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Nesecret
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- COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI -

Discutat și Aprobat,
ÎN ȘEDINȚA CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
De acord, Rog aprobați,
PREȘEDINTELE C.L.S.U.
Primar,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Din data de 28.02.2019

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,

Alexandru MIHOC

1

1

Întocmit conform prevederilor din ORDINUL Nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” din anexa nr. 2 – Structura - cadru de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
3/82
Nesecret
PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com

Aprobat prin H.C.L Fălticeni nr. 35 din 28.02.2019

4/82
Nesecret
PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com

STRUCTURA CADRU - PAAR2
Capitolul I - Dispoziţii generale
Secţiunea a 1-a. Definiţie, scop, obiective
I.1.1. Definiție
I.1.2. Scop
I.1.3. Obiective

Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
I.2.1. Acte normative de referinţă
I.2.2. Structuri organizatorice implicate
I.2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

Capitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
Secţiunea a 1-a. Amplasare geografică şi relief
II.1.1. Suprafață, vecinătăți
II.1.2. Forme de relief, specificații, influențe
II.1.3. Caracteristicile pedologice ale solului

Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.

Caracteristici climatice, specificații, influențe
Regimul precipitațiilor
Temperaturi
Fenomene meteorologice extreme

Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică

II.3.1. Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate, vârfuri istorice
II.3.2. Bazinele hidrografice, lacuri de acumulare
II.3.3. Amenajări hidrotehnice
Secţiunea a 4-a. Populaţie – Structura demografică pe naționalități

Secţiunea a 5-a. Căi de transport
II.5.1.
II.5.2.
II.5.3.
II.5.4.

Căi de transport rutiere
Căi de transport feroviare
Căi de transport aeriene
Rețele de conducte magistrale

Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică
II.6.1.
II.6.2.
II.6.3.
II.6.4.

Zone industrializate, ramuri
Fondul funciar – terenuri agricole, suprafețe împădurite
Turism, capacități de primire turistică
Comerț exterior

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale
II.7.1. Instituții publice

2

PAAR – Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor. Conform anexa nr. 2 din ORDINUL Nr. 132 din 29 ianuarie 2007
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II.7.2.
II.7.3.
II.7.4.
II.7.5.

Cultură, artă, sport
Sănătate
Rețele de utilități, apă, canalizare, electrice, gaze
Spații pentru cazarea evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării

Secţiunea a 8-a. Specificul regional/ local
Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
Secţiunea a 1-a. Analiza riscurilor naturale
III.1.1. Inundații
III.1.2. Incendii de pădure
III.1.3. Cutremurele

Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
III.2.1.
III.2.2.
III.2.3.
III.2.4.

Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea

Riscuri industriale
Riscuri de transport
Riscuri nuclear radiologic
Muniție neexplodată

a
a
a
a
a

3-a.
4-a.
5-a.
6-a.
7-a.

Analiza riscurilor biologice
Analiza riscurilor de incendiu
Analiza riscurilor sociale
Analiza altor tipuri de riscuri
Zone de risc crescut
Capitolul IV - Acoperirea riscurilor

Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea
Secţiunea

a
a
a
a
a
a

1-a.
2-a.
3-a.
4-a.
5-a.
6-a.

Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Etapele de realizare a acţiunilor
Faze de urgenţă a acţiunilor
Acţiunile de protecţie-intervenţie
Instruirea
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare
Capitolul VI - Logistica acţiunilor
Anexe
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Capitolul I - Dispoziţii generale
Secţiunea a 1-a. Definiţie, scop, obiective
I.1.1. Definiţie: - Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială, denumit în
continuare PAAR, reprezintă documentul care cuprinde totalitatea riscurilor potenţiale identificate la nivel judeţean
sau localitate componentă a acestuia (municipiu, oraş, comună), respectiv măsurile, acţiunile şi resursele necesare
pentru managementul riscurilor respective.

I.1.2. Scopul PAAR: - este acela de a asigura cunoașterea de către toți factorii de decizie implicați ai
autorităţilor locale a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de
urgență și de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune, pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare
de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, dar și care să permite alegerea celor mai
bune strategii și concepte de implementare a măsurilor luate temporar sau permanent.
Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește în scopul realizării în timpul cel mai scurt, în mod
organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării
operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populației,
bunurilor materiale, activităților umane, precum și pentru realizarea intervenției cu maximă eficiență.

I.1.3. Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora,
reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma
identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care potrivit legii, au atribuții
ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
PAAR se întocmeşte de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Consiliul Local al
Municipiului Fălticeni, unitate administrativ-teritorială pe care o reprezintă.
PAAR se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau
modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Prefectul şi Primarul răspund, de asigurarea condiţiilor necesare elaborării PAAR.
Pentru sprijinirea activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor, consiliile locale pot comanda specialiştilor în
domeniu elaborarea de studii, prognoze şi alte materiale de specialitate.
După elaborare şi aprobare, PAAR este pus la dispoziţia Secretariatului Tehnic cu Activitate Permanentă al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă iar extras din
documentele respective se transmit celorlalte instituții de la nivel local şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi
gestionarea riscurilor - generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile ce le
privesc, conţinutul planurilor şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Judeţul Suceava, prin Centrul Operaţional, asigură
pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de
intervenţie, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.
Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din unitatea
administrativ-teritorială au obligaţia de a pune la dispoziţie comitetelor pentru situaţii de urgenţă toate
documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor.
Documentele, datele şi informaţiile a căror divulgare poate prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării
ori este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor şi
măsurilor stabilite prin legislaţie privind protecţia informaţiilor clasificate.
7/82
Nesecret
PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com

I.2.1. – Acte normative de referinţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Schema cu riscurile teritoriale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Fălticeni;
Legea nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea nr. 212/ 2006.
Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 577/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a –
Zone de risc natural;
Legea nr. 59 din 11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanțe periculoase;
Legea nr. 15 din 2005 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 21 din 2005 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Ordinul M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a „Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor” şi a Structurii – cadru a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
publicat în M.O. partea I nr. 79/ 01.02.2007;
Ordinul M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității
de evacuare în situații de urgență;
Ordinul M.A.I. nr. 1259/ 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității
de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;
Ordinul M.A.I. nr. 886/ 30.09.2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național
integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
Ordinul M.A.I. nr. 279/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea
și intervenția în caz de urgență nucleară sau urgență radiologică;
Ordinul M.A.I. nr. 647/ 16.05.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase;
Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23.05.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Ordinul M.A.I. nr. 735/ 2005 privind evidența, gestionarea, depozitarea și distrugerea ajutoarelor
interne și internaționale destinate populației în situații de urgență;
Ordinul M.A.I. nr. 736 din 22.07.2005 privind instruirea serviciului de permanenţă la toate primăriile
din zonele de risc în caz de iminenţă a producerii unor situații de urgenţă;
Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005 privind modificarea şi completarea OMAI nr. 712 din 23.05.2005
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Ordinul M.A.I. nr. 1134/ 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea,
organizare, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste;
Ordinul M.A.I. nr. 1494/ 07.11.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi
funcţionarea taberelor de sinistraţi în situaţii de urgenţă.
Ordinul comun nr. 1195/1160/ 30.01.2006 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
și al M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
specifice riscului la cutremure și/ sau alunecări de teren;
Ordinul comun nr. 1475/551/ 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi
gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenților de dăunare și contaminare a culturilor
agricole cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind situațiilor de urgență ca urmare a
incendiilor de pădure;
Ordinul comun nr. 459/ 7 martie 2019 al Ministerul Apelor și Pădurilor respectiv ORDIN nr. 78 din
28 iunie 2019 al Ministerului Administrației și Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect
producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
Ordinul comun nr. 1494/ 1178 din 06.12.2005 privind aprobarea Manualului prefecţilor şi a
Manualului primarului pentru managementul Situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii;
Ordinul comun al M.M.P. și al M.A.I. nr. 1422/192/ 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situațiilor generate inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
Ordinul comun nr. 605/ 579/ 05.09.2008 pentru aprobarea Dispozițiilor de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
Ordinul nr. 135/ 2015 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru managementul activităților de
intervenție pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi
executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor;
Ordinul nr. 762/ 2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;
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27. Ordinul nr. 181/ 12.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de
urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I.;
28. H.G. nr. 642/ 29.26.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare unităților administrativ-teritoriale,
instituțiile publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de
riscuri specifice;
29. H.G. nr. 94/ 12.02.2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru
Situații de Urgență;
30. H.G. nr. 1490 din 09.09.2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă;
31. H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
32. H.G. nr. 2288/ 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor forţe de sprijin pe care le asigură
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
33. H.G. nr. 477/ 10.04.2003 privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări
de teren și inundații;
34. H.G. nr. 1286/ 2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea și
reducerea efectelor inundațiilor;
35. H.G. nr. 372/ 18.03.2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic;
36. H.G. nr. 1579/ 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență
voluntare;
37. H.G. nr. 741/ 09.06.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență
generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea H.G. nr. 74/ 1991
privind înființarea Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA;
38. O.U.G. nr. 21 din 15.04.2005 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
39. O.U.G. nr. I/ 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și
pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă;
40. O.U.G. nr. 89/ 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
41. Regulament de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de
urgenţă.

Ι.2.2. – Structuri organizatorice implicate:
Structurile organizatorice și instituțiile care au atribuții pe linia gestionării situațiilor de urgență la nivelul
Municipiului Fălticeni sunt:
STRUCTURI ALE ADMINISTRAȚIEI LOCALE – PRIMĂRIA FĂLTICENI
a. - Primarul
b. - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU);
b.1 - Centrul Operativ cu Activitate Temporară (COAT);
b.2 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU);
c.1. Direcția de Poliția Locală a Municipiului;
STRUCTURI DE COOPERARE LA NIVEL LOCAL
c. Serviciul Profesionist pentru Situaţii de Urgenţă (detașament de pompieri) (SPSU);
d. Poliţia municipiului;
e. Jandarmeria (Detașamentul de Jandarmi, Școala de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”);
f. Spitalul municipal;
g. U.P.U. – S.M.U.R.D. Fălticeni;
h. Serviciul de Ambulanță subfiliala Fălticeni;
i. Filiala Societății de Crucea Roșie Suceava;
j. Administrația Cimitirelor Locale;
k. Agenția Locală S.C. ACET SA Suceava;
l. Ocolul Silvic Fălticeni;
m. DELGAZ GRID Suceava;
Structuri organizatorice și funcționarea acestora
Comitetele pentru situații de urgență se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația impune, la convocarea
președintelui.
Ședințele comitetului pentru situații de urgență se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a
înlocuitorilor desemnați.
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Hotărârile comitetelor pentru situații de urgență se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor
prezență, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei președintelui
comitetului.
Consultanții nu au drept de vot.
Comitetele pentru situații de urgență își desfășoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de
secretariatele tehnice permanente.

Ι.2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții
ori asigură funcții de sprijin gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial la nivel local.
Comitetele și centrele operative pentru situații de urgență sunt organisme și structuri abilitate în
managementul situațiilor de urgență, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competență și fac
parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit în continuare Sistemul Național.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmește într-un număr suficient de exemplare ori extrase, din
care unul va fi pus la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina “ al Județului Suceava.

Organisme și autorități cu atribuții în domeniu sunt:

Comitetele pentru situații de urgență, sunt:
- Comitetul Național pentru Situații de Urgență;
- Comitetele pentru situații de urgență, constituite la ministere și alte instituții publice centrale,
denumite comitete ministeriale;
- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență;
- Comitetele locale pentru situații de urgență;
Centrele operative pentru situații de urgență, sunt:
- centrele operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor și al instituțiilor publice centrale;
- centrele operative cu activitate temporară la celelalte ministere și instituții publice centrale și
locale cu atribuții de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;

a – Primarul are următoarele atribuţii principale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul situaţiilor de urgenţă;
aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
propune fondurile necesare realizării măsurilor stabilite în domeniul situaţiilor de urgenţă;
identifică surselor de vulnerabilitate de pe raza administrativ teritorială;
conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
coordonează activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate;
dispune măsuri de adăpostire;
urmăreşte realizarea, întreţinerea și funcţionarea legăturilor și mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în
situaţii de urgenţă;
k) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenţă;
l) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
m) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie pe plan local;
n) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de urgenţă, precum şi
distribuirea celor primite;
o) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă;
p) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a
populaţiei evacuate;
q) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
r) cooperează cu primarii localităţilor învecinate, în probleme de interes comun;
s) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de intervenţie, prin
serviciile de specialitate subordonate.
b - Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) este un organism interinstituțional de sprijin
al managementului situațiilor de urgență.
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se constituie prin dispoziția primarului, cu avizul prefectului.
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă are în componență un președinte un vicepreședinte, membrii și
consultanți.
Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) este primarul.
Vicepreședintele este de regulă viceprimarul, acesta îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia,
precum și pe cele ce-i revin ca membru al comitetului.
Membrii comitetelor locale pentru situații de urgență sunt: viceprimarul, secretarul municipiului și
reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ10/82
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teritorială respectivă, precum și managerii sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori
punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de
urgență.

Consultanți în comitetele locale pentru situații de urgență sunt:

- experți și specialiști din aparatul propriu al administrației publice locale, care constituie comitetele, sau din
instituții și unități din subordine;
- experți ai altor instituții și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și
regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competență respectiv.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale specialiștii cooptați în cadrul comitetelor județene se pot constitui în
grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.

Persoanele din componență comitetului pentru situații de urgență au următoarele
atribuții principale:
Președintele: convoacă întrunirea comitetului, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;
semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile,
împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative; îl informează operativ pe președintele comitetului
ierarhic superior;
Vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca
membru al comitetului;
Membri: participă la ședințele comitetului; prezintă informări și puncte de vedere; îi informează pe
conducătorii instituțiilor și unităților pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate,
hotărârilor și măsurilor adoptate și urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competență; mențin permanent
legătura cu centrele operative corespondente;
Consultanții: participă la ședințele comitetului, îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor
tehnice și de specialitate, asigură documentarea tehnică de specialitate.

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii:
a) centralizează și informează centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul municipiului Fălticeni, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice
pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul municipiului Fălticeni;
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiei de urgenţă;
e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate;
g) stabilirea locurilor de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei care trebuie evacuată la inundaţii şi alunecări
de teren;
h) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență locale;
i) organizarea permanenţei la sediul primăriilor pentru primirea avertizărilor şi înştiinţărilor pentru situaţii de
urgenţă.
b1. - Centrele operative cu activitate temporară (COAT) sunt structuri tehnico-administrative
înființate în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situațiilor de urgență, precum și
pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații.
Centrele operative cu activitate temporară se constituie din personalul aparatului propriu al autorităților
instituțiilor publice locale, precum și la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea
instituțiilor.
Centrele operative cu activitate temporară asigură și organizează secretariatelor tehnice ale comitetelor
pentru situații de urgență, constituite de autoritățile publice locale/ centrale.
Centrele operative cu activitate temporară care se constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul
funcționării lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute pentru centrul operativ cu activitate permanentă.
Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de acestea centre operative, se
gestionează de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorității locale.

Centrele operative cu activitate temporară îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi;
b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă
preşedinţilor şi membrilor acestor comitete;
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă
spre aprobare;
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e) difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate documentele emise de comitetele
respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie;
f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de
urgenţă;
i) gestionează documentele comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă;
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor operaţionale sau de
şefii centrelor operative cu activitate permanentă respective;

c. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă:
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Centrul Operaţional Naţional, asigură pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie,
corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.
a. elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi
propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
b. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice
zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de
urgenţă;
c. participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul
prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/
descentralizate;
d. execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare,
alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim
ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie C.B.R.N. şi
decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor
materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi
alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
e. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi
ţine evidenţa acestora;
f. stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de
răspuns;

c.1. Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă:

a) Identifică sursele potenţiale de risc de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni sau limitrofe
care pot afecta municipiul;
b) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
c) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc situaţiile de
urgenţă, în domeniul de competenţă;
d) Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia
persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
e) Execută activităţile de înştiinţare şi alarmare a populaţiei despre pericolul producerii unei situaţii de
urgenţă;
f) Execută pregătirea populaţie în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastre;
g) Stabilirea zonelor de inundabilitate precum şi inventarierea locuinţelor care se găsesc în aceste zone;
h) Delimitarea zonelor cu alunecări de teren şi luarea măsurilor de stopare a fenomenului prin plantarea unor
arbori care pot străpunge stratul de humă;
i) Identificarea locurilor de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a autospecialelor de stins
incendii.
j) Execută cercetarea nemijlocită cu forțele Detașamentul de Pompieri Fălticeni, subunitate de intervenție
care face parte din cadrul ISU ”Bucovina” Suceava, care participă la acțiunile de executare a evacuării.

d. Poliţia municipiului Fălticeni

a) Anunţă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă despre producerea unui dezastru sau despre apariţia
unui risc pe teritoriul administrativ;
b) Asigură controlul și îndrumarea circulaţie pentru evitarea blocării acestuia în zona de dezastru permiţând
accesul mijloacelor de intervenţie;
c) Securizează zona de acţiune a forţelor de intervenţie permiţând accesul forţelor de intervenţie;
d) Execută paza bunurilor materiale aflate în zona afectată;
e) Asigură ordinea publică în perimetrul afectat de dezastru;
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f) Participă la evacuarea populaţiei afectată de dezastru;
g) Ţine evidenţa personalului și populației evacuate în municipiul Fălticeni;
h) Interzice accesul în zonele deja afectate.
Pentru asigurarea protecției și siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, personalul din poliție vor constitui
elemente de siguranţă specifice, care vor acţiona independent sau în cooperare, în punctele de adunare, îmbarcare
şi pe direcţiile în care se execută evacuarea precum şi în localităţile de dispunere.

e. Jandarmeria

Anunţă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă despre producerea unui dezastru sau despre apariţia unui
risc pe teritoriul administrativ;
Pentru asigurarea protecției și siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, personalul din jandarmerie vor
constitui elemente de siguranţă specifice, care vor acţiona independent sau în cooperare, în punctele de adunare,
îmbarcare şi pe direcţiile în care se execută evacuarea precum şi în localităţile de dispunere.
Cadrul normativ actual stabilește Jandarmeriei Române atribuții în cazul dezastrelor, pe două mari paliere:
 participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
 asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de
producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a
persoanelor sau bunurile acestora.
Intervenția pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență se realizează pe niveluri diferite,
conform gradului de operabilitate al structurilor Jandarmeriei Române, în primă urgență fiind asigurată de către
subunitățile de intervenție ale I.J.J. Suceava, ulterior, în funcție de amploarea și evoluția situației operative.
Pentru îndeplinirea funcțiilor principale și de sprijin, în situații de urgență, creșterea capacității de
intervenție fiind asigurată de Grupările de Jandarmi Mobile competente teritorial, astfel:
- asigură măsurile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice;
- asigură planificarea judicioasă a resurselor la dispoziție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice;
- participă la planificarea și asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona
afectată de o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de
urgență în locațiile afectate;
- participă la acțiuni de căutare și salvare a persoanelor;
- asigură măsurile de protecție a zonelor în care există pericolul iminent de producere a unor situații de
urgență și în cele de evacuare a populației;
- asigură securizarea și supravegherea zonelor afectate/ evacuate;
- participă, atunci când situația o impune, la transportul unor categorii de forțe și mijloace de intervenție, al
persoanelor evacuate și al altor resurse, precum și la distribuirea apei și hranei pentru persoanele și
animalele afectate sau evacuate;
- aplică măsurile de asigurare a ordinii publice și de protecție a zonelor în care s-au produs sau există pericolul
iminent de producere a unor situații de urgență și restabilirea ordinii publice în zona afectată și în imediata
vecinătate a acesteia;
- participă la asigurarea protecției transporturilor cu ajutoare umanitare și la distribuirea acestora;
- asigură paza pe timpul realizării misiunilor de evacuare a populației și a bunurilor materiale;
- asigură securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/ carantină;
- asigură securitatea și paza zonelor evacuate;
- sprijină acțiunea de evacuare a persoanelor, animalelor și bunurilor și realizarea taberelor/locurilor destinate
evacuaților/sinistraților;
- participă, în sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu forțe și mijloace la asigurarea reacției și
înlăturarea efectelor produse de situația de urgență;
- asigură recunoașterea, cercetarea, evaluarea în teren și raportarea primară a consecințelor situațiilor de
urgență;
- asigură monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice;
- participă la stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate;
- asigură legături de comunicații și informatică pentru structurile proprii.

f. Spitalul municipal (personalul medical)

a) Pregăteşte spaţiile de spitalizare a răniţilor şi blocurile operatoare pentru lucru;
b) Asigură primirea şi trierea bolnavilor, răniţilor, intoxicaţilor şi repartizarea acestora pe secţii de
tratament;
c) Asigură acordarea primului ajutor medical personalului traumatizat, bolnavilor și răniților;
d) Organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zona cea mai apropiată;
e) Execută controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;
f) Execută transportul de la punctele de adunare a răniţilor la punctul de primire şi triere din cadrul
spitalului municipal.
g) Execută trierea epidemiologică a evacuaților și izolarea celor cu boli contagioase și a suspecților;
h) Stabilește și urmărește respectarea măsurilor igienico-sanitare și antiepidemice.
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În taberele de sinistraţi se asigură condiţii de cazare, cu aplicarea normelor profilactice de igienă individuală
şi colectivă, aprovizionare cu alimente de bază şi apă potabilă, hrănire, asistenţă medicală, psihologică, religioasă şi
veterinară, mijloace de comunicare a datelor specifice, precum şi condiţii pentru desfăşurarea altor activităţi
necesare.

CAPITOLUL II
CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Secţiunea a 1-a Amplasare geografică şi relief

Municipiul Fălticeni3 face parte din structura organizatorică a județului Suceava, fiind al 2 (doilea) municipiu
nominalizat, clasificat și ierarhizat ca structură administrativ-teritorială din județ – ca localitate urbană având rangul
al II-lea de ierarhizare. Coordonate GPS: 47.4516 N - 26.2967 E.
Este situat într-o zonă deluroasă (colinară) la limita de Vest a Podişului Suceava localitatea dezvoltându-se
pe trei terase între pârâul Şomuzul Mare şi pârâul Buciumeni, altitudinea medie fiind de 320 m.
II.1.1. Suprafaţa de 2876 ha, din care ¼ (o pătrime) de livezi şi luciu de apă). Municipiul Fălticeni este
'

'

aşezat la intersecţia coordonatelor geografice de 47028 latitudine nordică şi 26018 longitudine estică, iar faţă de
nivelul Mării Negre se află la 348 m altitudine.
Înălţimea maximă din Podişul Fălticenilor este de 538 m (dealul Teişoara), la vest de Suceava, iar cele mai
coborâte cote, de 170-180 m, se întâlnesc în aria de vărsare a râului Moldova în râul Siret.
Municipiul Fălticeni se învecinează:
- în partea de nord – vest cu comuna Rădăşeni;
- în partea de sud şi sud – vest cu comuna Fântâna Mare şi comuna Baia;
- în partea de est şi nord – est cu comuna Hârtop şi comuna Buneşti.
II.1.2. Relieful zonei administrative a municipiului Fălticeni este format din dealuri şi lunci.
Spre vest sunt dispuse culmile munţilor Stânişoara (altitudine maximă este de 1531 m). În fața lor se aşează
dealurile subcarpatice (Dealul Ciocan, Dealul Înalt, Culmea Pleşului). Mai aproape apare culoarul depresionar al Văii
Moldovei cu numeroase terase şi dealuri aluvionare.
3

Municipiul este un oraș cu rol economic, social, politic și cultură însemnat având, de regulă, funcție administrativă.
Cod SIRUTA superior – 146539 și cod SIRUȚA inferior – 146548.
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Spre est până la Valea Siretului se întinde o altă regiune geografică – Podişul Fălticeni cu dealuri și
versanţi asimetrici a căror înălțime este sub 500 m, reprezintă vastul interfluviu dintre culoarele râurilor Sucevei,
Siretului şi Moldovei, care, spre sud, se îngustează şi se termină printr-un versant prelung format de terasele
comune ale Moldovei şi Siretului.
Ansamblul de înălţimi şi văi conferă imaginea unui amfiteatru natural, datorită distribuţiei în trepte a
reliefului, începând cu partea sud ‐ vestică (având altitudini de aproximativ 350 m) şi finalizând cu zona nord –
estică, relativ plană, cu altitudine de 260 m. În ansamblu, relieful actual al Fălticeniului este sculptural, însă la
modelarea acestei regiuni au contribuit factori de denudare, care au generat forme de relief de acumulare. La
acestea se mai adaugă şi formele de relief antropic, specifice oricărei regiuni populate.
II.1.3. Structura pedologică și morfologică are ca fundament depozite de vârstă sarmaţiană reprezentate
prin argile, argile nisipoase şi nisipuri fine gălbui şi cenuşii cu frecvente intercalări de gresii. Peste acestea apar
depozite cuaternare alcătuite din luturi argiloase galbene iar la adâncimi, nisipuri fine argiloase.
Albiile majore ale celor două râuri respectiv, Şomuzul Mare şi Şomuzul Mic sunt relativ netede fiind alcătuite
din aluviuni fine. Terasele de luncă sunt puţin dezvoltate. Albiile minore prezintă maluri relativ înalte (2-3 m) şi
cursuri sinuoase. Trebuie precizat faptul că cele două râuri sunt amenajate piscicol, îndeosebi în jumătatea
superioară a bazinelor hidrografice, influenţând astfel regimul scurgerii.

Secţiunea a 2-a
Caracteristici climatice
II.2.1. Caracteristici climatice, specificații, influențe
Condiţiile climatice sunt în egală măsură la confluența sectorului cu climă continentală (partea de est a
județului) şi cea cu climă continental-moderată (partea de vest a județului) aceasta fiind temperat – continentală
cu influenţe baltice. Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe continentale estice, aride, cu
temperaturi medii anuale de 9 – 100C şi precipitaţii de 400 – 500 mm/ an. Iernile sunt reci fiind prezent şi crivăţul,
iar verile sunt foarte călduroase şi secetoase.
Clima în județ, în general, este influențată de clima zonei cu origine vestică, nordică sau estică, masele de
aer prezente deasupra judeţului Suceava înregistrează modificări datorate în special diversităţii formelor de relief.
Astfel, masele de aer ce pătrund dinspre vest îşi pierd treptat din umezeală deasupra barierei muntoase şi ajung
mai uscate în partea estică, clima suferind un proces de continentalizare. Aerul nordic aduce iarna ninsori iar
primăvara şi toamna ploi reci. De la est, influenţele climatice sunt de tip continental, cu secete vara şi cu cer senin,
geruri şi viscole iarna.
În zona Fălticeni clima temperat ‐ continentală cu influențe baltice este încadrată ca fiind în general
răcoroasă și umedă.
Fenomenul de secetă este rar şi de scurtă durată. Vânturile dominante bat din sud ‐ est (21,3%) şi nord ‐
vest (19,5%). Durata de strălucire a soarelui este în medie de 1.925 ore/an. Primul îngheţ timpuriu de toamnă se
înregistrează în luna octombrie, iar ultimul îngheţ târziu de primăvară în luna aprilie.
În cursul anilor se produc abateri de la valorile medii anuale, datorită inversiunilor de temperatură, foarte
frecvente în zonă, din cauza reliefului depresionar. Precipitaţiile căzute în zonă sunt direct proporţionale cu
temperatura aerului, originea maselor de aer şi dinamica acestora, orografia şi localizarea geografică,
remarcându‐se continentalismul moderat datorat persistenţei maselor de aer estice (continentalizate), dar se
înregistrează şi ploi torenţiale temporare care produc viituri.
Număr zile cu strat de zăpadă = 90 – 112 zile/ an (datorat climei reci şi umede). Regimul eolian este
influenţat de intensitatea centrilor barici, orografie, altitudine şi orientarea reliefului, astfel: direcţia şi viteza
vânturilor este influenţată de adăpostul aerodinamic, predominante fiind cele dinspre N–V, Vest şi N–E, viteza
acestora ajungând la 2,5 m/s, dar apar şi perioade de calm, inclusiv circulate de tip brize.
În zonă se produc şi fenomene meteorologice ca: brumă, rouă, ceaţă, chiciură, polei şi grindină.
Vântul dominant este din direcţia N-V, presiunea atmosferică medie este sub 750 mm/ col Hg şi umiditatea
aerului este cuprinsă între 57% şi 79%.
II.2.2. Regimul precipitațiilor
Analiza frecvenței pluviometrice extreme pune în evidență următoarea concluzie – Creșterea semnificativă
a frecvenței cantităților excepționale a numărului de zile cu precipitații mai mari de 10 mm/zi (până la 4 zile) pe
areale extinse în jumătatea de Nord a țării în anotimpul de toamnă.
În cazul precipitațiilor, se preconizează un ușor excedent vara în aproape toată țara ce poate atinge un 40% în
nord-est. Iarna se semnalează deficit de precipitații în est și nord-est cu până la 40%.
O explicație ar putea fi legată de dependența precipitațiilor de iarnă, de variabilitatea oscilației nordatlantice relativă și de datele de observație, la care se adaugă efectul variabilității naturale a unor factori locali,
precum temperatura apei Mării Negre la suprafață. (completare)
- precipitaţii medii multianuale - 623,4 mm/an
- 75,8 mm/an în sezonul rece
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- 671,9 mm/an în sezonul cald
- 189,8 mm - Primăvara
- 352,8 mm - Vara
- 129,3 mm - Toamna
- 75,8 mm - Iarna
- precipitaţii maxime 1023,4 mm
- precipitaţii minime 478,8 mm
- evapotranspiraţia 320 mm
Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 7,8 cm.
II.2.3. Temperaturi
Media multianuală a ultimilor 50 ani, a temperaturii este de 8,10 C, iar a precipitaţiilor de 623,4 mm.
Temperatura minimă istorică de –26,40°C la data de 28.12.1996 a fost depășită cu valoarea de –32,5 C
înregistrată în data de 18.02.2008, iar cea maximă istorică din 15.08.1957 de 37,8°C și cea de +36,70°C din
data de 22.08.2000 a fost depășită de valoarea de +40 C înregistrată în data de 18.07.2007.
Elementele climatice sunt înregistrate la staţia meteorologică Fălticeni şi postul pluviometric Fălticeni,
având următoarele valori:
- radiaţia solară globală
= < 11 kcal/cm2 (Atlasul climatologic)
- temperatura medie multianuală
= 8,1 °C Staţie climatică
- temperatura medie lunară pozitivă
= 17,0°C (iulie)
- temperatura medie lunară negativă
= –4,7°C (ianuarie)
- amplitudinea termică medie
= +21,7 °C
- temperatura maximă absolută
= +36° C /15.08.1954
- temperatura minimă absolută
= –33,9 °C /11.01.1940
- amplitudinea termică absolută
= 69,9 °C
- umiditatea aerului
= 75,8 %
- nebulozitatea
= 5,8 zecimi de cer
- zile de îngheţ
= 138 zile/an
- zile de iarnă
= 60‐70 zile/an
0

0

II.2.4. Fenomene meteo periculoase
În timpul verii ploile au uneori caracter de aversă, producând pe terenurile în pantă eroziune de suprafaţă
şi de versant. Vara se înregistrează accidental fenomenul de grindină.
Fenomene meteo periculoase sub formă de tornadă a avut loc în zona străzii Plutonier Ghiniţă (fostul Obor),
accidental.

Secţiunea 3
Reţea hidrografică
Reţeaua hidrografică a Municipiului Fălticeni cuprinde ape de suprafaţă şi subterane, fiind mărginit pe
latura de nord de Râul Şomuzul Mare (cu un debit Q = 1,2 m3/s) pe o lungime de 5 km, traversat de afluenţii
acestuia, Pârâul Târgului şi Pârâul Buciumeni.
La o distanţă de 9 km se află Râului Moldova, cea mai importantă arteră hidrografică din zonă (20 m 3/s –
locaţia Baia), ce se remarcă pozitiv din punct de vedere al calităţii apei, atât sub aspect fizic cât şi chimic. Acesta
conţine ape potabile atât sub raport termic, cât şi al mineralizaţiei.
În zonă se găsesc ape freatice de bună calitate, în depozitele de terasă la adâncimi de 5 – 10 m şi de luncă
la adâncimi sub 1(un) metru, favorizând local înmlăştinirile. De asemenea se evidenţiază la adâncimi mari de apx.
250–300 m, ape subterane cu debite de peste 5 l/s, neexploatate, ce ar putea fi utilizate doar în scop industrial,
datorită încărcăturii chimice şi bacteriologice mari.
Apele subterane cele mai răspândite sunt cele de stratificaţie din depozitele interfluviale deschise pe
versanţi la altitudini absolute de 305–375 metri, cantonate în depozitele nisipoase ale Sarmaţianului superior.
Primul strat acvifer, cu o suprafaţă de alimentare redusă, are debite mici, cu variaţii neînsemnate în timp,
cu oscilaţii mici ale temperaturii (9‐100C), iar concentraţia în săruri creşte în special pentru cloruri (până la 250
mg/l). Al doilea strat acvifer primeşte ape meteorice pe aproape toată suprafaţa sa, înregistrând variaţii însemnate
de nivel şi debit.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Fălticeni este asigurată de râul Moldova şi din apele freatice
cantonate în depozitele interfluviale şi de terasă ale Râului Moldova şi Şomuzul Mare.
II.3.1. Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate, vârfuri istorice
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Localitatea Fălticeni este amplasată în bazinul hidrografic Siret, râul Moldova, subbazinul Şomuzul
Mare. La nivelul municipiului Fălticeni, râul Șomuzul Mare4 alimentează 3(trei) iazuri (acumulări piscicole) mari cu o
suprafață totală de 600 ha și un volum de peste 4 milioane m3.
Captările în vederea alimentării cu apă potabilă a municipiului sunt asigurate de râului Moldova și din apele
freatice cantonate în depozitele interfluviale și de terasă ale râului Moldova și Șomuzul Mare.
Debitul maxim aprobat pentru exploatarea apelor de suprafață este de 350 l/s, iar pentru exploatarea din
resurse subterane de 150 l/s.
Datorită ploilor abundente căzute în luna iunie 2010, părăul Ţîntei (aflat în zona Ţarna Mare) şi-a ieşit din
matcă producând inundaţii în zona respectivă. Practic s-a obturat cu resturi şi aluviuni podul din tuburi metalice ce
face legătura cu cartierul Ţarna Mică, apa revărsându-se pe străzile Nufărului afectând 4 gospodării cu un număr
de 15 persoane, şi respectiv str. Doboşari afectând 2 gospodării cu un număr de 6 persoane.
În intervalul 13.03.2018 – 14.03.2018 în urma averselor cu ploi torenţiale și scurgeri de pe versanți, sau
produs pagube rețelei stradale din municipiul Fălticeni, pe fondul deja existent al cantităţii de apă acumulată în sol
din cauza zăpezilor căzute anterior, situaţie în care s-au produs torenţi cu scurgeri de aluviuni, afectând un număr
de 10(zece) străzi pietruite din municipiul Fălticeni.
În intervalul 27.07.2018 - 30.07.2018 datorită cantităților mari căzute de precipitații sau format torenți și
scurgeri masive de ape pe versanți, ce au antrenat balastul și pietrișul de pe străzile aparținând domeniului public.
Pagube semnificative au fost în zona Țarna Mică, fiind afectat grav acostamentul stradal, podurile și podețele
precum și zona Șoldănești de producerea unei alunecări de teren laterală de apx. 20 m lungime pe un front de 50
mp, pe strada Horia, drum de acces ce face legătura cu str. Cloșca respectiv str. Crișan.
II.3.2. Bazine hidrografice, lacuri de acumulare
Alimentarea cu apă a municipiului Fălticeni este asigurată de râul Moldova, cu un debit mediu de 20 m 3/s.
Municipiul Fălticeni este mărginit pe latura de Nord pe o lungime de 5 km de cei doi afluenţi ai râului Şomuzul Mare
şi anume pârâul Târgului şi pârâul Buciumeni.
La nivelul municipiului, râul Şomuzul Mare alimentează trei iazuri de producţie piscicolă cu un luciu de apă
în suprafaţă totală de 600 ha. Apa potabilă captată de staţiile Baia Ι şi Baia ІІ este înmagazinată în rezervoare
dispuse în zonele Oprişeni, Pietrari și Tâmpești. Aceste rezervoare conform Dispoziției de serviciu cu nr. 1606 din
16.09.2011 a Agenție Fălticeni - ACET SA Suceava, se constituie și în rezerva de apă de incendiu, situația
actualizată a grupurilor de bazine se prezintă, astfel:
- Zona Oprişeni: 800m3
- Zona Pietrari: 200 m3
- Tâmpești: 550 m3
3
3
2 bazine - 2x5000 m = 0,90 m
1 bazin – 250 m = 0,70m
2 bazine - 2x5000 m3 = 0,95 m
3
2 bazine – 300 m = 0,70m
2 bazine – 750 m3 = 0,70m
II.3.3. Amenajări hidrografice
Acumulările piscicole sunt în număr mic şi ocupă suprafeţe reduse, acestea fiind în general lacuri şi iazuri
amenajate. Aceste acumulări piscicole sunt realizate prin baraje cu acumulări de apă permanente5. Acumulările
piscicole Fălticeni I6 (volum util de circa 1,15 mii m 3 de apă) şi Fălticeni II7 (volum util de circa 2,81 mii m3 de
apă) și sunt amplasate pe râul Şomuzul Mare, în zona municipiului Fălticeni. (Str. Pleșești Gane 49, Fălticeni,
Cod Poștal 725200, Jud. Suceava, tel. 0230-541 357).
Acumulările piscicole Şomuz I (volum util de circa 2,2 mii m 3 de apă), Șomuz II (3,19 mil m3 de apă) şi
Pocoleni (4,9 mii m3 de apă) sunt amplasate pe râul Şomuzul Mare.
Tabel – BARAJE CARE REALIZEAZĂ ACUMULĂRI DE APĂ PERMANENTE

Conform PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII - Administrația de Apă Bazinală Siret (2016-2020)
pag. 31 și pag. 36
Cea mai
Volum
Volum
Denumire
Înălțime Tip
Volum
Codul
apropiată
total
atenuare
Nr.
baraj
Râul
Județ
baraj baraj
NNR
Folosințe10 Deținător
crt.
cadastral
comună/
NME8 (mil.m3) cu
*
3
acumulare
(m)
(mil.m )
localitate
(mil.m3) V9 gardă
1
Fălticeni I Șomuzu XII-1.21 SV
Fălticeni
6,5
PM
1,1
1,63
0,53
PV
SC
4

5

Râul Șomuzul Mare este afluent de stânga al râului Siret, cu un bazin de recepție de 489 km2, o lungime a cursului de 51 km, debit de 1,75 m3/s, are
afluenți de stânga pr. Humoria, pr. Frumoasa, pr. Vătavu, pr. Boroșeni, pr. Cimbrina, pr. Prisaca, pr. Brana și afluenți de dreapta pe pr. Stupca, pr.
Brădățel, râul Târgului, pr. Buciumeni și pr. Huși. Străbate ca principale localități: Stroiești, Zaharești, Liteni, Pocoleni, mun. Fălticeni, Șoldănești, Huși,
Preutești, Basarabi, Arghira, Dolhești Mari și Dolheștii Mici. Baraje: Șomuz și Pocoleni. Poduri: Podul medieval din Șoldănești.

Conform PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII - Administrația de Apă Bazinală Siret (2016-2020) pag. 31, 36 și 37.
3
Acumulare piscicolă Fălticeni I - este un baraj de greutate din pământ, cu: H = 6,5 m; L = 380 m; b = 10 m; VNNR: 1,63 mil m ; Deţinător:
S.C. Pescoliv Fălticeni - An PIF 1962, tel. 0230-541.357.
7
3
Acumulare piscicolă Fălticeni II - este un baraj de greutate din pământ, cu: H = 6,5 m; L = 380 m; b = 2,0 m; VNNR: 2,65 mil m ; Deţinător:
S.C. Pescoliv Fălticeni; An PIF 1962, tel. 0230-541.357.
8
PM – baraj de pământ etanșat cu mască amonte sau pereu.
9
V – apărare împotriva inundațiilor.
10
PV – Piscicultură.
6
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Mare

2

Fălticeni II

Șomuzu
XII-1.21
Mare

SV

Fălticeni

6,5

PM

1,05

2,65

1,6

PV

3

Pocoleni

Șomuzu
XII-1.21
Mare

SV

Rădășeni/
Pocoleni

6

PM

2

5

3

PV

Pescoliv
Fălticeni
SC
Pescoliv
Fălticeni
SC
Pescoliv
Fălticeni

Zone de risc
Râul Şomuzul Mare are un curs stabil şi nu prezintă pe raza teritoriului municipiului Fălticeni un risc mare,
zonele inundabile fiind relativ reduse. Zonele inundabile sunt reduse şi în zonele de protecţie a iazurilor fiind creat
un debuşeu pentru eventualele ape cu debit mare. Debitul râului Şomuzul Mare este constant pe tot parcursul
anului, eventualul surplus de debit putând fi preluat fără probleme de cele 600 ha, suprafaţa aproximativă celor 3
iazuri piscicole existente. Pârâul Târgului pe traseul de 7,1 km al acestuia prin inundarea pe apx. 4 km.
Zona cu cel mai mare risc este cea a râului Moldova care are un debit permanent de 20 m 3/s, dar râul este
la o distanţă relativ mare de intravilanul municipiului Fălticeni.
Detalii pe site - http://www.rowater.ro/dasiret/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului%20la%20Inundatii.aspx

Evenimente istorice semnificative în municipiul Fălticeni din cadrul A.B.A. Siret11
Nume eveniment
Sursă, caracteristici, mecanism
Data
Lungime sector de
inundație
producerii
pârâu inundat (km)
Inundaţie pr. Târgului - loc. Fălticeni
A11, A21, A31
22 iulie 2008
4,24
A11 = Fluvială; A21 = Depășirea capacităţii de transport a albiei; A31 = Flash Flood;
Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în A.B.A. Siret
Denumire zonă cu risc potenţial semnificativ la inundaţii
Lungime (km)
pr. Târgul - loc. Fălticeni
7,1
Zonele cu risc de alunecări de teren au fost stabilite în funcţie de caracteristicile terenului (formă, profil,
geotehnic etc). Zonele de alunecare se subîmpart în 12 zone în funcţie de risc, mod de deplasare a terenului, ape
subterane etc.

Secţiunea a 4-a
Populaţie – structura demografică și naționalități
Conform datelor la recensământul populaţiei:
- din anul 1977 o populaţie stabilă de 20656 locuitori;
- din anul 1989 o populaţie stabilă de 29694 locuitori;
- din anul 1992 o populație de stabilă 32807 locuitori;
- din anul 2002 o populaţie stabilă de 29787 locuitori:
- de sex masculin în număr de 14245 persoane (47,6%);
- de sex feminin în număr de 15654 persoane (52,4%);
- din anul 2011 o populație de 25723 locuitori
- mai puțin cu 15,8% față de 2002, (12398 de sex masculin și 13325 de sex feminin);
Evoluția populația municipiului Fălticeni conform datelor de recensământul arată că populația este în scădere.
Structura etnică a populaţiei municipiului Fălticeni este prezentată în tabelul de mai jos.
1977
2002
2011
Originea etnică
Număr
%
Număr
%
Număr populație stabilă
Total populaţie
20656
100
29894
100
25723
Români
20266
98,1
29375
98,2
Ruşi
2
0,01
254
0,85
Rromi
159
0,49
168
0,56
Unguri
34
0,17
33
0,11
Germani
29
0,14
21
0,07
Evrei
201
0,97
18
0,06
Greci
104
0,51
11
0,04
Polonezi
10
0,05
5
0,02
Ucraineni
7
0,03
4
0,02
Alte etnii
3
0,01
10
0,03
Indice de omogenitate
9,86
9,79
11

Evenimentele istorice semnificative la inundații au fost selectate în baza criteriilor hidrologice şi a criteriilor privind efectele negative ale
inundaţiilor asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi
activitate economică (stabilirea criteriilor, a indicatorilor prag si analiza evenimentelor istorice a fost realizată în cadrul I.N.H.G.A.).
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Structura pe sexe a populaţiei mun. Fălticeni este prezentată în tabelul de mai jos:
Bărbaţi
Femei
Anul
Total populaţie
Număr
%
Număr
1977
20656
1989
29694
13944
47,0
15750
1992
32807
15895
16912
2001
33085
16006
48,3
17079
2002
29787
14245
47.6
15654
2011
29562
14148
15414
Mediul de afaceri și balanța forței de muncă
Balanţa forţei de muncă la nivelul anului 2002 este prezentată în tabelul de mai jos:
Sectorul de activitate
Agricultură, ind. forestieră
Industrie
Construcţii
Servicii
Alte sectoare

Număr populaţie
580
2925
573
1016
624

%
53,0
51,7
52.4

Procent total (%)
10,15
51,22
10,02
17,77
10,84

Conform datelor de
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Suceava
numărul salariaților
activi înregistrați pe
teritoriul municipiului. Balanţa forţei de muncă la nivelul anului 2012 este prezentată în tabelul de mai jos:
Anul
2008
2009
2010
2011
2012
2017
Nr. salariați activi (agenți economici)
6512
6164
6152
5712
5862
7142
ȘOMAJUL
În municipiul Fălticeni, la sfârșitul anului 2018 erau înregistrați 2778 de șomeri (23,40% din numărul
șomerilor la nivel județean), din care 1231 de femei. Din totalul șomerilor, doar 768 beneficiau de indemnizație.
Comparativ cu situația înregistrată la sfârșitul anului 2017, numărul total de şomeri existent la sfârşitul lunii
decembrie 2018, la nivel județean, a fost mai mic cu 512 faţă de cel de la sfârşitul lunii decembrie 2017.
Ca beneficiari de indemnizaţii, în luna decembrie 2018 au intrat în plată la ajutor de şomaj un număr de
640 persoane provenite din muncă.
Pe piaţa muncii au fost integrate 663 persoane din care: 69 şomeri proveniţi din muncă, 13 absolvenţi, 100
şomeri neindemnizaţi şi 481 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Referitor la structura confesională, la nivelul anului 1992 ortodoxii reprezentau 97,06 % urmând o uşoară
scădere în anul 2002 având un procent de 94,40 %. Celelalte confesiuni sunt: iudaică, catolică, alte confesiuni
recunoscute prin lege.
Populaţia locuieşte în circa 2800 de gospodării şi 7000 de apartamente, o concentrare mare a populaţiei se
află în cartierele Maior Ioan, 2 Grăniceri şi Republicii.

Secţiunea a 5-a
Căi de transport
II.5.1. Căi de transport Rutiere
Municipiul Fălticeni este așezat la intersecția a două artere rutiere importante, prima situată pe direcția nord
– sud reprezentată de drumul european E 85 (DN 2) care leagă București de Suceava și Iași, cealaltă plasată
aproximativ pe direcția est – vest compusă din DJ 209 Fălticeni – Gura Humorului și DJ 208 Dolhasca – Pașcani,
aceasta permițând legătura dinspre Botoșani și Iași cu DN 17 (E 85) spre partea de nord – vest a țării.
Legătura cu DN 17 se face prin DN 2 E existând posibilitatea de acces direct la aceasta prin DJ 209. Cea mai
circulată arteră este porțiunea din E 85 care străbate municipiul și este formată din două tronsoane: strada Sucevei
de la intrarea de nord până la intersecția cu strada Republicii, respectiv bulevardul 2 Grăniceri de la ieșirea dinspre
sud până la intersecția cu strada Republicii.
Municipiul Fălticeni are o structură stradală aproximativ radială de tip arborescent, având majoritatea
străzilor principale cu plecare din artera centrală reprezentată de cele două tronsoane din E 85.
Municipiul Fălticeni nu are o șosea de centură ceea ce face ca autovehiculele grele să traverseze municipiul,
creând un disconfort locuitorilor prin zgomotul și noxele emanate, cât și imposibilitatea devierii circulației în cazul
blocării din diverse motive a acestor tronsoane. Totodată se creează o discontinuitate a fluenței traficului datorită
deselor marcaje pietonale coroborate cu lipsa unei semaforizări corespunzătoare.
În municipiul Fălticeni sunt amenajate 1200 locuri de parcare de reședință închiriate, 300 locuri de parcare
de tranzit, iar din 2013 s-au amenajat alte 222 locuri de parcare.
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Există în proiect realizarea unei parcări subterane în zona Piața ”Nada Florilor” cu o capacitate de 150 – 200
locuri de parcare, însă nu a fost identificată momentan nici o sursă de finanțare.
Principalele căi de acces:
- Drumul european E 85 Bucureşti – Suceava (tranzitează municipiul);
- Drumul naţional DN 2 E care face legătura între E 85 şi E 58 în Gura Humorului (Suceava – Gura Humorului
– Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Bistriţa – Dej – Baia Mare – Satu Mare);
- Drumul judeţean DJ 208 spre comuna Hârtop;
- Drumul judeţean DJ 209 M spre comuna Rădăşeni;
Municipiul Fălticeni este străbătut de şoseaua europeană E 85 (Bucureşti-Suceava), fiind situat la 25 km de
municipiul Suceava – centrul administrativ al judeţului, la 120 km de Vatra Dornei, 125 km de Iaşi şi 450 km de
Bucureşti.
Legătura rutieră cu oraşul Gura Humorului situat la 35 km spre N-V se realizează prin DN 2E.
Distanţe faţă de principalele
oraşe/ municipii, importante:

Aeroport Salcea – Suceava 37 km

Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni
Fălticeni

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Suceava = 24 km DN2E
Gura Humorului = 37km
C-lung Moldovenesc = 69km
Vatra Dornei = 111 km
Botoşani = 66 km
Iaşi = 122 km
Bacău 125 km
Galaţi 311 km
Constanţa 517 km
Bucureşti 414 km
Braşov 304 km
Piteşti 537 km
Sibiu 374 km
Timişoara 595 km
Arad 569 km
Cluj Napoca 304 km
Bistriţa 194 km
Baia Mare 305 km
Satu Mare 357 km

Rețeaua de străzi municipale însumează peste 115 km.
Lungimea străzilor municipiului este de 80 km drumuri asfaltate la care se adaugă 15,24 km reabilitate și
modernizate. Drumurile pietruite însumează 35 de km și au o stare bună.
II.5.2. Căi de transport feroviare
Magistrala feroviară Bucureşti – Suceava – Vicşani, tronsonul de cale ferată secundară Dolhasca – Fălticeni.
La Fălticeni se poate ajunge şi prin magistrala feroviară Bucureşti – Suceava - Vicşani, pe tronsonul de cale
ferată secundară Dolhasca - Fălticeni în lungime de 25 km, care poate asigura la nevoie legătura cu localităţile
importante din ţară.
II.5. Aeriene
Aeroportul cel mai apropiat se află în localitatea Salcea, la 12 km de municipiul Suceava şi la 37 km de
Fălticeni.

Secţiunea a 6-a
Dezvoltare economică
II.6.1. Zone industrializate, ramuri
Zonele industriale ale municipiului Fălticeni situate în partea de S-E, respectiv S-V a oraşului au cunoscut
în ultimii ani un mare regres economic sau au dispărut închizându-și activitatea, practic mari unităţi fiind închise
(ex. SC Agludex SA – ind. alimentară, SC Metadet SA – ind. chimică, SC Fintex SA – ind. uşoară, SC UFET SA – ind.
lemnului, SC Consuc SA – ind. alimentară, S.C. Orizont SA – ind. alimentară etc.) sau foste merg capacități care
funcționează la minim de producţie (ex. S.C. Dumbrava SA – ind. lemnului, SC STIF SA – ind. sticlei, etc).
În locul acestora s-au înfiinţat şi dezvoltat societăţi comerciale private cu capacităţi de producţie şi personal
angajat mult reduse.
La sfârșitul anului 2006 în municipiul Fălticeni erau înregistrați 1623 agenți economici, iar în anul 2012 mai
erau înregistrați 625 agenți economici cu un număr de 5862 de angajați în domeniul privat.
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La sfârșitul anului 2017 erau 2189 agenți economici care reprezentau 5,28% din totalul agenților economici
din județul Suceava cu un număr de 3989 angajați reprezentând 5,84% din totalul angajaților din județul Suceava,
la care se adaugă și angajații din domeniul financiar bancar, cultelor și instituțiile de stat apx. 1250 angajați (BCR,
BT, Spital, Școli gimnaziale, Grădinițe, Colegii Naționale, Primărie, Poliție, Jandarmerie), astfel la sfârșitul anului
2016 erau aproximativ 7129 persoane angajate în toate domeniile de activitate, un număr de 330 de șomeri
(indemnizați) și un număr de 4159 pensionari peste 60 de ani.
În topul celor 100 de firme la nivel județean în municipiului Fălticeni sunt 6 (șase), după cifra de afaceri în
anul 2016:
- SC ROMFOUR TUR SRL; SC SIMOS COM SRL; SC ROYAL CLUBINVEST SRL; SC MIND GAMES SRL; SC
HAIDUCUL COM SRL; SC ALEVIA SRL12.
Pe lângă acestea mai sunt și alți producători de produse și servicii locale, astfel:
- producători de suc natural de mere: S.C. Delicon Prodimpex S.R.L., S.C. Mărul Argintiu S.R.L.;
- producător de pește proaspăt: S.C. Pescoliv S.R.L. (3 iazuri cu apx. 50-60 tone producție fiecare din
speciile crap, fito și răpitor chiar somn, știucă și șalău);

II.6.2. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafețe împădurite
Municipiul Fălticeni are o suprafață de 2876 ha din care 1100 ha intravilan și 1776 ha extravilan.
Fondul funciar al municipiului a avut și are o evoluție constantă astfel că:
- până în anul 2010 fondul funciar al unităţii administrativ-teritoriale cuprinde 1680 ha teren agricol şi 8 ha
suprafeţe împădurite, aflate atât în domeniul public cât şi privat. Datorită faptului că există terenuri pentru
păşunat (zonele Oprişeni, Tâmpeşti, Şoldăneşti, Ţarna Mare) în gospodăriile populaţiei se cresc numeroase
animale cum ar fi taurine, cabaline, ovine şi suine.

2011

- după anul 2011 fond funciar s-a modificat astfel avem un total de:
SUPRAFAȚA AGRICOLĂ – 2343 ha
din care, ha:
Arabilă
Pășuni
Fânețe
Livezi
1315
335
206
487

din care, ha:
Păduri
Ape
5
160

SUPRAFAȚA NEAGRICOLĂ – 703 ha
Căi de comunicație
84

Curți construcții
278

Teren neproductiv
6

2016

13

- la sfârșitul anului 2016 avem un fond funciar total de 2882 ha, din care
SUPRAFAȚA AGRICOLĂ – 2179 ha
SUPRAFAȚA NEAGRICOLĂ – 703 ha
din care, ha:
din care, ha:
Arabilă
Pășuni Fânețe
Livezi
Păduri
Ape Căi de comunicație Curți construcții
Teren neproductiv
1139
306
209
525
6
184
129
356
28

– Agricultură
Cultivarea cerealelor: cerealele cultivate sunt, porumb, orz și orzoaică pe o suprafață medie raportată la
ultimii 3(trei) ani 311 ha.
PLANTE
SUPRFAȚA CULTIVATĂ – ha
CULTIVATE
An 2010
An 2011
An 2012
Porumb
310
290
287
Orz
5
5
5
Orzoaică
10
11
10
Total
325
306
302
Creșterea animalelor – efectivul de animale înregistrat în registrul agricol:
NUMĂR CAPETE ANIMALE
ANIMALE
2010
2011
2012
Bovine
595
520
572
Ovine
3200
3100
2491
Caprine
280
290
497
Cabaline
80
90
83
Porcine
280
320
259
Păsări
9520
11200
9455
Familii de albine
850
950
855
Iepuri de casă
790
850
358
Pomicultură

12
13

Datele sunt prelucrate din Ancheta Structurală în Întreprinderi – 2016, prevăzute în Anuarul Statistic al județului Suceava – 2017, pag. 210.
Date din Anuarul Statistic al județului Suceava – 2017, pag. 196.
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- acesta este un sector cu tradiție în zona Fălticeni, favorizată de regimul climatic și dispunerea reliefului.
Există 487 ha de plantații pomicole (suprafață care s-a menținut constant în perioada 2010 – 2012, din care 465 ha
livezi de măr, 11 ha livezi de cireș, 6 ha vișin, 5 ha livezi de prun și vită de vie hibridă în număr de 2 ha.
Legumicultură: - sector dezvoltat și reprezentat de cultura cartofului precum și varză, tomate, cultivate pe
suprafețe cuprinse între 297 și 307 ha, astfel:
Legume
SUPRFAȚA CULTIVATĂ – ha
cultivate
An 2010
An 2011
An 2012
tomate
8
8
7
varză
10
10
12
cartofi
289
280
280
În zona administrativă mai sunt apx. 335 ha pășuni și apx. 206 ha fânețe.

Hartă ROSPA 0064

Organizarea administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni:
Municipiul Fălticeni
Denumire localitate Cod SIRUTA
SIRUTA superior 146539
Fălticeni 146548
Șoldănești 146557
Țarna Mare 146566
II.6.3. Turism şi capacităţi de primire turistică
Primele referiri atestate documentar despre aşezarea de astăzi datează din secolul al XІΙI-lea astfel că
Târgul Fălticeni se afirmă în cultura națională începând de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Atestarea oficială ca
aşezare urbană şi dezvoltare modernă ulterioară îşi au sursa în aportul economic definitoriu al comunităţii evreilor
existenți la acea vreme.
Localitatea s-a remarcat dintotdeauna prin personalităţile de nivel naţional sau mondial, născute sau care
s-au stabilit ori și-au lăsat amprenta lor, moștenire generațiilor viitoare, astfel din bogatul lexicon al personalităților,
aici au fost prezenți:
- scriitori
Mihail Sadoveanu‚ Ion Creangă, Nicolae Labiș, Enache, Gane, Costache Gane, Nicu Gane, Maria
Cantacuzino, Nicolae Istrati, Nicolae Beldiceanu, Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu, Monica Lovinescu, Ion
Dragoslav, Anton Holban, Vasile Săvel, Nicolae Jianu, Mihail Șerban, Grigore Ilisei.
- istorici, critici literari și filologi
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Eugen Lovinescu, Alexandru Lambrior, Toader V. Stefanelli, Virgil Tempeanu, Gheorghe Cardaș, Mihai
Gafița, A.G. Stino, Constantin Ciopraga, Cornel Dimitriu, Ștefan S. Gorovei.
- oameni de teatru și muzicieni
oameni de teatru Matei Millo, Grigore Vasiliu – Birlic, Jules Cazaban, cineastul Paul Călinescu, George
Adamache, Alexandru Alger.
- artiştii plastici
Ion Irimescu, Dimitrie Hârlescu, Ștefan Șoldănescu, Aurel Băieşu, Reuven Rubin, Maria Mihăiescu, Mihai
Cămăruț, Vasile Vasiliu-Falti, dr. Teodor Tatos.
- folcloriști
folcloristul Artur Gorovei și Mihai Lupescu.
- medici
Ion Tănăsescu, Sofia Ionescu–Ogrezeanu.
- oameni de știință
Dimitrie Leonida, Nicolae Grigoraș, Vasile Ciurea, Mihai Băcescu, Eliot Sorel, Sofia Ionescu-Ogrezeanu,
Florin Constantin Ghiurea.
- teologi și filozofi
Prof. Dimitrie Boroianu – profesor de teologie (nehirotonit).
- sportivi
gimnastică - Maria Olaru, Mihaela Pohoață, Ionuț Atodiresei, box - Vasile Nistor, Constantin Chiriac.
În municipiul Fălticeni fiinţează următoarele muzee:
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
- Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”
- Muzeu - Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”
- Galeria „Oamenilor de Seamă”
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Principalele capacităţi de primire a turiştilor, existente în localitate sunt prezentate în
Denumire unitate de
Adresă
Capacitate
cazare
cazare locuri
Pensiunea Iristar****
Strada 2 Grăniceri nr. 51, tel.
34
0230.544357; fax. 0230-544.300;
0722.825.390; 0742.837.711
Hotel Turist*** (fost
Strada N. Beldiceanu nr. 6/8B; Tel.
67
0230 542 492
Polaris)
Buzdea Com SRL

Aleea Teilor, nr. 8A, Tel. 0756 678
662

26

tabelul de mai jos:
Nr. camere
10 cu paturi duble
2 twin/matrimoniale
2 apartament
20 cu paturi duble
15 cu pat simplu
3 apartamente
13 cu paturi duble

- Resurse naturale:
Relieful colinar a permis extinderea pădurilor de foioase şi răşinoase. Zona oferă condiţii pedoclimatice
deosebite pentru cultura pomilor fructiferi, a cartofului şi a creşterii animalelor. În jurul oraşului se găseşte o
centură de cca. 1500 ha livezi cu pomi fructiferi.
Între localităţile Fălticeni şi Boroaia au fost puse în evidenţă prin foraje şi lucrări miniere mai multe straturi
de cărbune brun a căror grosime variază între 0,020 m şi 1,62 m.
În zonă mai există acumulări de argilă şi nisip-pietriş ce sunt exploatate ca roci de construcţie sau pentru
industria materialelor de construcţii (Cornu Luncii, Praxia, Roşiori, Dolhasca, Hârtop, Bogdăneşti).

Secţiunea a 7-a
Infrastructuri locale
II.7.1. Instituții publice
Fălticeniul s-a dezvoltat pe locul unor străvechi aşezări rurale, satul Şoldăneşti, astăzi cartierul de est al
Fălticeniului, fiind atestat în anul 1384. Satul “Fulticenii” care a dat numele urbei a fost atestat în anul 1435 într-o
mențiune documentară. La 14 martie 1490 se vorbea despre un sat pe de Şomuz – Fulticenii – amintit într-un
hrisov scris în cancelaria Sucevei ca fiind capitala din epocă a Moldovei.
Învățământ
Infrastructura de învățământ cuprinde:
- 11 grădinițe:
- 5 grădinițe cu program normal („Alice”, „Lizuca”, „Scufița Roșie”, „Voinicelul”, Grădinița nr. 5);
- 3 grădinițe cu program prelungit („Licurici”, „Dumbrava Minunată”, „Pinocchio”);
- 1 grădiniță specială Fălticeni;
- 2 grădinițe private cu program normal (Grădinița str. Dimitrie Hârlescu, Grădinița str. Nada Florilor);
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- 4 școli gimnaziale (Școala Gimnazială „Alex. Ioan Cuza”, Școala Gimnazială „Ion Irimescu”, Școala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”);
- 3 licee (Colegiul Național „Nicu Gane”, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu”)
Cu o infrastructură în care se regăsesc: 41 laboratoare școlare, 32 cabinete școlare, 10 ateliere școlare, 7
biblioteci școlare, 6 săli de sport.
Spitalul Municipal Fălticeni cu o infrastructură a cărei capacitate de cazare este de 337 paturi.
Poliția Municipiului
Judecătoria Fălticeni Judecătoria Fălticeni, a cărei construcţie a fost demarată acum 5 ani şi care a fost
finalizată recent.
Școala de subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”
Biserici, Mănăstiri și Catedrale:
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - 1827
Biserica „Sf. Ilie” - 1842
Biserica „Sf. Voievozi”, Grădini - 1807
Biserica Sf. Voievozi, Oprișeni
Biserica „Sf. Mucenici Zenovie și Zenovia”, Țarna Mare - 1951
Biserica „Sf. Nicolae”, Șoldănești - 1798
Biserica „Sf. Voievozi”, Fălticenii Vechi
Biserica „Sf. Pantelimon” - 2003
Biserica „Nașterea Domnului” - 2000
Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Mina”
Biserica „Schitul Sf. Andrei”
Biserica Mănăstirii Buciumeni, „Sf. Gheorghe” - 2005
Biserica „Sf. Anton de Padova” – romano-catolică - 1858
Catedrala Creștină de stil vechi „Sf. Împărați Constantin și Elena” - 1998
Catedrala „Învierea Domnului” - 1990
Biserica „Sf. Gheorghe Biruitorul” – ruși – lipoveni, rit vechi
Biserica Țarna Mare, stil vechi
Sinagoga Evreiască - 1890

II.7.2. Cultură, artă, sport.
Fălticeni este un punct de reper pentru cultură şi ştiinţă. Localitatea s-a remarcat prin personalităţile de
nivel naţional sau mondial născute sau care, prin natura lucrurilor, s-au stabilit pe aceste meleaguri.
Instituţii de cultură din municipiul Fălticeni cu impact major asupra cetăţenilor sunt Centrul Cultural 14
„Grigore Vasiliu Birlic” şi Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” Fălticeni. Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” al
oraşului găzduieşte cele mai importante activităţi culturale (concerte, teatru, lansare de carte, concursuri şcolare
etc.) cât şi alte tipuri de activităţi: şedinţe publice, întruniri politice şi religioase recunoscute legal.
Biblioteca Municipală ,,Eugen Lovinescu” dispune de un fond de carte de 70.000 volume, a luat fiinţă
în cadrul Muzeului Fălticenilor întemeiat de Vasile Ciurea în anul 1914, cu menirea iniţială de colecţionare a
publicaţiilor (cărţi, reviste, manuscrise, fotografii, documente, albume, scrisori, telegrame şi note personale) ale
scriitorilor originari din partea locului, toate provenind din donaţii. Funcţionează din anul 1972, într-o clădire
construită în anul 1869 aparținând boierului Alexandru Paşcanu. În anul 1931 s-a organizat o subscripţie publică la
iniţiativa cărturarilor vremii şi anume: Artur Gorovei, George Stino, Vasile Ciurea, clădirea fiind cumpărată și dânduse destinaţia de „Muzeul Fălticeniului”, în cadrul căruia a funcţionat ca secţie, prima bibliotecă publică. În prezent
biblioteca numără cca. 70000 de volume şi 4300 de cititori.
Muzeul de artă „Ion Irimescu” – monument istoric, clădirea este realizată într-un stil arhitectural sobru
și eclectic construită la mijlocul secolului al XIX–lea, anul 1846, adăpostește operele unuia dintre marii artişti
români a sec. al XX-lea, fiul lui Petre şi al Mariei Irimescu (sora scriitorului Al. Cazaban), îşi petrece copilăria şi
adolescenţa în Fălticeni, în casa părintească din strada Şcoala Domnească. Din 1914 urmează cursurile liceului
"Nicu Gane", făcând parte, alături de viitorii actori Gr. Vasiliu-Birlic şi Jules Cazaban, din prima promoţie (1924) a
şcolii.
Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” - monument istoric, clădire este muzeu de științe naturale – a fost
înființat în 1914 de profesorul Vasile Ciurea în municipiul Fălticeni, fiind la acea vreme primul muzeu din Fălticeni.
Muzeul reconstituie lumea cercetătorilor Emil Racoviță, Grigore Antipa, Paul Bujor, Ion Borcea și Mihai Băcescu,
exponatele de aici reliefând contribuțiile științei românești în domeniul hidrobiologiei. În prezent, muzeul se află
situat pe Str. Nicolae Beldiceanu nr. 8, în centrul orașului.
Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” Centrul cultural găzduieşte în fiecare an Festivalul Naţional de
Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”, spectacole artistice şi de teatru, concerte, premiere cinematografice. Angajaţii
instituţiei sunt implicaţi în organizarea manifestărilor culturale care au loc în municipiu şi participă cu spectacole
proprii în localităţile judeţului.

14

Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” – fosta Casă de Cultură
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Galeria Oamenilor de Seamă este un muzeu memorial înființat în anul 1972 în municipiul Fălticeni,
județul Suceava. Muzeul este găzduit de o casă construită în 1850 și donată de scriitorii Horia și Vasile Lovinescu,
care se află situată pe Str. Sucevei, nr. 91, în centrul orașului. Galeria Oamenilor de Seamă este înscrisă în Lista
monumentelor istorice din județul Suceava.
Casa Memorială Mihail Sadoveanu - “Casa din deal” de la nr. 68 de pe strada Ion Creangă a fost
construită după planurile lui Mihail Sadoveanu, pe locul cumpărat de la fiica farmacistului Carol Vorel, văduva
inginerului Engel care construise drumul de fier Dolhasca - Fălticeni. Aici a locuit scriitorul între anii 1909 şi 1918.
În această casă a scris “Povestiri de seară” şi “Genoveva din Brabant”, “Apa morţilor” în 1911, Un instigator” şi
“Bordeienii” în 1912, “Privelişti Dobrogene” în 1914, “Neamul Șoimăreştilor” în 1915, “44 de zile în Bulgaria” în
1916 şi “File însângerate” în 1917.
Sport
Asociaţia Clubul Sportiv Şomuz Fălticeni - aparţinând Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareș”
Fălticeni – înfiinţată în 2010 cu următoarele ramuri: gimnastică, fotbal, fotbal-tenis, tenis, tenis de masă, şah,
karate tradiţional, tir sportiv, tir cu arcul, atletism, handbal, volei, nataţie, baschet, bedminton, oina, ciclism. Premii
obţinute la competiţii judeţene.
Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane: Clubul funcţionează pe lângă Colegiul Naţional "Nicu Gane" unde îşi
desfăşoară activitatea 11 profesori - antrenori, antrenori emeriţi la 5 secţii : atletism, box, canotaj, fotbal, volei.
Clubul are în palmares numeroase medalii obţinute la competiţii judeţene, naţionale şi internaţionale.
II.7.3. Sănătate
În municipiul Fălticeni există următoarea reţea: un spital municipal cu 9 secţii medicale și dotările aferente
cu un număr total de 337 paturi15.
- Medicina internă 65 paturi, din care compartimentul Gastro cu 5 paturi și Compartimentul Neurologie cu 7

-

-

-

-

-

-

paturi (aparat aerosoli, aparat Rontgen-diagnostic cu postscopie și grafie, aspirator secreții, defibrilatoare,
ecograf, EKG-uri cu 1.3.6.12 canale, monitoare de supraveghere a funcțiilor vitale-EKG, respirație,
concentrație O2, puls etc, seringi automate);
Cardiologie 25 paturi + 5 terapie intensivă coronarieni (aparat de aerosoli, aparat Rontgen-diagnostic cu
postscopie și grafie, aspirator secreții, defibrilatoare, ecograf, EKG-uri cu 1,3,6,12 canale monitoare de
supraveghere a funcțiilor vitale-EKG, respirație, concentrație O2, puls etc, seringi automate);
Chirurgie generală 45 paturi din care ortopedie 10 paturi, ORL cu 5 paturi, Urologie 5 paturi (aparat
anestezie, aparat respirație automată, aparat Rontgen mobil, aparat ventilație, aspiratoare chirurgicale,
electrocautere, etuve sterilizare, stație sterilizare);
Pediatrie 30 paturi din care Terapie acută 5 paturi (incubator portabil, aspirator pentru secreții-portabil, aparat
de aerosoli);
Obstetrică – ginecologie 35 paturi din care 20 paturi obstetrică și 10 paturi ginecologie (aparat
anestezie, aspirator chirurgical, defibrilator, ecograf, electrocauter, stație sterilizare);
ATI cu 15 paturi din care Obstetrică – ginecologie 5 paturi;
Primiri urgențe – CPU;
Neonatologie 17 paturi din care prematuri 2 paturi (aparat respirație artificială RCF4, aspirator electric
chirurgical, incubator portabil, lampă fototerapie);
Infecțioase 25 paturi (aparat aerosoli, aspirator secreții, EKG--uri cu 1.3.6.12 canale, monitoare de supraveghere
a funcțiilor vitale-EKG, respirație, concentrație O2, puls etc, seringi automate);
Dermato–venerice 15 paturi (electrocauter, lampă ultraviolet, aparat de înaltă frecvență, aparat
electrocoagulare);

Pneumologie – 30 de paturi din care compartimentul TBC 15 paturi;
Medicină generală 25 paturi (analizor automat de biochimie, analizor automat de hematologie, analizor automat

de ioni, analizor semiautomat de biochimie, aparat aerosoli, aparat Rontgen 1post grafie, centrifugă
laborator, EKG cu 3.6 canale, pompă infuzie, pulsoximetru, sterilizator cu abur cu generator propriu,
sterilizator cu aer cald);
Ambulatoriu (Planificare familială, pediatrie, BFT, neurologie, medicină internă, pneumologie, interne, oftalmologie,
ORL, chirurgie, anatomie patologică, radiologie, explorări funcționale, endocrinologie, ginecologie,
psihiatrie, neuropsihiatrie, laborator, stomatologie aparat magnetodiaflux, electroencefalograf, EKG-6
canale, aparat de terapie cu unde scurte, aparat MRF, aparat Rontgen dentar, aparat Rontgen postgrafie,
aparat terapie cu2 posturi curenți dinamici, aparat terapie cu ultrasunete, audiometru, biomicroscop,
biomicroscop oftalmologic, microscop operator ORL, impedantometru, stație sterilizare).
Centrul de sănătate Vadu Moldovei 35 de paturi din care 10 paturi îngrijiri paleative;

De asemenea mai funcţionează:
• o policlinică cu 15 cabinete medicale;
• un laborator de analize medicale;
• un cabinet de medicină legală;
• 3 (trei) dispensare clinice urbane;
• 19 cabinete medicale particulare şi stomatologice;
15

Conform Organigramei aprobată prin HCL nr. 134/ 25.11.2015
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• 2 clinici private;
• O fabrică privată de medicamente;
• 12 farmacii.
Personalul mediu care deservește Spitalul Municipal Fălticeni este încadrat cu 43 de medici și 243
personal mediu sanitar.
II.7.4. Reţele de utilităţi edilitare
Municipiul Fălticeni dispune de reţele de distribuţie a apei, gazelor naturale, de canalizare şi de energie
electrică.
Acestea nu acoperă toate zonele oraşului deoarece multe dintre locuinţe nu dispun de posibilităţi de
racordare la aceste reţele, excepţie făcând reţeaua de energie electrică.
- Lungime reţele apă – 88 km din care:
• conducte de aducţiune 16.231 ml;
• conducte de distribuţie 71.194 ml.
La rețeaua de apă potabilă sunt racordate 10849 de locuințe. Apa potabilă este captată de la cele 2(două)
stații (baia I și Baia II) și este înmagazinată în rezervoare în zona Pietrari (4 rezervoare – total 1500 m3) și zona
Oprișeni (4 rezervoare - total 3050 m3).
Stațiile de captare Baia I și Baia II reprezintă sursa subterană de apă potabilă a municipiului, de foarte
bunǎ calitate, iar staţia Baia III, situată la 9 km distanţă, reprezintă sursa de suprafaţă de apă potabilă. Se poate
renunţa, în perspectivă, la captarea apelor de suprafaţă din râul Moldova, prin decolmatarea puţurilor existente şi
săparea altora noi.
Aducţiunea sistemului de alimentare cu apa a municipiului Fălticeni este compusă din următoarele
conducte:
• Conducta de aducţiune Baia I+II/ Cămin Vane – conducta de oţel OL 500, cu lungimea de 2.760 m;
• Conducta de aducțiune Baia III/ Cămin Vane - conducta Premo DN 600, cu lungimea de 5.138 m;
Din Căminul de Vane pornesc următoarele conducte de aducţiune:
• Conducta de aducţiune Cămin Vane/ Rezervoare Rupere Presiune Grădini – conducta de oţel OL 500, cu
lungimea de 330 m;
• Conducta de aducţiune Cămin Vane/ Rezervor Tâmpești - conductă oţel OL600, cu lungimea de 499 m;
Din Rezervorul Tâmpești pornesc următoarele conducte de aducţiune:
• Conducta de aducţiune Rezervor Tâmpeşti/ Rezervoare Rupere Presiune Tâmpești – conducta de oţel
OL520, cu lungimea de 1.249m
• Conducta de aducţiune Rezervoare Rupere Presiune Tâmpești/ Str. Armatei - conductă oţel OL520, cu
lungimea de 3.072 m;
• Conducta de aducţiune Rezervoare Rupere Presiune Tâmpești/ B-dul 2 Grăniceri - conductă oţel OL350,
cu lungimea de 754 m.
Din Rezervor Rupere Presiune Grădini pornesc următoarele conducte de aducţiune:
• Conducte de aducţiune Rezervoare Rupere Presiune Grădini/ Rezervoare Pietrari – două conducte de
oţel OL175/ Azbo 200 având lungimile de 1.988 m/ 2.020 m;
• Conducta de aducţiune Rezervoare Rupere Presiune Grădini/ Rezervoare Oprişeni – două conducte de
(Azbo250+OL250)/ (OL400+Premo400) cu lungimile de 3.394 m/ 3.240 m.
- Lungime reţele de canalizare – 48,5 km
• staţie zonală de epurare are 1360 mp.
La rețeaua de canalizare sunt racordate 8951 de locuințe și deservește 19.747 locuitori.
- Lungime reţele de gaze naturale – 52,8 km
La rețeaua de gaz metan sunt racordate circa 9000 de locuințe.
Alimentarea cu energie electrică:
- Lungime reţele de electricitate pentru consumatori casnici – 250,92 km
La rețeaua de electricitate sunt racordate circa 10849 de locuințe.
- Lungime reţele de electricitate pentru iluminat public – 74,16 km din care:
- 48,31 km cablu aerian;
- 25,85 cablu subteran;
Rețeaua are un număr de 1697 stâlpi pe care sunt montați 2150 corpuri de iluminat nocturn. Sistemul are
46 posturi de transformare. Consumul mediu lunar este de 43200 kW/h pe timp de vară și 86400 kW/h pe timp de
iarnă.
Alimentarea cu energie electrică cuprinde:
• reţea de medie tensiune (20 kV) – 50775 km. (271,75 km pozat subteran, 23,6 km reţea aeriană);
• linie de 6 kV (3,6 km);
• reţea de joasă tensiune (0,4 kV) – 129,97 km (60,17 km subteran şi 69,8 km aerian).
Rețeaua de transport public local și județean
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Conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Suceava aprobă Programul judeţean de transport public de persoane în judeţul Suceava. Potrivit
acestuia rutele, numărul de curse planificate şi capacitatea de transport sunt următoarele:
Suceava - Fălticeni (25 km): 15 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Slătioara (30 km): 7 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Boteşti (22 km): 4 curse, minim 10 locuri
Hârtop - Fălticeni (8 km): 15 curse, minim 10 locuri
Manolea - Fălticeni (via Dolheşti) (25 km): 7 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Vatra Dornei (115 km): 1 cursă, minim 10 locuri
Fălticeni - Văleni (39 km): 4 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Găineşti (41 km): 3 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Pleşeşti (15 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Moişa (22 km): 13 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Bogata (12 km): 13 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Drăguşeni (27 km): 6 curse, minim 23 locuri
Fălticeni - Lămăşeni (5 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Rădăşeni (7 km): 11 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Dolhasca (29 km): 8 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Leucuşeşti (9 km): 8 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Păiseni (26 km): 9 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Ioneasa (24 km): 3 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Fîntîna Mare (6 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Nigoteşti (26 km): 6 curse, minim 10 locuri
Fălticeni - Manolea (via Oniceni) (37 km): 8 curse, minim 23 locuri
Gura Humorului - Fălticeni (38 km): 6 curse, minim 10 locuri
Liteni - Fălticeni (29 km): 7 curse, minim 10 locuri
Baia - Fălticeni (6 km): 16 curse, minim 10 locuri
Baia - Recea – Fălticeni (11 km): 15 curse, minim 10 locuri
Mănăstioara - Fălticeni (12 km): 10 curse, minim 10 locuri.
Fălticeni – Iași, 5 curse zilnice cu plecare din Autogara Intertrans Fălticeni.
Fălticeni – București, 1 cursă zilnic cu plecare din Autogara Severin, plus 9 curse efectuate de autocarele
aflate în tranzit prin Fălticeni Curse efectuate de autocare aflate în tranzit prin Fălticeni spre Iași, Bacău, Rădăuți,
Vatra Dornei, Cluj, Constanța.
Există două locuri de plecare / sosire pe strada 13 Decembrie, autogări private și alte puncte de urcare /
coborâre (străzile 13 Decembrie, Halei, Nicolae Beldiceanu).
La nivelul municipiului nu sunt licenţiaţi operatori care să ofere activităţile de transport urban de persoane.
În municipiu sunt autorizate 30 persoane fizice să presteze activităţi de taximetrie şi sunt aprobate următoarele
staţii taxi: Parcare Magazin Altex - Bd. Revoluţiei – 15 locuri, Parcare peste drum de autogară – 5 locuri, Parcare
Str. Liliacului – 10 locuri.
Serviciul de salubritate
În domeniul gestionării deşeurilor în municipiul Fălticeni activitatea se desfăşoară astfel:
▪ Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale este realizată în gestiune delegată de operatorul
S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni.
▪ Măturatul şi întreţinerea căilor publice este realizată în gestiune directă de Serviciul de utilităţi publice din
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
S.C. GOSCOM S.A. colectează, transportă şi depozitează deşeuri menajere de la trei categorii de producători
de deşeuri:
iile de proprietari;
e (case);
i economici.
Pentru Asociaţiile de Proprietari sunt amenajate 13 puncte de colectare care sunt în proprietatea domeniului
public al Municipiului Fălticeni.
La aceste 13 puncte de colectare sunt amplasate:
▪ 14 eurocontainere pentru hârtie, carton;
▪ 14 eurocontainere pentru sticlă;
▪ 21 eurocontainere pentru PET;
▪ 114 eurocontainere pentru deşeuri menajere cu capacitate de 1,1 m 3.
La punctele de colectare menționate se adaugă 12 puncte stradale pentru colectare selectivă a câte 3
containere fiecare hârtie/ PET-uri/ sticlă.
II.7.5. Spații de cazare a evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării
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Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire - recepţie, denumite în continuare puncte de adunare,
se stabilesc din timp, în condiţii de normalitate de către CLSU al Municipiului Fălticeni, la propunerea I.S.U.J.
„Bucovina” Suceava.
Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile /zonele în care se execută evacuarea;
• să poată fi identificate şi recunoscute uşor;
• să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de Urgenţă;
• să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice;
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de
două ore de la primirea ordinului/ deciziei de evacuare.
Pentru instituţiile publice şi operatorii economici punctele de adunare se organizează de regulă la sediu, iar
pentru populaţie în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ, case de cultură, cămine culturale, săli de sport,
stadioane etc.
Se va acorda prioritate în acţiunea de cazare a sinistraţilor copiilor, bătrânilor, bolnavilor sau celor
traumatizaţi psihic iar zona în care s-a efectuat evacuarea se va împărţi în raioane, urmărindu-se ca fiecare raion să
nu depăşească un număr mai mare de 100 – 150 evacuaţi.
Facilităţile de cazare a populaţiei (sinistraţi, evacuaţi) în situaţii de urgenţă civilă (prevăzute în planurile de
evacuare a localităţilor) sunt reprezentate de spaţiile amenajate la internate şcolare, săli de sport, cămine culturale,
unităţi de primire turistică ş.a., care pot asigura şi condiţii de preparare şi servire a hranei, de aprovizionare cu
materiale de primă necesitate şi igiena colectivă.
Când capacităţile de cazare prevăzute în planurile de evacuare sunt insuficiente sau au fost afectate de
dezastre se organizează tabere de sinistraţi. În taberele de sinistraţi se asigură condiţii de cazare, cu aplicarea
normelor profilactice de igienă individuală şi colectivă, aprovizionare cu alimente de bază şi apă potabilă, hrănire,
asistenţă medicală, psihologică, religioasă şi veterinară, mijloace de comunicaţii, precum şi condiţii pentru
desfăşurarea altor activităţi necesare.
Totodată, împreună cu compartimentul spațiu locativ din cadrul primăriei şi cu reprezentanţi ai Instituţiei
Prefectului – judeţul Suceava se gestionează și situaţia construcţiilor uşoare din elemente modulate repartizate la
nivelul municipiului Fălticeni, în prezent aceasta fiind în număr de 5 și ocupate de 14 persoane.
Secţiunea a 8-a
Specific regional/ local:
Municipiul Fălticeni se află într-o zonă cu seismicitate redusă, condiţiile geofizice existente făcând
improbabil producerea unor cutremure cu intensităţi mai mari de gradul 6 pe scara Richter. Dezvoltarea mare a
terenurilor argiloase, panta reliefului, extinderea perimetrului construibil şi folosirea uneori necorespunzătoare a
terenurilor se constituie ca factori favorizanţi în producerea alunecărilor de teren.
Fenomenele de versant prezintă o amploare mai mare în partea de nord a oraşului iar riscurile producerii
inundaţiilor sunt minime, pericolul mai mare fiind reprezentat de vânturile care îmbracă uneori aspecte de vijelie.

CAPITOLUL III
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea a 1-a Analiza riscurilor naturale
III.1.1. - Inundaţii
În perimetrul municipiului Fălticeni riscurile producerii inundaţiilor sunt minime pe principalele cursuri de apă,
care sunt râul Şomuzu Mare, pârâul Târgului şi pârâul Buciumeni iar în cazul ploilor abundente de peste 100 l/mp
sunt posibile inundații în zona Şoldăneşti.
Albiile majore ale râurilor Şomuzul Mare şi Şomuzul Mic sunt relativ netede fiind alcătuite din aluviuni fine.
Terasele de luncă sunt puţin dezvoltate. Albiile minore prezintă maluri relativ înalte (2-3 m) şi cursuri sinuoase.
Trebuie precizat faptul că cele două râuri sunt amenajate piscicol, îndeosebi în jumătatea superioară a bazinelor
hidrografice, influenţând astfel regimul scurgerii.
Unitatea administrativ-teritorială se încadrează la nivelul de risc In1 și este afectată de inundaţii
datorate revărsărilor cursurilor de apă din zona de competență, respectiv râul Șomuzul Mare 16 (creșterea debitului,
16

Face parte din Bazinul Hidrografic Siret fiind afluent a râului Siret, Șomuzul Mare având o lungime de 51 km și o suprafață a bazinului de 483 km².
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revărsare), pârâul Buciumeni (creșterea debitului, revărsare), pârâul Târgului (creșterea debitului, revărsare),
scurgerilor pe torenţi. Statistic în lunile mai - iunie, viiturile sunt provocate de ploi torenţiale de scurtă durată cu o
intensitate sporită în intervale scurte de timp, sau pe durata de manifestare a 3-5 zile consecutiv. Cantitatea
maximă de precipitaţii înregistrată în ultimii 100 de ani, nu a depăşit 100 l/ mp. Ploile torențiale combinate cu
căderile semnificative de grindină pot duce la distrugeri provocate în special gospodăriilor populației și bunurilor
acestora.
În cazul riscului la inundații de mari proporții din cauza unor precipitaţii abundente pe o perioadă mai
lungă, având la dispoziţie un timp mai îndelungat există posibilitatea evacuării persoanelor, animalelor şi a unor
cantităţi mai mari de bunuri materiale și de valori de patrimoniu.
Zonele cu risc de inundabilitate sunt relativ reduse – pârâul Șomuzul Mare având un curs stabil, iar pe
teritoriul Municipiului Fălticeni zonele de inundabilitate sunt reduse la zona de protecție a iazurilor – care constituie
și un debușeu pentru eventualele ape cu debit mare. Astfel debitul pârâului Șomuzul Mare este permanent de
Qmed = 1,2 m3/s – cu debitul de risc 5% de Q=3,5 m3/s. Surplusul de debit eventual poate fi preluat fără
probleme de cele 600 ha suprafața celor 3 iazuri.
În situaţia iminenţei producerii unor situaţii de urgenţă generată de inundaţii, evacuarea constă în
organizarea şi desfăşurarea unui complex de activităţi care să conducă la scoaterea întregii populaţii, a unor bunuri
materiale, animale din zonele locuite care urmează a fi acoperite de ape în urma producerii unor fenomene meteo
periculoase în zona respectivă.
Datorită configuraţiei reliefului şi modului de dispunere a localităţii Fălticeni, evacuarea în situaţii iminente
producerii unor inundaţii, nu presupune deplasarea populaţiei pe distanţe mari, ci doar transferarea acesteia în
raioane aflate la mai puţin de 1 km distanţă, faţă de zona inundabilă, pentru a o scoate de sub ameninţarea undei
de viitură.
În cazul în care evacuarea trebuie să se execute sub ameninţarea creşterii rapide a cotelor răului Şomuzul
Mare şi a pârâului Buciumeni inclusiv peste cota de inundaţii, activitatea de evacuare devine practic o activitate de
autoevacuare executată practic cu mijloacele proprii ale cetăţenilor ameninţaţi şi sprijiniţi de forţele şi mijloacele ce
le poate pune la dispoziţie autoritatea locală şi celelalte instituţii şi agenţi economici de pe teritoriul localității.
Fenomenele meteorologice periculoase pot fi previzionate cu ajutorul Agenției Naționale de
Meteorologie care lansează prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase ce pot produce declanşarea de fenomene
meteo periculoase și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor cu privire la creşterea
nivelurilor pe râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Bucovina” al jud. Suceava transmite atenționări/ avertizări comitetelor locale pentru situații de urgență,
iar acestea populației, instituțiilor sociale şi agenților economici. Avertizarea şi alarmarea populaţiei se execută
conform dosarului de înştiinţare-alarmare constituit la nivelul municipiului Fălticeni.
În urma avertizărilor meteorologice elaborate de Agenţia Naţională de Meteorologie se previzionează
posibilele inundaţii de pe raza municipiului Fălticeni. În funcţie de aceste avertizări dacă va fi cazul, se vor lua toate
măsurile ce se impun conform „Planului de apărare împotriva inundaţiilor” (evacuarea sinistraţilor, instalarea
taberelor pentru sinistraţi, panificarea zonelor pentru a fi inundate controlat).
În trecut, ca urmare a precipitațiilor din lunile iunie – iulie 2009, precipitații abundente care au avut caracter
de aversă, s-au produs scurgeri de pe versanți și creșteri ale cursurilor de apă cu caracter torențial. Precipitațiile
din această perioadă au fost însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, precum și de grindină de
mari dimensiuni. Urmare a acestor precipitații au fost afectate un număr de 3 locuințe.
În perioada mai-iunie 2011, ca urmare a ploilor torențiale care au vizat aria județului Suceava, ploi care au
avut caracter de aversă, s-au produs însemnate scurgeri de pe versanți și creșteri de nivel pe majoritatea cursurilor
de apă. Urmare a acestor fenomene, s-au reactivat vechi eroziuni și alunecări de teren afectând în mod special
rețeaua stradală pietruită.
În prezent pe fondul căderilor masive de precipitații înregistrate la nivel național în primul semestru al anului
2018, în perioada aprilie – iulie, au fost înregistrate alunecări de teren în incinta Depozitului de deșeuri Fălticeni închis conform contractului de închidere a depozitelor urbane existente din cadrul Proiectul co-finanțat din Fondul
European de dezvoltare regională - ”Sistemul de Management Integrat a Deșeurilor din județul Suceava”. S-a
reactivat alunecarea de teren pe str. Horia respectiv malul stâng al pârâului Târgului, afectând acostamentul
stradal prin prăbușire și tasare a malului pe o suprafață totală de teren de 1,6 hectare în lungime de 150 m,
punând în pericol construcțiile, infrastructura și mediul înconjurător. Strada Horia este drum de acces asfaltat ce
face legătura cu strada Cloșca respectiv str. Crișan. Alunecare de teren în aval de podul ce face legătura cu
Poligonul de tragere Șoldănești pune în pericol accesul la singurul poligon de tragere cu armament de infanterie,
atestat din județ.
În perioada 28.06.–09.07.2018, județul Suceava s-a regăsit sub incidența mai multor atenționări/ avertizări
meteo-hidrologice COD PORTOCALIU. Urmare a precipitațiilor înregistrate în această perioadă, s-au înregistrat
depășiri ale cotelor de apărare la 9 Stații hidrometrice din județ astfel că au avut loc inundații și la nivel
administrativ-teritorial al municipiului.
În perioada 23.07.–07.08.2018, județul Suceava s-a regăsit sub incidența mai multor atenționări/ avertizări
meteo-hidrologice COD PORTOCALIU. Urmare a precipitațiilor înregistrate în această perioadă, s-au înregistrat
depășiri ale cotelor de apărare la 5 Stații hidrometrice, fiind afectat și municipiul Fălticeni.
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Demersurile făcute și în baza documentelor înaintate pentru alocarea de fonduri guvernamentale, dar și
pentru demararea unor proiecte de executare a unor lucrări de consolidare și refacere/ reabilitare a zonelor/
obiectivelor afectate s-au aprobat fonduri guvernamentale conf. H.G nr. 563/24.06.2018 în valoare de 984.000 lei.
Aceste lucrări sunt preconizate să demareze atunci când vor fi finalizate procedurile și condițiile corespunzătoare
cheltuirii acestor fonduri de la bugetul de stat.
În tabel sunt redate principalele caracteristici ale celor două cursuri de apă şi influenţa acestora asupra zonei.
Cursuri de apă
Râul Şomuzu Mare
Pârâul Buciumeni
Pârâul Târgului
Cauza inundaţiei
- creşterea debitului
- creşterea debitului
- creşterea debitului
- revărsare
- revărsare
- revărsare
Populaţia afectată
30 pers.
12 pers.
Locuinţe/ gospodării/
10
5
12
utilități afectate
Tronson principal B de
canalizare
Construcţii hidrotehnice/
Acumulările de apă Pocoleni,
acumulări de apă
Fălticeni Ι, Fălticeni ΙΙ, Staţia
- Staţia de epurare
de epurare
Poduri
3 buc.
1 buc.
- pe DN2
- pe DN 2
- pe DC spre zona Ţarna Mare
- pe DC spre loc. Petia
Podeţe
4 buc. pe str. Nufărului
Punţi pietonale
Apărări de maluri
0,5 km
2 km
D.C
1 km
1,3 km reţea stradală
Căi de
D.J
0,5 km
0,5 km
comunicaţii ce
D.N
0,5 km
pot fi afectate
căi ferate
0,15 km
forestiere
Teren arabil afectat (ha)
10 ha
2 ha
Fâneţe, păşuni, etc.(ha)
Risc furtuni, viscol, tornade, secetă, îngheţ, polei etc.
Unitatea administrativ-teritorială nu este afectată în mod frecvent de aceste fenomene, dar există unele
manifestări care datorate schimbărilor bruşte de temperatură, manifestări din ultimii ani care s-au transformat în
vânturi cu intensitate mărită, existând riscul de rupere/ prăbuşirea copacilor aparţinând domeniului public sau
privat, desprinderea şi prăbuşirea acoperişurilor din tablă şi alte materiale de construcţii de pe şarpantele blocurilor,
avarierea/ ruperea cablurilor instalaţiilor de telecomunicaţii şi de alimentare cu energie electrică.
Condiţiile climatice fiind temperat – continentale cu influențe baltice, fenomenul de secetă este rar şi de
scurtă durată. Vara se înregistrează accidental fenomenul de grindină iar pe timpul iernii stratul de zăpadă are o
medie multianuală de 7,8 cm.
Fiind într-o zonă în care temperaturile scăzute nu afectează în mod frecvent şi constant de manifestări cu
violenţă a fenomenului de îngheţ în zona de competenţă, dar există tendinţe ale prognozelor care pot deveni
nefavorabile și pot afecta populaţia ce nu deţine resursele materiale şi financiare necesare protecţie la acest tip de
risc. Primul îngheţ timpuriu de toamnă se înregistrează în luna octombrie, iar ultimul îngheţ târziu de primăvară are
loc în luna aprilie. În tabel sunt redate principalele caracteristici şi influența acestor fenomene asupra zonei.

- furtuni

Tablă
Ţiglă
Azbociment
Altele
Suprafaţă culturi agricole
Suprafaţă fond forestier
Acoperişuri
existente

1800 locuinţe
100 locuinţe
975 locuinţe
75 locuinţe
1680 ha
8 ha

- tornade
Evenimente produse

Zona Plutonier Ghiniţă – fost Obor

- secetă
860
Teren
ha arabil
860 (ha)
22Fâneţe, păşuni, etc.(ha)
s Surse de apă afectate

860 ha
224 ha
Sursa de apă Baia ΙΙ de pe malul râului Moldova care
alimentează 2/3 din municipiu

- îngheţ
30/82
Nesecret
PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com

Înzăpeziri

D.C
D.J
D.N
Căi ferate

Petia, Şoldăneşti, Rădăşeni, Baia
5 km
D.N 2 – 2km
Fălticeni - Dolhasca
Persoane afectate
Localităţi afectate
Zăpoare
- poleiul este specific aşezărilor umane intens circulate, drumurilor europene (ex. E85 Siret - Suceava, FălticeniDrăguşeni).
III.1.2. Incendii, incendii de pădure
Prin risc de incendiu în masă, se înţelege acel incendiu de mari proporţii, care poate genera consecinţe
negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor socio-economice, precum și asupra mediului
înconjurător (poluare) şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă, constituite potrivit legii.
III.1.3. Cutremurele
Unitatea administrativ-teritorială este dispusă în zona seismică de risc C1, de intensitate mai mică de
VII pe scara MSK-6417, probabilitatea producerii unui fenomen distructiv poate să apară doar în cazul clădirilor/
construcţiilor vechi și foarte vechi, locuite de un număr redus al populației sau în care se desfăşoară activităţi cu
caracter administrativ şi socio-economic;
Conform hărţii de zonare seismică localitatea este situată în partea extremă de SE a judeţului, în zona de
intensitate seismică 7 MSK, cu un coeficient seismic D (ks = 0,16).
Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mişcărilor tectonice generate de acumulările de energii
potenţiale în sistemul de falii existent până la o valoare critică, care depăşeşte rezistenţa rocilor, moment în care se
produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.
În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, este afectată şi zona
de nord a Moldovei implicit şi municipiul Fălticeni.
Pentru evacuarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale în cazul riscului seismic se organizează
puncte de adunare.
În cazul riscului la cutremur la producerea acestuia în zona judeţului Suceava, evacuarea, este acţiunea
prin care se transferă anumite categorii de populaţie şi bunuri materiale, din raioanele de distrugeri provocate de
cutremur în locuri sau localităţi situate în afara acestora, locuri (localităţi) ce asigură un minim necesar de
securitate şi posibilitatea continuării vieţii sociale, până la înlăturarea urmărilor cutremurului şi reluarea activităţilor
social – economice.
Scopul evacuării îl constituie:
- asigurarea condiţiilor minime de trai pentru sinistraţi până la înlăturarea urmărilor cutremurului şi revenirea
acestora în localitatea de domiciliu;
- crearea condiţiilor necesare, în raioanele de distrugeri, pentru o intervenţie rapidă și eficientă în vederea
salvării victimelor şi realizarea condiţiilor minime pt. reluarea activităţilor socio-economice;
- asigurarea asistenţei medicale și veterinare de specialitate răniţilor şi traumatizaţilor, persoanelor cu
handicap/ dezabilități afectate, rezultate în urma cutremurului dar şi persoanelor grav bolnave;
- asigurarea asistenţei sanitar-veterinare animalelor;
- continuarea activităţilor specifice din instituţiile de învăţământ;
- scoaterea din raioanele de distrugeri a unor categorii de populaţie ce nu pot acţiona pentru refacerea
fondului de locuinţe şi a suprastructurilor afectate;
Acţiunea de evacuare se va realiza pe urgenţe astfel:
- în urgenţa nr. 1 instituţiile de ocrotire, spitalele şi răniţii;
- în urgenţa nr. 2 populaţia din cartierele de locuit şi bunurile materiale.
În toate situaţiile se vor ţine cont şi se va lua în calcul toate posibilităţile şi variantele pentru realizarea
autoevacuării cu forţele şi mijloacele existente în zona calamitată şi neafectată de cutremur.
În tabelul sunt redate principalele caracteristici şi influența acestor fenomene asupra zonei.
Locuinţe ce
Dărâmate 100
pot fi afectate Avariate
250
Edificii utilitare
Spitalul Vechi Municipal, Primăria, Muzeul de artă „Ion Irimescu”, 3 Școli (Școala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuză” corp B, Școala Gimnazială „Ion Irimescu” etc,
Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Biblioteca
17

Scară de intensitate seismică denumită Medvedev-Sponheuer-Karnik sau MSK 64 – slab - Este simţit de puţini oameni, care se află în interiorul locuinţei
sau afară. Observatorii atenţi remarcă oscilaţia uşoară a obiectelor atârnate, mult mai pronunţată la etajele superioare. Fără daune la clădiri.
Există mai multe scări de măsurare a intensității seismice, cum ar fi scara de intensitate MSK-64 și JMA (Japan Meteorological Agency), însă cea mai
folosită scară de măsurare în Europa și în Statele Unite ale Americii este scara de intensitate Mercalli Modificată – MM, denumită uzual scara Mercalli.
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Agenţi economici

municipală, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”,
Muzeul Mihail Sadoveanu, Galeria Oamenilor de Seamă, etc.
S.C. Faltin SA, S.C Fintex SA, DELGAZ GRID, S.C Goscom SA, Oficiul Poştal, S.C.
Tehnocon SA, S.C. Mopan SA etc.

Notă: Harta de zonare seismică a României poate fi accesată cu ajutorul linku-lui:

1. http://www.encipedia.org/articole/proiectare/resurse-utile/harti-de-zonare/harta-de-zonare-seismica-din-p100-1-2013.html
2. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10fjg3Umd1FjX_eCkpEHev9eDh0qCiVmA&ll=45.79315409779087%2C24.60526524910506&z=7

Secţiunea a 2-a Analiza riscurilor tehnologice
III.2.1. Riscuri industriale
Sursa de risc care prezenta principalul pericol de accident major în municipiul Fălticeni provenea în trecut
de la cele trei rezervoare orizontale de ACH (aceton-cianhidrină) aflat pe platforma fostei societăţi Metadet SA
Fălticeni. Conţinutul rezervoarelor era periculos pentru sănătatea oamenilor şi mediului prin conţinutul de substanţe
toxice şi poluante, derivate din aceton-cianhidrină şi din apele amoniacale, în prezent fiind dezafectate.
În tabel sunt prezentate principalele riscuri tehnologice de la agenţii economici precum şi sursele de
poluare.
 Accidente, avarii, explozii şi incendii (industriale, transport şi depozitarea produselor periculoase,
transporturi nucleare).
- risc de accident chimic: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate
la situații de urgenţă chimică.
- risc de accident nuclear: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate
la situații de urgenţă nucleară.
- risc de accident radiologic:
- risc la incendii şi explozii: unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor)
planificate de manifestare a incendiilor în masă sau explozii produse accidental.
Sunt predictibile şi pot fi prevăzute incendiile şi exploziile apărute la gospodăriile cetăţeneşti, acestea
având impact local şi pe termen scurt asupra bunurilor materiale ale cetăţenilor, cu excepţia pierderilor de vieţi
omeneşti.
III.2.2. Riscuri de transport
- risc de accidente grave pe căile de transport: unitatea administrativ-teritorială este situată în zonă cu
trafic intens pe căile de comunicaţii ce fac legătura cu principalele oraşe din judeţ (DN208 Fălticeni –
Dolhasca, Fălticeni - Suceava – Rădăuţi drumul european E85 (DN2), Fălticeni - Gura Humorului - Cîmpulung
Moldovenesc - Vatra Dornei, drumul european E58, Linia de cale ferată 508 Fălticeni – Dolhasca), respectiv
din ţară.
În cazul transporturilor pe căile de comunicații a produselor periculoase şi a depozitării acestora pot apărea
accidental astfel de riscuri, datorate în general nerespectării legislaţiei în domeniu - privind manipularea,
transportul şi depozitarea acestora.
Municipiul Fălticeni se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii rutiere în special pe drumul
european E85 (DN2) Bucureşti – Siret, DN208 Fălticeni – Dolhasca şi DN2E Fălticeni – Gura Humorului (E58), cât şi
pe calea ferată (industrială) Linia 508 Fălticeni – Dolhasca.
Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale sunt operaţiuni
prioritare şi se execută concomitent cu celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii, dacă situaţia o impune.
Notificarea despre producerea accidentului se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al
Judeţului Suceava, de către transportator, populaţie, poliţie şi/sau Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă al
municipiului Fălticeni, inspectoratul executând înştiinţarea, iar autorităţile administraţiei publice locale avertizarea şi
alarmarea prin mijloacele proprii deţinute.
În cazul riscului de accident chimic pe timpul transportului pe căile rutiere sau pe calea ferată industrială,
evacuarea populaţiei din zonele aflate pe direcţia de deplasare a norului toxic se execută rapid prin autoevacuarea
persoanelor la primirea semnalului sau înştiinţării, în raioane ferite de incidenţă, funcţie de persistenţa substanţei şi
fără a se pune problema evacuării bunurilor personale.
a) industriale;
Chimic
Agenţi economici sursă de
risc

(ex. Fabricarea produselor din
lapte; Fructe pentru consum in

SC Bucovina SA, Staţiunea Pomicolă, SC Pleximet SRL,
SC Aschim SRL, SC Bucovina SA (fabrică de lapte praf)

stare proaspătă sau
industrializată; Fabricarea
produselor din material plastic;
Fabricarea săpunurilor,
detergenților și a produselor de
întreținere)
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Explozii
Incendii

SC Forestfalt SRL, SC Dumbrava SA,

(Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn și plută, cu
excepția mobilei;

Instalaţii sub presiune

SC Bucovina SA (fabrică de lapte praf)

b)- transport;
Auto
E 85, DN 2, DJ 208
Cale ferată (temporar)
Fălticeni – Preuteşti – Dolhasca
Accidente
Aviatic
Conducte magistrale
Gaz metan, apă
b1) depozitare produse periculoase;
Staţii PECO
Staţia carburanţi Autogară, OMV Petrom Fălticeni
Depozite de carburanţi
Depozite produse inflamabile
S.C. Forestfalt SA, SC Dumbrava SA, S.C. Pleximet SA, S.C. Aschim SRL
Depozite substanţe toxice
Staţiunea de cercetări pomicole (pesticide), S.C. Alcedo SRL
III.2.3. Risc nuclear radiologic
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei(lor) planificate la situații de urgenţă nucleară.
III.2.4. Muniție neexplodată
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc major. Cel mai adesea, elemente de
muniţie se găsesc în zona de munte a judeţului Suceava, dar şi în câteva comune din apropierea municipiilor
Fălticeni, ceea ce nu ne afectează în mod direct.
Secțiunea a III-a
Analiza riscurilor biologice
Riscuri biologice: a. Epidemii18;
b. Epizootii19/ Zoonoze20;
c. provenite din laboratoare de analiză medicale de stat/ private.
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc major.
Cele mai comune pericole biologice provin de la diferite bacterii infecțioase sau toxice, ciuperci, protozoare,
virusuri și anumite culturi de celule produse, distribuite, manipulate în laboratoarele societăților private și secțiile
medicale de pe raza municipiului Fălticeni, privind:
examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici de biochimie,
hematologie, imuno-hematologie, imunologie, microbiologie, genetică, citologie, anatomie patologică,
toxicologie, biologie celulară şi moleculară, biofizică etc., cu scopul de a furniza informaţii pentru
diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei;
consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii
ulterioare necesare.
Epidemii
Acestea apar ca efect al mişcării permanente a populaţiei, şi se extind în cadrul comunităţilor în funcţie de
condiţiile locale (temperatură, gradul de urbanizare, dezvoltarea şi utilizarea utilităţilor publice etc.), de capacitatea
sistemului medical pentru aplicarea măsurilor de profilactice de organizarea răspunsului imediat şi eficient
(diagnosticare, vaccinare, informare, educare) şi nu în ultimul rând de instituirea carantinei în unităţile spitaliceşti.
Sursele potenţiale sunt diverse: cetăţenii care au călătorit în medii contaminate sau care au luat contact cu
persoane bolnave. Există cu siguranţă o legătură de cauzalitate între apariţia epidemiilor şi epizootiilor şi zonele
paupere situate la marginea localităţilor, în jurul gropilor de gunoi.
Gripa constituie principala epidemie care se manifestă sezonier în judeţul Suceava. Infecţiile tubului digestiv
sunt riscuri ce pot apărea ocazional şi cu caracter local.
Evenimente
Pot apărea de la apa potabilă netratată corespunzător sau viruşii din atmosferă
Capacităţi de spitalizare
50 locuri la secţia infecto-contagioase
Nu există factori industriali care, prin deversare, să producă poluare solului sau a apelor freatice. Poluarea
poate să apară în cazul nefolosirii corespunzătoare a pesticidelor în agricultură.
În urma analizelor lunare efectuate asupra calităţii apei potabile reiese că aceasta este sanogenă şi curată.

18

Epidemie – Extindere a unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc.; molimă.
Epizootie – Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt prin contaminare la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune.
20
Zoonoză – 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).
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Calitatea aerului este bună neexistând factori industriali care să producă poluare. Poluarea existentă este
produsă de prezența traficului greu prin interiorul municipiului (noxe, praf, fisuri la clădiri).
La măsurătorile efectuate cu privire la concentrațiile de pulberi în suspensie PM 10 din aerul ambiental în
două locații, respectiv Str. Plutonier Ghiniță – Secția de drumuri și Poduri S.A. – Punct de lucru Fălticeni și Str.
Armatei – Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură.
Epizootii
 apar în anumite condiţii biosanitare şi se extind îndeosebi în mediul rural, la fermele zootehnice şi în
gospodăriile cetăţenilor, în funcţie de context la toate categoriile şi speciile de animale, păsări, comunităţi
apicole etc. Pentru judeţul Suceava riscul epizootic este omniprezent, cu precădere în zona montană.
Statistic, bolile şi aspectele patologice specifice faunei reprezentate în judeţ sunt: rabia, trichineloza,
leucoza bovină, holera aviară, rujet, anemia infecţioasă - la cabaline, varoza, nosemoza, loca - la albine,
gălbeaza - la ovine, bruceloza - la bovine, etc.
 Gripa aviară înalt patogena (HPAI) determinată de unele subtipuri de virus gripal A în populaţiile animale,
în special la găini, reprezintă un nou şi continuu risc global pentru sănătatea publică umană. Infecţia
directă cu un virus gripal aviară A/H5N1 este foarte periculoasă. Apariţia în România a pericolului A/H5N1
pentru oameni şi aparenta endemicitate a acestui subtip la păsările domestice impune o atenţie crescută
pentru dezvoltarea capacităţii de diagnostic rapid a infecţiilor gripale atipice. Identificarea de laborator a
infecţiilor umane cu virus gripal tip A este in mod obişnuit efectuată prin detecţia directă a antigenului,
izolarea în cultura celulară sau detecţia ARN-ului gripal specific prin RT-PCR.
 Un al risc de epizootie manifestat la nivelul județului Suceava, în anul 2018, îl constituie Pesta porcină
africană, virus care afectează grupurile de suine și care a fost prezent în multe județe din România. În
județul Suceava, din fericire, nu s-a înregistrat niciun caz de Pestă porcină africană. Acesta fiind oprit în
județul Maramureș, aproape de granița cu județul nostru.
Evenimente
Aglomerări de animale
4 stâni, 2100 oi, 4 islazuri cu 750 bovine

Riscuri şi vulnerabilităţi în agricultură

Riscurile specifice sunt generate de organisme dăunătoare comune şi de carantină, de îngheţuri timpurii de
toamnă, temperaturi excesiv de scăzute iarna (sub limita de rezistenţă biologică a plantelor), îngheţuri târzii de
primăvară, inundaţii, ploi abundente, ploi torenţiale (care afectează culturile prin băltiri la suprafaţa solului), seceta
excesivă, grindina, incendiile la culturi, şi alunecările de teren.

Boli şi dăunători la fondul forestier

1. Dăunători biotici
a. Insecte:
 Insecte care atacă rădăcina, tulpina, lujerii şi frunzele (cărăbuşi, coropişniţe, larve sârmă, gândaci de
întuneric, omizi de pământ, Tanymecus sp. Cryptorrhynchus lapathi, Galerucella sp., Phylobius argentatus,
Phyllodecta sp., Lepyrus palustris, Melesoma sp., Aphrophora alni, Hylobius abietis, Hylastes sp., Otirrhincus sp.,
Rhyacionia bouliana etc).
 Insecte care produc atacuri în lemn – xilofage (Cryptorrhyncus sp., Cerambyx cerdo, Trypodendron
domesticus, Trypodendron lineatum, Tetropium castaneum, Monochamus sp., Saperda sp., Paranthrene sp.,
Aegeria sp., Synanthrdon formicaeformis, Cossus cossus, Zeuzera pyrina, Rhabdophaga sp., Sirex sp., Criocephalus
sp. etc).
b. Insecte defoliatoare:
 Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Lymantyria monacha, Tortix viridana, Archyps sp., Geometriadae,
Semiothiya sp., Malacosoma neustria, Euproctis chrysorrhoea, Phalera sp., Thaumaetopoea processionea,
Dasychira pudibunda, drymonia sp., Orgia sp., Ticheria sp., Orthosia sp., Isophya sp., Leucoma sp., Hyphantria
sp., Hyponomeuta sp., Earias sp., Dicranura sp., Caliroa sp., Stipnolia sp., Acronicta sp., Apethymus sp., Semasia
rutimitrana, Cacoecia murinana, Diprion pini, Coleophora laricella, Pristiphora abietina etc).
 Gândaci defoliatori (cărăbuşi, Haltica sp., Melasoma sp., Stereonichus fraxini, Phylodecta sp., Plagiodera
sp., Galerucella sp., Lytta vesicatoria, Galerucella lineola, Orchestes sp., Cionus sp., Agelastica sp.)
 Insecte sugătoare şi de gale (Adelges laricis, Physokermes piceae, Aphrophora sp., Phyllaphis fagi,
Mikiola fagi, Arnoldia sp., Phloemysus sp., Acchiphantes sp.)
 Insecte care atacă fructificaţiile (Balaninus glandium, Laspeyresia splendama, Adleria quercus,
Bradybatus creutzeri, Lignyodes enucleatot, Cydia strobilella, Diorictria abietella, Strobilomia sp., Pissodes sp. etc).
 Insecte de scoarţă (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus, Polygraphus polygraphus,
Dendroctonus micans, Hylurgops sp., Druocoetes sp., Ptyokteines curvidens, Blastophagus sp., Ips acuminatus,
Scolyptus sp., Hylesinus sp. etc).
c. Paraziţi vegetali:
 Paraziţi vegetali ai rădăcinilor (Rosellinia sp., Rhizoctonia sp. etc).
 Paraziţi vegetali ai frunzelor, lujerilor şi tulpinilor (Micrisphaera sp., Uncinula sp., Marssonina sp.,
Melamsora sp., Rhytisma sp., Taphrna sp., Fusicladium sp., Phaeocryptopus sp., Mtcossphaerella sp., Coccomyces
sp., Phoma sp., Coleosporium sp., Chrysomyxa sp., Lophodermium sp., Dothistroma sp., Diplodia sp.,
Hypodermella sp., Sirococcus sp., Phomopsis sp., Botrytis cinerea, Venturia sp., Rhytisma sp., Herpotrichia sp.).
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 Paraziţi vegetali xilofagi (Armillaria sp., Dothichiza sp., Cytospora sp., Pseudomonas sp., Ophiostoma sp.,
Erwina sp., Ceratocystis ulmi, Nectria sp., Phellinus sp., Fomes sp., Agrobacterium tumefaciens, Xanthomanas
populii, Stereum sp., Melempsorella sp.).
d. Antofitoze (Loranthus sp., Viscum sp.)
e. Vătămări în arborete produse de mamifere prin roaderea mugurilor şi lujerilor terminali ai puieţilor din
plantaţii, călcarea puieţilor, roaderea cojii la arbori tineri - cervide mistreţi, iepuri, urşi, pârşi, şoareci, animale
domestice.
2. Vătămări produse de factori abiotici: doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, seceta, îngheţul, grindina şi
ploile torenţiale, alunecările de teren, incendiile de pădure şi noxele industriale.
3. Fenomenul de uscare în masă a arboretelor (brad, stejar şi fag).

Secțiunea a IV-a
Analiza riscurilor de incendiu

Incendiile care se pot produce pe raza municipiului Fălticeni sunt determinate de folosirea focului deschis în
condiţii neregulamentare.
Incendiile se pot produce din cauza folosirii necorespunzătoare a sobelor sau necurăţirea coşurilor de fum
din locuinţele cetăţenilor.
Supradimensioanarea reţelelor electrice este una din cauzele frecvente ale incendiilor la gospodăriile
cetăţenilor sau la operatorii economici din municipiu.
Incendiile majore pot fi la cele 2 staţii PECO, 5 puncte distribuţie butelii GPL, gaterele şi gospodăriile
populaţiei cu adăposturi pentru animale şi depozite pentru fân.
La nivelul municipiului Fălticeni, zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masă sunt:
- culturile agricole cu o suprafaţă de apx. 1399 ha teren arabil, unde se înfiinţează culturi anuale de
grâu, porumb, secară, legume (conform fișei municipiului Fălticeni și Fișei recensământului general
agricol respectiv tabelul 9b5);
- apx. 335 ha păşuni şi apx. 206 ha fâneţe;
- platformele operatorilor economici care deţin şi manipulează lichide inflamabile (stații Peco);
- suprafaţă totală de fond forestier de apx. 5 ha care aparţine Ocolului Silvic Fălticeni.
Evaluarea riscului la incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului unui sistem, denumit
risc de incendiu, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului
respectiv, precum şi de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit denumit risc de incendiu acceptat.
Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi,
compartimente de incendiu, clădiri (civile, producţie, depozitare, cu funcţii mixte) sau instalaţii tehnologice şi se
precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie.
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a nivelurilor de risc de
incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcţii de producţie şi
depozitare), în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu, pe baza următorilor parametri:
a) densitatea sarcinii termice şi destinaţia/funcţiunea, la clădirile civile;
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate,manipulate sau depozitate,
natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice, pentru construcţiile de producţie şi depozitare;
c) sursele potenţiale de aprindere existente.
În raport de parametrii enunţaţi mai sus există, conform reglementărilor tehnice, următoarele niveluri de
risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu:
a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de explozie, respectiv categoriile A şi B de
pericol de incendiu;
b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/m2; spaţii pentru arhive, biblioteci,
multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv categoria C de pericol de incendiu;
c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/m2 < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/m2; centrale termice,
bucătării, oficii pentru prepararea mâncărurilor calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/m2), respectiv categoria E de pericol de
incendiu.
Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi,
compartimente de incendiu, clădiri (civile, de producţie şi/sau depozitare, cu funcţii mixte) sau instalaţii tehnologice
şi se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie.
Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem,
denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a
consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în
continuare risc de incendiu acceptat.
La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi a
consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz:
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a) factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu
(clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor şi elementelor de construcţii, respectiv ale
produselor şi substanţelor depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, condiţiile preliminate
care pot determina sau favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor
menţionaţi anterior);
b) agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot interveni în caz de incendiu şi efectele
negative ale acestora asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor;
c) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa de calitate „siguranţă la foc” (comportare,
rezistenţă şi stabilitate la foc, preîntâmpinarea propagării incendiilor, căi de acces, evacuare şi intervenţie);
d) nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare
şi performanţele acestora;
e) factorul uman (numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora, nivelul de instruire);
f) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură; flacără închisă);
b) surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte incandescente, căldură degajată de aparate
termice, efectul termic al curentului electric etc.);
c) surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate
statică);
d) surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei mecanice, frecare);
e) surse de aprindere naturale (de exemplu: căldură solară, trăsnet);
f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice exoterme;
g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiaţia unui focar de incendiu).
Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau
propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:
a) instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
c) sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de P.S.I.;
h) reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate, precum şi executarea de operaţiuni
mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) în medii periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi
aparatelor cu piese în mişcare;
k) scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;
l) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu;
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) acţiune intenţionată (arson);
r) alte împrejurări.
Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt
cele destinate reducerii neutralizării şi/sau eliminării factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau
lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta sa produs.
Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor
reglementărilor tehnice, normelor şi dispoziţiilor generale de P.S.I. şi a celor specifice fiecărui domeniu de
activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate.
Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode specifice, a băncilor
de date autorizate privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un
anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
În absenţa unor bănci de date autorizate, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o
estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective:
a) improbabile;
b) extrem de rare;
c) rare;
d) probabile, dar nu frecvente;
e) frecvente.
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Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, după caz, de către:
a) proiectanţi, prin documentaţiile tehnice elaborate;
b) patron, prin strategia de apărare împotriva incendiilor, adoptată în interiorul unităţii sale;
c) autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie
reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a
consecinţelor, prin măsuri de prevenire (reducerea factorilor de risc), respectiv prin măsuri de limitare, localizare şi
lichidare a incendiului, precum şi de limitare şi înlăturare a consecinţelor acestuia.
Pentru evaluarea riscurilor de incendiu, în raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării
(proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare) şi de funcţiile acestuia (civilă, de producţie, mixtă etc.), se pot
utiliza următoarele tehnici, procedee şi metode:
 metode matematice de evaluare a riscului de incendiu - constau în determinarea unei valori numerice
ataşate sistemului supus evaluării;
 metode analitice de evaluare a riscului de incendiu - constau în identificarea şi analizarea, pe baza unor
algoritmi logici, a tuturor disfuncţiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării şi a căror finalitate este
incendiul sau un eveniment urmat de incendiu;
 metode grafice de evaluare a riscului de incendiu - se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o
funcţie de 2 parametri globali şi compararea funcţiei cu anumite domenii de acceptabilitate.
Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii
(reducerii) riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite. În ordinea adoptării lor măsurile sunt: stabilirea
priorităţilor de acţiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea şi monitorizarea riscurilor.
Persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, examinează sistemele constructive, dispozitivele,
echipamentele şi instalaţiile tehnologice în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu trebuie
să fie calificate şi atestate în acest sens, pe baza standardelor ocupaţionale.
1. Riscul incendiului la cvartale de locuinţe este determinat în principal de:
 construirea fără respectarea normelor legale privind distanţa între clădiri;
 natura materialelor din care sunt construite;
 mansardarea unor clădiri în vederea măririi spaţiului locativ;
 lipsa primei intervenţii asigurată de Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă necorespunzător încadrate
conform obligațiilor stabilite de legislația în vigoare;
 timpul de răspuns relativ mare generat de amplasarea subunităţilor de pompieri militari faţă de locul
intervenţiei, raza de acţiune a unei subunităţi fiind în medie de 30 km, iar cea mai mare distanţă este de 53
km (Detaşamentul Câmpulung Moldovenesc - Izvoarele Sucevei);
 caracteristicile reliefului din judeţ: drumuri în zona de munte şi deal, precum şi drumuri ce nu permit accesul
autospecialelor de pompieri;
 lipsa surselor de apă în localităţile rurale, de cele mai multe ori fiind necesară executarea de navetă de apă;
 condiţiile atmosferice şi de anotimp în care se produce incendiul.
2. Riscul de incendiu la mijloace de transport este determinat de:
 producerea unui accident pe căile de comunicaţii;
 folosirea transportului rutier din ce în ce mai frecvent pentru substanţe periculoase, inflamabile;
 calitatea infrastructurii căilor de comunicaţie: rutiere/feroviare.
 descompletarea elementelor de avertizare şi siguranţă a transporturilor de către persoane iresponsabile.
3. Riscul de incendiu la fondul forestier şi terenuri agricole este determinat de:
 nerespectarea regulilor de lucru cu foc deschis;
 folosirea focului pentru igienizarea unor terenuri agricole;
 nerespectarea distanţelor faţă de fondul forestier şi neutilizarea spaţiilor special amenajate pentru
executarea focului;
 existenţa unor trasee turistice des frecventate precum şi a spaţiilor de agrement şi cazarea existente în
fondul forestier;
 extinderea unui incendiu pe zona de frontieră în Republica Ucraina.
4. Riscul de incendiu la obiective economice este determinat de:
 natura procesului tehnologic, substanţele care intră în cadrul procesului tehnologic;
 modul de respectare la nivelul unităţii a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi
nivelul de instruire a personalului şi a utilizatorilor;
 gradul de dotare cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.
 nerespectarea regulilor de lucru cu foc deschis.
5. Riscurile de incendiu la obiective sportive, social-culturale şi din sănătate sunt determinat de:
 afluxul mare de persoane;
 cantităţi mari de materiale combustibile;
 modul de respectare la nivelul unităţii a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi
nivelul de instruire a personalului şi a utilizatorilor;
37/82
Nesecret
PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U. Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com

 gradul de dotare cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.

Secțiunea a V-a
Analiza riscurilor sociale
Riscurile sociale pot exista în condiţiile organizării și desfășurării unor adunări, târguri, festivaluri sau a altor
manifestări periodice (anuale) sau cum ar fi mișcările sociale revendicative. În asemenea situaţii s-au luat
întotdeauna măsuri de prevenire şi de asigurare a mijloacelor de intervenţie atunci când situaţia o impune.
Festivaluri organizate de Asociația Fălticeni Cultural
- Festivalul Internaţional de Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”;
- Festivalul Naţional concurs „Fălticeni Folk”.
Manifestări anuale organizate de/ sau cu diferite ocazii:
- Primăria Municipiul Fălticeni în parteneriat cu Asociația Producătorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni,
Stațiunea Pomicolă Fălticeni, Direcția Agricolă Suceava, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația
Produs în Bucovina și Consiliul Județean Suceava organizează ”Târgul Mărului”;
- Zilele Municipiului Fălticeni;
- Bâlciul de Sf. Ilie, cu o tradiție de peste 200 ani;
- Spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou;
- Asociaţia Clubul Sportiv Şomuz Fălticeni aparţinând Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareș”
Fălticeni – înfiinţată în 2010 (Manifestări sportive).

Secțiunea a VI-a
Analiza altor tipuri de riscuri
Printre alte tipuri de riscuri ce pot afecta teritoriul municipiului Fălticeni, colectivitățile umane, bunurile
materiale și valorile culturale și de patrimoniu, activitățile culturale, sociale, economice și politice pot fi
următoarele:
- blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene;
- blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situații de urgență specifice;
- inundarea subsolurilor, beciurilor și clădirilor în urma căderii ploilor abundente ce aparțin operatorilor
economici, instituțiilor, publice precum și a populației şi de asistenţă medicală pe timpul caniculei.
- punerea în pericol a vieții animalelor, blocării, căderii acestora în lacuri, puțuri etc., suspendarea acestora în
copaci sau la înălțimi etc.
Risc de poluare ape;
Unitatea administrativ-teritorială este situată în afara zonei de risc major, dar pot fi prevăzute şi
prevenite poluările accidentale provenite de la conductele de transport a apelor reziduale prin canalele/ conductele/
instalațiile de colectare/ scurgere vechi și incompatibile cu debitul necesar de preluare a acestora, datorat
combinării celor două sisteme de colectare a apelor - reziduale și pluviale simultan, care produc colmatarea/
refularea acestora sau cu ocazia manifestării unei situații de risc al utilităților publice provocat de fenomenele
hidrometeorologice periculoase (scurgeri masive de ape, torenți, inundație - alunecare de teren) sau în momentul
producerii unui incident la construcțiile/ instalațiile de transport principale de pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Fălticeni. Pe raza municipiului nu mai există mari agenți economici care să prezinte risc crescut de
poluare a mediului. Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale este realizată în gestiune delegată
a operatorului S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni. (completare)
Din punct de vedere al poluării reţelei hidrografice se constată că Râul Moldova prezintă un grad foarte
scăzut de poluare (clasa I şi II), dar în creştere datorită în principal exploatărilor de tip forestier din zonă;
Râul Şomuzul Mare este protejat de poluarea cu reziduuri industriale şi menajere printr‐o staţie de epurare.
Analizele efectuate zilnic pe cursul râului Şomuzul Mare, în aval de staţia de epurare, au indicat o apă la
clasele a II‐a şi a III‐a de calitate, pentru 7 indicatori chimici, iar pentru conţinutul în NH4 şi substanţe organice în
categoriile IV, respectiv V de calitate.
Din 1993, datorită în principal restructurării industrial, gradul de poluare este diminuat. Apele freatice sunt
de foarte bună calitate (pure din punct de vedere bacteriologic în zona de captare Baia I şi Baia II).
Analizele chimice efectuate pe probe prelevate din fântâni indică concentraţii mari în diferiţi compuşi chimici
(cloruri, azotaţi, sulfaţi), ce provin din reţeaua de canalizare învechită sau datorită nerespectării normelor de igienă
în exploatarea acviferelor.
Staţia de epurare a apelor uzate, situată la limita de est a localităţii, pe cursul Râului Şomuzul Mare, este în
funcţiune din decembrie 1982. Suprafaţă iniţială era de 3,5 ha, extinsă ulterior cu încă 2 ha pentru haldele de
nămol. Capacitate de epurare: debit mediu proiectat 210 l/s, actual 70‐100 l/s. Sistemul de epurare cuprinde 2
canale colectoare, 41 reţele de canalizare, sistem de epurare mecano‐biologic, grătare, deznisipator, decantoare
primare (omogenizatoare), bazin de aerare cu 3 cuve de aerare, 2 decantoare secundare (deservită de 3 staţii de
pompare) şi o hală cu suflante.
Starea tehnică a staţiei este în degradare continuă, impunându‐se de urgenţă retehnologizarea sa.
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Sursa de poluare

Chimică
Substanţe petroliere
Ape reziduale

Staţiunea de cercetări pomicole (pesticide)
Staţia carburanţi Autogară, OMV Petrom
Staţia de epurare

Risc de prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Construcţii industriale
SC Metadet SA, Secţia de pâine Mopan,
Construcţii civile
Muzeul Ion Irimescu, Galeria Oamenilor de Seamă, Biblioteca municipală, Muzeul
Apelor, Muzeul Mihail Sadoveanu,
Construcţii hidrotehnice
Pocoleni, Fălticeni Ι, Fălticeni ΙΙ, Staţia de epurare a apelor uzate
Eşecul utilităţilor publice
Unitatea administrativ-teritorială este dependentă de mai multe sisteme centralizate care asigură în general
energia electrică, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apă curentă.

Astfel, structura de utilități publice (conf. fișei municipiului Fălticeni din 2011-2012) la nivelul administrației
teritoriale se prezintă astfel:
- rețeaua de alimentare cu apă potabilă este de apx. 88 km de rețea la care sunt racordate apx. 10849 de
locuințe;
- rețea de canalizare, stație de epurare și tratare a apelor reziduale este de apx. 48,5 km la care sunt
racordate 8951 de locuințe și o stație de epurare și tratare a apelor reziduale;
- rețea de distribuție a gazelor naturale este de apx. 29,8 km cu circa 9000 locuințe racordate;
- rețea de electricitate este de 250,92 km cu apx. 10849 locuințe racordate la rețea.
- rețea de iluminat public de apx. 74 km din care 48,31 km cablu aerian, 25,85 km cablu subteran, rețea cu un
număr de 1697 stâlpi de iluminat;
- număr de abonați de internet de apx. 2500;
- număr de abonați de telefonie fixă de apx. 6000;
- număr de abonați de televiziune de apx. 7500;
Linie medie tensiune 20 KV = 50, 7km, Linie tensiune 6 KV = 3,6 km
Reţele electrice
Linie joasă tensiune 0,4 KV = 129,9 km; Staţii transformare 1110 KV = 2 buc.
Puncte de transformare = 70 buc.
Reţele telefonice
6559 abonaţi
Conducte gaz metan
27,2 km
Conducte apă
87,4 km
Conducte agent termic
Staţia de epurare cu un debit mediu de 70-100 l/s
Reţele de canalizare
Reţea de canalizare = 44,5 km

Fenomene distructive de origine geologică
Alunecări de teren
Dezvoltarea mare a terenurilor argiloase, panta reliefului, extinderea perimetrului construibil şi folosirea
uneori necorespunzătoare a terenurilor se constituie ca factori favorizanţi în producerea alunecărilor de teren.
Fenomenele de versant prezintă o amploare mai mare în partea de nord a oraşului unde se impune continuarea
lucrărilor de stabilizare a solului.
UAT din punct de vedere al riscului la alunecări este dispusă într-o zonă colinară cu potenţial mediu/
scăzut de producere a alunecărilor/ prăbușirilor de teren astfel că zona de competenţă este afectată de alunecări
primare/ reactivate doar când se îndeplinesc anumite condiții meteo;
În trecut fenomenele alunecărilor de teren s-au produs în perimetrul “Băncuţa” situat pe versantul Nordic al
oraşului. În septembrie 1993, pe fondul unui regim bogat de precipitaţii semnalate, s-a produs o alunecare de
teren de mare amploare, care a afectat grav: 15 locuinţe şi anexe gospodăreşti, reţele de utilităţi, căi de
comunicaţii și plantaţii diferite, aflate pe un perimetru de circa 11 ha de teren.
Ca urmare a ploilor abundente ce au căzut în perioada 24.07 – 27.07.2008 s-a format o alunecare de teren
(cca. 0.5 ha) pe strada Soldat Zamfir, ce a afectat trei gospodării, care ulterior au fost strămutate (11 persoane).
Pentru stoparea fenomenului s-au executat 2 chesoane de drenare şi colectare, lucrări de drenare şi
colectare a apelor de suprafaţă. Sunt în curs de execuţie alte 5 chesoane de susţinere şi drenaj.
În luna iulie 2008 pe fondul căderilor masive de precipitaţii a apărut o alunecări de teren pe str. Soldat
Zamfir pe sectorul cuprins între nr. 36-38 de locuințe, afectând o suprafaţă de 3.5 ha, 3 gospodării fiind
strămutate. Această alunecare de teren prin prăbușirea malului stâng al pârăului Târgului a afectat şi tronsonul
principal de canalizare – ape uzate al oraşului.
Datorită precipitaţiilor abundente căzute în ultimii ani a apărut o zonă cu alunecare de teren localizată în
capătul străzii Horea. Aceasta se manifestă pe o distanţă de circa 100 metrii, putând afecta calea de acces din zonă
şi 2 gospodării. Zona este atent monitorizată.
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În prezent pe fondul căderilor masive de precipitații înregistrate la nivel național în primul semestru al
anului 2018, în perioada aprilie – iulie, au fost înregistrate alunecări de teren în incinta Depozitului de deșeuri
Fălticeni - închis conform contractului de închidere a depozitelor urbane existente din cadrul Proiectul co-finanțat
din Fondul European de dezvoltare regională - ”Sistemul de Management Integrat a Deșeurilor din jud. Suceava”.
S-a reactivat alunecarea de teren pe str. Horia respectiv malul stâng al pârâului Târgului, afectând acostamentul
stradal prin prăbușire și tasare a malului pe o suprafață totală de teren de 1,6 hectare în lungime de 150 m,
punând în pericol construcțiile, infrastructura și mediul înconjurător. Strada Horia este drum de acces asfaltat ce
face legătura cu strada Cloșca respectiv str. Crișan.
Alunecarea de teren înregistrată în luna mai a anului 2018, a afectat zona colectorului de canalizare, tronson
principal B, segment de trecere a apelor menajere ce face parte din rețeaua de canalizare a municipiului.
Alunecarea de teren, care prezintă caracter de adâncime, a rezultat în principal din cauza blocării colectorului B cu
un bloc de beton rezultat din dislocarea unor elemente de canalizare de pe secțiunea pârâului.
Astfel, pământul și materialele din jur s-au prăbușit și au obturat secțiunea de scurgere a Pârâului Târgului,
fapt care a condus la infiltrarea apei în zonele adiacente canalului de curgere rezultând astfel activarea unor
alunecări de teren, al căror suprafață variază în funcție de substratul afectat de infiltrații și excesul de umiditate.
Alunecare de teren în aval de podul ce face legătura cu Poligonul de tragere Șoldănești a pus în pericol
accesul la singurul poligon de tragere cu armament de infanterie, atestat din județ.
Demersurile făcute și în baza documentelor înaintate pentru alocarea de fonduri guvernamentale, dar și
pentru demararea unor proiecte de executare a unor lucrări de consolidare și refacere/ reabilitare a zonelor/
obiectivelor afectate s-au aprobat fonduri guvernamentale conf. H.G nr. 563/24.06.2018 în valoare de 984.000 lei.
Aceste lucrări sunt preconizate să demareze atunci când vor fi finalizate procedurile și îndeplinite condițiile tehnicoadministrative corespunzătoare cheltuirii acestor fonduri de la bugetul de stat.
alunecări de teren
Zona
Băncuţa
Oprişeni
Str. Soldat Zamfir
Str. Horea
Suprafaţa 2 ha
1,5 ha
0,5 ha
0,15 ha
Tipul
- de adâncime
- adâncime
- de adâncime
- de adâncime
6 gospodării
4 gospodării
3 gospodării
-2 gospodării
4 persoane
10 persoane
10 persoane
-6 persoane
Gospodării reţeaua de apă
reţeaua de apă
reţeaua de apă
- reţeaua de apă
afectate
reţeaua de gaz
reţeaua de gaz
reţeaua de gaz
- reţeaua de gaz
reţeaua de electricitate reţeaua de electricitate reţeaua de electricitate - reţeaua de electricitate
Zone cu risc de alunecări Zonele cu risc de alunecări au fost stabilite în funcție de caracteristicile terenului – forma,
profil geotehnic, etc. Astfel zonele de alunecări se subîmpart în 12 zone în funcție de risc, mod de deplasare a
terenului, ape subterane, etc.

Secţiunea a 7-a Zone cu risc crescut

Întrucât este practic imposibilă studierea individuală a tuturor tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de
urgenţă, se pot defini zone geografice având o concentraţie a riscurilor de aceeaşi natură (legate de infrastructuri
şi construcţii), denumite zone de risc crescut.
Din punct de vedere al tipului unităţii administrativ – teritoriale în municipiul Fălticeni întâlnim zone de risc
dominant urbane şi mai puţin zone de risc periurbane.
Zonele de risc dominant urbane au fost stabilite ţinându-se seama de zonele de activitate dezvoltate de-a
lungul căilor de acces spre localităţile Dolhasca şi Ţarna – Mare (fostele platformele industriale UFET – Dumbrava şi
Metadet), de zonele predispuse alunecărilor de teren (zona Băncuţa și zona Șoldănești) şi inundaţiilor (pe cursurile
de apă Şomuzu–Mare, pârâul Târgului şi Buciumeni), de zonele unde se află clădirile publice cu un număr mare de
persoane şi vulnerabilitate ridicată (Spitalul Municipal, Colegiile Național „Nicu Gane” şi Colegiul Tehnic „Mihai
Băcescu”, Muzeele Ion Irimescu şi Apelor „Mihai Băcescu”, Biblioteca Municipală, Complexul comercial Altex, etc.).
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CAPITOLUL IV
ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea a 1-a Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie:
Municipiul Fălticeni prin particularitățile geografice, demografice, economice și sociale este și poate fi expus
următoarelor tipuri de riscuri:
- Inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
- Incendii;
- Accidente pe căile de comunicații;
- Accidente tehnologice;
- Cutremure;
- Accidente aviatice.
Acțiunile de protecție – intervenție se vor desfășura având la bază următoarele principii și reguli de
intervenție:
- pregătirea și conducerea într-o concepție unitară a acțiunilor de intervenție;
- întrebuințarea eficientă și judicioasă a forțelor și mijloacelor potrivit scopului, destinației și misiunile
acestora;
- concentrarea și intensificarea efortului pentru salvarea oamenilor, bunurilor materiale și valorilor culturale
mai importante și la obiectivele de maximă importanță;
- organizarea și menținerea unei strânse cooperări între forțele care participă la intervenție;
- conducerea continuă, fermă, suplă și operativă a acțiunilor;
- repartizarea în timp scurt a misiunilor în raport cu înzestrarea, capacitatea și posibilitățile de acțiune ale
forțelor și mijloacelor la dispoziție;
- libertatea de acțiune;
- luarea tuturor măsurilor de asigurare a acțiunilor de intervenție a forțelor și mijloacelor participante;
- logistica acțiunilor de intervenție potrivit situație create;
- constituirea unei rezerve de forțe și mijloace pentru intensificarea efortului și realizarea manevrei;
La acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă participă în primă fază forţele şi
mijloacele disponibile ale Serviciului Profesionist pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al municipiului Fălticeni, apoi structuri de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Bucovina” al Judeţului Suceava, unităţi şi formaţiuni militare ale Ministerului de Interne şi Reformei Administrative,
Ministerului Apărării Naţionale, servicii de urgenţă voluntare limitrofe, formaţiuni de Cruce Roşie şi alte structuri cu
atribuţii în domeniu.
Acţiunile de intervenţie sunt activităţi/ acţiuni desfăşurate de către serviciile pentru situaţii de urgenţă
profesioniste, voluntare şi private, formaţiuni de Cruce Roşie şi alte structuri cu atribuţii în domeniu pentru
limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de dezastre. În funcţie de dezastrul produs, de locul şi amploarea
acestuia, se vor efectua următoarele activităţi:
 Executarea înştiinţării şi alarmării populaţiei despre producerea dezastrului şi intrarea în funcţiune a
centrului operativ cu activitate temporară;
 Executarea cercetării permanente pentru determinarea pierderilor şi distrugerilor provocate. Datele culese
sunt centralizate şi raportate comandantului acţiunii de intervenţiei sau grupei operative;
 Evacuarea de urgenţă a populaţie, animalelor şi bunurilor materiale pentru limitarea amplorii fenomenului
distructiv produs de dezastru;
 anunţarea Centrului Operaţional al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa despre fenomenul
produs, amploarea acestuia, pagube estimate;
 Acordarea primului ajutor şi transportul la P.A.R. se va efectua de grupele sanitare şi formaţiunile voluntare
de Cruce Roşie;
 Asigurarea limitării dezastrului prin constituirea de echipe specializate şi asigurarea intervenţie acestora în
zonele periculoase;
 Asigurarea condiţiilor de lucru pe timp de noapte, iarnă, vizibilitate redusă, condiţii meteo deosebite;
 Asigurarea pazei raioanelor afectate, restricţiile de circulaţie, a ordinii se va executa de către organele de
poliţie;
 Urmărirea regulilor de comportare, de combatere a zvonurilor
 Efectuarea decontaminării personalului, echipamentului, terenului şi clădirilor afectate în cazul unor
accidente nucleare, chimice sau biologice se face de grupa de protecţie N.B.C. a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava;
 Limitarea - refacerea avariilor produse la reţelele de telecomunicaţii, apă, gaz, electrice, canalizare;
În cazul producerii unui cutremur se va executa:
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- formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor (construcţiilor) cu grad
ridicat de pericol;
- amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea şi evacuarea
populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale se va executa de către formaţiunile de deblocare
- salvare în cooperare cu cele sanitare şi alte formaţiuni specifice;
- participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi
- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente;
- grupa, de intervenţie pe autospeciala de stins incendii - va acţiona în vederea localizării şi stingerea
incendiilor;
Pe timpul intervenţiei se va avea în vedere permanent existenţa pericolului apariţiei unui dezastru
complementar.
În cazul accidentelor chimice pe căile de comunicaţii se va executa:
o formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului contaminat, identificarea naturii şi
concentraţiei substanţelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentraţii ridicate şi
grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă;
o izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialişti, echipaţi cu costume de protecţie,
aparate izolante şi scule necesare remedierii avariei;
o realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricţie a circulaţiei şi limitarea accesului în
zonă;
o aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, într-un loc special
amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanţă mai mare de 100 m de sursa toxică şi în direcţie
opusă celei în care bate vântul;
o luarea măsurilor de protecţie a personalului de intervenţie;
o limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de apă.
o decontaminarea se execută din partea opusă vântului;
o punctele de decontaminare se amenajează în afara zonelor contaminate;
o utilajele care au fost folosite pentru acţiuni de intervenţie în interiorul raionului contaminat execută
decontaminarea totală după ce se scot din raion şi au executat decontaminarea iniţială;
o personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după terminarea misiunii.
În cazul producerii unor incendii şi explozii se va executa
o pe timpul intervenţiei se va ţine cont de tendinţa de propagare a incendiilor avându-se în vedere
pericolul apariţiei unor noi incendii (explozii);
o participarea în cooperare cu formaţiunile P.S.I. şi alte forţe specializate pentru:
 stingerea incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei medicale;
 salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol;
 acordarea primului ajutor medical, trierea şi evacuarea populaţiei precum şi a bunurilor materiale;
 limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;
 asigurarea asistenţei medicale de urgenţă;
În cazul producerii inundaţiilor se va executa:
o evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii inundaţiilor
o relocarea persoanelor sinistrate;
o acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate;
o participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente;
o formaţiunile de protecţie civilă vor interveni, în cooperare cu alte formaţiuni specializate, pentru
limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;
În cazul alunecărilor (prăbuşirilor) de teren se va executa:
o evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale;
o relocarea de urgenţă a persoanelor sinistrate;
o măsuri de căutare salvare a eventualelor victime;
o acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate şi evaluarea efectelor generate de
alunecările de teren prin echipe de experţi;

Secţiunea a 2-a Etapele de realizare a acţiunilor

Principalele etape de realizare a acțiunilor în gestionarea situațiilor de urgență sunt:
- Urmărirea evitării efectelor distructive și a apariției unor situații de urgență complementare;
- Urmărirea realizării unor măsuri și acțiuni de minimizare a vulnerabilității zonelor de risc;
- Urmărirea realizării unor măsuri și acțiuni de corecție a caracteristicilor și condițiilor de funcționareexploatare în vederea diminuării și eliminării vulnerabilității;
- asigurarea resurselor materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență specifice tipurilor
de riscuri;
- Planificarea acțiunilor de protecție-intervenție;
- stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acțiunilor de protecție-intervenție, pe etape;
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- asigurarea instruirii-pregătirii personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniu și a populației.
Protecție:
- Asigurarea înștiințării, alarmării și informării;
- Asigurarea protecției individuale și familiale;
- Urmărirea asigurării măsurilor de protecție colectivă (de grup);
- Urmărirea asigurării acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, bunurilor și valorilor prin evacuarerelocare;
- Urmărirea asigurării acțiunilor și măsurilor de profilaxie în zona de risc, în vederea împiedicării și
declanșării unor epidemii, epizotii și/ sau zooneze;
- Asigurarea asistenței medicale și asistenței medicale de urgență, a asistenței psihologice în zona de risc;
- Asigurarea supravegherii și controlul situației de pericol și urgența în zona de risc;
- Asigurarea acțiunilor de cercetare-căutare;
- Urmărirea realizării măsurilor de protecție pentru animale și bunurile din gospodărie;
- Urmărirea realizării unor acțiuni de restricții și interdicții în zonele de risc și de distrugeri;
- Urmărirea respectării unor reguli de comportare specifice în zonele de risc și de distrugeri.
Intervenția:
- Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni întreprind măsuri pentru conducerea/
coordonarea acțiunilor unor formațiunilor proprii de intervenție în vederea gestionării situațiilor de
urgență produse;
- Activarea CLSU Fălticeni se realizează fără înștiințare, prin inițiativă proprie: prezentarea membrilor la
sediul Primăriei pentru situațiile de urgență și începerea acțiunilor.
- Primirea informațiilor despre producerea alunecărilor de teren, sau orice risc major produs, notificarea
informației către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, formațiunile și agenții economici
interesați și alarmarea publică a populației.
- Organizarea și desfășurarea intervenției, prin acțiuni planificate.
Reabilitarea-restabilirea:
- evaluarea rapidă a structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile
vulnerabile și care prezintă pericol public;
- nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție în primă urgență;
- efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcții, instalațiile și amenajările afectate.
Menținerea condițiilor de siguranță:
- acordarea asistenței medicale de urgență;
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă;
- paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație;
- asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate;
- acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă.
Secţiunea a 3-a
Faze de urgenţă a acţiunilor
Măsurile de intervenţie se vor aplica pe tipuri de urgenţe:
 Urgenţa I-a:
În urgența I-a sunt cuprinse misiunile ce se execută de către structurile specializate dispuse pe raza
municipiului în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a acestora și se
referă la:
- deblocarea căilor de acces;
- limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbușire a unor construcții;
- salvarea victimelor, răniţilor, contaminaţilor şi intoxicaţilor;
- evacuarea cetățenilor aflați în zonele supuse riscurilor;
- stingerea incendiilor care pot provoca accidente.
 Urgenţa a II-a:
În urgența a II-a se continuă acțiunile din urgența a I-a, concentrându-se în zona/ zonele în care s-a
produs situația/ situațiile de urgență, forțe și mijloace de intervenție și se îndeplinesc toate celelalte misiuni
specifice, până la terminarea acțiunilor de intervenție. Acestea se referă la:
- dispersarea personalului și bunurilor proprii în afara zonelor supuse riscurilor complementare;
- evacuarea și protejarea persoanelor surprinse de eveniment;
- asigurarea suportului logistic;
- constituirea rezervei de mijloace de protecție individuală și colectivă;
- controlul și stabilirea măsurilor pentru asigurarea viabilității unor căi de comunicații, pentru transportul și
accesul forțelor și mijloacelor de intervenție;
- luarea măsurilor de înlăturare a avariilor şi distrugerilor la sursele de contaminare.
 Urgenţa a III-a:
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În cadrul urgenței a III-a, asigurată de două s-au mai multe unități limitrofe municipiului, și Urgenței a IV-a
asigurată de grupări operative, dislocate la ordinul Prefectului, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă
durată, continuă să se execute din primele două urgențe, în funcție de momentul în care s-au declarat, cu forțe și
mijloace sporite, astfel acestea vor continua până la terminare.
Secţiunea a 4-a Acţiunile de protecţie-intervenţie
Informarea
Informare președintelui CLSU Fălticeni despre eminența apariției/ producerea unei situații de urgență.
Informarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent – Centrul operațional al ISU „Bucovina”
Suceava prin dispeceratul 112 și/ sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu
responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice precum și de COAT Fălticeni la nivel local.
Înștiințare
Înștiințarea se realizează cu scopul de a activa:
- Secretariatul Tehnic Permanent – Centrul operațional al ISU Suceava
- Comitetul județean pentru Situații de Urgență;
- Comitetul Local pentru Situații de Urgență;
- Organismele și agenții economici implicați în acțiune;
- Formațiunile destinate să intervină.
Înștiințarea se realizează la ordinul Prefectului.
Înștiințarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent – Centrul operativ al ISU „Bucovina”
Suceava prin dispeceratul 112 și/ sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu
responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice precum și de COAT Fălticeni la nivel local.
Avertizarea populației
În scopul prevenirii instalării panicii și pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecție și respectarea
regulilor de comportare, populația va fi informată despre situația creată prin sisteme și mijloace de avertizare și
alarmare publică.
Sistemele și mijloacele tehnice de avertizare și alarmare publică se pun în funcțiune parțial din dispeceratul
112 și/ sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a
pericolelor și riscurilor specifice. Informarea se realizează la ordinul președintelui CJSU/ CLSU de către persoana
desemnată ca purtător de cuvânt și relația cu mass-media din prefectură/ primărie. Sistemele și mijloacele de
avertizare și alarmare publică sunt prezentate în Anexa nr. 6, 7.
Căutarea, cercetarea și evaluarea efectelor negative
Acțiunea se execută de către formațiunile specializate, regiile autonome, poliție, unitățile militare și agenții
economici.
Datele obținute sunt centralizate de secretariatul tehnic al CLSU Fălticeni care informează Comitetul Local
pentru Situații de Urgență și raportează Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Centrului Operativ al ISU
Suceava.
Notificarea
Activitatea de notificare se desfășoară în scopul de a informa eșalonul superior despre producerea și
urmăririle situației de urgență.
Activitatea se realizează de către secretariatul tehnic cu activitate temporară al comitetului, transmițânduse date despre situația de urgență și, eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de altă natură.
Deblocarea, descarcerarea și salvare persoanelor
Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul:
- salvarea victimelor din locurile în care au rămas blocate;
- deblocarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare;
- asigurarea condițiilor de supraviețuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor);
- limitarea avariilor;
- salvarea bunurilor materiale și animale.
Acțiunea se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină la fiecare
funcții de sprijin conform H.G. nr. 2288 din 09.12.2004.
Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor materiale
Acțiunea de evacuare se execută din zonele afectate în localitățile stabilite.
Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere:
- asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale ale statului în
locurile în care acestea vor fi evacuate și a pazei noilor sedii de lucru, precum și a președinților puse la
dispoziție;
- asigurarea populației evacuate;
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;
- instalarea taberelor de sinistrați;
- recepția și depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii);
- evacuarea animalelor;
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- evacuarea valorilor culturale importante și a bunurilor de patrimoniu;
- evacuarea valorilor de tezaur;
- evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni (penitenciarelor);
- securitatea și paza zonelor evacuate și a taberelor de sinistrați
- controlul și dirijarea circulației;
- evacuarea fondului arhivistic național.
Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide în/din zona afectată, la persoanele al căror locuințe au
fost avariate și nu mai pot fi locuite până la refacere.
Acțiunea de evacuare se desfășoară pe raza municipiului, în cămine, hoteluri, pensiuni, complexe sportive,
săli de sport sau alte spații în care se pot asigura condiții de cazare și hrănire, asistență medicală și socială.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ
Prim - Ajutor Medical
Acțiunea se desfășoară în zona afectată în urma situației de urgență pentru salvarea victimelor și
transportul răniților.
Participă formațiuni specializate conform repartiției funcțiilor de sprijin. Acestea amenajează puncte de
adunare răniți.
Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere:
- suplimentarea capacității de spitalizare – fiecare unitate spitalicească de urgențe va urmări să externeze
pacienții care pot continua tratamentul acasă, pacienții la care îngrijirile pot continua în alte unități
spitalicești, vor fi evacuați.;
- instalarea spitalelor de campanie;
- asigurarea asistenței medicale pentru structurile de intervenție operativă;
- acordarea asistenței medicale de urgență (SASV, UPU-SMURD Suceava);
- acordarea primului ajutor premedical (echipajelor de prim ajutor de pe unitățile de descarcerare ale
subunităților de pompieri);
- triaj în focar și la punct de adunare răniți (p.a.r.)21 efectuate de medici de la SASV, UPU-SMURD
Suceava;
- asigurarea de medicamente și instrumentar medical;
Acțiunea se desfășoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de asigura recuperarea (însănătoșirea)
victimelor, prin:
- primirea și trierea răniților aduși de formațiunile specializate care au acordat ajutorul premedical;
- completarea ajutorului medical al răniților sosiți de la p.a.r.;
- tratamente medico-chirurgcale de urgență în focar (p.a.r.) și la spital;
- spitalizare.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Prevenirea îmbolnăvirilor în masă
Se desfășoară în zona afectată cât și în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea apariției unor
epidemii sau epizotii, ca urmare a prezenței cadavrelor, reziduurilor menajere și altor factori de pericol, și constă
în: dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vaccinări și administrarea unor antidoturi, controlul și supravegherea
calității surselor de apă, de alimente și a factorilor de mediu; interdicții sau restricții de consum; declararea stării de
carantină.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Prevenirea și stingerea incendiilor
Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul de a asigura:
- prevenirea apariției unor incendii, ca urmare a avarierii/ distrugerii/ suprasolicitării instalațiilor electrice,
gaze naturale, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile;
- localizarea și stingerea incendiilor apărute.
Acțiunea se organizează și conduce de către forțele specializate ale pompierilor.
Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse
Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;
- stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate în termen de 2(două)
ore de la declararea stării de urgență;
- realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în
termen de 6(șase) ore de la declararea stării de urgență;
21

p.a.r. – punctele de adunare răniți
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- asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;
- supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;
- controlul și evidența auto-evacuării;
- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenție operativă și asigurarea logistică a acestora.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație
Acțiunea se desfășoară în zonele afectate și în afara acestora, în locurile de adunare și cazare ale
sinistraților pe itinerarele de deplasare a forțelor de intervenție, în zona de carantină, cu scopul de asigura:
- fluența traficului rutier, cu prioritatea echipajelor specializate de intervenție sau după caz, aplicarea
măsurilor de restricție a circulației în zonele afectate sau limitrofe acestora, în scopul prevenirii unor
accidente sau blocaje rutiere;
- realizarea măsurilor specifice din domeniul de competență în locurile de primire și cazare ale
sinistraților;
- acțiuni de căutare-salvare a persoanelor afectate de situații de urgență, la solicitare, precum și pentru
evacuarea populației, potrivit competențelor și resurselor disponibile în momentul respectiv;
- izolarea preliminară a zonei afectate și devierea circulației autovehiculelor și persoanelor în scopul
diminuării pierderilor complementare;
- intensificarea măsurilor de menținere a ordinii publice, a celor de combatere a infracțiunilor și a altor
fapte antisociale;
- acțiunile se desfășoară la ordinul Președintelui CLSU și al Prefectului și se organizează și conduce de
către Poliția Municipiului Fălticeni, Detașamentul de Jandarmi și specialiști ai altor forțe militare
specializate;
Efectuarea lucrărilor publice și inginerești de reabilitare la construcțiile, instalațiile și amenajările
afectate
Acțiunea se desfășoară în zona afectată, astfel:
- evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție de primă urgență la
construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;
- nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență;
- efectuarea lucrărilor publice inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate
Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:
- asigurarea apei și hranei pentru persoane;
- asigurarea apei și hranei pentru animale
- verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau
evacuate.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Asigurare energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgență, pentru minim 72
de ore.
- asigurarea energiei electrice;
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice și a
gazelor naturale;
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Efectuarea depoluării și decontaminării
Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:
- supravegherea gradului de decontaminare în perimetrul raioanelor de intervenție;
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru
asigurarea protecției populației surprinse în perimetru raioanelor de intervenție;
- efectuarea depoluării și decontaminării;
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind
contaminarea teritoriului;
- stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării;
- asigurarea operativă a mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea
decontaminării și depoluării populației, căilor rutiere și clădirilor;
- supravegherea gradului de decontaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării
de sănătate a populației;
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- efectuarea decontaminării populației;
- realizarea decontaminării animalelor și produselor vegetale și animale;
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de
apă.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri, asistență socială și religioasă.
Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populația afectată;
- asigurarea asistenței umanitare de urgențe pentru un număr de până la 2000 de victime, prin
resursele și infrastructura proprie și peste 2000 victime prin Mișcare Internațională de Crucea Roșie;
- acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populație, agenți economici, instituții și unități
administrativ-teritoriale afectate;
- stabilirea și aplicarea măsurilor de asistență socială;
- acordarea asistenței religioase și sociale;
- acordarea asistenței psihologice.
Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform
funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilitățile de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru:
 salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă
necesitate;
 acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei,
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
 aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă
specifice;
 dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
 diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe
durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale
şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă,
clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea
naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru
celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite
categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin
gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru
învăţământ;
 limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din
dotare.
Secţiunea a 5-a Instruirea
Pregătirea continuă a personalului în perioada analizată o constituit o obligație de serviciu pentru întreg
personalul și a avut un caracter permanent, organizându-se în timpul programului de lucru, pe baza planului anual
de pregătire întocmit la nivelul serviciului de specialitate și a fiecărui compartiment de activitate, potrivit
Organigramei instituției publice și a celor subordonate, conform nevoilor reale de pregătire a fiecărui angajat în
parte, având ca principal scop creșterea competenței profesionale în îndeplinirea atribuțiilor pe linia situațiilor de
urgență. În acest sens s-a întocmit Planul de pregătire a personalului în domeniul situațiilor de urgență pe anul
2018.
Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei cu atribuţii în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă se va executa prin cursuri în cadrul Centrului Naţional de Pregătire pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi Centrul zona ll
Bacău, prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate la nivelul
instituţiilor respective, precum şi de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin instructaje şi
antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc, în funcţie de tipurile de risc la care
sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de
instruire sunt stabilite prin Ordinul M.I.R.A. nr. 712/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pregătirea populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi
exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, potrivit
specificului acestora.
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Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară conform protocoalelor
încheiate între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Suceava.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi prin activităţi
extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă
specifice nivelurilor de învăţământ.
În unitățile de învățământ din municipiul Fălticeni, populația școlară, personalul didactic în anul școlar
2016/ 201722, se prezintă astfel:
Elevi înscriși
Personal didactic
Unități de
Copii înscriși în
Personal didactic Studenți înscriși
învățământ
învățământul superior
învățământ
grădinițe Total
preuniversitar
preuniversitar
preuniversitar
preuniversitar
Total
(persoane)
Total (persoane) Total (persoane)
Total (persoane)
(persoane)
11
790
6834
434
-

Secţiunea a 6-a Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării,
măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii
informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetului pentru situații de urgență ierarhic superior
asupra producerii unei situații de urgență specifică, evoluția acesteia, efectele negative produse, precum și asupra
măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.
Primarul, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, precum și conducerile operatorilor economici și
instituțiilor amplasate în zona de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile meteorologice centrale, locale și
comitetul județean a datelor și avertizărilor meteorologice, în vederea informării și declanșării acțiunilor preventive
și de intervenție.
Circuitul informațional Decizional se realizează conform schemei fluxului Informațional - Decizional prevăzut
în Anexa nr. 1.

22

Conform datelor din Anuarul Statistic al județului Suceava – 2017, pag. 149.
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CAPITOLUL V
RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a
riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale
şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
Consiliile judeţene/ Consiliul General al municipiului Bucureşti şi consiliile locale prevăd anual, în bugetele
proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi
acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/ manifestare,
amploarea şi efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi
combatere a riscurilor, astfel:
- inspecţii de prevenire realizate prin echipa de prevenire constituită în cadrul S.V.S.U. Fălticeni;
- subunităţi de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare constituite în cadrul S.V.S.U Fălticeni;
- formaţiuni de protecţie civilă (echipe căutare-salvare, C.B.R.N. şi pirotehnice) constituite în cadrul S.V.S.U.
Fălticeni;
- alte formaţiuni de salvare (Crucea Roşie, SALVAMONT, scafandri profesionişti etc);
- grupe de sprijin formate din echipe de intervenţie de la alte unităţi (DELGAZ GRID – gaze naturale,
DELGAZ GRID - electricitate, S.C. ACET SA Agenția Fălticeni, S.C. Dumbrava S.A.).
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
- controale şi inspecţii de prevenire la gospodăriile populaţiei şi unităţile subordonate prin echipele
specializate din cadrul S.V.S.U;
- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă realizată prin personalul specializat şi
autorizat;
- acordul;
- asistenţa tehnică de specialitate prin personalul specializat din cadrul primăriei;
- informarea preventivă prin mijloace specifice şi mas media;
- pregătirea populaţiei prin specialiştii din cadrul S.V.S.U. Fălticeni;
- constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale prin personalul autorizat;
- alte forme;
Pe lângă tipurile de forţe precizate mai sus mai pot acţiona, după caz, în condiţiile legii: unităţile poliţiei,
jandarmeriei şi poliţiei de frontieră, structurile poliţiei comunitare, unitatea specială de aviaţie a Ministerului
Administraţiei şi Internelor, unităţile specializate/ detaşamente din cadrul Ministerului Apărării, unităţile pentru
asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice, organizaţiile neguvernamentale specializate în
acţiuni de salvare, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară, formaţiuni de pază a
persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi
societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie,
formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG-uri
cu activităţi specifice.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de voluntari, altele decât cele
instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de
protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de apărare specifice,
elaborate potrivit legii.

Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar. Personalul angajat şi cel
voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea
îndeplinirii atribuţiilor specifice. În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospeciale se
încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
La încadrare şi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condiţiile legii.
Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.
Funcţiile personalului din serviciul voluntar sunt următoarele:
a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) specialist pentru prevenire;
d) şefi formaţii de intervenţie;
e) şefi echipe specializată;
Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să
asigure:
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a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din
punct de vedere operaţional;
b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale
situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului
Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate pentru pregătirea de
specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt
puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii. Acestea se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi
alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.
Finanţarea cheltuielilor cu situaţiile de urgenţă se asigură, potrivit legii, din bugetul local.
Finanţarea serviciilor de urgenţă se asigură de către persoanele juridice care le-au constituit conform
Ordinului M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea
serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă .
Finanţarea ajutoarelor de urgenţă, a despăgubirilor, precum şi a unor lucrări sau cheltuieli neprevăzute se
asigură din fondul de intervenţie constituit la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor dezastre.

CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul logistic este format din elemente specializate care asigură condițiile materiale necesare pentru
exercitarea actului de prevenire, conducere și desfășurare a intervenției.
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se stabileşte prin
planurile de apărare specifice, de către autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu
atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
tipurilor de riscuri.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează
conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă
specifice se asigură de Consiliul local al Municipiului Fălticeni, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

PREŞEDINTELE C.L.S.U FĂLTICENI
PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN
Întocmit,
Responsabil S.V.S.U. și Inspector de
Protecție Civilă
Ref. princ. Vasile COȚOFREI
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Anexa nr. 1

COMITETUL JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

.

CENTRUL
OPERAŢIONAL
JUDEȚEAN

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DETAŞAMENTUL DE
POMPIERI FĂLTICENI
SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

POLIŢIA MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
DETAȘAMENTUL DE
JANDARMI FĂLTICENI
ȘCOALA DE SUBOFIȚERI
JANDARMI FĂLTICENI
Comandă
Raportare
Cooperare
Conducere

FORMAŢIUNI VOLUNTARE
DE CRUCE ROȘIE
SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL COMUNEI
CORNU LUNCII
SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL COMUNEI BAIA

SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL COMUNEI
RADĂȘENI

FORŢE ŞI MIJLOACE DE
INTERVENŢIE ALE M.I.R.A

FORŢE ŞI MIJLOACE DE
INTERVENŢIE ALE
MINISTERULUI APĂRĂRII
NAŢIONALE
FORŢE ŞI MIJLOACE DE
INTERVENŢIE DE LA
INSTITUŢII PUBLICE ŞI
OPERATORI ECONOMICI
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Anexa nr. 2
la Dispoziția nr. ____ /___ .02.2019

TABEL CU COMPONENȚA
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (CLSU) - FĂLTICENI

Lista actualizată 20 Februarie - 2019
Nr.
crt.

FUNCŢIA
NUMELE ŞI PRENUMELE

ÎN
COMITET

LA LOCUL DE MUNCĂ

1

Prof. GHEORGHE-CĂTĂLIN
COMAN

Preşedinte

Primar Municipiul Fălticeni

2

Ing. BULAICON CONSTANTIN

Vicepreşedinte

Viceprimar Municipiul Fălticeni

3

Jr. BUSUIOC MIHAELA

Membru

Secretar Municipiu - Primăria
Fălticeni

4

COȚOFREI VASILE

Membru

Referent princ., responsabil
S.V.S.U. și P.C. - Primăria Fălticeni

5

NAFORNIŢĂ ANTON

Membru

Dir. Direcţia Tehnică Primăria
Fălticeni

6

Ing. GULIGA GHEORGHE

Membru

Director Administrația Piețelor Primăria Fălticeni

7

BUHLEA PAUL

Membru

Director D.G.A.O.P. - Primăria
Fălticeni

8

CHIRILĂ DUMITRU

Membru

Șef Sector Transport Reparații Întreținere - Primăria Fălticeni

9

Dr. ZORESCU CĂTĂLINA

Membru

Director executiv D.S.P. Suceava

ADRESA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ: Localitate,
Stradă, Telefon, Fax
Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
protectiecivila.falticeni@gmail.com
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Republicii, nr. 13
Tel. 0230-542 056; fax. 0230-544942
e-mail: falticeni@falticeni.ro
Str. Maior Ioan, nr.
Tel. 0230-541.013; Fax 0230.543.333

DE LA DOMICILIU:
Localitate, Stradă, Telefon
Str. Izvor, bl. sc. 3B, ap. 12, et. 3,
Fălticeni
Mobil : 0757-026 424
Str. Dr. Ioan Tatos, nr. 3, Fălticeni
Mobil: 0744-634 512
Str. Ştefan cel Mare, nr. 7, Fălticeni
Mobil: 0746-074542
Str. 2 Grăniceri, Bl. 16, Sc. C, Ap. 5,
Fălticeni
Mobil: 0754 022 640 (serv.)
0740.171.408 (pers.)
Str. Pleșești Gane, nr. 49, Fălticeni
Mobil: 0757.026.428
Str. Republicii, bl. 36, sc. B, et. 2, ap. 5,
Fălticeni;
Mobil: 0755.065.856
Str. Metropol, nr. 4, com. Rădășeni, SV
Mobil: 0757.026.425; 0753.394.821
e-mail: avi_peg@yahoo.com
Str. Ion Dragoslav, nr. 21A, Fălticeni
Mobil: 0755.292.177
Mun. Suceava
Mobil: 0744.780.918
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Nr.
crt.

10

FUNCŢIA
NUMELE ŞI PRENUMELE

Ing. MITOŞERU FLORIN

ÎN
COMITET
Membru

11

Sing. FINAGA TOADER

Membru

12

Prof. IRUC RODICA

Membru

13

Col. Ing. SAUCIUC SORIN

Membru

14

Mstr. MOŞNEAGU IONEL

Membru

LA LOCUL DE MUNCĂ
Director DELGAZ GRID Suceava

Șef Formație Muncitori - Spitalul

Municipal Fălticeni

Director general S.C. GOSCOM S.A.
- Fălticeni
Cdt. Detaşament de Pompieri
Fălticeni – I.S.U. „Bucovina”

Suceava

ADRESA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ: Localitate,
Stradă, Telefon, Fax
Str. Ștefan Cel Mare, nr. 24
Fax 0230-205 904

Rețea Electricitate Suceava
MIHEȚIU MIHAI

Membru

16

Asist. med. pr.
OLTEANU MIRELA

Membru

Şef Ocol Silvic Fălticeni – Direcția
Silvică SV (Regia Națională a
Pădurilor - ROMSILVA)
Asistent Medical Coordonator Substația Fălticeni - Serviciul

17

Sb. cms. GRĂDINARU VASILE

Membru

(Î) Șef Poliția Municipiului Fălticeni

18

Cms. BALTARU CORNEL

Membru

Coordonator Compartiment rutier Poliția Municipiului Fălticeni

19

Th. BUCULEI MARIAN CEZAR
OCTAVIAN

Membru

Șef District al Secției Drumuri
Naţionale Suceava - Direcției de

20

Prof. TOMESCU LAURENȚIU

Membru

Director adjunct Colegiul Național

Județean Ambulanță Suceava

Drumuri și Poduri - Iași

Str. Republicii, Bl. 81, Ap. 3, Fălticeni
Tel. 0230-544.218;
Mobil: 0745.260.189

Str. Ion Creangă, nr. 1, Fălticeni
Str. Victoriei, nr. 122, Fălticeni
Tel./Fax: 0230-541.332;
Mobil: 0752.126602; 0752.126.620
0230-543813; Mobil: 0752.126.622;
aprovizionare@spital-falticeni.ro
teofinaga@yahoo.com
secretariat@spital-falticeni.ro
Str. 13 Decembrie, nr. 25
Str. Anton Holban, nr. 1A, Fălticeni
Tel. 0230/541319; 0742/200.029; Fax: 0230Mobil: 0744-390.222
541 999; e-mail: goscomf@yahoo.com
Str. Armatei, nr. FN
Str. ___________ , Fălticeni,
Tel. 0230-541.008; Fax: 0230-543.111
Mobil: 0758/232019
Mobil. 0748.355.357

Șef Formație Operativă de Lucru
Fălticeni - Gura Humorului; DELGAZ Str. Unirii, nr. 6, Fălticeni
GRID SA – Centrul Operațional
e-mail: ionel.mosneagu@delgaz-grid.ro

15

DE LA DOMICILIU:
Localitate, Stradă, Telefon

Str. Sucevei, nr. 93
Tel.: 0230-541.846; Fax: 0230-541.956
falticeni@suceava.rosilva.ro
Str. Unirii, nr. 6
Tel./fax: 0230-541531
Str. N. Beldiceanu, nr. 9
Tel. 0230-541.223; Fax: 0230-545.722
Str. N. Beldiceanu, nr. 9
Tel. 0230-541.223; Fax 0230-545.722
Str. Sucevei, nr. 2 Fălticeni;
Str. Grigore Alex. Ghica, nr. 12, Suceava;
Tel. 0230-525012; Fax 0230-525 427;
e-mail: sdnnsuceava@yahoo.com
Str. Sucevei, nr. 5, Fălticeni

Str. Luceafărului, nr. 3, bl. E53, ac. A, ap.
16, Fălticeni
Mobil: 0727.777.204
Str. Gheorghe Doja, nr. 86; Fălticeni
Mobil: 0745-388.111
Str. Pictor Dimitrie Hârlescu, bl. 2, sc. A,
ap. 19, Fălticeni
Mobil: 0749.579.357
Str. Armatei, nr. 2B, Fălticeni
Mobil: 0767.309.350
Str. Traian Țăranu, nr. 19, Fălticeni
Mobil: 0745.771.478
Str. Ion Creangă, nr. 416, sat. Bulai,
com. Moara, jud. Suceava
Tel: 0230-541.833; Mobil: 0744.622.561
Str. Ion Creangă, nr. 83, Fălticeni
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Nr.
crt.

FUNCŢIA
NUMELE ŞI PRENUMELE

ÎN
COMITET

LA LOCUL DE MUNCĂ
„Nicu Gane” Fălticeni

ADRESA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ: Localitate,
Stradă, Telefon, Fax
Tel. 0230-541.429; Fax. 0230-541.227
secretariat@nicugane.ro

21

Ing. SUSEANU CLAUDIA

Membru

Dir. Colegiu Tehnic „Mihai Băcescu”
Fălticeni

Str. Nicolae Beldiceanu, nr. 10, Fălticeni
Tel.: 0230-543.333
mbacescu@yahoo.com

22

MATEI GABRIEL

Membru

Director Colegiu Agricol „Vasile
Lovinesc” Fălticeni

Str. Maior Ioan, nr. 10, Fălticeni
Tel./fax: 0230-541 215

23

Sing. COZMA VASILE

Membru

Director Agenție Fălticeni - A.C.E.T.
S.A. Suceava

24

Col. POSTELNICU IONEL

Membru

Comandant Școala de Subofițeri de
Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

25

Cpt. BURAC OVIDIU-CĂTĂLIN

Membru

26

Pensionar ILEANA VIOREL

Membru

(Î) Comandant Detașamentul 6 de
Jandarmi Fălticeni – I.J.J. „Bogdan
Vodă” Suceava
Șef Subfiliala de Crucea Roşie
Fălticeni – Filiala Crucea Roșie
Suceava

Str. Ion Dragoslav, nr. 19, Fălticeni
Tel. fix/fax: 0230-541.611;
Mobil: 0734-739.954
agenția.falticeni@acetsv.ro
Str. Armatei nr. 1-3, Fălticeni
Tel. 0230-541661; Mobil 0749.034819
Fax: 0230-541.662
e-mail: office@jandarmeriafalticeni.ro
Str. Ion Creangă, nr. 19, Fălticeni
Tel. Fax: 0230-540.707;
e-amil: relatiipublice@jandarmeriasuceava.ro
Cam 77, Judecătoria Fălticeni Str. Republicii,
nr.
Tel.:
0230-542.292

DE LA DOMICILIU:
Localitate, Stradă, Telefon
Mobil: 0726.364.687
tomesculaurențiu@ymail.com
Str. Mihai Eminescu, bl. 1, sc. B, et. 1,
ap. 19, Fălticeni
Tel. 0230-542.464
Mobil: 0741.073.079; 0742.268.083
Str. 2 Grăniceri, bl.21, sc. A, et. 4, ap,
14, Fălticeni; Mobil: 0722.464.017
e-mail. gabi07matteo@yahoo.com
Str. Artur Gorovei, nr. 1, Fălticeni
Tel. 0230-544.184
Mobil: 0745.693.905
cozmav@acetsv.ro
Str. 13 Decembrie, bl. 10, sc. C, et. 2,
ap. 5, Fălticeni
Mobil: 0745-926 241
Sat Ipotești, nr. 987H, com. Ipotești,
jud. Suceava
Mobil: 0740.359.032
Str. Horia, nr. 20, Fălticeni
Tel. 0752.465.005

Întocmit,
Responsabil SVSU Fălticeni
Ref. princ.
Coțofrei Vasile
NOTĂ:
*La data de 09.04.2019 figurează numit la comanda Detașamentului 6 Jandarmi Fălticeni din cadrul I.J.J. „Bogdan Vodă” Suceava o altă persoană.
Poz.
(Î) Comandant Detașamentul 6 Str. Ion Creangă, nr. 19, Fălticeni
Suceava, Str. Mircea Hrișcă, nr. 7
Lt. col. GORBAN – COJOCARIU
25*
Membru
Jandarmi Fălticeni – I.J.J. „Bogdan Tel./ Fax: 0230-540.707;
Te. 0745.018976
CĂTĂLIN
Vodă” Suceava
e-amil: relatiipublice@jandarmeriasuceava.ro
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Anexa nr. 3
la Dispoziția nr. ____ /___ .02.2019

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (COAT) al MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Lista actualizată 20 Februarie - 2019
NR.
NUMELE ŞI PRENUMELE
CRT.
Ing. BULAICON
1
CONSTANTIN

FUNCȚIA ÎN
COMITET
Vicepreşedinte

FUNCȚIA LA LOCUL DE
MUNCĂ
Viceprimar

ADRESA DE LA LOCUL DE MUNCĂ:
Localitate, Stradă, Telefon
Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

2

Ing. FODOR CĂTĂLIN

Membru

Director Direcția Urbanism și
Disciplina în Construcții

Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

3

RĂILEANU NICU

Membru

Şef Serviciu Resurse Umane

Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

4

BUCULEI SILVIU

Membru

Insp. super. comp. Programe
Proiecte de Dezvoltare

Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

5

CIREŞ MARIUS

Membru

Insp. super. Compartiment Spaţiu
Locativ

Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

6

BURLACU IULIAN

Membru

Administrator Primărie Fălticeni

Str. Republicii, nr. 13, Fălticeni
Tel. 0230-542.056; fax 0230.544.942

ADRESA DE LA DOMICILIU:
Localitate, Stradă, Telefon
Str. Doctor Ioan Tatos, nr. 3, Fălticeni
Mobil: 0744-634 512
Str. Magazia Gării, nr. 28, Fălticeni
Mobil: 0741-709733
catalinfdr@yahoo.com
Str. 2 Grăniceri, Bl. 14, Sc. B, Ap. 14,
Fălticeni
Mobil: 0754-022.643
Str. Şcoala Domnească, nr. 5, Fălticeni
Mobil: 0726.666.384
Str. Aleea Trandafirilor, Bl. 2, Sc. B, ap. 4,
Fălticeni
Mobil:; 0751.923.333; 0743.081.837
Str. Dimitrie Hârlescu, Bl. 4, Sc. C, Ap.
10, Fălticeni
Mobil: 0745.606206; 0746-267.303
Întocmit,
Responsabil SVSU Fălticeni
Inspector de Protecție Civilă
Ref. princ.
Coțofrei Vasile
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Anexa nr. 4
GRAFICUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
DE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
Nr.
crt.

Denumirea activităţilor

Planificarea pe zile
1 2 3 4 6 10

15

20

24

Cine conduce

Obs.

A. MĂSURI CARE SE EXECUTĂ LA TOATE TIPURILE DE DEZASTRE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Primirea înştiinţării despre producerea dezastrului
de la ofiţerul de serviciu, organele locale sau din
alte surse şi măsurile luate de alarmare a
municipiului
Raportarea imediată a datei, orei, locului şi primelor
concluzii despre dezastrul respectiv, la Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.
Înştiinţarea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă Fălticeni
Executarea înştiinţării şi alarmării populaţiei despre
producerea dezastrului.
Executarea cercetării la faţa locului de către echipa
de cercetare şi raportarea primelor date despre
urmările dezastrului.
Deplasarea grupei operative din Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni la locul
producerii evenimentului.
Urmărirea respectării măsurilor de restricţie şi pază,
şi apărarea bunurilor din zona de acţiune.
Urmărirea respectării regulilor de comportare şi de
combatere a zvonurilor în zona afectată.
Acordarea primului ajutor medical, transportul şi
spitalizarea răniţilor.
Limitarea extinderii incendiilor prin măsuri de
intervenţie.
Evacuarea populaţiei, salariaţilor şi a bunurilor
materiale din locurile periculoase şi asigurarea
evacuării în locuri dinainte stabilite.
Organizarea acţiunilor în zona de dezastru şi
asigurarea cu mijloace de legătură, mijloace de
transport materiale, hrană, echipament de protecţie
şi materiale de intervenţie.
Constituirea unei grupe operative care să asigure
intervenţia de specialitate în zona de dezastru.
Asigurarea schimbării forţelor de intervenţie în cazul
desfăşurării acţiunilor pe o perioadă mai mare de
timp.
Întocmirea rapoartelor şi sintezelor asupra stadiului
îndeplinirii acţiunilor şi necesarul de materiale de
asigurat pentru asigurarea acţiunilor de intervenţie.
Asigurarea condiţiilor de lucru pe timp de noapte,
iarnă, vizibilitate redusă, condiţii meteorologice
deosebite.
Analiza situaţiei create şi a posibilităţilor de acţiune.
Solicitarea de sprijin din partea CSUJ
Executarea cercetării suplimentare şi restabilirea
forţelor de intervenţie.

Personal de
serviciu
Personal de
serviciu
Personal de
serviciu
Echipa de
transmisiuni alarmare
Echipa de
cercetare observare
Şef
CLSU
CLSU
CLSU
Echipa
sanitară
Echipaj
intervenţie
Echipa
deblocaresalvare
CLSU
CLSU
CLSU
CLSU
CLSU
CLSU
CLSU

B. MĂSURI SPECIALE PE TIPURI DE DEZASTRE
a) Măsuri specifice în cazul producerii unor cutremure:
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Nr.
crt.
1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Denumirea activităţilor

Planificarea pe zile
1 2 3 4 6 10

Culegerea datelor despre urmările seismului şi
raportarea la I.S.U. „Bucovina” Suceava
Limitarea accesului în zona de dezastru.
Organizarea acţiunilor de limitare a urmărilor
dezastrului, de salvare a celor prinşi sub
dărâmături, de deblocare a căilor de acces,
evacuarea sinistraţilor.
b) Măsuri specifice în caz de ploi abundente, inundaţii:
Culegerea datelor cu privire la pericolul unor
inundaţii.
Informarea factorilor implicaţi despre iminenţa
producerii unor inundaţii, pentru luarea măsurilor
de prevenire necesare.
Luarea măsurilor de protecţie la inundaţii, inclusiv
evacuarea populaţiei din zonele ameninţate de
inundaţie.
Organizarea măsurilor de intervenţie pentru
limitarea şi lichidarea urmărilor inundaţiilor.
c) Măsuri specifice în cazul apariţiei unor epidemii:
Culegerea datelor despre pericolul apariţiei unor
epidemii
Pregătirea personalului sanitar pentru intervenţie
Anunţarea şcolilor şi a salariaţilor despre pericolul
apariţiei epidemiei şi instruirea cu principalele
măsuri de contracarare.
Aplicarea măsurilor sanitare în zonele afectate,
corespunzător situaţiei create.
Introducerea carantinei în zonele afectate.

15

20

24

Cine conduce

Obs.

CLSU
CLSU
Comandantul
acţiunii

CLSU
CLSU
CLSU
CLSU

CLSU
CLSU
CLSU
CLSU
CLSU

Anexa nr. 5
RISCURILE POTENŢIALE ÎN LOCALITĂŢILE/ JUDEŢELE VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE
COMPETENŢĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE.
Nr.
crt.
1.

Denumire localitate / judeţ

Tipuri de riscuri potenţiale

Loc. Pocoleni / jud. Suceava

- inundaţii datorate ruperii digului
amenajării hidrotehnice Pocoleni

3.

Loc. Baia / jud. Suceava
Drumul european E 85

4.

Judeţul Vrancea

- inundaţii datorate râului Moldova
- accidente grave la transportul de
persoane şi produse chimice
- cutremur major

2.

Observaţii
- afectează partea de nord-est
a oraşului
- afectează staţia de
captare apă Baia Ι şi Baia ΙΙ.
- afectează zonele prin care
trece drumul E 85
- afectează întreaga zonă a
Moldovei
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Anexa nr. 6

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE
REDUCERE A FRECVENŢEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A
CONSECINŢELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI
a). Înştiinţarea este activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau
producerea dezastrelor către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării
surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie. Înştiinţarea municipiului Suceava se face de către Centrul
operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” al Judeţului Suceava, sau de către Centre
operative cu activitate temporară de la unităţile administrativ teritoriale învecinate.
b). Avertizarea constă în aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenta
producerii sau producerea unor dezastre. Avertizarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei
publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la
structurile abilitate.
Aceasta se poate face în funcţie de timpul avut la dispoziţie prin radio, televiziune sau presa scrisă. Mesajele de
avertizare şi alarmare se transmit 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 expresă a şefilor structurilor de protecţie civilă.
c). Alarmarea este activitatea prin care se transmit mesaje/ semnale de avertizare a populaţiei şi salariaţilor
despre iminenţa producerii unor dezastre, în scopul trecerii imediate şi în mod organizat la aplicarea măsurilor de
protecţie şi intervenţie. Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale,
după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.
Alarmarea este declanşată prin semnale sonore, folosindu-se centrala de alarmare şi sirenele electrice de 5,5 KW.
Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea
primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a
împuterniciţilor acestora.
Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi agenţi economici se verifică
periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii
d). Adăpostirea Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de efectele
atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde:
 adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă;
 adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale.
În municipiul Fălticeni protecţia prin adăpostire se realizează prin:
 1 adăpost pentru punctul de comandă destinat Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgență;
 259 subsoluri tehnice şi alte spaţii care se pot amenaja;
 Pregătirea locuinţelor ca adăposturi în cazul accidentelor chimice;
 Dispersarea populaţiei şi salariaţilor folosindu-se proprietăţile naturale ale terenului.
e). Protecţia C.B.R.N. Protecţia chimică, biologică, radiologică și nucleară, a populaţiei se realizează prin
mijloace de protecţie individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în
zonele de risc.
Instituţiile publice şi agenţii economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe
periculoase în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor organizează şi execută controlul
contaminării radioactive, chimice şi biologice a materiilor prime şi produselor finite şi realizează măsurile de
decontaminare a personalului propriu, terenului, clădirilor şi utilajelor.
f). Decontaminarea se realizează prin operaţiuni şi tehnici speciale efectuate de către serviciile de urgenţă,
unele unităţi militare şi agenţi economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil şi avizate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
g). Depoluarea constă în luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante,
limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei, aerului şi terenului.
Măsurile de depoluare sunt însoţite, după caz, de evacuarea persoanelor şi a animalelor din mediul poluat sau
de interzicerea utilizării apei, a alimentelor şi a furajelor contaminate. Agenţii economici şi instituţiile publice au
obligaţia să avertizeze imediat populaţia asupra riscurilor de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unităţilor
respective şi să intervină cu forţele şi mijloacele de care dispun pentru protecţia populaţiei şi înlăturarea efectelor
poluării.
h). Evacuarea. Acţiunea de evacuare constituie una din măsurile importante ce se iau în cazul producerii
unor dezastre şi se execută în conformitate cu planul de evacuare special întocmit, putând fi considerat măsură de
protecţie şi intervenţie. Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de primar
sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă competent.
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Anexa nr. 7

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/ AVERTIZARE A ATINGERII UNOR
VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII
Nr.
Sistem de alarmare
crt.
1 Sirenă electrică de 5,5 Kw
2

Sirenă electrică de 5,5 Kw

3
4

Sirenă electrică de 5,5 Kw
Sirenă electrică de 5,5 Kw

5

Sirenă electrică de 5,5 Kw

Locul de amplasare
Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu, str.
Maior Ioan, nr. 10 (incintă cămin)
Cooperativa ,,Zorile” str. Republicii,
(intrare zona garajelor)
Bloc nr. 12, sc. A, Str. 2 Grăniceri
S.C. ,,FALTIN” S.A - str. Ţărăncuţei, nr. 19
(în incintă, la turn – zona pct. trafo)
S.C. ,,Dumbrava” S.A, str. Armatei nr. 3

Cine răspunde de
punerea în funcţiune
Echipa la alarmare

Observaţii

Echipa la alarmare
Echipa la alarmare
Echipa la alarmare
Echipa la alarmare

DEZAFECTATĂ

MIJLOACE DE AVERTIZARE – CLOPOTE DE BISERICĂ/ LĂCAȘ DE CULT
Nr. Denumire şi tip Caracteristi
crt. mijloc de alarmare ci tehnice
1.
Clopot
d-4
CATEDRALĂ d-4
0,8 tone
2.

Clopot Biserică d-4

3.

Clopot Biserică d-4

4.

Clopot Biserică d-4

5.

Clopot Biserică d-4

6.

Clopot Biserică d-4

7.

Clopot Biserică d-4

8.

Clopot Biserică d-4

9.

Clopot Biserică d-4

10. Clopot Biserică d-4
11. Clopot Biserică d-4
12. Clopot Biserică d-4
13. Clopot Biserică d-4
14. Clopot Biserică d-4
15. Clopot Biserică d-4
16. Clopot Biserică d-4
17. Clopot Biserică d-4
18.
19.
20.

d-4
0,8 tone
d-4
0,9 tone
d-4
0,9 tone
d-4
0,8 tone
d-4
0,8 tone
d-4
0,5 tone
d-4
0,7 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,7 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone
d-4
0,6 tone

Adresă: Stradă, Bloc,
Secţie
CADRALA ORTODOXĂ
„Învierea Domnului” Str.
Republicii, Fălticeni
Biserica: Adormirea Maicii
Domnului, Str. Republicii
Biserica: Sfântul Ilie, Str. N.
Beldiceanu
Biserica: Grădini Str. Pl.
Ghiniţă
Biserica: „Oprişeni”-1, Str. 9
Mai
Biserica: „Oprişeni”-2, Str.
Pictor Aurel Băieşu
Biserica: „Şoldăneşti”, Str.
Topitoriei
Biserica Ţarna-Mare, Str.
Spicului
Biserica Ţarna-Mare, Str.
Nufărului
Biserica Stil vechi, Str. M.
Sadoveanu
Biserica Sf. Gheorghe, Str.
Ţărăncuţei
Biserica Sf. Andrei,
Str. Sucevei
Mănăstirea Sf. Gheorghe
Buciumeni
Biserica ruşilor- lipoveni
Sf. Gheorghe - Str. Livezilor
Biserica catolică
Biserica Sf. Pantelimon
(spital). Str. M. Eminescu
Biserica Sfântul Muc.
Gheorghe și Mina – Ș.S.
Jandarmi
Biserica penticostală
Biserica Baptistă
Biserica Evanghelistă

Destinaţia
construcţiei

Proprietar

Raza de
alarmare

Clopotar

Clopotniţă

CADRALA
ORTODOXĂ
„Învierea Domnului”
Biserica Adormirea
Maicii Domnului
Biserica Sf. Ilie

Clopotniţă

Biserica Grădini

600 m

Clopotniţă

Biserica Oprişeni-1

500 m

Clopotniţă

Biserica Oprişeni-2

500 m

Rusu
Gheorghe
Burdujoc C-tin

Clopotniţă

Biserica Şoldăneşti

350 m

Maftei Vasile

Clopotniţă

Biserica Ţarna-Mare1
Biserica Ţarna-Mare2
Biserica: Stil vechi

400 m
400 m

Boambă
Dumitru
Zup Nicolae

400 m

Tofan Mihai

Biserica: Sf.
Gheorghe
Biserica Sf. Andrei

400 m

Sandu Petru

400 m

Frîncu Valentin

Mănăstirea Sf.
Gheorghe, Buciumeni
Biserica Sf.
Gheorghe
Biserica catolică

400 m

Spătaru Vasile

400 m

Finaga Grigore

400 m

Lungu Ioan

Biserica Sf.
Pantelimon (spital)
Biserica Sfântul
Gheorghe – Ș.S.
Jandarmi

400 m

Clopotniţă
Clopotniţă

Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă
Clopotniţă

Dumitriu C-tin
700 m
500 m

Lucaci Dumitru

600 m

Aftanache
Mihai
Sandu Anton

400 m
400 m
400 m
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Nivele de zgomot:
În locuinţă

ziua
noaptea

50-80 dB
10-20 dB
45 dB
70 dB
60 dB
70 dB
90 dB
90-120 dB
130-140 dB
90 dB
40-100 dB

Birouri
Birouri dactilografiere
Depozite, garaje, complexe comerciale
Drumuri publice cu trafic mediu
Drumuri publice cu trafic intens
Hale cu zgomot
Aeroport (la 50 m)
Centru urban în plin trafic
Sală de spectacol

Notă: diferenţa dintre zgomotul de fond şi raza de eficacitate a mijlocului de alarmare determină raza efectivă de
alarmare.

Anexa nr. 8
TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI SITUAŢII DE
URGENŢĂ (SEISM, INUNDAŢIE, ALUNECARE DE TEREN, ACCIDENT TEHNOLOGIC)

A. LA INUNDAŢII
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Locuinţe afectate
Jilavu Marcel
Rusu Maria
Pavel Mihai
Pădureanu
ă
Constantin
Bangarov Gheorghe
Adumitroaie C-tin.
Adumitroaie Ghe.
Acasandrei Dumitru

Dispunerea
Râul Şomuzu Mare
(Str. Nufărului)

Pârâul Buciumeni
(Str. Sergent Sava)

Număr de persoane
afectate
4
1
3
2
2
4
3
1

B. ALUNECARI DE TEREN
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Locuinţe afectate
Săvescu Dragoş
Lămăşanu Ghe.
Aioanei Costică
Chiticaru Mircea
Lămăşanu Mihai
Lămăşanu Dumitru
Marcu Cristian
Vieru Costică
Rusu Aurel
Şoldănescu Ion
Hornea Cătălin
Sandu Pavel
Sandu Gheorghe

Dispunerea
ZONA BĂNCUŢEI
Str. Cap. Movileanu
Str. Cap. Movileanu
Str. Cap. Movileanu
Str. Zorilor
Str. Zorilor
Str. Zorilor
Zona Oprişeni

Strada. Sold. Zamfir

Strada Horea

Număr de persoane
afectate
4
2
2
3
1
2
1
5
1
3
4
3
3
6
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Anexa nr. 9

LOCURI/ SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ
ŞI DOTAREA ACESTORA
Pentru evacuarea populaţiei din municipiul Fălticeni la producerea unor situaţii de urgenţă, se pot organiza
în puncte de adunare, astfel:
 Grădinița cu program normal Țarna Mare – str. Spicului;
 Grădinița cu program normal Țarna Mică – str. Nufărului;
 Grădinița cu program normal Șoldănești – str. Armatei, nr. 20;
 Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu” – str. Maior Ioan, nr. 10;
 Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – str. Nicolae Beldiceanu, nr. 5;
 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” – str. Ana Ipătescu, FN;
 Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” – str. 13 Decembrie, nr. 13.
Pentru instituţiile publice şi operatorii economici punctele de adunare se organizează de regulă la sediu, iar
pentru populaţie în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ, case de cultură, cămine culturale, săli de sport,
stadioane etc.
Se va acorda prioritate în acţiunea de cazare a sinistraţilor copiilor, bătrânilor, bolnavilor sau celor
traumatizaţi psihic iar zona în care s-a efectuat evacuarea se va împărţi în raioane, urmărindu-se ca fiecare raion
să nu depăşească un număr mai mare de 100 – 150 evacuaţi.
Principalele locuri de cazare puse la dispoziţia populaţiei de către CLSU al Municipiului Fălticeni sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Instituții de învățământ și săli de sport
Nr.
crt.
1
2
3
4
6
7
8
9
10

Amplasament/
adresa

Denumire proprietate
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”
Sala de sport Colegiul Tehnic
„Mihai Băcescu”
Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu”
Sală sport Colegiul Agricol „Vasile
Lovinescu”
Colegiul Naţional „Nicu Gane”
Sală sport Colegiul Naţional „Nicu
Gane”
Sală sport Școala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu”
Sală sport Școala Gimnazială „Ion
Irimescu”
Sala de sport „Gabriel Udișteanu”

Cazare
Număr Nr. maxim
paturi
pers.

Capacitate
preparare
hrană/
pers./24ore

Str. N. Beldiceanu nr. 5

80

160

Str. Nicu Gane, nr. 9

50

100

Str. Maior Ioan, nr. 10

80

160

Str. Maior Ioan, nr. 10

50

100

Str. Sucevei nr. 105

70

140

Str. Sucevei nr. 105

40

80

Str. Ana Ipătescu, FN

50

100

120

50

100

120

80

160

180

Capacitate
cazare
/persoane
34

Telefon

Str. Nicolae Beldiceanu,
nr. 23
Str. Aleea Teilor, FN

260

260

220

Hoteluri și pensiuni
Nr.
crt.
1.

Denumire unitate
de cazare

Adresă

Număr de paturi

Pensiunea Iristar**** Strada 2 Grăniceri, nr. 14 (10 paturi duble, 2
51
twin/ matrimoniale,
2 apartamente)

2.

Hotel Turist*** (fost
Polaris)

Strada N. Beldiceanu
nr. 6/8B;

3.

Buzdea Com SRL

Aleea Teilor, nr. 8A,

30 (20 paturi duble,
15 pat uri simple, 3
apartamente)
13 (13 cu paturi
duble)

67

tel. 0230.544357;
fax. 0230-544.300;
0722.825.390;
0742.837.711
Tel. 0230 542 492

26

Tel. 0756 678 662
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Anexa nr. 10

TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ŞI MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE, MODUL CUM SE
ACOPERĂ DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂŢI
Nr.
crt.

Denumirea materialelor

Pentru inundaţii

Materiale de intervenţie
Necesar

Existent

Deficit

Modul de
acoperire a
deficitului
CLSU
CJSU

-

1.
2.
3.
4.

Costum de lucru în apă
Veste de salvare
Cordelină a 50 m
Cizme lungi din cauciuc

3
3
2
2

2

3
3
2
-

3
3
2
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Detector acustic pentru localizarea supravieţuitorilor
Complet de salvare de la înălţime din clădiri
Aparat pentru sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică
Aparat de respiraţie izolant
Targă cu scripet pentru coborârea răniţilor de la înălţime
Proiector de iluminat
Ciocan electric (pneumatic) percutant
Polizor unghiular
Pernă pneumatică pentru ridicat
Scară culisabilă din mai mulţi elemenţi
Grup electrogen
Compresor electric (motocompresor)
Foarfece manuală pentru tăiat fier
Cordelină de 50 m
Cazma
Târnăcop
Lopată
Rangă cu vârf şi daltă
Tractor cu remorcă
Autoîncărcător frontal cu cupă
Motofierăstrău
Topor

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
3

1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
-

1
1

1.
2.
3.
4.
5.

1
3
1
2

-

1
1
2

1
1
2

1

-

1

1

6.

Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat
Mască contra gazelor
Aparat de respiraţie izolant
Complet de protecţie nr. 1
Aparat pentru detectarea
substanţelor toxice industriale
Cort de decontaminare personal

1

-

1

1

1.
2.

Radiotelefon portabil
Sirenă electronică (electrică )

2
5

2
5

-

-

1.
2.
3.

Pături
Paturi pliante
Perne

50
50
50

-

50
50
50

50
50
50

Pentru deblocare salvare

Pentru protecţie NBC

Căutare, cercetare înştiinţare alarmare
Adăpostire, evacuare

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
-

-
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Anexa nr. 11

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI
SITUAŢII DE URGENŢĂ
Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur
a) Cunoştinţe despre clădirile şi spaţiile în care locuim sau lucrăm, privind:

 evenimentele seismice precedente şi acţiunile lor asupra clădirii;
 aplicarea măsurilor şi acţiunilor de evitare a distrugerilor parţiale sau totale asupra clădirilor în cazul
declanşării unui cutremur puternic şi anume pentru:
- executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pentru a menţine caracteristicile de
rezistenţă pe întreaga durată de exploatare/serviciu a clădirii;
- conştientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz privind
proiectul intervenţiei şi autorizaţiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se înscriu
în cartea tehnică a construcţiei;
- efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un institut
specializat conform prevederilor legale;
- executarea lucrărilor de consolidare, refacere şi reparaţii atât la clădire cât şi la instalaţiile aferente
clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare etc. numai pe baza raportului de expertiză şi a
proiectelor autorizate;
- respectarea unor principii simple şi sigure pentru execuţia de clădiri rezistente în localităţi rurale,
respectiv a cerinţelor legale privind calitatea construcţiilor în zone urbane, precum şi luarea măsurilor
privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale;
- interzicerea intervenţiei asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereţilor,
practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivniţe sau garaje etc., fără a avea un proiect întocmit
de un specialist atestat pentru astfel de lucrări şi toate autorizaţiile necesare, deoarece altfel, se pot
declanşa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii, care pot periclita
viaţa;
- întocmirea proiectelor de consolidare şi execuţia acestora precum şi recepţia lucrărilor în conformitate
cu prevederile Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată în M.0. 765/2016
(30.09.2016) privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi ale regulamentelor în vigoare;
- cunoaşterea de către asociaţiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc, a modului în
care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecţie antiseismică, precum şi pe cele de
prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materiale combustibile, toxice şi chimice. În aceste
spaţii se interzice depozitarea de materiale pe planşee, peste sarcina pentru care au fost proiectate.
Dacă firma este în locuinţa personală cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de protecţie pentru
a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanşarea
de explozii, incendii etc.;
- cunoaşterea măsurilor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor şi aplicarea lor de către proprietarii,
administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc;
- cunoaşterea planului subsolului clădirii tip bloc şi a reţelelor de conducte din subsolul clădirii, precum şi
cunoaşterea locurilor de amplasare a robineţilor şi vanelor de închidere a diferitelor utilităţi pe diferite
ramificaţii;
- cunoaşterea şi verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperişului, balcoanelor, cornişelor,
calcanelor, coşurilor, terasei şi învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite
căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, ţiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona
intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea
- să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale
vecinilor;
- consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuinţe sau sediu de firmă,
asupra evaluării rezistenţei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării
expunerii la un potenţial risc.

b) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă

Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele
unui seism:
- evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mobilier sau aparatură
instabile la seism şi amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează de obicei familia, sau în
spaţiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin prindere de un perete,
grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;
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- amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de exemplu:
copiatoare, calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să nu se afle în vecinătatea
ieşirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;
- fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
- amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur;
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în
care nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu;
- asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate
să nu producă accidente;
- procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil
în orice moment, lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi utilizarea acestuia;
- reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi locale pentru apă,
gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteţi lua
măsurile minime de intervenţie de urgenţă - închidere/deschidere;
- păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.
Dacă locuiţi într-o clădire multifamilială tip bloc, informaţi-vă personal sau prin administraţia asociaţiei
despre îndeplinirea obligaţiilor legale privind:
- evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii;
- reparaţiile şi consolidările necesare;
- proiectarea şi executarea lucrărilor necesare;
- asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare.
Reţineţi în memoria dvs. particularităţile localităţii, cartierului şi împrejurimile locuinţei dvs., ale drumului pe
care vă deplasaţi zilnic la serviciu, şcoală sau cumpărături, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:
- căderea unor elemente de construcţie nestructurale: tencuielii, cărămizi etc.;
- spargerea şi căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte;
- căderea unor obiecte, mobilier etc.;
- căderea unor stâlpi şi linii electrice;
- incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalaţii de
încălzire etc.;
- alunecări de teren, avalanşe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.
Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi când vă aflaţi într-o altă situaţie: în concediu, în delegaţie, la spectacole, în
vizită etc.
Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce aţi face fiecare în caz de cutremur şi
faceţi periodic repetiţii.

c) Reguli de comportare raţională, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe stradă, în
timpul producerii seismului.

1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi
de zgomotele din jur.
2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă,
astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în
aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.
Atenţie! Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă
ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă.
Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă
în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane şi coşuri de fum,
parapete, ornamente, vitraje etc.
3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub
o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea
unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi
proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate
vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaştere
prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.
4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat
după ce a trecut şocul puternic.
5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala,
iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea
evacuării după terminarea mişcării seismice.
6. Nu alergaţi în stradă.
7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi,
coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă. Nu fugiţi pe stradă,
deplasaţi-vă calm spre un loc deschis şi sigur.
8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite.
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9. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutaţi să vă
protejaţi capul şi membrele sau să vă asiguraţi supravieţuirea; ulterior veţi căuta să alarmaţi prin diferite
metode vecinii cât şi echipele de salvare-intervenţie de prezenţa dvs.

d) Comportarea după producerea unui cutremur:

1.

Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordaţi mai întâi
primul ajutor celor afectaţi de seism.
2. Calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.
3. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să se degajeze. Nu
mişcaţi răniţii grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze - până la
acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
4. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălţăminte
corespunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuinţă sau
clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.
5. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale
în privinţa intervenţiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
6. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii.
7. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual starea construcţiei în
interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau generală şi anunţaţi unitatea pentru
intervenţie. Nu folosiţi foc deschis.
8. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul spre ieşire
spre a nu vă expune la pericole.
9. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieşirea din
clădire utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă,
ghiozdan, cărţi groase etc.
10. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar acestea au
vitraje, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun,
o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai întâi, după care solicitaţi
concursul persoanelor autorizate.
11. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu
un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitaţi să fiţi confundat cu răufăcătorii pătrunşi în
astfel de clădiri, nu aglomeraţi fără rost zonele calamitate.
12. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare.
13. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune imediată ale
organelor în drept.
14. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice - aşa numitele
replici, fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă
aparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti!
15. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi întocmai recomandările
salvatorilor.
16. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare supravieţuirii până la
intervenţia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, aţi fi surprinşi sub nişte
dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înţepenirea uşilor sau
din alte cauze.
17. În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii de panică, să acordaţi
primul-ajutor celor răniţi iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mişcare să
faceţi un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se
înrăutăţeşte situaţia - de exemplu prin mişcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.
O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateţi la intervale regulate cu un obiect tare în
conducte învecinate sau în pereţii incintei, iar dacă aţi stabilit contactul verbal, furnizaţi informaţiile cerute şi cereţi
primul ajutor necesar. Inspectoratul judeţean/local pentru Situaţii de Urgenţă va concentra personal specializat şi
aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.
Nu vă preocupaţi de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiţii, deşi timpul pare
nesfârşit, corpul uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se
explică durate extreme de rezistenţă de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent
fragile, înregistrate în ţara noastră în 1977 şi în mod similar în întreaga lume.

e) Măsuri de verificare a stării clădirii, locuinţei:

- Daţi concursul dvs. organizaţiilor de intervenţie post-seismică pentru analiza stării construcţiilor, precum şi
pentru celelalte activităţi întreprinse de organele în drept.
- Verificaţi mai întâi afară şi apoi cu precauţii şi în interior starea locuinţei, a clădirii pentru a vedea avariile.
După primele observaţii proprii, este bine să vă adresaţi unui specialist-expert autorizat în construcţii pe
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care îl cunoaşteţi din timp, sau cu care aveţi o înţelegere sau un contract pentru astfel de situaţii - în cazul
instituţiilor sau firmelor.
- Dacă starea structurii construcţiei prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit încă, solicitaţi
instituţiilor abilitate evaluarea de către specialişti a stării post-seismice a structurii clădirii şi aveţi în vedere
continuarea ulterioară a operaţiunilor de proiectare şi execuţie a reparaţiilor şi consolidărilor, cu concursul
asociaţiei de proprietari sau locatari.
- În cazul în care clădirea în care locuiţi este într-o stare de avariere a structurii evaluată de specialiştii
abilitaţi legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să respectaţi dispoziţiile legale şi să vă adaptaţi la
condiţiile de sinistrat. În acest sens organele administraţiei publice locale vor lua măsurile de relocare.
- Dacă aţi contractat o asigurare la o societate de profil, informaţi-vă cum trebuie să procedaţi pentru
înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor.

f) Măsuri de revenire în normal a activităţii umane din zona afectată de cutremur

- După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autorităţile publice locale împreună cu organismele
abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activităţilor umane din zona sinistrată sau
calamitată.
- Autorităţile publice locale vor întocmi pe baza investigaţiilor şi a expertizelor tehnice listele de priorităţi ale
clădirilor afectate pentru execuţia intervenţiilor/consolidărilor şi reabilitării construcţiilor de locuit.
- În acest sens investitorii, proprietarii şi/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la îndeplinirea
măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaşte situaţia acestora după dezastru, vor solicita
efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate, şi elaborarea de proiecte de intervenţie/
consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislaţiei în vigoare.

g) Reguli de comportare în cazul alunecărilor de teren

- Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitaţii intense, în zone
predispuse la aceste fenomene şi au evoluţie progresivă, astfel încât desfăşurarea lor se realizează într-un
anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecţie. Atunci când începerea
alunecării de teren poate fi semnalată, autorităţile publice locale împreună cu Comitetul local informează
instituţiile şi populaţia din zona respectivă asupra pericolului creat şi acţiunilor de alarmare când alunecarea
de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluţiei fenomenelor în zonă.
- Informarea şi alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autorităţile publice locale şi de
comitetul local şi judeţean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni. La recepţionarea informării sau a
unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele
măsuri:
- Pregătirea evacuării persoanelor, instituţiilor şi bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite anticipat.
- Deconectarea, de către reprezentaţii autorizaţi - în caz de necesitate - a clădirilor de la sistemul de
alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte
negative;
- Sprijinirea formaţiilor de intervenţie ale comitetului local sau judeţean în acţiunile de oprire, diminuare sau
de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor şi construcţiilor, pentru micşorarea
efectelor distructive ale alunecării de teren.
- Desfăşurarea acţiunilor sub conducerea comitetului local sau judeţean; vor fi luate în considerare numai
sursele oficiale locale şi recomandările organelor în drept, evitându-se informaţiile bazate pe zvonuri.
- La recepţionarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul alunecării
de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri:
- Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua
lucruri inutile şi păstrând calmul.
- Respectarea regulilor de convieţuire în locurile sigure în care Comitetul judeţean/local, împreună cu
autorităţile locale cât şi Societatea de Cruce Roşie vor lua măsurile necesare adăpostirii şi desfăşurării vieţii.
- După stabilizarea alunecării de teren organele abilitate vor face o analiză a avariilor şi distrugerilor
provocate la construcţii şi bunuri. În funcţie de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de reparaţii
şi consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte
amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obţinerea despăgubirilor prin
sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecările de teren.
Întocmit
Responsabil SVSU
Inspector de protecție Civilă
Ref. Princ.
Vasile COȚOFREI
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Anexa nr. 12
Rețeaua de străzi municipale însumează 115 km.
Lista străzilor și podețelor (domeniul public al municipiului Fălticeni):
Nr.
crt.
1

Strada Republicii

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Strada Ana Ipătescu
Strada Mihai Eminescu
Strada Ion Creangă
Strada Maior Ioan
Strada Nicolae Bălcescu
Strada Cuza Vodă
Strada Nicolae Beldiceanu
Strada Ion Dragoslav
Strada Ştefan cel Mare
Strada Mihail Sadoveanu
Strada Buciumeni
Strada Eugen Lovinescu
Strada Caporal Popescu
Strada Dumbrava Minunată
Strada Voluntari
Strada Zorilor
Strada Caporal Ciofu
Strada Caporal Movileanu
Strada Sergent Sava
Strada Caporal Manolache
Strada Serpentina Buneşti
Strada Pleşeşti Gane
Strada Libertăţii
Strada 13 Decembrie
Strada Nada Florilor
Aleea Teilor
Strada Matei Millo
Strada Dimitrie Leonida
Strada Stadion Sportiv
Strada Nicu Gane
Strada Liliacului
Strada Dimitrie Hârlescu
Strada Halei
Strada 9 Mai
Strada Dogari
Strada 1 Mai
Strada Avram Iancu
Strada 2 Grăniceri
Strada Revoluţiei
Strada Sucevei
Strada Sublocotenent Grigoraş
Strada Răzeşilor
Strada Primăverii
Strada Pictor Aurel Băeşu
Strada Plutonier Iacob
Strada Livezilor
Strada Magazia Gării
Strada Câmpului
Strada Horticolei
Strada Nufărului
Strada Filaturii
Strada Plutonier Iordache
Strada Victoriei
Strada Muncii
Strada Nicolae Labiş
Strada Pictor Şoldănescu
Strada Soldat Zamfir

Denumire

Caracteristici
Lung. totală = 1145 m; S = 19380 mp ‐ asfalt + dale
L = 705 m asfalt + L = 440 m alee pietonală dalată
L = 1233 m; S = 8731mp; ‐ asfalt
L = 980 m; S = 11030 mp; ‐ asfalt
L = 2200 m; S = 21100 mp; ‐ asfalt
L = 1169 m; S = 7272 mp; ‐ asfalt
L = 150m;
S = 2100 mp; ‐ asfalt
L = 550m;
S = 3850 mp; ‐ asfalt
L = 470m;
S = 3290 mp; ‐ asfalt
L = 975;
S = 6825 mp; ‐ asfalt
L = 975 m; S = 6825 mp; ‐ asfalt
L = 990 m; S = 9790 mp; ‐ asfalt
L = 603 m; S = 5834 mp; ‐ asfalt
L = 215 m; S = 1505 mp; ‐ asfalt
L = 710 m; S = 4970 mp; ‐ asfalt
L = 1300 m; S = 9100 mp; ‐ asfalt
L = 470 m; S = 2718 mp; ‐ asfalt + balast
L = 1450 m; S = 7250 mp; - balast + asfalt
L = 1050 m; S = 4200 mp; - asfalt + balast
L = 860 m; S = 4300 mp; ‐ asfalt + balast
L = 510 m; S = 2550 mp; ‐ asfalt
L = 300 m; S = 1500 mp; ‐ asfalt
L = 512 m; S = 3584 mp; ‐ asfalt
L = 3700 m; S = 30130 mp; asfalt + balast + pavaj
L = 170 m; S = 850 mp; ‐ asfalt
L = 909 m; S = 6362 mp; ‐ beton + asfalt
L = 360 m; S = 2520 mp; ‐ asfalt
L = 1370 m; S = 6420 mp; ‐ asfalt
L = 700 m; S = 4900 mp; ‐ asfalt
L = 775 m; S = 5425 mp; ‐ asfalt
L = 385 m; S = 1800 mp; ‐ asfalt
L = 386 m; S = 2895 mp; ‐ asfalt
L = 70 m; S = 490 mp; ‐ asfalt
L = 249 m, S = 1623 mp; ‐ asfalt
L = 160 m; S = 1120 mp; ‐ asfalt
L = 506 m; S = 3542 mp; ‐ asfalt
L = 525 m; S = 4200 mp; ‐ asfalt
L = 647 m; S = 4529 mp; ‐ asfalt
L = 110 m; S = 715 mp; ‐ asfalt
L = 1360 m; S = 22903; ‐ asfalt
L = 377 m; S = 5274 mp; ‐ asfalt
L = 2992 m; S = 41888 mp; ‐ asfalt
L = 1235 m; S = 7410 mp; ‐ balast
L = 790 m; S = 5292 mp; ‐ balast
L = 415 m; S = 2490 mp; ‐ balast
L = 1150 m; S = 7450 mp; ‐ balast + asfalt
L = 3218 m; S = 15039 mp; ‐ balast
L = 845 m; S = 4225 mp; ‐ balast
L = 1580 m; S = 12260 mp; ‐ balast
L = 1200 m; S = 6000 mp; ‐ balast
L =1313 m; S = 7878 mp; ‐ balast
L = 3450 m; S = 17250 mp; ‐ balast
L = 673 m; S = 3483 mp; ‐ asfalt
L = 160 m; S = 1120 mp; ‐ asfalt
L = 723 m; S = 6504 mp; - asfalt + balast
L = 65 m;
S = 455 mp; ‐ balast
L = 80 m;
S = 400 mp; ‐ balast
L = 75 m;
S = 375 mp; ‐ balast
L = 505 m; S = 3788 mp; ‐ balast
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Strada Horia
Strada Cloşca
Strada Crişan
Strada Forestierului
Strada Gheorghe Doja
Strada Sergent Rusu
Strada Panduri
Strada Topitoriei
Strada Ţărancuţei
Strada Alexandru cel Bun
Strada Soldat Nedelcu
Strada Răsăritului
Strada Doboşari
Strada Halmului
Strada Islazului
Strada Petru Rareş
Strada Obor
Strada Izvor
Strada Botoşanilor
Strada Şcoala Domnească
Strada Păcii
Strada Unirii
Strada Broşteni
Strada Coteşti
Strada Plutonier Ghiniţă
Strada Caporal Diaconiţa
Strada Humorului
Strada Plugari
Strada Armatei
Strada Tudor Vladimirescu
Strada Şoldăneşti
Strada Antileşti
Strada Anton Holban
Strada Pietrari
Strada Spicului
Aleea Căminului
Aleea Nucului
Aleea Trandafirilor
Aleea Vasile Lovinescu
Aleea Eroilor
Aleea Pinului
Aleea Pictor Dimitrie Hârlescu
Aleea Maior Ioan Bl. 2 A
Aleea Maior Ioan bl.8C
Aleea Maior Ioan,bl.6
Aleea Maior Ioan Bl. 5‐7
Aleea Maior Ioan Bl 9 B
Aleea Maior Ioan Bl. 13‐15
Aleea Maior Ioan,nr.4
Aleea 2 Grăniceri ‐ Casa cărţii
Aleea 2 Grăniceri, Bl. 7
Aleea 2 Grăniceri Bl. 9
Aleea 2 Grăniceri, Bl. 11
Aleea 2 Grăniceri,Bl. 13
Aleea 2 Grăniceri Bl. 15, 17
Aleea 2 Grăniceri Bl. 17, 19
Aleea 2 Grăniceri Bl.1 9
Aleea 2 Grăniceri Bl. 21
Aleea 2 Grăniceri Bl. 21, 23
Aleea 2 Grăniceri Bl. 23
Aleea 2 Grăniceri Bl. 23, 25
Aleea 2 Grăniceri Bl. 25
Aleea 2 Grăniceri Bl. 27
Aleea 2 Grăniceri Bl. 29, 31, 51, 37, 39
Aleea 2 Grăniceri Bl. 31

L = 510 m; S = 3774 mp; ‐ balast
L = 541 m; S = 4328 mp; ‐ balast
L = 550 m; S = 3850 mp; ‐ balast
L = 705 m; S = 4935 mp; ‐ balast
L = 500 m; S = 2100 mp; ‐ balast
L = 530 m; S = 2558 mp; ‐ balast
L = 715 m; S = 4290 mp; ‐ balast
L = 650 m; S = 4550 mp; ‐ balast
L = 300 m; S =1710 mp; ‐ balast
L = 225 m; S = 2025 mp; ‐ balast
L = 60 m; S = 300 mp; ‐ balast
L = 930 m; S = 4650 mp; ‐ balast
L = 275 m; S = 1375 mp; ‐ balast
L = 260 m; S = 1300 mp; ‐ balast
L = 355 m; S = 1775 mp; ‐ balast
L = 135 m; S = 810 mp; ‐ balast
L = 140 m; S = 980 mp; ‐ asfalt
L = 420 m; S = 2100 mp; ‐ asfalt
L = 360 m; S = 3930 mp; ‐ asfalt
L = 101 m; S = 758 mp; ‐ asfalt
L = 560 m; S = 1960 mp; ‐ asfalt
L = 525 m; S = 3675 mp; ‐ pavele
L = 830 m; S = 5561 mp; ‐ asfalt
L = 390 m; S = 2730 mp; ‐ beton
L = 1863 m; S = 16150 mp; ‐ asfalt
L = 350 m; S = 1750 mp; ‐ asfalt
L = 775 m; S = 4273 mp; ‐ asfalt + balast
L = 200 m; S = 1757 mp; ‐ asfalt
L = 1285 m; S = 21640 mp; ‐ beton + asfalt
L = 1350 m; S = 10125 mp; - asfalt
L = 1400 m; S = 8000 mp; ‐ asfalt + balast
L = 1040 m; S = 5435 mp; ‐ asfalt + balast
L = 500 m; S = 2800 mp; ‐ asfalt
L = 500 m; S = 3150 mp; ‐ asfalt
L = 1325 m; S = 7660 mp; ‐ balast
L = 96 m;
S = 376 mp: ‐ asfalt
L = 219 m; S = 994 mp; ‐ asfalt
L = 530 m; S = 3086 mp; ‐ asfalt
L = 60 m;
S = 282 mp; ‐ asfalt
L = 130 m; S = 455 mp; ‐ asfalt
L = 780 m; S = 5460 mp; ‐ asfalt + balast
S = 1985 mp; asfalt
S = 438 mp; asfalt
S = 1507 mp; asfalt
S = 1836 mp; asfalt
S = 212 mp; asfalt
S = 175 mp; asfalt
S = 127 mp; asfalt
S = 612 mp; asfalt
S = 1098 mp; asfalt
S = 131 mp; asfalt
S = 96 mp; asfalt
S = 80 mp; asfalt
S = 20 mp; asfalt
S = 376 mp; asfalt
S = 150 mp; asfalt
S = 40 mp; asfalt
S = 50 mp; asfalt
S = 275 mp; asfalt
S = 40 mp; asfalt
S = 350 mp; asfalt
S = 60 mp; asfalt
S = 318 mp; asfalt
S = 450 mp; asfalt
S = 56 mp; asfalt
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Aleea 2 Grăniceri Bl. 39
Aleea 2 Grăniceri Bl. 31,33
Aleea 2 Grăniceri Bl. 33,35
Aleea 2 Grăniceri Bl. 41‐51
Aleea 2 Grăniceri Bl. 43‐41,51
Aleea 2 Grăniceri Bl. 43
Aleea 2 Grăniceri Bl. 44
Aleea 2 Grăniceri Bl. 45
Aleea 2 Grăniceri Bl. 41
Aleea 2 Grăniceri Bl. 8
Aleea 2 Grăniceri Bl. 6, CT
Aleea Nicolae Bălcescu
Aleea Lizucăi
Strada Vasile Ciurea
Strada Artur Gorovei
Strada Doctor Ioan Tatos
Strada Şomuzului
Strada George Grămadă
Pod beton
Pod beton
Pod beton
Pod beton
Pod beton
Pod beton
Pod beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Pod beton
Pod beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ tubular
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ tubular
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ beton

S = 81 mp; asfalt
S = 260 mp; asfalt
S = 82 mp; asfalt
S = 972 mp; asfalt
S = 473 mp; asfalt
S = 13 mp; asfalt
S = 27 mp; asfalt
S = 47 mp; asfalt
S = 300 mp; asfalt
S = 111mp; asfalt
S = 94 mp; asfalt
L = 160;
S = 480 mp; ‐ asfalt
L = 420;
S = 2100 mp; ‐ balast
L = 1000 m; S = 9000 mp; ‐ balast
L = 750 m; S = 3750 mp; balast
L = 730 m; S = 3285 mp; ‐ balast
L = 590 m; S = 4130 mp; ‐ beton
L = 430 m; S = 3440 mp; balast
Strada 2 Grăniceri L = 60 ml
Strada Sucevei
L = 40 ml
Strada Armatei
L = 12 ml
Strada Pleşeşti Gane L = 13 ml
Strada Şomuzului la Metadet L = 12 ml
Strada Şomuzului‐la Metadet L = 14 ml
Strada Gheorghe Doja L = 6 ml
Strada Nufărului L = 6ml
Strada Nufărului L = 6ml
Strada Nufărului L = 6ml
Strada Nufărului L = 6ml
Strada Răsăritului L = 6 ml
Strada Răsăritului L = 6 ml
Strada Islazului L = 6 ml
Strada Nufărului ‐ Horticolei L = 4,5 ml
Strada Horticolei
L = 6 ml
Strada Spicului
L = 6 ml
Strada Pleşeşti Gane L = 6 ml
Strada Câmpului
L = 8 ml
Strada Şoldăneşti
L = 6 ml
Strada Şoldăneşti
L = 6 ml
Strada Şoldăneşti
L = 6 ml
Strada Soldat Nedelcu L = 6 ml
Strada Antileşti L = 9 ml
Strada Antileşti L = 9 ml
Strada Antileşti L = 6 ml
Strada Antileşti L = 6 ml
Strada Sergent Rusu
L = 6 ml
Strada Sergent Rusu
L = 6 ml
Strada Sergent Rusu
L = 6 ml
Strada Caporal Movileanu L = 6 ml
Strada Caporal Movileanu L = 6 ml
Strada Caporal Manolache L = 6 ml
Strada Caporal Manolache L = 6 ml
Strada Caporal Ciofu L = 6 ml
Strada Caporal Ciofu L =6 ml
Strada Caporal Ciofu L = 6 ml
Strada Caporal Ciofu L = 6 ml
Strada Zorilor
L = 6 ml
Strada Zorilor
L = 6 ml
Strada Zorilor
L = 6 ml
Strada Zorilor
L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
Strada Plutonier Iacob L = 6 ml
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Podeţ beton
Podeţ beton
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Pod beton
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Podeţ tubular
Pod tuburi precomprimate
Pod beton
Pod beton

Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada
Strada

Plutonier Iacob L = 6 ml
Caporal Diaconiţa L = 6 ml
Humorului
L =6 ml
Humorului
L = 6 ml
Humorului
L = 6 ml
Subloc. Grigoraş L = 6 ml
Subloc. Grigoraş L = 6 ml
Subloc. Grigoraş L = 6 ml
Subloc. Grigoraş L = 6 ml
Răzeşilor
L = 6 ml
Răzeşilor
L = 6 ml
Dumbrava Minunată
Dumbrava Minunată
Dumbrava Minunată
Spicului
D ≤500
Şoldăneşti
D ≤500
Zorilor D ≤500
Zorilor D ≤500
Pictor Băeşu D≤500
Pictor Băeşu D≤500
Pictor Băeşu D≤500
Nufărului
L=12ml
Tudor Vladimirescu L=12m
Tudor Vladimirescu L=12m
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Anexa nr. 13

Administrația Bazinală de Apă SIRET – Regiunea de Nord

Evenimente istorice semnificative în municipiul Fălticeni din cadrul A.B.A. Siret 23

23

Evenimentele istorice semnificative la inundații au fost selectate în baza criteriilor hidrologice şi a criteriilor privind efectele negative ale inundaţiilor
asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică (stabilirea
criteriilor, a indicatorilor prag si analiza evenimentelor istorice a fost realizată în cadrul I.N.H.G.A.).
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Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în A.B.A. Siret
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Administrațiile Bazinale de Apă din cadrul Administrației Naționale „Apele Romane”
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Anexa nr. 14
Structura agenților economici privați și a domeniului de activitate 2014-2016
Nr.
crt.

DENUMIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LOVERS ROMÂNIA
MOTEXCO
DAQUARA
TEHNOCON
ART AMBIENT
ELBI
ALEVIA SRL
FORESTFALT SERVICII
PÂINE LA LARISA
BUZDEA COM
COLIPAN PRODCOM
ASTRA TEX
SIMOS COM
HAIDUCUL COM
BOTUȘANU COM
DEVER COM
ALI FRUCT
SANIMET COM SRL
TOPLINE
ROYAL CLUBINVEST
ROYAL GALAXI
DE LA ALFA LA OMEGA SERV
ARVA
ROGELYA PROD
BENATAV ROM
PESCOLIV
OCOLUL SILVIC PRIVAT FĂLTICENI
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR
ROMFOUR TUR
ROMFOUR EXPRES
EUROFRATELO
TRANSLOC
FALTIN SA
EURODESIGN FALTICENI

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

TRIO NEC
METAL GLASS
SC PLEXI-MET SRL
GOSCOM SA
MARINADEN
INSCOM
PHARMAPLUS
FARMACIA TANIA SRL
DOCTOR LUNGU
ALMA CLINIC
AUTOXOR
AUTO FLORIN
SERVOCON
MATADOR COM SRL
BIYU SRL (terasa VICE)
Pensiuni și Hoteluri
Restaurante și Săli de de evenimente
Service Reparații Auto
Societăți de cablu și telecomunicații
Șoferi, curierat și distribuție echipamente,
produse, materiale

DOMENIUL DE ACTIVITATE
confecții textile
confecții textile
construcții
construcții
CONSTRUCȚII
Construcții, reparații drumuri, poduri
producție medicamente
prelucrarea primară a lemnului
panificație
panificație
panificație
panificație
comerț
comerț
comerț
comerț
comerț
comerț
comerț
jocuri de noroc
jocuri de noroc
prelucrarea lemnului
prelucrarea lemnului
procesare carne
fabricarea echipamentelor electrice
piscicultură
forestier
transporturi
transporturi
transporturi
transport
filatură
tâmplărie de aluminiu și pvc, feronerie, jaluzele și
rulouri
tâmplărie pvc
tâmplărie pvc
prelucrarea plăcilor de polimetacrilat de metil
salubritate
Producător mobilier din PAL melaminat și binale
instalații
farmacie
farmacie
medicină
medicină
instruire auto
instruire auto
service auto
restaurant, hotel
restaurant
restaurant, hotel
Restaurant, terase
Reparații autovehicule
Serviciu clienți
Serviciu clienți
Total persoane angajate (apx.)

NUMĂR
DE
ANGAJAȚI
412
272
203
33
20
20
148
90
76
50
29
29
69
66
62
40
27
20
6
65
28
64
29
60
52
27
27
49
45
24
20
9
42
26
24
23
12
36
24
31
22
26
21
14
9
8
7
16
15
20
20
50
12
43
6135
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Anexa nr. 9

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL A COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECTURA JUDEŢULUI SUCEAVA – Tel: 0230/218000, 0230/218014;
Fax: 0230/218024: 0230522784; 0230/523455;
Grupul de Suport Tehnic pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale
prin S.G.A. SUCEAVA

Centrul Operativ al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Bucovina” Suceava – (I.S.U.
„Bucovina” Suceava)
Secretariatul Tehnic Permanent

Tel. 0230/216835; 0230.221045;
0330.401142; Fax 0230/523467
e-mail: sgasv@das.rowater.ro

al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă
Tel. 0230/524426; Fax 0230/524432
e-mail: stp@pompierisv.ro

Postul pluviometric
Acumulare Şomuz
II Moara

Obiective locale

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ FĂLTICENI
tel: 0230/542056
fax: 0230/544942
email: falticeni@falticeni.ro - PRIMĂRIE
email: protectiecivila.falticeni@gmail.com – SVSU și PC
site: www.falticeni.ro

ACUMULĂRI:
SC Pescoliv SA:
Șomuz 1
Șomuz 2
Pocoleni

STAŢIA EPURARE
SC ACET - Agenția FL
Tel. 0230.541611
Tel: 0734-739966

.
Etc.
.
POLIŢIA
MUNICIPALĂ
tel: 0230.541223
fax: 0230.545722

DIRECȚIA DE
POLIŢIE
LOCALĂ A
PRIMĂRIEI
tel. 0230.542056
tel: 0757-026446

DETAȘAMENTUL
6 DE JANDARMI
tel. 0230.540707
Tel: 0747-022383

SC ACET SA
- AGENȚIA
FĂLTICENI
tel. 0230.523117
0722.675870
0740.034249
tel: 0734-739654

email:
agentia.falticeni@acetsv.ro

Notă:

STAȚIA BAIA 3 - Staţia de suprafață, de captare și tratare pentru potabilizarea apei, aparținând domeniului public al mun.
Fălticeni, specificat în lista anexă cu „INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni”, conf.
anexa 4, punctul b) Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente din HG nr. 1357/ 2001, astfel: (nr. poziție înregistrare –
218; cod de clasificare – 1.8.3.; denumire bun – stație de captare din râuri; anul dării în folosință – 1981; situație juridică actuală –
aparține domeniului public al mun. Fălticeni, conform HCL nr. 101/2008; cu valoare de inventar - 7912205.55 lei.
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Anexa nr. 10
SCHEMA DE AVERTIZARE, ALARMARE A SALARIAŢILOR ŞI POPULAŢIEI
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
F 1001

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” SUCEAVA
e-mail:
Staţie radio Tel: 0230/524426 Fax: 0230/524432
SMS
situatii.urgenţă@prefecturasuceava
112
-----------

Structuri care monitorizează sursele
de risc
POLITIE:Tel. 0230.541.223; Fax.0230-545.722
APM
- 0230.514056 0230.514056
SGA
- 0230.221045 0230.523467
DSV
- 0230.522848 0230.520216
DSP
- 0230.514557 0230.515089

C+10’

A
V
E
R
T
I
Z
A
R
E

C+0’

dispecerat@pompierisv.ro
isusuceava@yahoo.com

C+0’

C+0’

POPULAȚIE

C+n’

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI
e-mail:
SMS
F 1001
Staţie radio
Tel:
Fax:
falticeni@falticeni.ro
0230/542056 0230/544942

Persoana: Gafincu Grigore
Mijloc de transmitere: telefonic

Persoana: Mihai Dumitru
Mijloc de transmitere: telefonic
Persoana: Irimia Gheorghe
Mijloc de transmitere: telefonic

- Poliţie Municipiu
- tel. 0230-541.223; fax. 0230.545.722
- SGA SV
- tel. 0230.221045; 0230.216.835, fax 0230.523467
- Spitalul Municipal - tel./fax 0230.541293; 0752126602; 0752126620
- Colegiul Tehnic „M. Băcescu” - tel. 0230.543.333; 0230-541361;
INSTITUŢII
- Col. Național „Nicu Gane”
- tel. 0230-541227; 0230.541429
PUBLICE
- Col. Agricol „V-ile. Lovinescu” - tel. 0230-541215; 0230.543491
- Muzeul de Artă „Ion Irimescu” - tel. 0230-541370
- Centrul Cultural „G.V. Birlic” - tel. 0230-542603

OPERATORI
ECONOMICI
PUBLICE

POLIȚIE

Post TV local
Nu există

Post Radio
local
Nu

Staţie radio
amplificare
proprie
Maşina poliţiei

- Staţia carburant OMV tel. 0230-541493
- Staţia carburant SEVERIN, autogară - tel. 0230-545758
- Autogara ROMFOUR tel. 0230.540390
- S.C. Piscoliv S.R.L. tel. 0230-542284
- S.C. Foresfalt S.R.L. tel. 0230-541096
- S.C. Intermobila SA tel. 0230-544070
- S.C. Bucovina SA tel. 0230-541129
- S.C. ACET SA Ag. Fălticeni - tel. 0230-541611; 0734.739945
- S.C. ELBI S.A. tel. 0230-540795
- S.C. Faltin SA tel. 0230-541382
- S.C. TEHNOCON SA
tel. 0230.540792; 0744.965394
- SC Pleximet SRL
tel. 0230.544.881
- Cartierul Ţarna Mare
- Cartierul Ţarna Mică
- Cartierul Şoldăneşti

Sirenă
electronică
Nu există

Curieri
(Consilieri)
1.
2.

Panouri
publicitare
La primărie

Poliţia
locală
- 3 poliţişti
locali

......

ALARMARE
4(patru) Sirene electrice - 5,5 kw
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)

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
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Anexa nr. 17
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Anexa nr. 17a
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Anexa nr. 18
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Anexa nr. 19
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Anexa nr. 20
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