RAIONUL DE INTERVENŢIE
DETAŞAMENTUL DE POMPIERI TG. NEAMŢ
- are repartizat un raion de intervenţie cu o suprafaţă de 186.000 ha, care cuprinde 1 oraş, 21 comune şi
101 sate, cu un total de peste 42.314 gospodării cetăţeneşti şi locuinţe şi o populaţie de 125.738 locuitori, în raionul
de intervenţie se află:
- 3 Staţiuni – Durău, Oglinzi, Bălţăteşti
- 5 Ocoale silvice – Tg. Neamţ, Văratic, Pipirig, Galu, Ceahlău, Borca;
- 7 Mânăstiri – Agapia, Vărate, Neamţ, Secu, Sihăstrie, Petru Vodă, Durău;
- 17 schituri – desfăşoară activitatea pe lângă mânăstiri;
- GARDA NR. 1 DE INTERVENŢIE TÂRGU NEAMŢ:
- are repartizat un raion de intervenţie ce cuprinde:
- Oraşul Tg. Neamţ;
- Comunele : Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Ghindăoani,
Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Răuceşti, Timişeşti, Ţibucani,
Urecheni, Vînători-Neamţ.
- GARDA NR. 2 DE INTERVENŢIE POIANA TEIULUI:
- are repartizat un raion de intervenţie ce cuprinde:
- Comunele : Borca, Ceahlău, Farcaşa, Grinţieşi, Hangu, Poiana Teiului.
SERVICII VOLUNTARE CU CARE COOPEREAZĂ
- toate localităţile din raionul de intervenţii au înfiinţate servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă;
Servicii voluntare dotate cu autospeciale:
- SVSU Pipirig
– MERCEDES 1626 AK;
- SVSU Păstrăveni – SCANIA;
- SVSU Borca – 1 APCT R 8135;
- SVSU Hangu – 1 APCT R 8135;
PRINCIPALELE SURSE DE RISC DIN RAIONUL DE INTERVENŢIE:
a) incendii – produse la gospodăriile populaţiei, instituţii, agenţi economici şi fondul forestier;
cutremure de pământ - cu epicentru în zona Vrancea, care se pot manifesta cu intensităţi de până la VII
grade pe scara Mercalli, la vest de aliniamentul Tg. Neamţ – Bicaz şi peste VII grade la est de acest aliniament;
b) inundaţii – datorate precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice deosebite, produse pe
cursurile de apă sau pe torente, care pot afecta toate localităţile din raionul de intervenţie al subunităţii;
c) alunecări de teren :
- zone cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren se găsesc pe teritoriul următoarelor
localităţi : Păstrăveni, Răuceşti şi Urecheni;
- zone cu potenţial mediu de producere a alunecărilor de teren se găsesc pe
teritoriul următoarelor localităţi : Agapia, Bălţăteşti, Borca, Ceahlău, Farcaşa, Hangu, Pipirig şi P. Teiului;
d) fenomene meteorologice periculoase :
- ploi cu caracter de aversă – mai frecvente în zonele Tg. Neamţ şi P. Teiului;
- grindină – pe direcţia Tg. Neamţ - Păstrăveni;
- ninsori abundente şi viscolite – blochează circulaţia autoo, în special pe traseele Tg. Neamţ –
Petricani; Tg. Neam – Brusturi; Tg. Neam – Agapia; Petru Vodă – Pluton, Farcaşa - Borca;
e) intensificări ale vântului cu aspect de tornadă – Tg. Neamţ; Ceahlău, Grinţieşi şi Poiana Teiului;
f) accidente chimice - se pot produce ca urmare a transportului unor încărcături periculoase;

