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CAPITOLUL I 
SCOPUL ȘI CONCEPȚIA ASIGURĂRII MĂSURILOR DE ÎNȘTINȚARE, 
AVERTIZARE ȘI ALARMARE 
 
  
1. SCOPUL  
 Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează: 
 Planul și Schema de înştiinţare, avertizare şi alarmare se întocmeşte în scopul transmiterii în 
timpul cel mai scurt, într-un mod organizat şi într-o concepţie unitară a informaţiilor despre iminenţa 
producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate. 
 În scopul evitării surprinderii şi al luării măsurilor privind adăpostirea populaţiei, protecţia 
bunurilor materiale, valorilor culturale/ arhivistice și de patrimoniu, precum şi pentru limitarea efectelor 
dezastrelor, atacurilor din aer şi ale acţiunilor militare. 
 În scopul antrenării, verificării pregătirii şi asigurării activităţilor de gestionare şi management al 
situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor de către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 
trecerea în timp scurt şi în mod organizat la îndeplinirea acţiunilor, acesta se va  alarma periodic pentru 
exerciţiu în cazul producerii situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor. 
 
2. CONCEPȚIA ASIGURĂRII MĂSURILOR DE ÎNȘTINȚARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE 
 Planul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a fost întocmită cu luarea în considerare a 
prevederilor următoarelor acte normative: 

- Legea 481/ 08.11.2004 a Protecției Civile; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 1492/ 09.09.2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/ 10.04.2006 pentru aprobarea şi 
asigurarea activităţilor de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie 
civilă; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 886/30.09.2005 pentru aprobarea normelor 
tehnice privind Sistemul Naţional Integrat de Înştiinţare, Avertizare şi Alarmare a populaţiei. 

 
 A. ÎNŞTIINŢAREA reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre 
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile 
administraţiei publice centrale ori locale, după caz, şi cuprinde: 

a) înştiinţarea despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre – vizează iminența 
declanșării sau declanșarea unor tipuri de risc 1; 

b) înştiinţarea despre pericolul atacului din aer – vizează introducerea situațiilor de alarmă 
aeriană și încetarea alarmei; 

c) înştiinţarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, 
convenţionale şi neconvenţionale - vizează pericolul contaminării şi direcţia de deplasare a norului toxic. 
 Înştiinţarea pe teritoriul localității se realizează de Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență, sau de serviciile de urgenţă profesioniste, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„BUCOVINA” Suceava, pe baza informaţiilor primite de la structurile care monitorizează sursele de risc 
sau de la populaţie, inclusiv prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă – nr. unic 112. 
 Pentru realizarea înştiinţării, după caz și funcție de posibilitățile locale, se folosesc: 

- Echipamentele de înştiinţare şi alarmare F 1001 A şi B; 
- Sistemul de telecomunicaţii teritorial; 
- Circuitele telefonice ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 
- Staţii şi receptoare radio de tip militar; 

                                           
1 tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de 

teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din 

atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente 

publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiţiile legislaţiei în 

vigoare; 
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- Receptoare cu frecvenţe fixe; 
- Radiotelefoanele din înzestrarea operatorilor economici şi a consiliilor locale; 
- Poşta electronică; 
- Mijloace mass-media. 

Mesajele de înştiinţare despre pericolul atacurilor din aer vizează introducerea situaţiilor de 
alarmă aeriană şi încetarea alarmei şi se emit pe baza informaţiilor primite de la Statul Major al Forţelor 
Aeriene, conform protocoalelor încheiate în acest sens. 

Mesajele de înştiinţare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre vizează iminenţa 
declanşării sau declanşarea unor tipuri de riscuri. 

Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, convenţionale şi 
neconvenţionale vizează pericolul contaminării, direcţia de deplasare a norului toxic şi se transmit pe 
baza datelor şi informaţiilor primite de la Statul Major General şi structurile specializate din cadrul 
categoriilor de forţe ale armatei, pe baza planurilor de cooperare încheiate conform legislaţiei în vigoare. 

 
B. AVERTIZAREA - constă în aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor despre iminenţa 

producerii sau producerea unor dezastre. 
 Avertizarea se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin mijloace de 

avertizare specifice ca urmare a înștiințării efectuate de Centrul Operațional Județean al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” Suceava, pe baza înştiinţării transmise de structurile abilitate, 
sau pe baza informaţiilor sau avertizărilor primite de la operatorii economici sursă de risc sau populaţie. 

 
C. PREALARMAREA - reprezintă activitatea de transmitere către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale a mesajelor/semnalelor/informaţiilor despre probabilitatea producerii unor 
dezastre sau a atacului/ atacurilor din aer. 

Prealarmarea se realizează de serviciile de urgenţă profesioniste, respectiv Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava, pe baza informaţiilor primite de la structurile specializate din 
cadrul categoriilor de forţe armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens, precum şi de 
la structurile care monitorizează sursele de risc. 

Prealarma aeriană se transmite atunci când ţintele aeriene se găsesc la o distanţă 
corespunzătoare timpului de zbor de 15 – 20 minute faţă de frontiera de stat a României sau limita 
judeţului. 

Încetarea alarmei aeriene se transmite când ţintele aeriene s-au depărtat de frontiera de stat a 
României sau limita judeţului la o distanţă corespunzătoare timpului de zbor de 7 - 10 minute. 

Atunci când se declară starea de război şi are loc un atac prin surprindere, primul mesaj de 
prealarmă aeriană şi alarmă aeriană se transmite cu aprobarea Ministrului Administraţiei şi Internelor. 

 
D. ALARMAREA -  reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor către populație despre 

iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. 
Alarmarea se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale ori locale, după caz, 

prin mijloacele de alarmare specifice, prevăzute la art. 26 din Ord. MAI nr. 1259/ 2006, pe baza 
înştiinţării de la structurile abilitate. 

Alarma aeriană se transmite atunci când ţintele aeriene se găsesc la o distanţă corespunzătoare 
timpului de zbor de 7 – 10 minute faţă de frontiera de stat a României Alarmarea se realizează de către 
autorităţile administraţiei publice centrale ori locale, după caz, prin mijloace de alarmare specifice, pe 
baza înştiinţării de la structurile abilitate. Pe timpul dezastrelor alarmarea se execută în scopul protecţiei 
populaţiei şi bunurilor materiale din zonele ameninţate şi pentru luarea măsurilor iniţiale pentru apărare 
şi limitare a efectelor. 

Pe timpul dezastrelor alarmarea se execută în scopul protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale 
din zonele ameninţate şi pentru luarea măsurilor iniţiale pentru apărare şi limitare a efectelor. 

Alarmarea trebuie să asigure în bune condiţii prevenirea populaţiei. 
Mijloacele de alarmare acustice de pe raza localităţii pot fi/ sunt: 

- obişnuite: fluiere cu abur sau aer comprimat, clopote, sonerii, claxoane, portavoci, toace, etc. 
- speciale: sirene electrice şi electronice, sirene cu aer comprimat şi motosirene, staţii de radio și 

radioficare. 
Pe timpul conflictului armat alarmarea se execută în scopul:  

- protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale din zonele în care urmează să se desfăşoare acţiuni 
militare; 
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- diminuării impactului asupra utilităţilor (energie electrică, alimentarea cu apă, etc.); 
- reducerii numărului de victime în rândul populaţiei civile. 

Schema de înştiinţare avertizare şi alarmare a localităţii Fălticeni are în vedere și respectă ideea 
de concepție și principiile care au stat la baza întocmirii Planului de înştiinţare şi alarmare al județului 
Suceava, după cum urmează: 

 

Alarmarea trebuie să fie: 
d1. OPORTUNĂ - dacă asigură prevenirea populaţiei în timp scurt şi se realizează prin mijloace şi 

sisteme de alarmare care să poată fi acţionate imediat la apariţia pericolului atacurilor 
din aer sau producerii unor dezastre; 

Oportunitatea – presupune prevenirea populaţiei/ operatorilor economici în timp scurt. Pentru a se 
respecta acest principiu, localitatea a fost împărţită în ____  grupe de înştiinţare, astfel 
încât înştiinţarea întregii localităţi cu cartierele arondate să nu depăşească ____ minute: 

Grupa 1 – pe itinerariul ........................................................................ 
Grupa 2 – pe itinerariul ........................................................................ 
Grupa n 2 
 
d2. AUTENTICĂ - transmiterea semnalelor destinate prevenirii populaţiei se realizează prin 

mijloace specifice de către personalul stabilit prin decizia Preşedintelui Comitetului Local 
pentru situaţii de urgenţă; 

Pentru a se respecta acest principiu Comitetul Local a stabilit câte o persoană pentru fiecare 
mijloc de înştiinţare şi alarmare care să fie autorizată să înştiinţeze, avertizeze sau să alarmeze 
localitatea fie prin viu grai fie prin sirenele electrice sau clopotele de pe raza localităţii. 

 
d3. STABILĂ – presupune prevenirea populaţiei şi operatorilor economici se realizează în orice 

situaţie creată. Pentru a se respecta acest principiu la întocmirea planului s-a luat în 
calcul folosirea mai multor mijloace de înştiinţare (sirene electrice, clopote de biserică, 
portavoci, maşini ale poliţiei comunitare dotate cu staţii de avertizare, etc.). 

Principiul stabilităţii se obține și obligă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă la: 
- menţinerea mijloacelor de alarmare în permanentă stare de funcţionare; 
- verificarea periodică a dispozitivelor de acţionare a mijloacelor de alarmare 
- readucerea la starea de funcţionare în timp scurt a sistemelor şi mijloacelor de alarmare 

afectate în urma atacurilor din aer. 
 

Stabilitatea se obține de asemenea prin: 
- folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare a căror funcţionare să fie asigurată de cel 

puţin 3 surse energetice diferite: reţea industrială, grupuri electrogene, acumulatoare, aer comprimat, 
abur, carburanţi şi altele asemenea; 

- intensitatea acustică a semnalelor de alarmare să fie cu cel puţin 6-10 dB mai mare decât 
zgomotul de fond. 

 
d4. PRIORITATEA – presupune înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea în funcţie de importanţa 

strategică sau în funcţie de expunerea la tipurile de risc, cu alte cuvinte pe urgenţe. 
Pentru a se respecta acest principiu s-a stabilit ca: 
- Urgenţa 1 să o constituie – CLSU, instituțiile publice și agenți economici __________________ ; 
- Urgenţa 2 să o constituie – angajați instituții publice și agenți economici, _________________ ; 
- Urgenţa 3 să o constituie – ______________________________________________________. 
 
d5. TERITORIALITATEA – presupune prevenirea de către Comitetul Locale pentru Situaţii de 

Urgenţă a populaţiei din zona de responsabilitate sau din imediata vecinătate. 
Pentru a se respecta acest principiu în întocmirea schemei de înştiinţare şi alarmare s-a 

considerat că Comitetul Locale pentru Situaţii de Urgenţă municipiul Fălticeni, care constituie de altfel 
Urgenţa 1, să înştiinţeze instituțiile publice și agenți economici din zona de responsabilitate.  

                                           
2
 numărul de grupe va corespunde nevoilor de alarmare în baremul stabilit 
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În stabilirea grupelor pe principiul teritorialităţii au fost luat în considerare atât capacitatea 
municipiului de a asigura maşini pentru înştiinţarea acestora prin curier (în situaţia în care Sistemul de 
Telecomunicaţii Teritorial este inutilizabil) cât şi calitatea infrastructurii (a drumurilor naţionale, 
judeţene). Distanţele au fost astfel stabilite încât orice instituție publică și agent economic va putea fi 
înştiinţat în mai puţin de 35 minute. Orice instituție publică și agent economic la rândul lor au obligaţia 
să înştiinţeze  angajații din subordine, fie prin curier fie prin sistemul de telecomunicaţii teritorial. 

Anexa nr. 8 prezintă instituțiile publice și agenți economici precum şi persoanele de contact cu 
care se colaborează prin care se face înştiinţarea şi alarmarea acestora. 

 
Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit în mod obligatoriu, cu prioritate şi gratuit, 

prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin 
satelit şi cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea preşedinţilor comitetelor pentru situaţii 
de urgenţă, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu operatorii de comunicaţii. 

În cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se aprobă de prefect, 
primarul localităţii ori de conducătorului instituţiei publice sau a operatorului economic implicat, 
după caz, ori a împuterniciţilor acestora. 

Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori economici 
se verifică periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii. 

 
Alarmarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici se realizează prin 

semnale acustice cu ajutorul mijloacelor de alarmare (sirene electrice, sirene cu aer comprimat, moto-
sirene, clopote de catedrale, biserici, mănăstiri) şi prin comunicări transmise pe posturile de 
radiodifuziune şi televiziune locale şi naţionale. 

 
Alarmarea interioară în incinta perimetrelor operatorilor economici, complexelor comerciale cu 

nivel de zgomot ridicat se realizează cu mijloace acustice care să producă un nivel sonor mai ridicat 
decât zgomotul de fond, dublate de mijloace acustice. 

Centralele de alarmare, destinate pentru acţionarea centralizată a sirenelor electrice, 
electronice şi a celor cu aer comprimat, se instalează în Punctele de Comandă municipale/ orăşeneşti/ 
comunale şi în dispeceratele operatorilor economici sursă de risc. 

Circuitele telefonice folosite pentru acţionarea centralelor şi mijloacelor de alarmare instalate la 
operatorii economici se închiriază de către aceştia iar pentru cele aflate la localităţi se închiriază de către 
consiliile locale. 

Dotarea cu sisteme de alarmare se realizează luându-se în considerare recomandările şi 
propunerile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al Judeţului Suceava. 

Numărul, tipul mijloacelor de alarmare şi locurile de instalare al acestora se stabilesc de către 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în baza studiilor de audibilitate efectuate. 

Documentaţia aferentă amplasării şi instalării sirenelor se prezintă spre avizare Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă – Serviciul Înştiinţare, Alarmare şi Evacuare cu 30 zile înainte de 
lansarea formalităţilor legale de contractare a lucrărilor de proiectare. 
  

Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici 

SEMNALUL CARACTERISTICA SEMANLULUI DESCRIERE SEMNAL 
ALARMA AERIANĂ Cu sirenă electrică 4 sec 4 sec 4 sec 15 sunete a 4 secunde 

fiecare cu pauză de 4 
secunde între ele 

Cu sirenă cu aer comprimat 2 sec 2 sec 2 sec 15 sunete a 2 secunde 
fiecare cu pauză de 2 
secunde între ele 

ALARMĂ LA 
DEZASTRE 

Cu sirenă electrică 16 sec 10 sec 16 sec 5 sunete a 16 secunde 
fiecare cu pauză de 10 
secunde între ele 

Cu sirenă cu aer comprimat 8 sec 5 sec 8 sec 5 sunete a 8 secunde 
fiecare cu pauză de 5 
secunde între ele 
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PREALARMĂ 
AERIANĂ 

Cu sirenă electrică 32 sec 12 sec 32 sec 3 sunete a 32 secunde 
fiecare cu pauză de 12 
secunde între ele 

Cu sirenă cu aer comprimat 16 sec 6 sec 16 sec 3 sunete a 16 secunde 
fiecare cu pauză de 6 
secunde între ele 

ÎNCETAREA 
ALARMEI 

Cu sirenă electrică 2 minute Un sunet continuu de 
aceeaşi intensitate timp 
de 2 minute 

Cu sirenă cu aer comprimat 1 minut Un sunet continuu de 
aceeaşi intensitate timp 
de 1 minut 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al Judeţului Suceava înştiinţează/ 
prealarmează ierarhic pe grupe şi trepte, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi operatorii 
economici importanţi, cu prioritate la localităţile mai importante, în timp de 1 – 6 minute din momentul 
primirii mesajului de înştiinţare. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă avertizează/ alarmează 
populaţia în timp de 1 – 6 minute din momentul primirii mesajului de înştiinţare/ prealarmare. Sistemul 
de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori economici se verifică 
periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii. 

  
c.  Conducerea: 
- activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru conducerea activităţilor; 
- rezolvarea situaţiei tactice create; 
- funcţionarea legăturilor. 

 
 Dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, se asigură cu tehnică, materiale, 
mijloace iniţiale, aparatură, echipament şi complete de protecţie, mijloace de transmisiuni, accesorii şi 
se face conform normelor de înzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgență. La acestea se adaugă mijloacele/ utilajele grele existente (camioane, buldozere, tractoare, 
etc.) care pot fi folosite pentru intervenţie. 
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CAPITOLUL II 
REALIZAREA ÎNȘTIINȚĂRII, AVERTIZĂRII ȘI ALARMĂRII ÎN DIFERITE 
SITUAȚII 
 

 MODUL DE APLICARE A PLANULUI 
1. Au dreptul să ordone ieşirea la alarmă de exerciţiu a Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă, următorul personal cu atribuţii în domeniu: 
- Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava (PREFECT); 
- Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (PRIMAR); 
- Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al Judeţului 

Suceava; 
- Personalul Inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgență „BUCOVINA” al Judeţului Suceava. 
2. Alarma de exerciţiu se execută ziua sau noaptea şi pe cât posibil, fără a afecta activitatea economico- 

administrativă; 
3. Conducerea formaţiunilor de intervenţie în teren pe timpul îndeplinirii misiunilor ordonate se asigură 

de către  Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;   
4. Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, va coordona pregătirea cu personalul Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la modul de acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă 
sau dezastrelor, programului întocmit în acest scop. 

 

ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI CONDUCEREA ACŢIUNILOR  
 Înștiințarea se realizează astfel: 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență înștiințează centrele operative pentru situații de 
urgență cu activitate temporară la nivelul ministerelor și instituțiilor publice centrale. 
 Unitățile subordonate acestora organizează și execută înștiințarea comitetelor pentru situații de 
urgență județene și locale. 
La realizarea înștiințării se folosesc: 

- sistemele și echipamentele serviciilor de urgență locale; 
- mijloacele și canalele puse la dispoziție de Serviciul de telecomunicații Speciale; 
- posturi de radiodifuziune și televiziune centrale și locale; 
- aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicații teritorial; 
- aparate telefonice din rețeaua de cooperare organizată de M.Ap.N.; 
- căi și circuite telefonice închiriate permanent sau preluate temporar pe bază de protocol din sistemul 

de telecomunicații teritorial; 
- stații și receptoare radio; 
- receptoare cu frecvențe fixe; 
- radiotelefoane din înzestrarea serviciilor de urgență profesioniste, precum și ale agenților economici 

sursă de risc;  
Mesajele de înștiințare, în principiu, vor fi sub formă scrisă/ tehnoredactată, cu un conținut scurt, 

clar și concis, eliminându-se detaliile care generează confuzii. 
În scopul antrenării şi verificării Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, acesta va fi 

verificat periodic (antrenamente lunare) prin exerciţii de alarmare privind transmiterea mesajelor de 
înștiințare despre pericolul atacurilor din aer și producerea dezastrelor, conform planificării Centrului 
Operațional Național. 

În scopul antrenării şi verificării Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă dar și al 
operatorilor economici din zona de responsabilitate - Centrul Operațional Județean va 
planifica bilunar antrenamente de înștiințare. 

În vederea aprecierii pregătirii la alarma de exerciţiu se vor urmări următoarele obiective: 
 

a. Organizarea ieşirii la alarmă: 
- modul de prezentare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
- modul de asigurare a dotării materiale şi mijloace prevăzute în normative; 
- modul cum sunt întocmite şi organizate documentele Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă; 
- modul de  cunoaştere a activităţilor ce se desfăşoară pe timpul alarmei. 
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b. Desfăşurarea alarmei: 
Pentru alarmarea populației localității, instituțiilor publice și operatorilor economici, la nivel local se 

asigură din timp de pace sisteme și mijloace de alarmare pentru care anual se prevăd din bugetul 
propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfășurării activităților de protecție civilă la nivel local, 
potrivit legii.. 

În cadrul activității de antrenare și desfășurare a alarmei se urmărește: 
- activitatea personalului de serviciu pentru alarmarea Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă; 
- activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pe timpul alarmei; 
- viabilitatea schemelor de înștiințare; 
- încadrarea activităților în timp real; 
- Semnalele de alarmare au durata de 2 minute pentru toate mijloacele de alarmare acustice cu 

excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de 1 minut. Mijloacele de înştiinţare şi 
alarmare sunt acţionate numai de persoanele nominalizate în planurile locale de înştiinţare a 
populaţiei pentru a se evita în acest mod posibilitatea creării de semnale false. 

 
 
1. REALIZAREA ÎNŞTIINŢĂRII, AVERTIZĂRII ŞI ALARMĂRII PE TIMPUL TRECERII DE LA 

STAREA DE PACE LA STAREA DE RĂZBOI PRIN TREPTE ALE CAPACITĂŢII DE PROTECŢIE 
CIVILĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 
 Realizarea înştiinţării, avertizării şi alarmării cetăţenilor/ (personalului, salariaților) localității, 
(instituției publice, operatorului economic) se face pe baza Schemelor de Înştiinţare şi Alarmare din 
anexele prezentului document. 

În cazul unui atac iminent, atunci când nu s-a declarat starea de război, primele mesaje de 
Prealarmă Aeriană şi Alarmă Aeriană se transmit cu aprobarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţe 
„BUCOVINA” al Judeţului Suceava. 

La nivelul localităţii Fălticeni, structurile la care se transmite mesajul de Prealarmă Aeriană sunt: 
- Instituțiile publice _____________________________________________________________ ; 
- Operatorii economici __________________________________________________________ ; 
- Populaţia din localitatea Fălticeni și cartierele arondate, etc. (Șoldănești, Țarna Mare, Țarna Mică, 
Cartier Buciumeni).  

Mesajul de Încetarea Alarmei Aeriene se transmite tuturor structurilor la care s-a transmis 
semnalul de Alarmă Aeriană. 

Asigurarea cu mijloace de alarmare se realizează pe timp de pace iar deficitul se prevede a fi 
aprovizionat pe timpul realizării măsurilor de ridicare a capacităţii de protecţie civilă. Ridicarea capacităţii 
de protecție civilă se face prin 3(trei) trepte denumite în continuare CAPACITATEA DE ATENŢIE, 
CAPACITATEA RIDICATĂ ŞI CAPACITATEA PERICOL DE RĂZBOI. 

 
Pe perioada trecerii de la starea de pace la starea de război prin trepte ale capacității de protecție 

civilă, la nivelul judeţului Suceava, Comitetele Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Fălticeni va 
executa următoarele activităţi: 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA 

SE EXECUTĂ 

LA 

CINE 

EXECUTĂ 
OBSERVAŢII 

C
A

P
A

C
IT

A
T

E
A

 

D
E

 A
T

E
N

Ţ
IE

 
C

A
P

A
C

IT
A

T
E

A
 

R
ID

IC
A

T
Ă

 

C
A

P
A

C
IT

A
T

E
A

 

P
E

R
IC

O
L
 D

E
 

R
Ă

Z
B

O
I
 

1. Verificarea autenticităţii semnalului/ ordinului primit şi transmiterea 
imediată a acestuia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă 

X X X 
Personalul din 

serviciul de 
permanenţă 

 

2. Transmiterea semnalului/ ordinului către populaţie şi operatorii 
economici din zona de competenţă prin mijloacele de înştiinţare şi 
alarmare 

X X X 
Personalul din 

serviciul de 
permanenţă 

 

3. Transmiterea către posturile locale/ naţionale de radio şi 
televiziune de mesaje de avertizare şi înştiinţare. X X X 

Preşedintele 
Comitetului 

Mesajele de avertizare şi 
alarmare se transmit 

obligatoriu, cu prioritate şi 
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Local gratuit prin toate mijloacele 
de comunicaţii mass-media 
la solicitarea preşedinţilor 
Comitetelor Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă 
4. Verificarea funcţionalităţii sistemelor de înştiinţare şi alarmare 

X   
Grupa tehnică 

Echipe de 
alarmare 

În localităţile/ operatorii 
economici importanţi unde 

mai există staţii de 
radioficare şi 

radioamplificare se va 
verifica dacă într-adevăr se 

poate face înştiinţarea 
populaţiei/ salariaţilor cu 

acest sistem. 

5. Verificarea legăturilor de transmisiuni cu Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, cu Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă vecine(fir şi radio acolo unde este posibil) 

X X  
Personalul 

operativ 
 

 

6. Identificarea radioamatorilor de pe raza localităţii şi utilizarea 
frecvenţelor acestora pentru stabilirea legăturilor cu Comitetele 
Locale pentru Situaţii de Urgenţă vecine în vederea cooperării 

 X X Comitetul Local  

7. Actualizarea planurilor locale de înştiinţare şi alarmare şi a 
planurilor de evacuare 

X X  Comitetul Local  

8. Organizarea şi încadrarea cu personal a posturilor de observare şi 
a grupelor de cercetare 

X X  Comitetul Local  

9. Organizarea şi încadrarea cu personal a grupelor de curieri pentru 
înştiinţarea satelor şi a grupurilor izolate din zona de competenţă 

X X  Comitetul Local  

10. Organizarea în Punctul de Comandă a unor echipe tehnice 
formate din radio amatori, electronişti, cadre militare în rezervă 
arma transmisiuni, etc., pentru remedierea eventualelor incidente 
apărute la tehnică 

 X X 
Preşedintele 
Comitetului 

Local 
 

11. Introducerea serviciului operativ în Punctul de Comandă/locul de 
conducere a intervenţiei şi la posturile telefonice/ receptoarele 
radio de la nivelul fiecărei localităţi 

 X X 
Personalul 

operativ 
 

12. Verificarea echipelor de alarmare şi pregătirea acestora în 
vederea introducerii serviciului permanent la mijloacele de 
alarmare 

X X  
Preşedintele 
Comitetului 

Local 
 

13. Pregătirea reţelelor radiotelefon cu posturile de observare, grupă 
de  cercetare şi echipele de adăpostire, etc. 

X X X 
Comitetului 

Local 
 

14. Completarea deficitului cu mijloace de alarmare şi înştiinţare 
 X X 

Comitetului 
Local 

 

15. Instalarea centralelor de alarmare în Punctele de Comandă 
Locale, Municipale, Judeţene. 

 X  
Personalul 

tehnic 
 

16. Instalarea echipamentelor de Înştiinţare tip F 1001 A şi B în 
Punctele de Comandă Locale, Municipale, Judeţene şi 
dispeceratele operatorilor economici 

 X X 
Personalul 

tehnic 
 

17. Instalarea în Punctele de Comandă Judeţene/ Municipale/ 
Orăşeneşti/ Locale a centralelor telefonice operative 

 X X 
Personalul 

tehnic 
 

18. Asigurarea la posturile de observare şi la adăposturile de protecţie 
civilă a legăturilor cu Punctul de Comandă prin centrala telefonică 
operativă 

 X X 
Personalul 

tehnic 
 

 

19. Achiziţionarea la nivelul comunelor şi satelor a deficitului de 
portavoci pentru a se putea transmite către populaţie mesaje de 
protecţie civil 

X X X Comitetul Local  

20. Instruirea populaţiei şi personalului operatorilor economici în 
vederea cunoaşterii locurilor de adăpostire 

X X X Comitetul Local  

21. Achiziţionarea de către localităţi/ operatorii economici sursă de 
risc major a deficitului de receptoare radio cu frecvenţe fixe pentru 
înştiinţarea unilaterală (reţeaua ____________ ). 

X X X 
Comitetul Local, 
Op. economic 

 

22. Pregătirea pentru acţionarea centralizată a tuturor sirenelor 
electrice prin închirierea de linii telefonice de la operatori de 
telecomunicații privați (TELEKOM SA, UPC România SA, etc.). 

X X  Comitetul Local  

23. Achiziţionarea unui număr corespunzător nevoilor locale de 
radiotelefoane pentru dotarea echipelor de alarmare, grupelor de 
cercetare, posturilor de observare, etc. 

X X X Comitetul Local  

24. Achiziţionarea şi instalarea la nivelul municipiilor, oraşelor şi 
comunelor a unui număr de sirene electronice care să permită 

X X X Comitetul Local  
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După primirea ordinului de trecere de la starea de pace la starea de război se interzice 
executarea exerciţiilor de alarmare publică. Verificarea funcţionalităţii fiecărui mijloc de alarmare este 
admisă numai prin impulsuri scurte. 
 

 

2. REALIZAREA ÎNŞTIINŢĂRII, AVERTIZĂRII ŞI ALARMĂRII PE TIMPUL CONFLICTULUI 
ARMAT 

  
În cazul unui atac iminent, în situaţia în care nu s-a declarat starea de război, primele mesaje de 
prealarmă şi de alarmă se transmit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, pe baza 
înştiinţărilor primite de la Statul Major General şi structurile specializate din cadrul categoriilor de forţe 
armate, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens. 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al judeţului Suceava va primi mesajele de 
alarmare a populaţiei privind pericolul atacului din aer transmise de către Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, şi va organiza retransmiterea mesajelor către structurile din subordine şi cele cu 
atribuţii în domeniu, prin reţelele proprii conform schemei fluxului informaţional şi atribuţiilor specifice.  
 Indicativele transmise despre situaţii de urgenţă pot fi reale sau de exerciţiu, fonice sau 
numerice. Indicativele pot fi transmise prin mijloace fir sau radio U.S. 
 Orice mesaj transmis, despre situaţii de urgenţă va începe, în orice situaţie, cu codul de 
recunoaştere a mesajelor de înştiinţare reale, semnalele de exerciţiu fonice vor fi precedate şi de 
expresia în clar „urmează semnal de exerciţiu”. 
 Mesajele care se transmit au următoarea structură: - codul de recunoaştere; - semnalul de 
transmis; - timpul: ora şi minutul. Timpul va fi acelaşi şi în situaţiile de retransmitere a semnalului către 
toate structurile din subordine sau către cele cu care cooperează. 
 Măsurile de asigurare a înştiinţării, avertizării, şi alarmării pe timpul conflictului armat sunt 
identice cu cele menţionate la treapta CAPACITATEA PERICOL DE RĂZBOI. 
 Mesajul de încetare a alarmei aeriene se transmite tuturor structurilor la care s-a transmis alarma 
aeriană şi prealarmă aeriană. La localităţile şi operatorii economici care au suferit lovituri din aer, 
mesajul de încetarea alarmei aeriene se declanşează la ordinul preşedintelui comitetului pentru situaţii 
de urgenţă al localităţii sau al conducătorului operatorului economic respectiv, după ce s-a raportat 
eşalonului superior. 
 

acoperirea întregii localităţi. 

25. Constituirea la nivel judeţean a unei rezerve de 5-10% de sirene 
(electrice, electronice şi motosirene, radiotelefoane) şi alte 
materiale necesare ducerii acţiunilor de intervenţie pe linie de 
cercetare, înştiinţare, alarmare. 

 X X 
Comitetul 
Judeţean 

 
 

26. Instalarea în dispeceratele operatorilor economici sursă de risc a 
unor centrale de alarmare care să permită acţionarea centralizată 
a sirenelor electrice; Asigurarea posibilităţii acţionării sirenelor din 
Punctul de Comandă Local/ Judeţean. 

X X  

Operator 
economic 

 
Comitetul Local 

 

27. Postarea în locurile vizibile de afişe cu modalităţi de acţiune/ 
comportare în diferite situaţii.  X X Comitetul Local 

Mesajele postate trebuie 
sa fie astfel formulate 

pentru a se evita crearea 
panicii în rândul populaţiei 

28. Postarea în locurile vizibile semnificaţia semnalelor date prin 
sirene electrice sau clopote 

X X x Comitetul Local  

29. Instruirea populaţiei şi personalului operatorilor economici în 
vederea cunoaşterii locurilor de adăpostire 

 X X Comitetul Local  

30. Confecţionarea şi montarea indicatoarelor „SPRE ADĂPOSTUL 
DE PROTECŢIE CIVILĂ” 

 X X Comitetul Local  

31. Instruirea populaţiei şi personalului operatorilor economici cu 
privire la obligaţiile ce le revin pe linia Protecţiei Civile  

 X x 
Comitet Local 
Op economic 

 

32. Repunerea în stare de funcţionare a staţiei de radioficare (unde 
există) pentru transmiterea de mesaje de Protecţie Civilă. 
 
  

 X X Comitetul Local 
Acest lucru se face acolo 

unde infrastructura permite 

33. Asigurarea permanenţei la posturile de observare şi la locul de 
dispunere a grupelor de cercetare 

 X X 
Personalul 

operativ 
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3. REALIZAREA ÎNŞTINŢĂRII, AVERTIZĂRII ŞI ALARMĂRII PE TIMPUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ 

 Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă se execută numai cu 
aprobarea Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a conducătorului instituţiei publice 
sau a operatorului economic implicat, după caz, ori a împuterniciţilor acestora. 
 Mijloacele de înştiinţare, avertizare sau alarmare, după caz, pot fi folosite la producerea situaţiilor 
de urgenţă generate de următoarele riscuri naturale, biologice sau tehnologice: 
 

A. RISCURI NATURALE POTENȚIALE LA NIVELUL JUDEȚULUI SUCEAVA, CARE POT AFECTA 
DIRECT SAU INDIRECT MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 
Î N Z Ă P E Z I R I 
Înzăpezirea - acoperirea terenului cu un strat consistent de zăpadă care, prin mărimea și durata sa, 
provoacă blocaje rutiere, izolarea localităților și distrugeri materiale ce dereglează buna desfășurare a 
activităților social-economice din zona afectată. 
Zone 
Înzăpeziri și polei 

E85: Roman - Fălticeni – Suceava; 
DN2: Roman - Fălticeni – Suceava; 
DN15C Tg. Neamț – Fălticeni; 
DN2E: Fălticeni – Gura Humorului; 
DJ 208: Fălticeni – Dolhasca; 
DJ 209A: Fălticeni – Pocoleni; 
DJ 209H: Fălticeni – Baia; 
DC1: Fălticeni – Petia; 
Tronsonul de cale ferată secundară nr. 508 Fălticeni - Dolhasca. 

Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube indirecte: suspendarea sau întreruperea proceselor de producție, întârzieri în livrarea și 
aprovizionarea cu produse, cheltuieli pentru apărare în timpul înzăpezirilor, cheltuieli pentru 
normalizarea vieții după deszăpezire. 

Efecte sociale negative: pericol de epidemii, întreruperea învățământului, diminuarea veniturilor 
populației, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate. 
Efecte ecologice negative: exces de umiditate, degradarea versanților. 
 
S E C E T Ă  
 
Seceta - Insuficienţă a umidităţii solului şi a atmosferei faţă de valorile minimale necesare creşterii şi 
dezvoltării normale a plantelor (cultivate). 

Vreme, perioadă extinsă în timp caracterizată printr-o astfel de insuficienţă; vreme uscată, 
secetoasă.  

Fenomen care se produce în natură și care se manifestă prin lipsa de ploi, prin vânturi uscate și 
arșiță, ce dăunează plantelor și în special culturilor agricole. 
Zone – întreg teritoriul localității/ județului, preponderent în zonele turistice, agricole și cu comunități 
mari de animale. 
Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube directe în agricultură și zootehnie, în turism, afectarea construcțiilor hidrotehnice; 
- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în aprovizionarea și livrarea 

produselor, raționalizarea consumului de apă, cheltuieli de la bugetul local pentru aprovizionare 
cu apă, cheltuieli pentru normalizarea vieții, plata asigurării bunurilor. 

Efecte sociale negative: provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea veniturilor populației, 
distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, distrugerea faunei și florei. 
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I N U N D A Ț I I 
 
Inundația - acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mișcare care, prin mărimea și 
durata sa, provoacă victime umane și distrugeri materiale ce dereglează buna desfășurare a activităților 
social-economice din zona afectată. 
Clasificare după geneză: 

- inundații provocate de fenomene naturale; 
- inundații provocate de fenomene accidentale; 
- inundații provocate de activități umane. 

Zone posibil afectate 
A. În situația creșterii debitului pe râul Șomuzul Mare peste cota de atenție: 
Locuitorii din cartierul Țarna Mare și mun. Fălticeni din în zonele limitrofe lacului de acumulare Șomuz I 
și II. 
B. Creșterea debitului pârâului Târgului și pârâul Buciumeni și viiturilor, a revărsărilor de pe 
versanți, torenți. 

Avariere pod trecere spre poligonul Șoldănești, erodarea malului și provocare alunecare de teren în 
zona str. Horia. 

Avariere acostament stradal pe: str. Răzeșilor, str. Halmului, str. Răsăritului, str. Pictor Aurel 
Băieșu, str. Plutonier Iacob, str. Sublocotenent Grigoraș, str. Aleea Pinului. 

Avariere dig de protecție Stația Baia 3 și interior perimetru obiectiv stație. 
Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): localități, obiective industriale și amenajări construcții 
hidrotehnice, căi de comunicații și rețele de transport ape pluviale și reziduale, poduri și podețe; 

- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în aprovizionare și livrarea 
produselor, cheltuieli pentru apărare în timpul inundațiilor, cheltuieli pentru normalizarea vieții după 
inundație, plata asigurării bunurilor afectate și distruse. 
Efecte sociale negative: evacuarea populației, provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea 
veniturilor populației, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafață sau 
subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versanților, degradarea peisajului, 
distrugerea faunei și florei. 
 
C U T R E M U R E 
 
Cutremurul – ruptura brutală a rocilor din scoarța terestră datorită mișcării plăcilor tectonice, care 
generează o mișcare vibratorie a solului, ce poate duce la victime umane și distrugeri. 
Clasificare după adâncimea focarului: 

- de suprafața (între 0-50 km); 
- intermediar (între 50-250 km); 
- de adâncime (peste 250 km). 
În conformitate cu zonarea țării din punct de vedere al intensității cutremurelor, județul SUCEAVA 

este situat în zona sub gradul 7 pe scara Richter și în zona de magnitudine de risc C1 conform 
normativului P100 /1992, completat cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 71/N/ 07.10.1996 (normativ pentru 
proiectarea antiseismică a construcțiilor). Această dispunere presupune o probabilitate redusă a unor 
dezastre complementare, indiferent din care focare (zonele Vrancea, Banat sau Varna) se produc 
seismele, precum și o influență agravantă motivată de condițiile locale privitoare la natura terenului. 

Se pot produce unele mișcări tectonice cu efecte locale, datorate unor prăbușirii unor clădiri/ 
construcții vechi sau foarte vechi care nu au fost consolidate. 
Efecte 
Elementele expuse direct sau indirect efectelor seismelor sunt: 

 populația, precum si bunurile sale mobile si imobile; 
 construcțiile - clădiri de locuit, clădiri pentru învățământ și social-culturale, amenajări piscicole și 

altele; 
 căile de comunicații rutiere și feroviare; 
 rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, barajele și alte lucrări hidrotehnice; 
 sursele si sistemele de alimentare cu apă și canalizare, stațiile de tratare și de epurare; 
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 rețelele de telecomunicații și altele asemenea; 
 mediul natural: ecosisteme, terenuri dispuse pe versanți sau având caracteristici defavorabile, 

intravilanul localităților și altele; 
 activitățile social-economice. 

 
ALUNECĂRI  ȘI  PRĂBUȘIRI  DE  TEREN 
 
Alunecarea de teren – deplasarea rocilor care formează versanții unor munți sau dealuri, pantele unor 
lucrări de hidroameliorație sau altor lucrări de îmbunătățiri funciare. 
Prăbușire de teren – deplasări rapide ale maselor de roci pe versanții abrupți, prin cădere libera, prin 
salturi sau rostogolire. 
Torenți – proces de desprindere și transport al particulelor de sol prin acțiunea apei, care se scurge pe 
versant, sub forma de pânză sau de șiroaie instabile, ce își modifică mereu traseul. 
Clasificare după viteza de manifestare: 

- lentă (cu viteză < 0,6 m/ an); 
- medie (cu viteză 0,6-3 m/ s); 
- bruscă (cu viteză > 3 m/ s). 

Zone afectate 
Pe teritoriul municipiului Fălticeni există pericolul frecvent al unor alunecări de teren ca urmare a 

alcătuirii geologice și fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Riscurile producerii alunecărilor de 
teren sunt materializate în anexele grafice și tabelele referitoare la intravilanul și extravilanul localității, 
afectate în timp. Datorită condițiilor hidrometeorologice nefavorabile și neexecutării lucrărilor de drenare 
și stabilizare, în ultimii ani au apărut noi fenomene de reactivare și amplificarea unor alunecări de teren 
mai vechi. 

Ca urmare a condițiilor geografice, geologice și hidrometeorologice, pe teritoriul municipiului 
Fălticeni pot exista: 

- pericol de producere a unor surpări și prăbușiri de teren în zonele Băncuță și zona Șoldănești și 
zona str. Horia cu str. Crișan. 

- pericol redus de inundații locale, de mica amploare, ca urmare a obturării cursurilor mici de apă 
(pâraielor) prin alunecări de teren; 

- pericol redus de avariere a unor magistrale de transport energie electrică, produse petroliere 
sau gaze naturale, precum și a rețelei de gospodărie comunală, prin alunecări de teren. 

Cauze și efecte 
Cauze 

- naturale: ploi torențiale, mișcări tectonice, eroziuni, prăbușiri de grote, etc.; 
- artificiale: explozii, excavații, lucrări hidrotehnice sau de hidroameliorații, construire de clădiri lângă 

versanții instabili. 
Efecte 

- distrugerea sau avarierea construcțiilor de orice fel; 
- blocarea parțială sau totală a albiei unei ape curgătoare și crearea unei acumulări de apă cu pericol 

de inundație; 
- distrugerea sau avarierea rețelelor edilitare orășenești (apă, gaze, canalizare); 
- blocarea parțială sau totală a unor căi de comunicații (rutiere, feroviare etc.). 

Elementele expuse direct sau indirect efectelor alunecărilor de teren sunt: 

 populația, precum și bunurile sale mobile si imobile; 
 construcțiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învățământ și social-culturale, capacitățile productive: 

platforme industriale, amenajări piscicole și altele; 
 mediul natural: ecosisteme, terenuri dispuse pe versanți sau având caracteristici defavorabile, 

intravilanul localității și altele; 
 activitățile social-economice. 

 
B. RISCURI BIOLOGICE POTENȚIALE LA NIVELUL JUDETULUI SUCEAVA, CARE POT AFECTA 

DIRECT SAU INDIRECT NUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
EPIDEMII 
Epidemia – răspândire în proporție de masă a unei boli transmisibile la oameni. 
Zone 
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Întreg teritoriul județului Suceava, preponderent in zonele cu potențial turistic ridicat (stațiunile de pe 
teritoriul Județului și locațiile aglomerate din zona pensiunilor și mănăstirilor), spitale, sanatorii, tabere 
de copii, unități militare. 
Efecte 

- pagube directe - îmbolnăvirea colectivităților umane. 
- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în aprovizionarea și livrarea 

produselor, cheltuieli pentru asistență medicală, cheltuieli pentru normalizarea vieții socio-
economice.  

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populației, provocarea panicii, întreruperea 
învățământului. 
Epizootii/ Zooneze 
Epizootia – răspândire în proporție de masă, extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt prin 
contaminare la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune. 
Zooneză – infecţie contagioasă, provocată de bacterii, viruşi, ciuperci, protozoare, viermi, etc., comună 

omului şi animalelor, transmisibilă direct sau prin intermediul unor insecte. (Boală infecţioasă 
sau parazitară la animale, transmisibilă omului). 

Zone posibil afectate 
Întreg teritoriul județului Suceava și al municipiului Fălticeni, preponderent în zonele cu 

colectivități mari de animale și aglomerări din instituțiile de învățământ – școli, licee și grădinițe.  
Efecte 

Îmbolnăvirea efectivelor de animale cu posibilitatea transmiterii unor anumiți germeni patogeni la 
colectivitățile umane. 
 
 
C. RISCURI TEHNOLOGICE POTENȚIALE LA NIVELUL JUDETULUI SUCEAVA, CARE POT 
AFECTA DIRECT SAU INDIRECT MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 

 ACCIDENT NUCLEAR ȘI /SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ 
Accident nuclear – eveniment care afectează instalația nucleară și poate provoca iradierea și 
contaminarea personalului acesteia, populației sau a mediului înconjurător, peste limitele admise. 

Efecte 
În caz de accident nuclear cu depășirea barierei de protecție a anvelopei se pot elibera si 

dispersa in mediu produși de fisiune sub forma gazoasa, lichida sau solida: 
a)expunerea la norul radioactiv - expunerea externa a întregului organism la radiațiile gamma din 

nor si materialul radioactiv depus; - expunerea datorita inhalării din nor. 
b)expunerea prin ingestie: 
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate la urgenţă 

nucleară. 
 

 ACCIDENTE CHIMICE ȘI EXPLOZII CU IMPLICAȚII ÎN AFARA AMPLASAMENTULUI, 
PRECUM ȘI INCENDII DE MARI PROPORȚII EXCEPTÂND PE CELE DE LA FONDUL 
FORESTIER 

Accident chimic – eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor substanțe toxice industriale în 
concentrații mai mari decât concentrațiile maxime admise, pe timpul producerii, stocării sau transportului 
acesteia punând astfel în pericol sănătatea populației. 
Clasificare 

- accidentul chimic minor - când la rezervoarele de amoniac, clor lichefiat sau la una din instalații 
apare o avarie controlabilă, urmată de eliberarea unor cantități mici de substanță toxică 
industrială, peste limitele admise, fără urmări grave asupra populației si mediului înconjurător; 

- accidentul chimic major - când la agentul economic sursa toxica s-a produs o avarie 
(distrugere) necontrolabila și o mare cantitate de substanța toxică industrială a fost eliberată în 
atmosferă, realizându-se concentrații cu mult peste normele admise, care pot avea urmări grave 
asupra personalului, colectivităților de animale și mediului înconjurător 

Efecte 
- Substanțele toxice industriale - au acțiune contaminanta și vătămătoare în concentrații mici 

pe distante foarte mari. 
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Substanța toxică industrială se poate evacua în mediul înconjurător ca urmare a unei avarii la 
instalație prin scurgere, deversare, eșapare etc. răspândindu-se pe teren sau în atmosferă, în interiorul 
construcțiilor de protecție sau de retenție, și ca urmare se formează un focar chimic. 

Substanța toxică industrială se poate răspândi pe sol sau pe suprafața de retenție, sub formă 
lichidă sau de gaze lichefiate, creând o suprafață de contaminare de diferite dimensiuni, în funcție de 
cantitatea de substanță toxică industrială; sub formă de gaz sau de vapori, comprimat sau la presiune 
normală, substanța toxică industrială se emite in mediul înconjurător instantaneu sau într-un interval 
scurt de timp. Se formează în acest fel un nor toxic care este deplasat de vânt și rezultă astfel o zonă de 
acțiune a norului toxic. 

Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate la urgenţă 
chimică. 
 

 ACCIDENTE MAJORE LA UTILAJE ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PERICULOASE 
Rețele din interiorul localității prin care se furnizează utilități cum ar fi: energie electrică,  apă și gaze 
naturale, stații de transformare a energiei electrice, stații de distribuție și centrale termice de apartament 
cu gaze naturale. 
Clasificare: 

a. rețele de energie electrică: 
- de joasă tensiune; 
- de medie tensiune; 
- de înaltă tensiune 

b. rețele de gaze naturale: 
- de joasă presiune; 
- de medie presiune; 
- de înaltă presiune. 

Zone 
 Urbană și rurală a municipiului Fălticeni. 
Efecte 
Pagube în economie: 
- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): 
locuințe, obiective industriale agricole și zootehnice, căi de comunicații și telecomunicații, rețele de 
transport, animale și păsări; 
- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în livrarea produselor, cheltuieli 
pentru normalizarea vieții după avarie, plată asigurării bunurilor. 
Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populației, provocarea panicii, pericol de epidemii, 
întreruperea învățământului, diminuarea veniturilor populației, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului 
de dezvoltare a zonelor afectate. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafață sau 
subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate. 
 
Avarii la conducte magistrale 
Definire – perturbarea parametrilor de funcționare ale conductelor magistrale de transport gaze 
naturale și apă, ca urmare a incidentelor tehnice, accidentelor, seismelor și acțiunilor factorului uman. 
Zone 
Zonele aflate în jurisdicția operatorilor DELGAZ grid și SC ACET SA  - Agenția Fălticeni. 
Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): obiective industriale, căi de comunicații și 
telecomunicații, rețele de transport, poduri; 

- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în asigurarea, aprovizionarea și 
livrarea produselor, plata asigurării bunurilor. 

Efecte sociale negative: evacuarea populației, provocarea panicii, pericol de contaminare a populației, 
distrugeri de bunuri. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafață sau 
subterane, poluarea solurilor, distrugerea faunei și florei locale. 
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 ACCIDENTE MAJORE PE CĂILE DE TRANSPORT 
Definire - accidente majore pe căile de transport – întreruperea temporară a circulației care 

generează distrugerea acestor căi, victime umane, animale cât și pagube materiale. 
Substanțe periculoase – produse chimice care pe timpul transportului, cu mijloace auto sau pe 

calea ferata, datorita unor accidente de circulație, avarii la mijlocul de transport sau ambalaj, reacții 
chimice neprevăzute, nerespectări ale normelor tehnice de ambalare și transport sau altor factori 
neprevăzuți, pot conduce la apariția unor explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândiri de 
substanțe periculoase pe sol sau în mediul înconjurător. 
Clasificare 

- după tipul substanței (încărcăturii): 
- ambalaje sau încărcături neidentificate; 
- substanțe explozive; 
- gaze sau lichide inflamabile; 
- gaze neutre (comprimate, lichefiate, criogenice); 
- gaze sau lichide toxice corosive (caustice), oxidante, infectante; 
- materiale radioactive. 

Zone 
Drum European E85 (DN2) și celelalte drumuri naționale și județene, respectiv tronson cale ferată - din 
zona mun. Fălticeni. 

(DN2: Roman - Fălticeni – Suceava; 
DN15C Tg. Neamț – Fălticeni; 
DN2E: Fălticeni – Gura Humorului; 
DJ 208: Fălticeni – Dolhasca; 
DJ 209A: Fălticeni – Pocoleni; 
DJ 209H: Fălticeni – Baia; 
Tronsonul de cale ferată secundară nr. 508 Fălticeni - Dolhasca. 

 
Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): locuințe, obiective industriale agricole și zootehnice, 
căi de comunicații și telecomunicații, rețele de transport, construcții hidrotehnice, poduri și 
podețe, animale și păsări; 

- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în aprovizionare și livrarea 
produselor, plata asigurării bunurilor. 

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populației, provocarea panicii, pericol de 
contaminare a populației, întreruperea învățământului, diminuarea veniturilor populației, distrugeri de 
bunuri. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafață sau 
subterane, poluarea solurilor, distrugerea faunei și florei. 
 

 CĂDERI DE OBIECTE COSMICE 
Definire 

Căderi de obiecte cosmice din atmosferă și din cosmos – pierderi umane sau distrugeri materiale 
generate de impactul produs asupra pământului de prăbușirea unor sateliți (alte instalații similare), 
meteoriți, comete (similare). 
Zone 
Teritoriul municipiului Fălticeni și județului Suceava. 
Efecte 
Pagube în economie: 

- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): locuințe, obiective industriale agricole și zootehnice, 
căi de comunicații și telecomunicații, rețele de transport, construcții hidrotehnice, poduri și 
podețe, animale și păsări; 

- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în aprovizionarea și livrarea 
produselor, plata asigurării bunurilor. 

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populației, provocarea panicii, pericol de 
contaminare a populației, întreruperea învățământului, diminuarea veniturilor populației, distrugeri de 
bunuri. 
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Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafață sau 
subterane, poluarea solurilor, distrugerea faunei și florei. 
 

 ACCIDENTE MAJORE ŞI AVARII MARI LA REŢELELE DE INSTALAŢII ŞI REȚELELE DE 
TELECOMUNICAŢII 

Definire: avarii grave la sistemele de instalații și telecomunicații – distrugerea parțială a rețelelor de 
instalații și telecomunicații, datorită factorului uman, tehnic sau de mediu. 
Zone 
Teritoriul municipiului Fălticeni și județului Suceava. 
Efecte Pagube in economie: 

- pagube directe (distrugeri sau deteriorări): sistemele de instalații și telecomunicații; 
- pagube indirecte: întreruperea proceselor de producție, întârzieri în livrarea produselor, plata 

asigurării bunurilor. 
Efecte sociale negative: diminuarea veniturilor populației, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de 
dezvoltare a zonelor afectate. 

 Poluări majore ale factorilor de mediu cu hidrocarburi sau alte substanţe. 
Definire Poluări majore cu hidrocarburi – deversarea, directă ori indirectă, de către om, a 
hidrocarburilor sau altor substanțe poluante pe cursurile de apă de pe raza județului Suceava. 
Clasificare 

- poluare minoră - nivel 1 - mai puţin de 7 tone de hidrocarburi deversate; 
- poluare medie - nivel 2 - între 7 şi 700 tone de hidrocarburi deversate; 
- poluare majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi deversate (este asimilată situaţiei 

de dezastru). 
Zone 
Cursuri de apa amenajări piscicole. 
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, florei, faunei, poluarea apelor de suprafață 
sau subterane, poluarea solurilor. 
 
 La calculul audibilităţii s-a/ se poate considera că raza de audibilitate a unei sirene electrice de 
5,5 Kw este de apx. 800 m iar a unui clopot de biserică este în funcție de greutate acestuia, luându-se în 
calcul o medie de apx. 400 m. 
 Reinstalarea sirenelor existente cu scopul de a îmbunătăţii situaţia audibilităţii la nivelul localităţii 
se face la propunerea comitetelor  locale şi pe baza recomandărilor Inspectoratului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă “BUCOVINA” al judeţului Suceava. 
 Planul localităţii cu noile poziţii de sirenă se prezintă spre avizare Inspectoratului General cu 30 
de zile anterior lansării formalităţilor legale de contractare a lucrărilor. 
 

 

CAPITOLUL III 
ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ŞI PROTECŢIA 
PERSONALULUI 
  

Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei situaţii 
de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, 
precum şi din alte surse interne şi internaționale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire, 
intervenţie operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale 
şi tehnică necesare şi pentru întreţinerea acestora, precum şi pentru pregătirea efectivelor, atât pentru 
forţele profesioniste cât şi pentru forţele specializate voluntare din cadrul societăţii civile. Sistemul 
forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgența se stabilește prin planurile 
de apărare specifice, de către autoritățile, instituțiile publice, societatea civilă și operatorii economici cu 
atribuții în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de 
urgența specifice tipurilor de riscuri. Forțele și mijloacele de intervenție se organizează, se stabilesc și se 
pregătesc din timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. Logistica 
acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației de urgență specifice se 
asigură de către autoritățile, instituțiile și operatorii economici cu atribuții in domeniu, în raport de 
răspunderi, măsuri și resurse necesare. 
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Anexa nr. 1 
 

SCHEMA DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE, ALARMARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
(salariaţi, populaţie și agenți/ operatori economici) 
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Persoana: Gafincu Grigore 

Mijloc de transmitere: telefonic  

Persoana: Mihai Dumitru 
Mijloc de transmitere: telefonic 

Persoana: Irimia Gheorghe 

Mijloc de transmitere: telefonic   
 

 

Echip. 

F 1001 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” SUCEAVA 

Staţie 

radio 

e-mail: situatii.urgenţă@prefecturasuceava; 
dispecerat@pompierisv.ro; isusuceava@yahoo.com 

 

Echipamente 
de înștiințare 

F 1001 

COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  AL  MUNICIPIULUI   FĂLTICENI 

Staţie 
radio  

e-mail: falticeni@falticeni.ro; 

protecțiecivilă.falticeni@gmail.com 
Tel: 

0230/542056 

 

A 

V 

E 

R 

T 

I 

Z 

A 

R 

E 

- Poliţie Municipiu  - tel. 0230-541223  
- SGA SV         - tel. 0230.221045; 0230.216835; fax. 0230.523467 
- Spitalul Municipal - tel./fax 0230.541293; 0752.126602 
- Colegiul Teh. „M. Băcescu” - tel. 0230-541361; 0230.543333 
- Col. Național „Nicu Gane” - tel./fax. 0230-541227; 0230.541429 
- Col. Agricol „V. Lovinescu”- tel./fax 0230-541215;  tel. 0230.543491 
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu”  - tel. 0230-541370 
- Centrul Cultural „G.V. Birlic”  - tel. 0230-542603; 
- Casa Memorială „Ion Creangă” – tel 0230.540088 

- Autogara ROMFOUR - tel. 0230.540390 
- S.C. Piscoliv SA - tel. 0230-542284 
- S.C. ForesFalt SA - tel. 0230-541096 
- S.C. Intermobila SA - tel. 0230-544070 
- S.C. Bucovina SA - tel. 0230-541129 
- S.C. ACET SA -  tel. 0230-541611; 0734739954 
- S.C. ELBI S.A. -  tel. 0230-540795; 0745837427 
- S.C. Faltin SA -   tel. 0230-541382 
- S.C. TEHNOCON SA tel. 0230.540792; 0744965394 
 

- Cartierul Ţarna Mare 

- Cartierul Ţarna Mică  

- Cartierul Şoldăneşti  

INSTITUŢII 
PUBLICE 

OPERATORI 

ECONOMICI 

PUBLICE 

POLIȚIE 

municipiu 

Receptoare 

radio 

Tel: 

0230/524426 

Structuri MAI, M.Ap.N, SRI, STS 
Detașamentul 6 Jandarmi SV - 0230.540707 
Școala de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” 

0230.541660 

Operatori Economici locali sursă de risc 
- Staţia peco OMV - tel. 0230-541493 
- Staţia peco SEVERIN, autogară - tel. 0230-545758 

- Staţia peco PETRIMAR tel. 0230.54 

C+0’ 

C+0’ 

C+n’ 

C+10’ 

SMS 

 

Fax: 

0230/524432 

 

SMS 

Fax: 
0230/544942 

 

         Tel:      Fax: 
POLITIE: - 0230.203004;  0230.522753 
APM  - 0230.514056 0230.514056 
SGA SV - 0230.221045 0230.523467 
               0230.216835 
DSV - 0230.522848 0230.520216 
DSP - 0230.514557 0230.515089 

POPULAȚIE - 112 

 

 

Structuri care monitorizează sursele de risc 

 Echip. 
F 1001 

Staţie 

radio 

Post TV 

local 

 

Nu există 

 

Post Radio 

local 

VIVA FM 

Fălticeni 

97,8FM 

 

 

Staţie radio 

amplificare 

proprie  

Maşina poliţiei 

Sirenă 

electronică 

 

Nu există 

 

Curieri  

  (Consilieri locali) 

1.  

2. 

3. 

Panouri 

publicitare 

La primărie 

Poliţia  

locală 

comunitară 

- 3 poliţişti locali   

 

...... 

Sirenă 

electrică 

 

4 buc 
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SCHEMA DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE, ALARMARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

(salariaţi, populaţie și agenți/ operatori economici) 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULAŢIE 

CLOPOTE de BISERICĂ: 

1. Catedrală   2. Biserica Adormirea Maicii Domnului 
3. Biserica Sf. Ilie  4. Biserica Ţarna Mare (2 buc.) 

5. Biserica Ţarna Mică  6. Biserica Tâmpeşti 

7. Biserica Şoldăneşti  8. Biserica Oprişeni (2 buc.) 
9. Biserica pe stil vechi  10. Mânăstirea Sf.  Andrei 

11. Biserica Sf. Gheorghe 12. Mănăstirea Buciumeni 
13. Biserica Sf. Pantelimon 14. Biserica Sf. Gheorghe Șc. Jandarmi 

4(patru) Sirene electrice - 5,5 kw 
cu acţionare locală 

1. - Colegiu Agricol, str. M. Ioan 
2. - SC Faltin SA,  str. Țărăncuței 

3. – str. 2 Grăniceri, Bl. 2, sc. A  

4. – str. Republicii, (Coop. Zorile) 
(rază acțiune - 800m2 ) 

Echip. 

F 1001 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” SUCEAVA 

Staţie 

radio 

nr. unic – 112 
e-mail: situatii.urgenţă@prefecturasuceava; 

dispecerat@pompierisv.ro; isusuceava@yahoo.com 

 

Echipamente 
de înștiințare 

F 1001 

COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  AL  MUNICIPIULUI   FĂLTICENI 

Staţie 
radio  

e-mail: falticeni@falticeni.ro; 

protecțiecivilă.falticeni@gmail.com 
Tel: 

0230/542056 

Receptoare 

radio 
Tel: 

0230/524426 

Structuri MAI, M.Ap.N, SRI, STS 
Detașamentul 6 Jandarmi SV - 0230.540707 
Școala de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” 

0230.541660 

Operatori Economici locali sursă de risc 
- Staţia peco OMV - tel. 0230-541493 
- Staţia peco SEVERIN, autogară - tel. 0230-545758 

- Staţia peco PETRIMAR tel. 0230.54 

C+0’ 

C+0’ 

C+n’ 

SMS 

 

Fax: 

0230/524432 
 

SMS 

Fax: 
0230/544942 

 

A L A R M A R E 

         Tel:      Fax: 
 POLITIE: -0230.203004;  0230.522753 
 APM  - 0230.514056 0230.514056 
 SGA SV - 0230.221045 0230.523467 
               0230.216835 
 DSV - 0230.522848 0230.520216 
 DSP - 0230.514557 0230.515089 

POPULAȚIE - 112 

 

 

Structuri care monitorizează sursele de risc 

 Echip. 
F 1001 

Staţie 

radio 
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Anexa nr. 2 
G R A F I C U L 

CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ FĂLTICENI 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţilor 
Planificarea pe zile 

Cine conduce Obs. 
1 2 3 4 6 10 15 20 24 

A. MĂSURI CARE SE EXECUTĂ LA TOATE TIPURILE DE DEZASTRE 

1 

Primirea înştiinţării despre producerea 
dezastrului de la ofiţerul de serviciu, 
organele locale sau din alte surse şi 
măsurile luate de alarmare a municipiului 

         
Personal de 

serviciu 
  

2 

Raportarea imediată a datei, orei, locului şi 
primelor concluzii despre dezastrul 
respectiv, la Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Suceava.  

         
Personal de 

serviciu 
  

3 
Înştiinţarea Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă Fălticeni 

         
Personal de 

serviciu 
  

4 
Executarea înştiinţării şi alarmării populaţiei 
despre producerea dezastrului. 

         
Echipa de 

transmisiuni - 
alarmare 

  

5 
Executarea cercetării la faţa locului de către 
echipa de cercetare şi raportarea primelor 
date despre urmările dezastrului. 

         
Echipa de 
cercetare - 
observare 

  

6 
Deplasarea grupei operative din Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni la 
locul producerii evenimentului. 

         
Şef  

CLSU  
  

7 
Urmărirea respectării măsurilor de restricţie 
şi pază, şi apărarea bunurilor din zona de 
acţiune. 

         CLSU   

8 
Urmărirea respectării regulilor de 
comportare şi de combatere a zvonurilor în 
zona afectată. 

         CLSU  

9 
Acordarea primului ajutor medical, 
transportul şi spitalizarea răniţilor. 

         Echipa sanitară   

10 
Limitarea extinderii incendiilor prin măsuri 
de intervenţie. 

         
Echipaj 

intervenţie 
  

11 

Scoaterea populaţiei, salariaţilor şi a 
bunurilor materiale din locurile periculoase 
şi asigurarea evacuării în locuri dinainte 
stabilite. 

         
Echipa 

deblocare - 
salvare 

  

12 

Organizarea acţiunilor în zona de dezastru 
şi asigurarea cu mijloace de legătură, 
mijloace de transport materiale, hrană, 
echipament de protecţie şi materiale de 
intervenţie. 

         CLSU   

13 
Constituirea unei grupe operative care să 
asigure intervenţia de specialitate în zona 
de dezastru. 

         CLSU  

14 
Asigurarea schimbării forţelor de intervenţie 
în cazul desfăşurării acţiunilor pe o perioadă 
mai mare de timp. 

         CLSU  
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Nr. 
crt. 

Denumirea activităţilor 
Planificarea pe zile 

Cine conduce Obs. 
1 2 3 4 6 10 15 20 24 

15 

Întocmirea rapoartelor şi sintezelor asupra 
stadiului îndeplinirii acţiunilor şi necesarul 
de materiale de asigurat pentru asigurarea 
acţiunilor de intervenţie. 

         CLSU  

16 
Asigurarea condiţiilor de lucru pe timp de 
noapte, iarnă, vizibilitate redusă, condiţii 
meteorologice deosebite. 

         CLSU  

17 
Analiza situaţiei create şi a posibilităţilor de 
acţiune. Solicitarea de sprijin din partea 
CSUJ. 

         CLSU  

18 
Executarea cercetării suplimentare şi 
restabilirea forţelor de intervenţie. 

         CLSU  

B. MĂSURI SPECIALE PE TIPURI DE DEZASTRE 

Măsuri specifice în cazul producerii unor cutremure 

1 
Culegerea datelor despre urmările seismului 
şi raportarea la Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Suceava. 

         CLSU   

2 Limitarea accesului în zona de dezastru.          CLSU  

3 

Organizarea acţiunilor de limitare a 
urmărilor dezastrului, de salvare a celor 
prinşi sub dărâmături, de deblocare a căilor 
de acces, evacuarea sinistraţilor. 

         
Comandantul 

acţiunii 
 

Măsuri specifice în caz de ploi abundente, inundaţii 

1 
Culegerea datelor cu privire la pericolul 
unor inundaţii. 

         CLSU   

2 
Informarea factorilor implicaţi despre 
iminenţa producerii unor inundaţii, pentru 
luarea măsurilor de prevenire necesare. 

         CLSU   

3 
 Luarea măsurilor de protecţie la inundaţii, 
inclusiv evacuarea populaţiei din zonele 
ameninţate de inundaţie. 

         CLSU   

4 
Organizarea măsurilor de intervenţie pentru 
limitarea şi lichidarea urmărilor inundaţiilor. 

         CLSU   

Măsuri specifice în cazul apariţiei unor epidemii 

1 
Culegerea datelor despre pericolul apariţiei 
unor epidemii 

         CLSU   

2 
Pregătirea personalului sanitar pentru 
intervenţie 

         CLSU   

3 
Anunţarea şcolilor şi a salariaţilor despre 
pericolul apariţiei epidemiei şi instruirea cu 
principalele măsuri de contracarare. 

         CLSU  

4 
Aplicarea măsurilor sanitare în zonele 
afectate, corespunzător situaţiei create. 

         CLSU  

5 Introducerea carantinei în zonele afectate.          CLSU  
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Anexa nr. 3 
 

 

 

S I N O P T I C U L 
ACTIVITĂȚILOR CE SE DESFĂŞOARĂ DE CĂTRE PERSONALUL DE SERVICIU LA 

ALARMĂ 
 

NR. 

CRT. 

 
ACTIVITATEA CARE SE DESFĂȘOARĂ 

 

CINE 
CONDUCE 

FORȚE 
PARTICIPANTE 

 

1 Primirea ordinului de alarmare 
PERSONAL DE 

SERVICIU 
 

 
 

 
2 

Consemnarea în registru a informației privind: 
       - cine ordona alarmare; 
       - tipul şi concepţia exerciţiului de alarmare; 
       - data și ora; 
       - evaluarea preliminara a situaţiei. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

3 

Verificarea autenticităţii ordinului de alarmare 
- Când a fost primit direct de la cei care au 

dreptul de a ordona alarma (prin verificarea identităţii 
persoanei în caz că nu o cunoaşte); 
      - Când a fost primit prin persoane care posedă 
împuternicire (verificarea valabilităţii împuternicirii şi 
confruntarea datelor de pe împuternicire cu cele de 
identitate); 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

 

4 
ANUNȚAREA Preşedintelui Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă  si solicita aprobare pentru 
alarmare. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

5 

RAPORTAREA la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “BUCOVINA” al judeţului Suceava; despre 
primirea ordinului de alarmare,  data şi ora când s-a 
introdus, de cine, scopul alarmei. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

6 
ALARMAREA Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

 
7 

Pune în aplicare schema de alarmare a 
personalului cu atribuţii. 
Anunţarea Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă conform schemei de înștiinţare şi alarmare a 
personalului. (anexa nr. 1, anexa nr. 4). 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

 

8 

Urmărirea prezentării personalului la alarmă şi a 
încadrării în timp; 

- modul de dotare şi echipare a formaţiilor; 
- păstrarea ordinii pe timpul activităţilor. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

PERSONALUL  
C.L.S.U.  

 
9 

Analiza şi coordonarea acțiunilor până la sosirea 
preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

PERSONAL DE 
SERVICIU 

PERSONALUL 
C.L.S.U. 
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     Anexa nr. 4 
 

 

 

SCHEMA DE ALARMARE A PERSONALULUI 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

              
              

               
               

              
              

              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

               
  

 
 
 

 
 

 

NOTA: Telefoanele și adresele personalului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, 
Centrului Operativ și Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  se găsesc în 
anexa nr. 6 şi anexa nr. 7.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PERSONAL DE SERVICIU 
 

Tel.:   0230/ 542056 
Mobil: 0757-026440 

 

Preşedintele Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă  

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

Tel mobil: 0757-026424    

Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă 

„BUCOVINA” al Judeţului 
Suceava 

 

Tel: 0230-218022 

Fax: 0230-523455 

Şeful Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă 

 

Tel. mobil:  0754-022640 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă 

 (tabel cu adrese şi telefoane - anexa 6) 

Centrul Operativ al Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă 

 (tabel cu adrese şi telefoane - anexa 7) 
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Anexa nr. 5 
 
 

SCHEMA DE ALARMARE LA DEZASTRE 
 

  Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  alarmează populaţia din 
localitate prin sistemul de alarmare al protecţiei civile, cât şi prin alte mijloace de alarmare de care 
dispun. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ATENŢIE: Despre introducerea semnalului de alarmare se va raporta imediat Preşedintelui Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava şi Inspectorului şef al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al judeţului Suceava. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Preşedintele Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă 

               Prof. GHEORGHE CĂTĂLIN COMAN 
Tel mobil: 0757-026424    
 

Şeful Serviciului Voluntar pentru 
                     Situaţii de Urgenţă 
 
Tel. mobil:  0754-022640 

PERSONALUL DE SERVICIU 
 

Pol. locală MOROŞANU PETRU 
Pol. locală GHEOGHIŢĂ CRISTINEL 

 
 

 

 

 

 

 

4 SIRENE ELECTRICE AFLATE 
 ÎN DOTARE: 

 
(MIJLOACELE DE AVERTIZARE PRIN SIRENE 

SUNT PREZENTATE ÎN ANEXA NR. 7) 
 

ALTE MIJLOACE DE ALARMARE 
 

CLOPOTELE CELOR 17 BISERICI/ LĂCAȘE DE 
CULT AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 
 

(MIJLOACELE SONORE DE AVERTIZARE PRIN 

ACȚIONAREA CLOPOTELOR DE BISERICĂ SUNT 
PREZENTATE ÎN ANEXA NR. 8) 

Se acţionează la ordinul preşedintelui C.L.S.U. 
de către personalul de serviciu sau de echipa 
de transmisiuni alarmare. 
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Anexa nr. 6 
 

TABEL NOMINAL CU  PERSONALUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE 
URGENŢĂ  PENTRU ADUCEREA ACESTUIA LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL 

FĂLTICENI 
– ÎN URGENȚA I (timp de prezentare 30 minute) –  

                                                                                                                                                    

conf. Dispoziției HCL nr. 759/18.10.2016 

COMPONENŢA  NOMINALĂ  A  COMITETULUI  LOCAL  
 PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  FĂLTICENI 

Nr. 

crt. 

NUMELE 
ŞI 

PRENUMELE 

FUNCŢIA ADRESA 

ÎN COMITET 
LA LOCUL DE 

 MUNCĂ 

DE LA LOCUL DE 
MUNCĂ 

(localitate, stradă, 

telefon) 

DE LA DOMICILIU 

(localitate, stradă, 
telefon) 

1 
GHEORGHE - 

CĂTĂLIN COMAN 
Preşedinte Primar 

Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

0757-026424 

2 
BULAICON 
CONSTANTIN 

Vicepreşedin
te 

Viceprimar 
Str. Republicii, nr. 13 
Tel.  0230-542056 

0744-634512 

3 MIHAELA  BUSUIOC Membru Secretar 
Str. Republicii, nr. 13 

Tel. 0230-542056 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 7 

0746-074542 

4 COȚOFREI VASILE Membru 
Inspector Protecție 
Civilă - SVSU 

Str. Republicii, nr. 13 
Tel.  0230-542056 

Str. 2 Grăniceri, bl. 16, 

sc. C, ap. 5 

0744-760276 

5 NAFORNIŢĂ ANTON Membru Dir. Direcţia Tehnică 
Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

Str. Pleșești Gane, nr. 49 

0757-026428 

6 GULIGA GHEORGHE Membru Director Piaţă-Bazar 
Str. Republicii, nr. 13 
Tel.  0230-542056 

0755-065856 

7 BULĂU LAURENȚIU Membru Piaţă-Bazar 
Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

 

8 BUHLEA PAUL Membru Dir. gen. D.G.A.O.P 
Str. Sucevei 

Tel.  0230-544336 

0757-026425 

9 CĂTĂLINA  PASCAL Membru Şef D.S.P. 
Str. Maior Ioan 
Tel.  0230-541013 

Suceava 
0744-780918 

10 FLORIN  MITOŞERU Membru Director E-ON GAZ 
B-dul Revoluţiei 

Tel. 0230-543090  

Str. Republicii, bl. 81,Ap.3 

Tel. 0230-544218, 
0745-260189 

11 
MURARIU VLAD 
ALEXANDRU 

Membru Spitalul Municipal 
Str. Mihai Eminescu 
Tel.  0230-541332 

0744-481130 

12 IRUC RODICA Membru Director GOSCOM 
Str. 13 Decembrie 

Tel.  0230-541999  

0744-390222 

13 SAUCIUC SORIN Membru 
Cdt. Detaşament 
Pompieri 

Str. Armatei, nr.  
Tel. 0230-541115 

0748-355357 

14 MOŞNEAGU IONEL Membru Şef. E-ON Electrica 
Str. Unirii, nr.  

Tel. 0230-542169 

0727-777204 

15 
CONSTANTIN  

NISTOR 
Membru Şef Ocolul Silvic 

Str. Sucevei  

Tel.  0230-541846 

0744-325646 

  
MIHAELA  
STEINMETZ 

Membru SIAMUD- Filiala FL Tel.  0230-541531 
0740-757287 

17 
Sb. Cms. 

GRĂDINARU VASILE 
Membru 

Cdt. Pol. Mun. 

Fălticeni 

Str. N. Beldiceanu, nr.  

Tel. 0230-541223; 
0767-309350  

0749-079404 

18 
Insp. princ. 

BALTARU CORNEL 
Membru Şef. Pol. Rutieră 

Str. N. Beldiceanu 

Tel. 0230- 541223 
Tel:  0230-541438 

0745-741478 

19 
BUCULEI MARIAN 
CEZAR  

Membru Drumuri Naţionale 
Str. Sucevei 
Tel. 0230-541833 

0744-622561 

20 
NECHIFOR CRISTINA 

ELENA 
Membru 

Dir.  Colegiu Național 

Nicu Gane 

Str. Sucevei, nr. 105 

Tel. 0230-541227 

0725-527389 

21 CLAUDIA SUSEANU Membru Dir. Colegiu Tehnic Str. Nicolae Beldiceanu, 0741-073079 
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„Mihai Băcescu” nr. 5 

Tel. 0230-541361 

22 MATEI GABRIEL Membru 
Dir.  Col. Agricol „V-
ile Lovinescu” 

Str. Maior Ioan, nr. 10 
Tel. 0230-541215 

0722-464017 

23 VASILE  COZMA Membru 
Director Agenția 

A.C.E.T. SA 

Str. Ion Dragoslav, nr.  

Tel. 0230-541611 

0734-739954  

24 CHIRILĂ DUMITRU Membru 
Șef Serviciu Utilităţi 

Publice 

Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

0742-953650 

25 
Col. POSTELNICU  
IONEL 

Membru 
Cdt. Școala de 
Subofițeri Jandarmi 

Str. Armatei, nr. 1-3 
Tel.  0230-541660 

0745-926241 

26 
Col. CONSTANTIN 

NECULAI 
Membru 

Școala de Subofițeri 

Jandarmi 

Str. Armatei, nr. 1-3 

Tel.  0230-541660 

 

27 
Lt.col. MACOVEI 

IULIAN 
Membru 

Cdt. Detașament 

Jandarmi 

Str. Ion Creangă 

Tel.  0230-540707 

0747- 022383 

28 
Plt. adj. BURLĂ 
MIREL 

Membru 
Detașament 
Jandarmi 

Str. Ion Creangă 
Tel.  0230-540707 

 

29 VIOREL  ILEANA Membru Crucea Roşie 
Str. M. Eminescu 

Tel. 0230-542292 

0230-541333 

          

 

 
 

 
 

 

Anexa nr. 7 
 

TABEL  NOMINAL 
CU  PERSONALUL CENTRULUI OPERATIV AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ PENTRU ADUCEREA ACESTUIA LA SEDIUL PRIMĂRIEI FĂLTICENI 
– ÎN URGENȚA I (timp de prezentare 30 minute) –   

 
 

conf. Dispoziției HCL nr. 759/18.10.2016 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

FUNCȚIA 

ÎN 
COMITET 

LOCUL DE MUNCĂ 
ADRESA LA LOCUL 

DE MUNCĂ 

ADRESA DE 

DOMICILIU 

1 
BULAICON 

CONSTANTIN 

Vice- 

preşedinte 
Viceprimar 

Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 
Mobil: 0744-634512 

2 CĂTĂLIN  FODOR Membru 
Şef Serviciu Urbanism și 

Disciplină în Construcții 

Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

Str. 13 Decembrie, Bl. 6, 

Sc. B, Ap. 6 
Mobil: O741-709733 

3 NICU RĂILEANU Membru 
Şef birou Resurse 
Umane 

Str. Republicii, nr. 13 
Tel.  0230-542056 

Str. 2 Grăniceri, Bl. 14, 

Sc. C, Ap. 3 
Mobil: 0754-022643 

4 SILVIU  BUCULEI Membru Insp. D.G.A.O.P 
Str. Republicii, nr. 13 
Tel.  0230-542056 

Str. Şcoala Domnească, 

nr. 3 

Mobil: 0754-022646 

5 MARIUS  CIREŞ Membru Insp. Spaţiu Locativ 
Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

Str. Aleea Trandafirilor, 
Bl. 2, Sc. B-4 

Mobil: 0745-761945 

6 IULIAN  BURLACU Membru Administrator 
Str. Republicii, nr. 13 

Tel.  0230-542056 

Str.  D. Hârlescu, Bl. 4, 

Sc. C, Ap. 10 
Mobil: 0745-606206 
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Anexa nr. 8 
 

SITUAȚIA 
SISTEMELOR MIJLOACELOR DE ÎNȘTIINȚARE, PREAVERTIZARE/ AVERTIZARE ŞI DE 

ALARMARE A PERSONALULUI ȘI POPULAŢIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 
A. MILIJLOACE DE ALARMARE 

Nr. 
crt. 

Tip 
echipament 

Locul de amplasare în 
municipiul Fălticeni 

(Adresa) 

Mod de 
acționare 

Loc de acționare 

Cine 

acționează 
punerea în 

funcţiune 

Stare de 
operativitate 

Raza de 
alarmare 

practică 
în m 3 

Raza de 
alarmare 
în zone cu 
clădiri mai 
mari de 

20m 

1 

Sirenă 
electrică de 

putere 
medie și 
mare, 

putere 5,5 
Kw – model 

3000 din 
1968 și 
1972 

 Colegiul Agricol „Vasile 
Lovinescu, str. Maior Ioan, nr. 

10 (Parter incintă cămin) 4 

Local -
Manual 

500-
800m 

250m-
350m 

Echipa la 
alarmare 

funcțională 

2 

 Cooperativa ,,Zorile” str. 
Republicii, (Restaurant MARIO 

intrare prin spate zona garajelor 
- parcare) 

Local -

Manual 

500-

800m 

250m-

350m 

Echipa la 

alarmare 
funcțională 

3 
Str. 2 Grăniceri, Bloc nr. 12, sc. 

A, hol intrare parter - dreapta 

Local -

Manual 

500-

800m 

250m-

350m 

Echipa la 

alarmare 
funcțională 

4 

 S.C. ,,FALTIN” S.A – str. 

Ţărăncuţei, nr. 19 (în incinta  

pct. de transformare, zona 
turnului) 

Local -

Manual 

500-

800m 

250m-

350m 

Echipa la 

alarmare 
funcțională 

5 
 S.C. ,,Dumbrava” S.A, str. 

Armatei nr. 3 
- - - 

Echipa la 
alarmare 

DEZAFECTATĂ 

6 
 Clopot de 
biserică 

Conform tabelul B de mai jos 
Local -

Manual 

apx. 

400m 

apx. 

200m 

Clopotar 

biserică 
funcțională 

 

B. MIJLOACE DE AVERTIZARE – CLOPOTE DE BISERICĂ/ LĂCAȘ DE CULT 

Nr. 
crt. 

Denumire, tip mijloc 
de alarmare 

Caracteristici tehnice 
Adresă: Stradă, nr. bloc 

Destinaţia 
construcţiei 

Proprietar 
Raza de 
acțiune 

Cine 
acționează 
(Clopotar) 

1. Clopot CATEDRALĂ 
d-4, 1,9 tone 

Catedrala Ortodoxă „Sf. 
Treime”, Str. Republicii 

Clopotniţă 
CADRALA 

ORTODOXĂ Sf. Treime 
1000 m Dumitriu C-tin 

2. Clopot Biserică d-4, 
0,8 tone 

Biserica: Adormirea Maicii 
Domnului, Str. Republicii 

Clopotniţă 
Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 
410 m Lucaci Dumitru 

3. Clopot Biserică d-4, 
0,9 tone 

Biserica: „Sfântul Ilie”, Str. N. 
Beldiceanu 

Clopotniţă Biserica Sf. Ilie 460 m 
Aftanache 

Mihai 

4. Clopot Biserică d-4, 
0,1 tone 

Biserica „Nașterea Domnului” 
str. Filaturii 

Clopotniţă Preot paroh Ilieș Vasile 60 m Zaharia Vasile 

5. Clopot Biserică d-4, 
0,9 tone 

Biserica: „Sf. Voievozi” 
Grădini, Str. Pl. Ghiniţă  

Clopotniţă Biserica Grădini 460m Sandu Anton 

6. Clopot Biserică d-4, 
0,8 tone  

Biserica: „Sf. Voievozi” 
Oprişeni - 1, Str. 9 Mai 

Clopotniţă Biserica Oprişeni-1 410 m 
Rusu 

Gheorghe 

7. Clopot Biserică d-4, 
0,8 tone 

Biserica: „Sf. Voievozi” stil 
vechi, Str. Pictor Aurel Băieşu 

Clopotniţă Biserica Oprişeni-2 410 m Burdujoc C-tin 

8. Clopot Biserică d-4, 
0,5 tone 

Biserica: „Sf. Nicolae” 
Șoldăneşti, Str. Topitoriei  

Clopotniţă Biserica Şoldăneşti 250 m Maftei Vasile 

9. 
Clopot Biserică d-4, 

0,7 tone 

Biserica „Sf. Mucenici 

Zenovie şi Zenovia” Ţarna-
Mare, Str. Spicului   

Clopotniţă Biserica Ţarna-Mare-1 360 m 
Boambă 
Dumitru 

10. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica Ţarna-Mare de stil 
vechi, Str. Nufărului  

Clopotniţă Biserica Ţarna-Mare-2 310 m Zup Nicolae 

11.  Clopot Biserică d-4, 
0,7 tone 

 

Catedrala creștină  de stil vechi 
„Constantin și Elena”, Str. M. 
Sadoveanu 

Clopotniţă Biserica: Stil vechi 360 m Tofan Mihai 

                                           
3
 Conf. Manualului de utilizare și întreținere a sistemelor de alarmare Model 3000 din anul 1968 și 1972 

4
 Cheile de acces în clădire respectiv la cofret alarmare sunt la administratorul liceului – Pintecanu Cristi – tel. 0742.180664 
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12. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica „Sf. Gheorghe”, Str. 
Ţărăncuţei 

Clopotniţă Biserica: Sf. Gheorghe 310 m Sandu Petru 

13. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica schitul „Sf. Andrei”, 
Str. Sucevei 

Clopotniţă Biserica Sf. Andrei 310 m Frîncu Valentin 

14. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica Mănăstirea „Sf. 
Gheorghe” Buciumeni 

Clopotniţă 
Mănăstirea Sf. 

Gheorghe, Buciumeni 
310 m Spătaru Vasile 

15. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica ruşilor- lipoveni  
Sf. Gheorghe - Str. Livezilor 

Clopotniţă 
Biserica Sf. Gheorghe 

 
310 m Finaga Grigore 

16. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica Romano-catolică „Sf. 
Anton de Padova” 

Clopotniţă Biserica catolică 310 m Lungu Ioan 

17. Clopot Biserică d-4, 
0,6 tone 

Biserica „Sf. Pantelimon” 
(spital). Str. M. Eminescu 

Clopotniţă 
Biserica Sf. Pantelimon 

(spital) 
310 m  

18. 
Clopot Biserică d-4, 

0,6 tone 

Biserica „Sf. Muc. Gheorghe 
și Mina” – Ș.S. Jandarmi Clopotniţă 

Biserica Sfântul 
Gheorghe – Ș.S. 

Jandarmi 
310 m  

19.  Biserica penticostală, Str. 
Ţărăncuţei 

 
   

20.  Biserica Baptistă   310 m  

21  Biserica Evanghelistă     
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Anexa nr. 9 

 
TABEL CU TELEFOANELE UTILE 

(autorității locale/ județene, structuri aparținând M.A.I. și M.Ap.N., oficii poștale, 
mass media locale/ judeţeană, operatori economici importanţi) 

 

I N S T I T U Ţ I A 
CONDUCERE/ 

RESPONSABILI P.S.I. 
Tel./ Fax 

ADRESA MAIL a Instituției/  
personalului 

Spitalul Municipal Fălticeni 
Str. Cuza Vodă, FN  

Secretariat 
0230.541293 
0752.126602 

secretariat@spital-falticeni.ro 

Mgr.– Dr. Morariu Vlad Alexandru 0757.118132  

Dir. Medical - Vîlceanu Dorin  0746.093333  

Responsabil P.S.I. – Finaga 
Toader 

0752.126622  

Colegiul ''Vasile Lovinescu'' Agricol 
Str. Maior Ioan, nr. 10 

Secretariat - Cornea Ramona 
Marinela 

0230.541215 col_agr_falt@yahoo.com 

Director – Matei Gabriel 0722.464017 gabi07matteo@yahoo.com 

Dir.adj. Ciocîrlan Florin 0744.252816 florinciocirlan2017@gmail.com 

Administrator – Pintecanu Cristi 0742.180664 colegiu_secret@yahoo.com 

Responsabil P.S.I.– Eugen 
Dascălu 

0742.608864 dascalueugen@yahoo.co.uk 

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" 
Str. Nicolae Beldiceanu, nr. 5 

Secretariat - 0230.543333 ctmbacescu@yahoo.com 

Director - Claudia Suseanu 0741.073079 ctmbacescu@yahoo.com 

Responsabil P.S.I.- Oniciuc 
Elena 

0743.059446 elenaoniciuc@yahoo.com 

Colegiul Naţional ,,Nicu Gane'' 
Str. Sucevei, nr. 105 

 

Secretariat -  0230.541227 nicu_gane@yahoo.com 
secretariat@nicugane.ro 

Director – Nechifor Cristina Elena 0230.541429 
0745.598972 

nicu_gane@yahoo.com 
secretariat@nicugane.ro 

Dir. adj. Tomescu Laurenţiu 0726.364687 tomesculaurentiu@ymail.com 

Responsabil P.S.I. – Buta 
Romică 

0741.053827 romicabuta@yahoo.com 

Școala Postliceală Sanitară Centrul 
de Studii European 

Secretariat -  0230.545023 cse.falticeni@yahoo.com 

Director -    

Şcoala Postliceală F.E.G. Education 
Str. Nicu Gane, nr. 4 (Șc. Al. I. Cuza) 

Secretariat - 0746.604294  

Şcoala gimnazială "Alexandru Ioan 
Cuza" (fosta nr. 1) 

Str. Nicu Gane, nr. 4 

Secretariat 0230.540900  

Director – Daniela Ilincăi   

Responsabil PSI  - Tănase Ionuț 0745.193810 ionut_tanase2004@yahoo.co.uk 

Şcoala gimnazială "Ion Irimescu" 
(fostă nr. 2) 

Str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23 

Secretariat – 0230/540561 0230.540561 scoala2falticeni@yahoo.com 

Director – Parfenie Costică 0746.063731 parfeniecosti@gmail.com 

Dir. adj. – Purdilă Cătălina 0740.752157 purdilacatalina@yahoo.com 

Responsabil P.S.I  - Țipău Adrian 0745.005913 adiirimescu@yahoo.com 

Şcoala gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" (fostă nr. 3) 

Str. Ana Ipătescu, FN 

Secretariat 0230.540088 sgmihailsadoveanu@yahoo.com 

Director – Moroșanu Ovidiu 0745.461114 ovidiu.morosanu@yahoo.com 

Responsabil P.S.I.  - Spânu C-tin 0740.585808 spinu_constantin@yahoo.com 

Şcoala gimnazială "Ioan Ciurea" 
(fostă nr. 6) 

Str. 13 Decembrie, nr. 13 

Secretariat – Manolache Viorica 0230.540556 scoal6.falticeni@yahoo.com 

Director - Pintilii Marius Claudiu 0745.040988 pintiliimc@yahoo.com 

Responsab. P.S.I. – Ailenei Florin 0747.569526 f_ailenei@yahoo.com 

Grădiniţa cu program prelungit 
"Pinochio"  (fostă nr. 4) 
Grădiniţa cu prog. prelungit  "Licuricii" - 

(nr. 1) 
Grădiniţa cu program prelungit 

Secretariat – Manolache Viorica 0230.541440  

Director - Samson Adriana 0741.129000 samson_adriana@yahoo.com 

Responsabil ISU - Popa Carmen  0743.489870 carmen_sv2009@yahoo.com 
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I N S T I T U Ţ I A 
CONDUCERE/ 

RESPONSABILI P.S.I. 
Tel./ Fax 

ADRESA MAIL a Instituției/  
personalului 

"Dumbrava Minunată" - (fostă nr. 2) 

Grădiniţa cu progr. normal 
"Voinicelul" - (fostă nr. 7) 
Grădiniţă prog. normal "Scufița Roșie" 

Grădiniţa cu prog. normal  "Alice" 
Grădiniţa cu prog. normal  "Lizuca" 

Secretariat -  0230.540217 gradinita.voinicelul@yahoo.com 

Director – Zetu-Ungureanu 
Greta-Magda  

0745.355679 zetugreta@yahoo.co.uk 

Responsabil P.S.I. - Mihaela 
Lateş 

0740.691929 mihaela.lates@yahoo.com 

Clubul Copiilor Fălticeni 
Director – Porof Marcel 0751.227868 porofmarcel@yahoo.com 

Responsabil PSI – Corbu Costel 0742.593194 corbu_servicemobil@yahoo.com 

Centrul Cultural ”Grigore Vasiliu Birlic”  Responsabil – Pop Vasile 0745.643183 proba_2_10@yahoo.com 

Galeria Oamenilor de Seamă –  
str. Sucevei, nr. 95 

Responsabil PSI – Melinte Lili 
Victoria 

0731.101461 melinte.lili@yahoo.com 

Muzeul de artă ”Ion Irimescu” –  
str. Mihai Eminescu, nr. 2 

Pr. BRĂDĂȚANU TEO ADRIAN 0742072541 ionirimescu@falticeni.ro; 
muzeul_ionirimescu@yahoo.com 

Casa Memorială ”Mihail Sadoveanu” – 
Str. Ion Creangă nr. 68 

NAZAROV ANA 0740.034222 
0230.540088 

mssadoveanu@yahoo.com 

Biblioteca Municipiului Fălticeni – 
Str. Republicii, nr. 14 

HOȘTINARU Nicoleta Melania 0230.542478 melaniahost@yahoo.com 

Muzeul Apelor ”Mihai Băcescu” – 
str. Nicolae Beldiceanu, nr. 8 

Șef obiectiv – Crăciun Maria 0757.026444 mmbacescu@yahoo.com 
mariacraciun26@yahoo.com 

POLIȚIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
str. Nicolae Beldiceanu, nr. 9 

Comandant  
Sb. cms. GRĂDINARU VASILE 

0767.309350 
0230.541223 

0230.545722(f 

 

Poliția Fălticeni – Ord. publică Sb. cms. VÎNTU FLORIN 0767.050137  

Poliția Fălticeni – Pol. rutieră Cms. BALTARU CORNEL 0762.215424  

Oficiul Poștal Fălticeni 1  0230.541369  

Radio VIVA FM 97,8 MHz CUCOȘ MARIUS 0741.003002  

    

SOCIETĂȚI CU CARE SUNT ÎNCHEIATE CONVENȚII – Plan Județean Evacuare Conflict Armat 

SC EUROTRANSPORT SRL – 
ȘCHEIA (pt. Primărie) 

SĂHLEAN ILIE 0757.919161 sahleanilie@yahoo.com 

Agenția SC SUCT SA SUCEAVA (pt. 
Primărie) 

PATRAȘ CONSTANTIN 0726.730783 office@suct.ro 

SC TRANSPORT AUTO SA – 
RĂDĂUȚI (pt. Primărie) 

Consilier juridic SIMA DOREL 0766.586457 transportautoradauti@yahoo.com 

SC DEFEL COM SA SV – SUCEAVA 
(pt. Galerie) 

Dir. executiv – Solom Daniel 0755.118602 solom_daniel_20@yahoo.com 

Agenția S.C. ACET SA - FĂLTICENI Cozma Vasile - director 0734.739954 agentia.falticeni@acetsv.ro 

Tehnician HORGA PETREA 0740.967519 agentia.falticeni@acetsv.ro 

S.C. MARLOGHIN SRL LOGHIN MARIAN 0740.220664 marianloghin@yahoo.com 

FALSTIG SRL Fălticeni (str. Sucevei, 
nr. 92, sc. E) 

 0748.033918 
0745.778872 

www.falsting.ro 

S.C. ELBI SA Dir. GAVRIL COSTICĂ 0230-540795  

INSTITUȚII  CU  CARE  SE  COLABOREAZĂ 

SGA - SUCEAVA  0230.221045 
0230.216835 
0230.523467/f 

 

DSV - SUCEAVA  0230.522848 
0230.520216 

 

DSP - SUCEAVA  0230.514557  
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I N S T I T U Ţ I A 
CONDUCERE/ 

RESPONSABILI P.S.I. 
Tel./ Fax 

ADRESA MAIL a Instituției/  
personalului 

0230.515089 

APM - SUCEAVA  0230.514056  

Inspectoratul Pentru Situaţii 
de Urgenţă "Bucovina" 
Suceava 

Centrală: 0230-524426; 
0230524428; 0230-524431; 
mobil - 0758 232033; 

fax. 
0230.524432 

 www.pompierisv.ro/ 
dispecerat@pompierisv.ro 
isusuceava@yahoo.com, 
contact@pompierisv.ro 

S.T.P.S. (Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale) ISU SV 

Mr. Crăciun Florin - ISU 0230.524426 
int. 27012 dispecerat@pompierisv.ro 

stps.sv@anrsps.gov.ro 
Capgol Sebastian – PREFECT. 0721.058371 

Prefectura Suceava – Sit. Urgență Moroșanu Cristi 0729.414424  

LĂCAȘE DE CULT – CATEDRALE, BISERICI, MANĂSTIRI 

Catedrala "Învierii Domnului", str. 
Republicii 

Preot paroh Argatu Ioan 0230 545899 
0747 970010 

 

Biserica "Sfinţii Voievozi Grădini", 
Str. Plutonier Ghiniţă 

Preot paroh Apostol Bogdan 0722 709 711  

Biserica "Adormirea Maicii Domnului", 
str. Republicii nr. 49 

Preot paroh Brădăţanu Adrian 0742 072541  

Biserica Oprişeni, str. Pictor Aurel Băeşu Preot paroh Dăscălaşu Camil 0745 623036  

Biserica "Sfântul Prooroc Ilie", 
Str. Nicolae Beldiceanu, nr. 1 

Preot paroh 
Marian Ionel 

0740 333105  

Biserica "Sfântul Apostol Andrei", Str. 
Aleea Teilor (fosta str. Matei Millo)  

Preot Paroh Gheorghe Lungu 0230 544 444 
0745 453 027 

 

Biserica "Sf. Nicolae – Şoldăneşti", str. 
Topitoriei, nr. 5 

Preot paroh Amariei Constantin 0749 514303  

Biserica Ţarna Mare, Str. Horticolei Preot paroh Panţîru Dan 0747 970010  

Biserica "Naşterea Domnului", Str. 
Filaturii 

Preot paroh Ilieş Vasile 0744 173435  

Mănăstirea "Buna Vestire" – Buciumeni, 
str. Dumbrava Minunată 

Maica Stareţă Mălăescu Maria 0741 638520  

Biserica "Sfântul Pantelimon", str. Mihai 
Eminescu, nr. 6 (Spital ul Municipal) 

Preot Constantin Pavel 0742 178091  

Biserica "Sf. Mc. Gheorghe şi Sf. Mina", 
str. Armatei nr. 1-3 

Preot militar Cătălin Simion 0230 542737  

Biserica "Fălticenii Vechi", str. Maior Ioan Preot paroh Axinia Mihai 0742 307483  

Catedrala Creştină de stil Vechi – "Sf. 
Împăraţi C-tin şi Elena", Str. Mihail 
Sadoveanu 

Preot Paroh Sebastian Mogîrzan 0742 056694  

Biserica Creştină de Stil vechi "Sf. 
Gheorghe", str. Nufărului 

Preot Paroh Liviu Pavel 0740 171515  

Biserica Ordodoxă rusă de stil vechi – "Sf. 
Gheorghe", str. Livezilor nr. 14 

Preot Paroh Ştefan Andrian 0768 476108  
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Anexa nr. 10 

 
 
 

MĂSURI  ŞI  ACŢIUNI 
 

CE SE EXECUTĂ LA PRIMIREA ATENŢIONĂRILOR/ AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE ŞI 
AVERTIZĂRILOR/ALERTELOR HIDROLOGICE DE CĂTRE C.L.S.U. 

 
 

1. Confirmarea primirii mesajului de 
atenţionare sau avertizare 

hidrometeorologică prin telefon sau fax la 
I.S.U. Olt 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă (înlocuitorii 
legali) sau şefii 

S.V.S.U. 

Imediat - pentru 
avertizările de fenomene 
periculoase imediate,cel 
mult 2h pentru celelalte 

avertizări 

2. Instituirea şi organizarea serviciului de 
permanenţă la sediul primăriilor, cu personal 

corespunzător (Anexa nr. 11) 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe perioada 
atenţionărilor/avertizărilor 

privind iminenţa 
producerii unor situaţii de 

urgenţă 

3. Anunţarea (înştiinţarea) şi, după caz, 
convocarea membrilor C.L.S.U. în urma 
primirii avertizărilor meteorologice sau 

hidrologice 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe durata atenţionării 
/avertizării 

4. Verificarea viabilităţii şi punerea în aplicare, 
după caz, a documentelor operative proprii 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase, activarea S.V.S.U. şi verificarea 

stocului de materiale 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe durata atenţionării 
/avertizării 

5. Pregătirea tuturor forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie ale serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe durata atenţionării 
/avertizări 

6. Supravegherea permanentă a zonelor 
vulnerabile şi/sau de risc 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe durata atenţionării 
/avertizări 

7. Informarea populaţiei cu măsurile urgente 
care trebuiesc aplicate 

Preşedinţii comitetelor 
locale pentru situaţii de 

urgenţă 

Pe durata atenţionării 
/avertizări 
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Anexa nr. 11 

 
 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
SERVICIULUI DE PERMANENŢĂ LA PRIMĂRIE, CE SE INSTITUIE CA URMARE A 

PRIMIRII ATENŢIONĂRILOR ŞI AVERTIZĂRILOR HIDRO-METEOROLOGICE 
PERICULOASE 

 

 
Primarul, în calitate de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, la primirea 

atenţionărilor şi avertizărilor hidro-meteorologice are obligaţia să organizeze serviciul de permanenţă la 
primărie pe perioada producerii fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. Pentru organizarea 
serviciului de permanenţă, primarul ia următoarele măsuri: 

- dispune întocmirea planificării serviciului de permanenţă la sediul primăriei, pe întreaga perioadă 
pentru care s-a primit atenţionarea sau avertizarea, cu personal corespunzător în vederea primirii 
prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului Judeţean şi pentru 
transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor, acţiunilor întreprinse 
şi măsurilor suplimentare necesare; 

- stabileşte spaţiul destinat asigurării permanenţei, dotat cu bunuri necesare desfăşurării serviciului 
de permanenţă (lanternă, acumulatori pentru situaţii de întrerupere a alimentării cu energie 
electrică); 

- pune la dispoziţia personalului care asigură permanenţa: mijloace de comunicare aflate în stare de 
funcţionare (fax, telefon cu acces în reţele fixe şi mobile), schema fluxului informaţional din Planul 
local de apărare la inundaţii care va fi afişată în spaţiul (camera) de permanenţă, lista cu numerele 
de telefon şi fax utile (Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Suceava, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar veterinară, Secţia Drumuri Naţionale 
Suceava etc.), registru pentru consemnarea primirii atenţionărilor şi avertizărilor hidro-
meteorologice, a notelor telefonice, a deciziilor C.J.S.U.; 

- instruieşte personalul care asigură permanenţa asupra mijloacelor de comunicare; 
- afişează componenţa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a comitetului local şi 

posibilităţile de contactare a acestora; 
- pune la dispoziţia personalului care asigură permanenţa un registru de predare-primire a serviciului 

de permanenţă; 
- afişează în locurile publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi 

hidrologice şi instruieşte personalul de permanenţă referitor la acestea. Personalul care asigură 
permanenţa pe instituţie în perioada instituirii atenţionărilor şi avertizărilor hidro-meteorologice 
periculoase, are următoarele obligaţii: 

- să se informeze, la preluarea serviciului, asupra principalelor evenimente produse în perioada 
anterioară; 

- să verifice posibilităţile de acces la telefoanele din reţelele fixe şi mobile, precum şi la fax; 
- să verifice existenţa în camera de permanenţă a listei cu numerele de telefon şi fax utile; 
- să cunoască semnificaţia codurilor de culori, atât pentru avertizările meteorologice cât şi pentru 

cele hidrologice; 
- să preia serviciul de permanenţă pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se 

consemnează  toate evenimentele produse în perioada schimbului anterior şi starea aparaturii din 
dotare; 

- să consemneze în registrul de permanenţă toate informaţiile transmise şi/ sau primite; 
- să informeze preşedintele C.L.S.U. şi şeful S.V.S.U. asupra evenimentelor produse; 
- să nu se prezinte în stare de ebrietate la intrarea în serviciul de permanenţă şi să nu consume 

băuturi alcoolice pe timpul executării serviciului de permanenţă; 
- să nu părăsească sediul primăriei pe perioada serviciului. 
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Anexa nr. 12 

CODURI DE AVERTIZARE 
CODUL  GALBEN DE AVERTIZARE 

 
 CODUL  PORTOCALIU DE AVERTIZARE 

 
CODUL ROŞU DE AVERTIZARE 

            

mailto:protectiecivila.falticeni@gmail.com




 



Nesecret 

Primăria Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com - PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. 

2/42 

 

mailto:protectiecivila.falticeni@gmail.com

