrenament, lunar (30 min)
Elevi:
- In cadrul procesului instructiv-educativ (conform protocolului încheiat
între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ şi
Inspectoratul Şcolar)
- Un antrenament, semestrial (30 min - I oră)
SECTIUNEA A 6 - A
Realizarea circuitului informaţional - decizional şi de cooperare
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Sistemul informaţional - decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observării, detectării, culegerii şi transmiterii informaţiiolr şi a deciziilor de către factorii
implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.
Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă, evoluţia acesteia,
efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate se realizează prin rapoarte
operative.

SCHEMA
fluxului informaţional pentru conducerea
activităţii de intervenţie
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
Tel. 0233-21 80 89

Fax. 0233-21 80 89

Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă
Tel. 0233-211230 Fax. 0233-211666

112
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava”
Tel. 0233-211230

112
Fax. 0233-211666
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COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Centrul operativ cu act. temporară

Preş. CLSU
Primar
Tel.0723205439

Şef S.V.S.U.
Tel.0723205549
0748800871

Pol.Com.
Pîngãrati

Cooperare

Tel. 240339

S.C. NORDARIN
INTERNATIONAL
TEL0233241785

.

SC FORESTAR
0233240642
Şeful
formaţiei de
intervenţie
0751780266

Şefii
echipelor
specializate

Dispensar
uman
Tel.
0233240499

SC PODIREI PROD
SRL
0233240448
SC GENERAL
ENERGETIC
0233240544

- Populaţia şi
salariaţii din
localităţile:
PÎNGÃRATI
PINGARACIOR
OANTU
STEJARU
PRELUCA
localitãtile vecine
Alexandru cel Bun
TEL 0233241018

Tarcãu
TEL 0233240066

SC CRISTRANS

- comandă - raport
- informare - înştiinţare
şi cooperare

CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale si financiare
RESURSE UMANE
- Comitetul local pentru situatii de urgentã = 13;
- Serviciul voluntar pentru situatii de urgentã = 50
RESURSE MATERIALE
A. MATERIALE COMUNE PENTRU TOATE SITUAŢIILE
Nr.
crt.

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

OBS.

TEHNICĂ AUTO
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1

Autoturisme teren cu două
diferenţiale dotate cu staţii emisierecepţie fixe

bc

1

0

0

2

Autobasculantă pentru transport
materiale de intervenţie

bc

1

1

0

3

Tractor articulate 35 C.P.

bc

1

1

0

4

Buldoexcavator

bc

1

1

0

5

Butoaie din tablă 100-200 l pt. utilaje
de intervenţie

6

Sirene, difuzoare pentru alarmă,
inclusiv materiale necesare montării

bc

3

3

0

7

Echipamente de prelucrare şi
transmisie automată a datelor

bc

1

1

0

Buget local

Buget local
Buget local

bc
2
2
0
MIJLOACE DE TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE

8

Radio telefoane fixe

bc

1

1

0

9

Radio telefoane portabile

bc

1

1

0

Buget local
Buget local

10

Telefoane mobile

bc

3

12

0

Buget local

11

Aparate TV

bc

1

1

0

Buget local

12

Aparate radio

bc

14

Cască de protecţie

bc

10

7

3

15

Agregate pt. sudură electrică sau
oxiacetilenică cu anexe

bc

1

1

0

16

Grup electrogen cu anexe pt. iluminat

bc

1

17

Reflectoare, cablu pentru iluminat,
becuri, fasunguri, întrerupătoare etc.

bc

1

Nr.
crt.

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

U.M

1
1
MIJLOACE DE INTERVENŢIE

Necesar

0

1
0
CANTITĂŢI
Existent

1

De
completat

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

18

Motocositori (multifuncţionale)

bc

1

1

0

Buget local

19

Lanterne (baterii, becuri de rezervă)

bc

5

0

5

-

20

Felinare (făclii)

bc

3

0

3

Buget local

21

Bidoane / canistre 10-20 l pt. petrol

bc

2

2

0

Buget local

22

Petrol lampant

l

10

0

10

Buget local

23

Găleţi pentru apă

bc

6

4

2

Buget local

24

Căni pentru apă (5 căni/găleată)

bc

30

10

20

Buget local

25

Targă

bc

2

0

2

Buget local

26

Trusă medicală de prim ajutor

bc

2

0

2

Buget local

27

Frigidere 240 l

bc

1

0

1

-

28

Aparat foto

bc

1

1

0

-

29

Camere video, aparat video

bc

1

1

0

-

30

Corturi impermeabile

bc

5

0

5

Buget local

31

Paturi de fier, lemn sau pliante

bc

10

0

10

Buget local

32

Saltele

bc

10

0

10

Buget local

33

Perne

bc

10

0

10

Buget local

34

Feţe perne

bc

10

0

10

Buget local

35

Cearceafuri plic şi pat

bc

10

0

10

Buget local

36

Pături

bc

10

0

10

Buget local

Obs

B. INUNDAŢII
MATERIALE DE APĂRARE
1

Snopi fascine d =30 cm, L=3-4 m

bc.

300

0

300

Buget local

2

Pari din lemn rotund c.r. esenţa tare
d=8-12 cm, L=1-3 m.

bc

300

0

300

Buget local

3

Dulapi + palplanşe h=5 cm , L=4 m,
l=20-25 cm.

mc

6.0

3

3

Buget local

4

Cozi de lemn pt. unelte (rezervă)

bc

8

8

5

Sârmă neagră d=2-4 mm

kg

60

60

Buget local

6

Saci de 50 - 80 cm. pt. pământ din
cânepă, iută, polietilenă

bc

300

0

300

Buget local

7

Sfoară legat saci (0,5 m / sac)

kg

3

0

3

Buget local

Buget local
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8

Funii subţiri pt. asigurarea oamenilor
d=10-15 mm

kg

3

0

3

Buget local

9

Piatră brută (blocuri 15 - 30 cm),
blocuri beton : 200 - 1000 kg/bc

mc

90

0

90

Buget local

MIJLOACE DE INTERVENŢIE
10

Lopeţi cu cozi

bc

15

0

10

Buget local

11

Cazmale (hârleţe) cu cozi

bc

15

0

10

Buget local

12

Târnăcoape cu cozi

bc

3

0

3

Buget local

13

Sape cu cozi

bc

3

0

3

Buget local

14

Furci de fier sau căngi de fier cu cozi

bc

8

0

8

Buget local

15

Maiuri pentru compactat pământ (din
lemn sau metal); maiuri pt. bătut pari

bc

30

0

30

Buget local

16

Barde ptr. cioplit şi topoare

bc

6

0

6

Buget local

17

Pile diferite

bc

3

0

3

Buget local

18

Fierăstraie mecanice (drujbe)

bc

3

1

2

Buget local

19

Cuţitoaie pentru cioplit

bc

3

0

3

Buget local

20

Dălţi pentru lemn

bc

3

0

3

Buget local

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M

Necesar

Existent

De
completat

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE
21

Pluviometre

bc

1

0

1

Buget local

22

Ruletă 20 - 50 m

bc

2

1

1

-

bc

2

3

1

Buget local

Buget local

MIJLOACE FIXE DIVERSE
23

Motopompe cu anexe şi 500 m
conductă sau furtun

ECHIPAMENTE DE SIGURANŢĂ, PROTECŢIE ŞI CAZARMAMENT
24

Cizme cauciuc

per

10

0

10

25

Mantale de ploaie cu glugi (pelerine)

bc

10

0

10

Buget local

26

Centuri, veste şi colaci salvare

bc

10

7

3

Buget local

Notă - calculul s-a efectuat pentru 30 km cursuri de apă.

C. INCENDII
1

PICHETE P.S.I. = 3 - ECHIPATE CU:
Stingătoare P6

bc

18

0

8

Buget local

Găleati tablă

bc

3

0

26

Buget local

Târnăcoape

bc

9

0

3

Buget local

Lopeti

bc

18

18

Buget local

Rangi

bc

18

18

Buget local

Topoare târnăcop

bc

9

0

3

Buget local

Cangi

bc

18

0

13

Buget local
Buget local

2

Vopsea roşie

kg

5

5

3

Diluant

kg

2

2

Buget local

4

Pensule

bc

3

3

Buget local

5

Stingător (primărie,şcoli)

bc

26

0

Buget local

26

D. ACCIDENT CHIMIC SAU BIOLOGIC
1

Măşti contra gazelor

bc

5

2

3

Buget local

2

Complete de protecţie

bc

10

0

10

Buget local

3

Pachet de decontaminare ind.

bc

5

0

5

Buget local

4

Detector substanţe toxice

bc

1

0

1

Buget local

bc

10

1

9

Buget local

0

10

Buget local

0

10

Buget local
Buget local

E. EPIZOOTII
1

Decontaminol

2

Covoraş pt. dezinfecţii

bc

10

3

Combinezoane

bc

10

bc

10

0

10

0

10

Buget local

0

10

Buget local

4

Mască

5

Bonetă

bc

10

6

Acoperitor încălţăminte

bc

10
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RESURSE FINANCIARE
Alocarea resurselor financiare necesare desfãsurãrii activitãtii de analizã si
acoperire a riscurilor se realizeazã prin planul de asigurare elaborat de Comitetul Local
pentru Situatii de Urgentã si se prevede, anual, în bugetul propriu
CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor
Cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor, bunurilor de consum şi serviciilor
necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în Planurile de intervenţie.
Asigurarea materială
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă se asigură de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Personalul serviciului voluntar are obligaţia să poarte uniformă, echipament de
protecţie şi însemne distinctive care sunt asigurate gratuit de Consiliul local.
Pe timpul intervenţiei personalului serviciului voluntar i se asigură antidot adecvat
naturii mediului de lucru.
În cazul operaţiunilor de lungă durată li se asigură hrană gratuit, în echivalentul a
cel puţin 2.000 calorii, obligaţia revenind Consiliului local.
Asigurarea medicală se va realiza cu prioritate pentru acordarea primului ajutor
persoanelor cu arsuri grave, celor aflate în stare de şoc şi a celor intoxicate. Asistenţa
medicală se va asigura de către personalul medical de pe plan local şi de către medicii
de familie.
Pentru personalul voluntar este obligatorie asigurarea acestuia la o societate de
asigurări pentru cazuri de boală profesională, accident ori deces produse în timpul sau
din cauza îndeplinirii atribuţiilor pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale,
antrenamentelor ori altor misiuni specifice.
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ANEXA NR.1
la PAAR

LISTA
AUTORITĂŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂŢI ÎN
ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR
ÎN COMUNA PÎNGÃRATI
Nr.
crt.

Denumire
autoritate
Primar

1

Coordonate autoritate
Loc. Pingarati
Tel : 0233240317
Fax : 0233240317

Persoană de contact
Lungu Bordea Petru
Primar
Tel. 0233240317
0723205439
MANCAS IOANPETRONEL
Viceprimar
Mobil 0723205608

Atribuţii în
PARR, conform
fişei nr.

Fişa nr.1
Preia atribuţiile
primarului, în
lipsa acestuia,
conform
Fişei nr.1
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2

3

4

Dispensarul
uman

Postul de
poliţie

Loc Pîngãrati
Tel 0233240499

Loc. Pîngãrati
Tel 0233240339

Şcoala
Loc Pîngãrati
gimnazială
Tel.0233240341
„Nicolae Iorga”
Pîngãrati

MOROSANU C-TIN
Şef S.V.S.U.
Mobil 0723205549
Simioneasa Petronela
Tel. 0745600530
Negoescu Ioana
Mobil 0743110624
Gherasim Gheorghe
Şef de post
Mobil 0755089348
Carmen IonelaMuraru
Director coordonator
Mobil 0741965587

Fişa nr.2

Fişa nr. 3
Fişa nr.4

Fişa nr.5

ANEXA NR.2
la PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Primar
I.- GESTIONAREA RISCURILOR
a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici, şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.

Fişa nr. 1
Se observă:
- cotele apei râului Bistrita la primirea
atenţionărilor meteo ; se informează SGA şi ISU
Neamţ.
- evoluţia fenomenului de secetă ; se informează
ISU Neamţ
Se întocmesc şi se înaintează zilnic rapoarte
operative către I.S.U.
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b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

Cotroalele se execută de către şeful S.V.S.U. şi
specialiştii pentru prevenire astfel :
- la gospodăriile populaţiei - de doua ori pe an,
de regulă primăvara şi toamna
- la unităţile de învăţământ - premergător
începerii anului şcolar şi semestrial
- la instituţiile publice din subordinea consiliului
local - o data pe an
- la operatorii economici - la solicitarea
conducătorilor acestora cu care s-au încheiat
contracte de intervenţie
- pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor.
Controalele se execută pe baza Graficului de
control întocmit de şeful serviciului. La finalizare
se întocmeşte Notă de control.

c) informarea preventivă a
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.

Informarea se execută pe baza Graficului de
informare publică astfel:
- cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
tradiţionale sau cultural - sportive ;
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor
religioase.

d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare

II- RESURSE NECESARE
a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.
b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

Se efectuează :
- planificat, pe bază de grafic, cu toţi salariaţii din
primărie, semestrial o dată cu efectuarea
instructajelor ;
- inopinat, de către primar sau autorităţile de
control ;
- trimestrial, pe obiective, cu personalul
serviciului voluntar, la şedinţele de pregătire.
- Nivelmetru - pod peste râul Bistrita
- Registru cu rapoarte operative.
- Grafic de control
- Carnete cu constatările rezultate din control
- Registru cu note de control
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c) informarea preventivă a
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare
III. - INTERVENŢIE
a. - alarmare

b.- acţiuni de căutare/salvare

c. - asistenţă medicală

- Materiale informative pentru afişierele stradale
şi pentru preoţii parohi.

- Planuri de intervenţie
- Planuri de evacuare
- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare ;
- la producerea unei situaţii de urgenţă dispune
punerea în funcţiune a sirenei de alarmare şi a
celorlalte mijloace stabilite prin plan;
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,
instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- urmăreşte punerea în aplicare a sistemului de
anunţare şi aducere la sediul primăriei a membrilor
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi ai
Comitetului Operativ cu Activitate Temporară în
funcţie de evoluţia situaţiei;
- urmăreşte aducerea la locul intervenţiei, în
timpii planificaţi, a echipelor specializate cu
mijloacele şi echipamentele necesare conform
situaţiei produse.
- asigură, prin echipele specializate pe domenii,
căutarea şi salvarea persoanelor şi animalelor
periclitate de situaţia de urgenţă ;
- ia măsuri de salvare a bunurilor populaţiei, a
valorilor materiale şi culturale importante din
zonele periclitate ;
- ia legătura cu personalul medical de la
cabinetele medicale din cadrul dispensarului
pentru acordarea primulului ajutor persoanelor
rănite ;
- stabileşte măsuri pentru transportul la Spitalul
Judeţean a persoanelor grav rănite sau intoxicate ;
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d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

- în caz de incendiu - izolarea obiectivului
incendiat pentru limitarea extinderii acestuia în
vecinătăţi sau la alte obiective ;
- la inundaţii - intervenţia cu utilaje şi mijloace
improvizate pentru evitarea revărsărilor cursurilor
de apă la obiective sau la gospodăriile populaţiei ;
- în caz de epidemii, epizootii - izolarea
persoanelor şi zonelor afectate cu stabilirea
măsurilor stricte de acces.
- în caz de accidente grave pe căile de transport
sau accidente chimice - la măsuri, cu ajutorul
organelor de poliţie, pentru delimitarea zonei de
interdicţie a accesului şi devierea circulaţiei pe
alte rute ocolitoare.

ANEXA NR.2
la PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Şef Serviciu pentru Situaţii de Urgenţă

Fişa nr. 2

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
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a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.

Se observă:
- cotele apei râului Bistrita la primirea
atenţionărilor meteo ; se informează SGA şi ISU
Neamţ.
- evoluţia fenomenului de secetă ; se informează
ISU Neamţ
Se întocmesc şi se înaintează zilnic rapoarte
operative către I.S.U.
b) controlul preventiv pe domenii Cotroalele se execută de către şeful S.V.S.U. şi
de competenţă
specialiştii pentru prevenire astfel :
- la gospodăriile populaţiei - de două ori pe an,
de regulă primăvara şi toamna
- la unităţile de învăţământ - premergător
începerii anului şcolar şi a sezonului rece
- la instituţiile publice din subordinea consiliului
local - o dată pe an
- la operatorii economici - la solicitarea
conducătorilor acestora cu care s-au încheiat
contracte de intervenţie
- pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor.
Controalele se execută pe baza Graficului de
control. La finalizare se întocmeşte Notă de
control.
Informarea se execută pe baza Graficului de
c) informarea preventivă a
informare publică astfel:
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de - cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
competenţă şi asupra
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
comportamentului de adoptat în
tradiţionale sau cultural - sportive ;
cazul manifestării unui pericol.
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor
religioase.

d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare

II.- RESURSE NECESARE
a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.

Se efectuează :
- planificat, pe bază de grafic, cu toţi salariaţii din
primărie, semestrial o data cu efectuarea
instructajelor ;
- trimestrial, pe obiective, cu personalul
serviciului voluntar, la şedinţele de pregătire.
- Nivelmetru - pod peste râul Bistrita
- Registru cu rapoarte operative.
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b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

- Grafic de control
- Carnete cu constatările rezultate din control
- Registru cu note de control
- Materiale informative pentru afişierele stradale
şi pentru preoţii parohi.

c) informarea preventivă a
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
- Planuri de intervenţie
evacuare
- Planuri de evacuare
III. – INTERVENŢIE
- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
a. - alarmare
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare ;
- avertizează populaţia, instituţiile şi agenţii
economici din zonele de pericol ;
- pune în aplicare sistemul de anunţare şi aducere
la sediul primăriei a membrilor Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta si ai Centrului Operativ
cu Activitate Temporara in functie de evolutia
situatiei ;
- coordonează aducerea la locul intervenţiei, în
timpii planificaţi, a echipelor specializate dotate
cu mijloacele şi echipamentele necesare în funcţie
de situaţia produsă.
b. - acţiuni de căutare/salvare

- asigură, prin echipele specializate pe domenii,
căutarea şi salvarea persoanelor şi animalelor
periclitate de situaţia de urgenţă produsă ;
- ia măsuri de salvare a bunurilor populaţiei, a
valorilor materiale şi culturale importante din
zonele periclitate ;

c. - asistenţă medicală

- ia legătura cu personalul medical de la
cabinetele medicale din cadrul dispensarului
pentru acordarea primului ajutor persoanelor
rănite ;
- stabileşte măsuri pentru transportul, la Spitalul
Judeţean, a persoanelor grav rănite sau intoxicate ;
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d. - actiuni de limitare a
consecintelor unui pericol

- în caz de incendiu - ia măsuri de izolare a
obiectivului incendiat pentru limitarea extinderii
acestuia în vecinătăţi sau la alte obiective ;
- la inundaţii - intervine cu utilaje şi mijloace
improvizate pentru evitarea revărsărilor cursurilor
de apă la obiective sau la gospodăriile populaţiei ;
- în caz de epidemii, epizootii - coordonează
izolarea persoanelor şi zonelor afectate cu
stabilirea măsurilor stricte de acces.
- în caz de accidente grave pe căile de transport
sau accidente chimice - ia măsuri, cu ajutorul
organelor de poliţie, pentru delimitarea zonei de
interdicţie a accesului şi devierea circulaţiei pe
alte rute ocolitoare.

ANEXA NR.2
La PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Dispensarul uman

Fişa nr. 3

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
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a) monitorizarea situaţiei medicale

Se observă:
- cazurile de îmbolnăviri care ar putea produce
epidemii în rândul populaţiei îndeosebi la şcoli şi
comunităţile de rromi ;
- calitatea apei potabile pe timpul inundaţiilor.
b) controlul preventiv pe domenii
Cotroalele se execută de către personalul
de competenţă
medical, îndeosebi cel cu atribuţii în activitatea de
prevenire, astfel:
- cu ocazia vaccinărilor populaţiei ;
- la unităţile de învăţământ - la începerea anului
şcolar şi ori decâte ori se constată cazuri de
îmbolnăviri grave cu pericol de epidemie ;
- la operatorii economici - la solicitarea
conducătorilor acestora.
c) informarea preventivă a
Informarea se execută astfel:
populaţiei şi angajaţilor asupra
- cu ocazia consultaţiilor medicale şi a asistenţei
pericolelor specifice din sectorul de medicale la domiciliu ;
competenţă şi asupra
- cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
comportamentului de adoptat în
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
cazul manifestării unui pericol.
traditionale sau cultural - sportive ;
d) exerciţii de intervenţie şi
Se efectuează :
evacuare
- cu tot personalul, semestrial o data cu efectuarea
instructajelor, coordonate de şeful S.V.S.U.
II.- RESURSE NECESARE
a) controlul preventiv
- Grafic de control
- Registru cu note de control
c) informarea preventivă a
- Materiale informative pentru afişierele de la
populaţiei şi angajaţilor asupra
dispensar şi cele stradale.
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.

d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare
III. - INTERVENŢIE

- Planul de interventie
- Planul de evacuare
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a. - alarmare

b. - acţiuni de căutare/salvare
c. - asistenţă medicală
d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a mijloacelor de anunţare şi alarmare ;
- ia măsuri de înştiinţare a personalului din
subordine şi de aducerea acestuia la sediul
dispensarului ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,
instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- conduce activitatea de deplasare la locul solicitat
pentru intervenţie, cu mijloacele şi echipamentele
necesare conform situaţiei produse.
- asigură căutarea şi salvarea persoanelor şi
animalelor periclitate de situaţia de urgenţă ;
- ia măsuri pentru transportul la Spitalul Judeţean
a persoanelor grav rănite sau intoxicate, pe baza
unei planificări pe urgenţe ;
- în caz de epidemii, epizootii - izolarea
persoanelor şi zonelor afectate cu stabilirea
măsurilor stricte de acces.

ANEXA NR.2
la PAAR

ATRIBUŢIILE
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AUTORITĂTILOR ŞI RESPONSALILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPEIRIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Postul de poliţie Pîngãrati

Fişa nr. 4

I.-GESTIONAREA RISCURILOP,
a) monitorizarea activităţilor
Se observă:
- activitatea cetăţenilor cu ocazia unor sărbători
tradiţionale, creştineşti, întruniri ale cetăţenilor sau
manifestări cultural - sportive;
b) controlul preventiv
- se execută conform graficului de planificare pe
plan local ;
- inopinat.
c) informarea preventivă a
Informarea se execută pe baza Graficului de
populaţiei şi angajaţilor asupra
informare publică astfel:
pericolelor specifice din sectorul de - cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
competenţă şi asupra
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
comportamentului de adoptat în
tradiţionale sau cultural - sportive ;
cazul manifestării unui pericol.
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor
religioase.
IL- RESURSE NECESARE
a) controlul preventiv pe domenii
- Grafic de control
de competenţă
- Carnete cu constatările rezultate din control
- Registru cu note de control
b) informarea preventivă a
- Materiale informative pentru afişierele stradale
populaţiei şi angajaţilor asupra
şi la postul de poliţie.
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
- Planuri de intervenţie
evacuare
- Planuri de evacuare
__
III. - INTERVENTIE
a. - alarmare
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,

b. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

Instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- anunţă personalul din subordine şi urmăreşte
aducerea acestuia la locul intervenţiei, în timpii
planificaţi.
- în toate situaţiile de urgenţă la măsuri pentru
menţinerea ordinii publice, dirijarea circulaţiei,
paza bunurilor populaţiei afectate de calamităţi şi
împiedică producerea unor acţiuni antisociale
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ANEXA NR.2
la PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Şcoala generală

Fişa nr. 5

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a) Monitorizarea activităţilor
Se observă:
- comportamentul elevilor pentru evitarea
producerii, din joacă sau neglijenţă, a unor situaţii
de urgentă.
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b) controlul preventiv

Cotroalele se execută :
- premergător începerii anului şcolar şi semestrial
- cu ocazia antrenamentelor de evacuare
c) informarea preventivă a elevilor Informarea se execută :
şi angajaţilor asupra pericolelor
- la orele de dirigenţie ;
specifice şi asupra
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
comportamentului de adoptat în
cultural - sportive ;
cazul manifestării unui pericol.
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- la orice altă activitate care ar putea genera
situaţii de urgenţă : sărbători religioase, tabere,
concursuri, lucrul cu foc deschis, folosirea
focurilor artizanale şi artificiilor, activităţi în
laboratoare şcolare, lucrul în laboratoare de
informatică.
d) exerciţii de intervenţie şi
Se efectuează :
evacuare
- planificat, pe bază de grafic, cu toţi salariaţii şi
elevii, semestrial o data cu efectuarea
instructajelor ;
- inopinat, de către conducătorul instituţiei sau
autorităţile de control ;
II- RESURSE NECESARE
a) monitorizarea
b) controlul preventiv pe domenii - Grafic de control
de competenţă
- Registru cu note de control
c) informarea preventivă a elevilor - Materiale informative pentru afişierele stradale
şi angajaţilor asupra pericolelor
şi în şcolile subordonate
specifice din sectorul de
competenţă şi asupra

comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare
III. - INTERVENŢIE

- Planul de intervenţie
- Planul de evacuare
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a. - alarmare

b. - acţiuni de căutare/salvare

c. - asistenţă medicală

d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare ;
- la producerea unei situaţii de urgenţă dispune
punerea în funcţiune a mijloacelor stabilite prin
plan;
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- coordonează activitatea de evacuare a clădirii,
verificarea prezenţei pe clase, prevenirea panicii.
- conduce căutarea şi salvarea persoanelor
periclitate de situaţia de urgenţă ;
- la măsuri de salvare a bunurilor din şcoală, a
valorilor materiale şi culturale importante din
zonele periclitate ;
- ia legătura cu personalul medical de la
cabinetele medicale din cadrul dispensarului
pentru acordarea primului ajutor persoanelor
rănite ;
- stabileşte măsuri pentru transportul la Spitalul
Judeţean a persoanelor grav rănite sau intoxicate ;
- în caz de incendiu - izolarea obiectivului
incendiat pentru limitarea extinderii acestuia în
vecinătăţi sau la alte obiective ;
- în caz de epidemii - izolarea persoanelor şi
zonelor afectate cu stabilirea măsurilor stricte de
acces.
- în caz de accidente grave pe căile de transport
sau accidente chimice - ia măsuri, cu ajutorul
organelor de poliţie, pentru delimitarea zonei de
interdicţie a accesului şi devierea circulaţiei pe
alte rute ocolitoare.

PREFECT

SCHEMA FLUXULUI
- DECIZIONAL

JUDET / NEAMT
INSPECTORAT DE STAT
ÎN CONSTRUCTII/
INSPECTORAT
TERITORIAL ÎN
CONSTRUCTII

COMITET
PENTRU SITUATII
DE URGENTÃ

INFORMATIONAL

CENTRUL
OPERATIONAL

SECRETARIAT
TEHNIC
PERMANENT
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PRIMAR

COMITET LOCAL
PENTRU SITUATII
DE URGENTÃ

CENTRU
OPERATIV

Preş. CLSU
Primar
Tel.0723205439

Şeful
formaţiei de
intervenţie
0751780266

Şef S.V.S.U.
Tel.0723205549
0748.800871

Şefii
echipelor
specializate
0748890855

Pol.Com.
Pîngãrati
Tel. 240339

.

Dispensar
uman
Tel.
0233240499

Cooperare
S.C. Nordarin
International
srl
S.C.Cristrans
srl

- Populaţia şi
salariaţii din
localităţile
invecinate
Alexandru cel Bun

Tarcãu

- comandă - raport
- informare - înştiinţare
şi cooperare
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