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CAPITOLUL I  

 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

Secţiunea a – 1 – a  Defininiţie, scop, obiective 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde 
riscurile potenţiale identificate la nivelul municipiului Bacău, măsurile, acţiunile şi resursele 
necesare pentru managementul riscurilor respective. 
 Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a 
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de 
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, 
adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
 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 
 Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 
potrivit legii, au atribuţii 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. 
 După elaborare şi aprobare, PAAR se pune la dispoziţia secretariatului tehnic al 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, iar extrase din din documentul respectiv se transmit 
celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare 
de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile care le privesc, conţinutul 
planului şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice. 
 Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, 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 municipiul Bacău au obligaţia de a pune la dispoziţie comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii 
PAAR. 
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2.1. Acte normative de referinţă 
 

Prevederi legale şi cerinţe specifice activităţii desfăşurate 
Ordonanta de Urgenta privind regimul starii de asediu si regimul 
starii de urgenta, aprobată prin Legea nr.453 din 2004 OUG nr.1/1999 

Ordonanţa de Urgenţă privind infiintarea formatiunilor de protectie 
civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, modificată prin 
OUG nr.179/2000; modificată prin OG nr.88/2001; aprobată prin 
Legea nr.448/2001 

OUG nr.14/2000  

Ordonanţa privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea 
nr.363/2002; modificată şi completată prin OUG nr. 25/2004; 
modificată şi completată prin OUG nr.191/2005 

OG nr.88/2001  

Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată cu : 
OUG nr.74/2001; Legea nr.216/2002; Legea nr.141/2004; Legea 
nr.286/2006 

Legea nr.215/2001 

Legea voluntariatului, modificată şi completată prin OG nr.58/2002; 
modificată şi completată prin Legea nr.339/2006; republicată în 2007 Legea nr. 195/2001 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru 
intervenţie de urgenţă în caz de dezastru 

Legea nr.448/2001 

Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului, 
aprobată prin Legea nr.629/2002  OG nr.58/2002 

Legea privind aprobarea OG nr.58/2002 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.195/2001 Legea nr.629/2002 

Hotararea pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor 
de protectie individuala a cetatenilor HG nr.501/2002 

Legea pentru aprobarea OG nr.88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă 

Legea nr.363/2002 

Ordonanţă de Urgenţă privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr. 15/2005 OUG nr.21/2004  

Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, 
aprobată prin Legea nr.329/2004 

OUG nr. 25/2004  

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 

Legea nr.329/2004 

Hotărârea pentru aprobarea Programului Naţional de Management al 
Riscului Seismic HG nr.372/2004 

Hotărârea privind organizarea si functionarea Comitetului National 
pentru Situatii de Urgenta HG nr.1489/2004 

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii 
de Urgenta, modificată şi completată cu HG nr.1514/2005; 
modificată prin H.G. nr.1648/2006 

HG nr.1490/2004  

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura HG nr.1491/2004 
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organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si 
centrelor operative pentru situatii de urgenta 
Hotărârea privind principiile de organizare, functionarea si atributiile 
serviciilor de urgenta profesioniste HG nr.1492/2004 

Hotărârea pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin 
pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si 
organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta 

HG nr.2288/2004 

Ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al 
municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă 

OMAI nr.370/2004 

Legea privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea 
nr.212/2006; Legea nr. 241/2007, republicată în 2008 Legea nr.481/2004  

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta 

Legea nr.453 din 
2004 

Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
pentru situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Legea nr.155/2006 

OUG nr.191/2005 

Ordinul pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea 
salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat 
cu Ordinul 786/2005 

OMAI nr.712/2005  

Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
administraţiei şi internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă 

OMAI nr.786/2005 

Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 
riscului la inundaţii HG nr.1854/2005 

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 
alunecări de teren 

O.MTCT-MAI 
nr.1995/1160 din 

2005/2006 
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari 
accidentale 

O.MAI-MMGA nr. 
638/420 din 2005 

Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă HG nr.547/2005 
Hotărârea pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a 
celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată cu HG 
nr.37/2006 

HG nr.560/2005  

Hotărârea pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se 
identifica personalul şi se marcheaza mijloacele tehnice, adăposturile, 
alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate 
specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei 
civile 

HG nr.630/2005 

Hotarârea privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de 
conflict armat HG nr.1222/2005 

Hotarârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

HG nr.1514/2005 
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Hotărârea pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare HG nr.1579/2005 
Hotarârea privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de 
Asigurare la Dezastre, modificat prin H.G. nr.105/2006 HG nr.1669/2005 

Hotărârea pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici 
din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri 
specifice 

HG nr.642/2005 

Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta Legea nr.15/2005 

Ordinul privind comunicarea principalelor caracteristici ale 
cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, 
a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure 

O.MAI-MTCT 
nr.708/923 din 2005 

Ordinul pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenta, modificat prin ordinul nr.195/2007 

OMAI nr.718/2005 

Ordinul privind evidenta, gestionarea, depozitarea şi distribuirea 
ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de 
urgenta 

OMAI nr.735/2005 

Ordinul privind instituirea serviciului de permanenta la toate 
primăriile din zona de risc în caz de iminenta a producerii unor 
situaţii de urgenta 

OMAI nr.736/2005 

Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional 
integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei OMAI nr.886/2005 

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă, modificat prin Ordinul nr.217/2007 

OMAI nr.1474/2006 

Hotărârea pentru modificarea alin.(3) al art.4 din H.G. nr.1669/2005 
privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare 
la Dezastre 

HG nr.105/2006 

Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.191/2005 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă 

Legea nr.155/2006 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 
nr.195/2001 Legea nr.339/2006 

Ordinul pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă  OMAI nr.1184/2006 

Hotărârea privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului 
nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a 
celor la care se amenajează puncte de comandă 

HG nr.37/2006 

Ordinul privind metodologia de întocmire a planului de evacuare în 
situaţii de conflict armat OMAI nr.1352/2006 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.481/2004 privind 
protecţia civilă Legea nr.212/2006 

Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, 
repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie 
civilă 

OMAI nr.1180/2006 

Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi OMAI nr.1.494/2006 
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funcţionarea taberelor pentru sinistrati în situaţii de urgenta 
Ordinul pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor 
şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice 

O.MMGA-MAI 
nr.823/1427 din 2006 

Ordinul pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a 
Programului naţional de educaţie antiseismica a elevilor 

O.MAI-MTCT-
MEdC nr.1.508 

/2058/5709 din 2006 
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi 
gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, 
a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în 
domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi 
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a 
incendiilor de pădure situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de 
pădure 

O.MAPDR-MAI 
nr.551/1475 din 2006 

Ordinul pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii 
de protecţie civilă 

OMAI nr.1259/2006 

Hotărârea privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă 

HG nr.1648 din 2006 

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă 

OMAI nr.160/2007 

Ordinul pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
constituirea , incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii 
de urgenta 

OMAI nr.158/2007 

Ordinul 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 

OMAI nr.132/ 
2007 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative privind 
modificarea şi completarea ordinului ministrului administraţiei şi 
internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă 

OMIRA nr.195/2007 

Ordinul privind modificarea ordinului nr.1474/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a 
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

OMIRA nr.217/2007 

Ordinul privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea 
acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora 
de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, 
respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile 
de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate 
asupra populaţiei 

O.MIRA-MSP-
MMFES-MMDD 

nr.247/1235/631/1130 
din 2007 

Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă 

OMIRA nr.195 din 
2007 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind HG nr.932/2007 
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finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru 
cutremure şi alunecări de teren                                                                 
Hotărârea privind controlul asupra pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanţe periculoase 

HG nr. 804/2007 

Prevederi legale şi cerinţe în domeniul protecţiei mediului : legi, ordine, HG, autorizaţii, 
avize, acorduri încheiate cu autorităţile, regulamente, contracte, convenţii, protocoale 
Ordinul pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al 
transportului deşeurilor pe teritoriul României, modificat de Ordinul 
986/2006 

O.MAPAM-MTCT-
MEC nr. 2/211/118 

din 2004 
Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea 
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate 
substanţe periculoase 

OMAI nr.647/2005 

Ordinul privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea 
datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice OMAI nr.683/2005 

Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau 
urgenţă radiologică 

OMAI nr.684/2005 

Hotărârea privind controlul asupra pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanţe periculoase HG nr. 804/2007 

Protocol - cadru de colaborare privind derularea de acţiuni de suport 
în cazuri de urgenţă pentru categoriile defavorizate din municipiul 
Bacău încheiat între Consiliul Local Bacău - Serviciul Public de 
Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Roşie Filiala Bacău, 
Asociaţia Caritas Bacău, Primăria Municipiului Bacău – 
Compartimentul Protecţie Civilă, Fundaţia de Sprijin Comunitar 
Bacău 

Protocol – cadru de 
colaborare nr.36576 

din 03.09.2007 

Protocol de colaborare în vederea atenuării efectelor temperaturilor 
ridicate asupra populaţiei încheiat între Primăria Municipiului Bacău 
– Compartimentul de Protecţie Civilă, ISUJ Bacău, Consiliul Local 
Bacău – Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritatea de 
Sănătate Publică a Judeţului Bacău 

Protocol de 
colaborare nr.8982 

din 02.07.2008 

  
2.2. Structuri organizatorice implicate 
 Structura de management în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului 
Bacău este Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă, care are în componenţă un preşedinte, 
un vicepreşedinte, membri şi consultanţi, constituit prin dispoziţie de primar. 
 Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă este constituit la nivelul 
municipiului prin dispoziţie de primar Centrul Operativ cu activitate temporară. 
 O altă structură organizată la nivelul municipiului este Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă. 
 Faţă de aceste structuri organizate la nivel local în unitatea administrativ- teritorială a 
municipiului Bacău sunt organizate servicii private pentru situaţii de urgenţă în cadrul 
operatorilor economici şi instituţiilor publice la care Comitetul Local Pentru Situaţii de 
Urgenţă poate solicita sprijin la nevoie.  

În cadrul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al 
Judeţului Bacău au constituite servicii profesioniste pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă care pot interveni funcţie de capacitatea de răspuns pentru prevenirea, limitarea şi 
înlăturarea urmărilor producerii unor riscuri teritoriale. 
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2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în 
domeniu 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi 
coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării 
de normalitate. 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă are în compunere: 
a) comitete pentru situaţii de urgenţă; 
b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
c) Servicii publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 
d) Centre operative pentru situaţii de urgenţă; 
e) Comandantul acţiunii. 
Autorităţile şi organismele din componenţa Sistemului Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă cooperează, în exercitarea atribuţiilor specifice, atât între ele, cât şi cu 
alte instituţii şi organisme din afara acestuia, din ţară sau din străinătate, guvernamentale sau 
neguvernamentale. 

Situaţia de urgenţă este un eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin 
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 
adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul 
unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale: 
a) informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora; 
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 
urmăresc îndeplinirea lor; 

c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale; 

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) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele 
şi organele abilitate. 

Centrul Operativ asigură Secretariatul tehnic al comitetului şi îndeplineşte  
următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea ordinii 
de zi; 

b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului pentru Situaţii de 
Urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestui comitet; 

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; 
e) asigură multiplicarea documentelor emise de comitetul local şi difuzarea lor 

autorităţilor interesate; 
f) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii 

hotărârilor adoptate; 
g) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale comitetului local; 
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h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă; 

i) gestionează documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul 

Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului 
Bacău; 

k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
 

 CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE 

 
 

Secţiunea a 1-a  Amplasare geografică şi relief 
 

a) Suprafaţă, vecinătăţi : 
Suprafaţa 

 
Nr.  
crt. Teritoriul administrativ Total suprafaţă în 

administraţie  (ha.) 
1 mun. Bacau 4318 

 
Oraşul Bacău, a crescut în suprafaţă de la 342 ha (1980) la 769 ha în 1912. După 

această dată suprafaţa Bacăului a crescut tentacular prin includerea în administraţia urbană a 
localităţilor învecinate – târgul Podul de Fier, comuna Şerbăneşti şi Gherăieşti. 
          În anul 1922 s-a început construcţia cartierului C.F.R. (30 ha în 400 parcela) de la vest 
de aliniamentul căilor ferate. 
          Prin decretul nr.4/1036, la date de 7 decembrie 1929, Bacău a fost declarat municipiu, 
care se păstrează şi astăzi. Intrând într-o altă perioadă de transformări urbanistice, urmărindu-se 
compactarea oraşului prin utilizarea cât mai completă a terenurilor din perimetrul construibil, 
prin noile construcţii realizate. 
          În anul 1950 satul Domniţa Maria a trecut în subordinea municipiului, astfel că oraşul s-a 
extins spre sud preluînd şi localitatea Izvoarele, care a accentuat profilul liniar legat de axa 
Bacău Focşani şi râul Bistriţa. 
          În anul 1968 prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
R.S.R. s-au desfiinţat raioanele şi regiunile şi s-au înfiinţat judeţele, respectiv judeţul Bacău, 
trecând în subordinea administrativă a Municipiului Bacău, comunele : Hemeiuşi, Letea 
Veche, Măgura şi Mărgineni denumite şi comune suburbane ca unităţi administrativ-teritoriale 
distincte. 
          După 20 de ani aceste comune au trecut din subordinea administrativă a judeţului Bacău, 
prin Decretul Lege nr.2/1989 datorită înfăptuirii revoluţiei din decembrie 1989. 
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 Dezvoltarea municipiului Bacău din punct de vedere urbanistic se realizează potrivit 
Planului Urbanistic General (P.U.G.) aprobat prin Hotărârea nr.38/31.03.2000 a Consiliului 
Local Bacău. 
 În aceşti ani după revoluţia din decembrie 1989, s-au construit în municipiul Bacău, 
clădiri industriale, bancare, comerciale şi de prestări servicii, iar altele existente au fost 
reabilitate. Exemplu : Clădirea Albastră; Clădirea Universităţii „George Bacovia”, Banc – Post; 
Banca de Dezvoltare; Banca Comercială; Bancorex; Catedrala Catolică şi se găseşte în curs de 
execuţie Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului” Bacău. Aeroportul Bacău a fost declarat 
„Aeroport internaţional”. 
 Se prognozează extinderea periurbană a municipiului Bacău, cu 18 comune, fapt care 
va atrage după sine noi reglementări urbanistice, potrivit cu mărirea suprafeţei teritoriului 
municipiului Bacău şi a populaţiei acestuia. 
 Noi zone de locuinţe, unifamiliale sau colective cuplate, sunt în curs de construire, iar 
altele vor demara în zone cu această destinaţie, cum ar fi : Gherăieşti, Şerbăneşti, zona de nord 
(Depoului).  
 Se dezvoltă şi zona industrială, mai ales către partea de sud a oraşului, către localitatea 
Nicolae Bălcescu, respectiv strada Republicii. 
 Distanţele faţă de alte localităţi sunt : Bucureşti – 289 km, Braşov – 182 km, Piatra 
Neamţ – 60 km, Suceava – 149 km, Iaşi – 128 km, Vaslui – 83 km, Oneşti – 56 km, Focşani – 
108 km. 
 Suprafaţa intravilanului - ca urmare a ritmului de construcţii industriale, de locuinţe, 
edificii social-culturale şi sportive, suprafaţa intravilanului municipiului Bacău a atins 1737 ha, 
iar datorită construcţiilor pe verticală oraşul şi-a schimbat fizionomia şi zonarea funcţională 
internă. Suprafaţa intravilanului se împarte astfel: 

- 859,24 ha – zonă de locuinţe; 
- 535,68 ha – zonă industrială; 
-  65,54 ha – spaţii verzi şi zonă de agrement. 

 Suprafaţa teritoriului administrativ al Municipiului Bacău este de 41 Km.p. 
 

 Vecinătăţi 
 

Nr.  
crt. Teritoriul administrativ Vecini 

1 mun. Bacau Mărgineni,Măgura,Luizi Călugăra,N.Bălcescu, Letea Veche, 
Săuceşti, Bereşti Bistriţa, Hemeiuş 

 
b) Forme de relief, specificităţi, influenţe : 
 

Forme de relief 
 

Altitudinea reliefului scade de la vest spre est şi cuprinde forme de la culmi montane, la 
dealuri subcarpatice şi de podiş. 

Relieful montan ocupă treimea vestică a judeţului şi aparţine Subregiunii Carpaţilor 
Moldo-Transilvani (grupării Munţilor Trotuşului, subunităţilor Munţilor Tarcău, Goşmanu şi 
Berzunţ - la nord de râul Trotuş - Munţilor Ciucului şi Nemirei, până la Valea Oituz, iar între 
văile Oituzului şi Caşinului, Munţilor Vrancei). Ultima grupă aparţine regiunii geo-
morfologice a Carpaţilor de Curbură. 
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Grupa Munţilor Trotuşului şi a Vrancei, din punct de vedere geologic se încadrează în 
zona flişului carpatic; prezintă o tectonică frământată şi complexă, numeroase falii şi fracturi 
cu o mare extindere a pânzelor de Ceahlău şi de Tarcău, cutele fiind deversate spre est. 

Atât structura şi litologia, cât şi puternica fragmentare a reliefului au determinat 
paralelismul culmilor şi a văilor. 

Valea Trotuşului fragmentează masa muntoasă: la nord fiind Munţii Tarcăului, Goşmanu 
şi Berzunţ, iar la sud Munţii Ciucului, Nemirei şi Vrancei. Valea Trotuşului şi celelalte văi care 
străbat relieful montan prezintă alternanţe de sectoare înguste şi sectoare de lărgire. 

Aspectul general este de munţi şi muncei cu altitudini medii de 1100 - 1300m, cu 
orientare generală a culmilor pe direcţie N.N.V. - S.S.E. În nord-vestul judeţului, la vest de râul 
Tărhăuş se află flişul intern (cretacic), altitudinea maximă ajungând în Vârful Capătă la 1555 
m. Pe teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară partea sudică a Munţilor Tarcău, începând cu 
vârful cel mai înalt, Grinduş, 1664 m. Localnicii numesc această parte Culmea Grinduşului. 
Munţii Tarcău sunt alcătuiţi din formaţiuni de fliş datând din cretacic şi până în oligocen. 
Pânza de Tarcău este cea mai reprezentativă unitate structurală ce menţine altitudinile cele mai 
mari. Culmea Grinduşului urmăreşte anticlinalul major format din gresie de Tarcău. Văile sunt 
adânci şi înguste, prezentând frecvente strangulări. Se observă creste şi sectoare de creastă de 
tip hoghback. Nici un râu sau afluent al Tărhăuşului, Agăşului sau Camâncăi nu străbat 
Culmea Grinduşului. 

La est de valea Camâncăi altitudinea descreşte de la vest la est şi culmile aparţin părţii 
sudice a Munţilor Goşmanu. Versanţii văilor sunt degradaţi de alunecări. 

Între valea Camânca şi Asău se găseşte Culmea Preluca Tâlharului-Aluniş (cu altitudini 
de peste 1300 m), iar între valea Asăului şi valea Tazlăului Sărat se desfăşoară Culmea 
Geamănă (altitudine maximă în Vârful Cracul Geamăna, 1441m). Munţii Goşmanu aparţin 
structurii unui anticlinal alcătuit din formaţiuni paleogene. Înşeuările au un caracter transversal. 
La est de valea Tazlăului, Munceii Uture au înălţimi de 1065 m în nord, în Vârful Bâtca 
Rugilor şi 975 m în Vârful Stogul de Piatră. La est de Tazlăul Sărat, flişul încalecă un 
fundament miocen . 

Dincolo de şeaua de la Moineşti, relieful montan este reprezentat de Culmea Berzunţ care 
din punct de vedere geologic coincide cu fruntea pânzei de Tarcău. Datorită versanţilor 
puternic înclinaţi această culme apare clar exprimată în peisaj. Versantul răsăritean, mai abrupt, 
este reprezentat printr-un hoghback. 

Pe teritoriul judeţului Bacău, între Valea Trotuşului şi a Uzului se găseşte partea sud-
estică a Munţilor Ciucului. Aceştia sunt puternic fragmentaţi datorită situării în zona lăsării 
axiale. Spre Valea Trotuşului, din aceşti munţi, se îndreaptă pinteni tentaculari, despărţiţi de 
văile Sulta şi Ciobănuş. Altitudinile cele mai mari sunt în vârful Soiul (1553 m) şi în Vârful 
Cărunta (1517 m). Aceşti pinteni sunt alcătuiţi din gresii cretacic-paleogene. Formele 
structurale şi-au pierdut caracterul iniţial de culmi orientate nord-sud, datorită străpungerii lor 
de afluenţii de pe dreapta Trotuşului. 

Între râurile Uz şi Oituz, în zona de maximă lăsare axială este situată partea estică a 
Munţilor Nemira (Vârful Nemira, 1648 m). Culmea principală are direcţia nord-sud şi 
corespunde cu axul unui sinclinal al pânzei de Tarcău, altitudinile depăşesc 1600 m (vârful 
Şandru Mare, 1639 m). Spre est, între numeroşii afluenţi de pe dreapta Trotuşului, se desprind 
culmi largi cu altitudini cuprinse între 1000 şi 700 m. 

Depresiunea tectonică Dărmăneşti s-a format în sarmaţian prin prăbuşirea unei părţi din 
flişul median extern. Fundamentul este alcătuit din depozite senoniene, eocene şi oligocene. În 
depozitele de fundament (eocene şi oligocene) se găsesc zăcămintele de petrol şi gaze naturale 
(în sudul depresiunii), precum şi cele sarmaţiene şi meoţiene (în partea estică şi central-estică). 



NESECRET 

 13 

Depresiunea se întinde între Moineşti şi sudul Dofteanei, având o lungime de aproximativ 
26 km şi o lăţime maximă de 12 km. Spre nord şi spre est depresiunea este compartimentată de 
pinteni de gresie dură eocenă care coboară sub 700 m altitudine absolută. 

Depozitele bazinului cuprind orizonturi distincte aparţinând sarmaţianului şi meoţianului; 
fiind compartimentat, în sarmaţian a fost sedimentat în condiţii diferite. În cuveta Văsieşti-
Dărmăneşti-Dofteana, pe flancul estic s-au format zăcăminte de cărbuni. În cuvetele Asău, 
Lapoş, Sălătruc, Lăloaia, Galion, straturile de cărbune s-au depus pe toată suprafaţa 
sinclinalelor. 

Peste sarmaţian, în continuitate de sedimentare se găseşte meoţianul; acesta conţine 
cantităţi mici de cărbune. Cuaternarul este reprezentat de grohotişuri, argile, nisipuri şi 
prundişuri. De liniile dislocaţiei de la contactul depresiunii cu paleogenul carpatic este legată 
marea frecvenţă a izvoarelor mineralizate. 

Relieful sculptural de eroziune şi de denudaţie cuprinde interfluvii sculpturale şi versanţi 
deluviali, iar cel de acumulare fluvio-denudaţională - terase, albii majore, glacisuri şi conuri de 
dejecţie. În apropiere de Târgu Ocna, valea se îngustează într-un scurt defileu - cel de la 
Cireşoaia. 

La sud de linia tectonică şi morfologică ce coincide cu Valea Oituzului până la valea 
Caşinului se desfăşoară extremitatea nord-estică a Munţilor Vrancei. În structura lor geologică 
domină formaţiunile eocene (în faciesul gresiei de Tarcău) şi cele oligocene (în faciesul 
bituminos cu gresie de Kliwa). Culmea principală se află la limita dintre judeţele Covasna, 
Vrancea şi Bacău, având altitudinile de 1139 m în vârful Dobrii şi 1348 în Vârful Zboina 
Neagră. Din această culme principală continuă, între râul Oituz şi izvoarele Caşinului, se 
desprinde o culme secundară. Celelalte culmi sunt scurte (Măgura Caşinului, 1163 m). 

Valea Trotuşului, în aval de Ghimeş-Făget, străbate aproape transversal unităţile flişului 
prezentându-se sub forma unei alternanţe de bazine depresionare cu sectoare care dobândesc 
aspect de defileu. În aval de localitatea Straja, valea se lărgeşte mult, pătrunzând în 
Depresiunea Dărmăneşti. 

Văile care traversează Munţii Tarcăului au în general caracter longitudinal fiindcă 
urmăresc liniile tectonice. Doar Asăul traversează anticlinalul Geamăna-Rotundul. 

Afluenţii de pe dreapta Trotuşului au frecvent o direcţie transversală faţă de structura 
geologică, au văi adânci, pante accentuate şi o succesiune de lărgiri şi îngustări. 

Valea Oituzului este o limită morfologică şi tectonică între Carpaţii Moldoveneşti şi 
Carpaţii de Curbură. 

Limita muntelui spre „ulucul subcarpatic" este evidentă, în ansamblu, prin linia de 
încălecare a Pânzei Marginale a flişului care dă o accentuată denivelare. 

Dacă structura este complexă, morfologic, trăsăturile sunt simple datorită nivelării prin 
eroziune şi acumulărilor. Ramurile marginale ale Goşmanului, Munceilor Uture şi a 
Berzunţului domină prin abruptul lor tectonic cu 400-450 m relieful colinar al depresiunilor 
Bistriţei şi Tazlăului. Contactul este bine marcat prin rocile mai dure ale muntelui şi prin 
încălecarea Pânzei Marginale a flişului. La sud de Valea Trotuşului limita flişului este mai slab 
reprezentată morfologic. 

Ulucul depresionar este format din două compartimente: Depresiunea Tazlău şi 
Depresiunea Caşin-Oituz-Trotuş. În jurul municipiului Oneşti, depresiunea capătă lărgime 
maximă, relieful coboară în trepte, constituindu-se o adevărată „piaţă" de convergenţă a 
râurilor. 

Depresiunea Tazlău, în amonte, se rezumă la valea terasată a Tazlăului Mare, iar 
jumătatea sudică este mai largă. 

Culmea Pietricica care se întinde de la sud de râul Trebeş până la Gura Văii-Slobozia, pe 
aproximativ 35 km lungime, prezintă un relief cu structură curată, accidentat, cu înălţimi 
rotunjite şi cu vârfuri conice; reprezintă geomorfologic, o unitate complexă. 
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Partea nordică este mai scundă, menţinându-se la aproximativ 500 m, iar unele înşeuări 
coboară sub 400 m, văile sunt adânci, piscurile semeţe (Dealul Argintului, 583 m). 

Partea centrală, înaltă şi masivă, cu pante repezi şi pe alocuri mai multe culmi paralele, 
prezintă chiar aspecte montane (Vârful Capătă, 740 m). 

Conglomeratele cu şisturi verzi constituie o notă caracteristică; ele se îmbină cu formaţii 
mai vechi ale flişului carpatic (şisturile disodilice şi menilitele cu gresie de Kliwa de la Sărata-
Bacău şi Valea Mare). Formaţiile oligocene sunt acoperite cu conglomerate alcătuite din 
elemente verzi burdigaliene care la rândul lor sunt acoperite cu formaţiuni ale miocenului 
(marne grezoase, gipsuri, tufuri şi cenuşi vulcanice) şi tortoniene. 

Aceste formaţiuni sunt cutate în formă de anticlinal. Marginea estică a Culmii Pietricica 
este puternic înclinată, iar culmea principală se continuă spre Valea Siretului cu o fâşie de 
dealuri sculptate în marne şi gresii, cu văi adânci atacate de o accentuată eroziune. Alcătuit din 
prundişuri şi nisipuri pliocen-cuaternare, spre Siret se întinde Piemontul Orbenilor care apare 
ca o prelungire spre sud a Culmii Pietricica. Spre Valea Trotuşului, Piemontul Orbenilor se 
termină abrupt. 

Depresiunea Oneşti se aseamănă cu un amfiteatru; relieful este reprezentat de interfluvii 
largi care corespund unor glacisuri piemontane, prin culoare alungite, cu terase medii şi 
inferioare pe văile Oituzului şi Caşinului. În sud, Dealul Ouşoru se deosebeşte structural de 
Culmea Pietricica. Pe structurile anticlinale miocene se află depozite piemontane. Platforma 
Zăbrăuşi, de fapt un glacis piemontan, închide spre sud şi sud-est culoarul terasat dintre Pralea 
şi Căiuţi. 

Depresiunea Cracău-Bistriţa ocupă (pe teritoriul judeţului Bacău) un areal restrâns pe 
interfluviul îngust Tazlău-Bistriţa şi pe falia pericarpatică ce trece pe la est de Buhuşi. Bistriţa, 
în acest sector, are o vale largă şi numeroase terase. 

Culoarul Siretului are o evoluţie miocen-cuaternară strâns legată de formarea vestului 
Podişului Moldovei, precum şi a văilor carpatice şi a piemontului pericarpatic. Prezintă o 
asimetrie accentuată: versantul drept are 7-8 terase, iar versantul stâng este deseori abrupt. 

Partea estică a judeţului aparţine sectorului central-vestic al Colinelor Tutovei şi sud-
vestului Podişului Central Moldovenesc. 

Colinele Tutovei au evoluat pe un fundament ce aparţine flancului sudic al Platformei 
Moldoveneşti şi părţii nord-vestice a Depresiunii Bârladului. Peste acestea se află o cuvertură 
sedimentară, uniformă, sarmato-pliocenă. Ca alcătuire petrografică se constată prezenţa 
intercalaţiilor de gresii şi argile, nisipuri, nisipuri argiloase, argile şi marne, cinerite andezitice, 
prundişuri, luturi loessoide. În ansamblu, relieful este monoton, fiind format dintr-o succesiune 
de interfluvii paralele a căror altitudine scade de la nord spre sud. 

Între afluenţii Siretului şi cei ai Berheciului se află Culmea Arinoasa şi mica depresiune 
Parincea. Culmile situate la est de valea Berheciului sunt din ce în ce mai scurte; cea mai înaltă 
fiind între Berheci şi Zeletin unde în Dealul Doroşanu se ating 564 m. Odată cu altitudinile se 
reduce frecvenţa şi intensitatea proceselor de versant. 

Eroziunea torenţială se manifestă cu putere, relieful se degradează, văile sunt 
„îmbătrânite prematur", împotmolite, relieful este puternic fragmentat. Resursele subsolului se 
concretizează în modeste rezerve de gaze naturale la Glăvăneşti, Motoşeni, Găiceana, argile şi 
nisipuri pentru construcţii. 

În nordul Văii Morii se găseşte partea sud-vestică a Podişului Central Moldovenesc. 
Peste Platforma Moldovenească sunt dispuse monoclinal sedimentele Cuverturii. Relieful este 
sculptat în formaţiuni ce aparţin sarmaţianului. Depozitele bessarabiene sunt formate din 
marne, argile, nisipuri între care se intercalează orizonturi de calcare. Peste acestea se află un 
pachet de argile, nisipuri, argile nisipoase, concreţiuni grezoase aparţinând sarmaţianului 
superior. 
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Relieful este format din platouri, dealuri larg boltite, culmi separate de văi adânci şi 
succesiuni de creste. 

Prin urmare, relieful judeţului Bacău este variat şi complex, reprezentat prin munţi de 
altitudine mijlocie, dealuri subcarpatice şi coline, fiind mai înalt în vest şi din ce în ce mai 
coborât spre est. Geostructural teritoriul aparţine orogenului şi unităţii de platformă. Relieful 
este diferit ca vârstă, altitudine, grad de fragmentare, energie (de relief), facies petrografic. În 
vest, formaţiunile de suprafaţă aparţin cretacicului inferior, în partea centrală - neogenului (în 
Subcarpaţi) - iar în est, sarmato-pliocenului şi cuaternarului (la est de Siret). 

Altitudinea, dispunerea culmilor şi văilor au determinat nuanţe şi aspecte specifice 
celorlalte componente geografică-fizice, peisaje şi un potenţial economic diversificat. 

Etajul hipsometric situat până la 1000 m grupează în limitele sale depresiunile şi bazinele 
depresionare, culoarele de vale, plaiurile de culme unde sunt localizate aşezările umane. 
Platformele de înălţime sunt acoperite cu fâneţe sau păşuni presărate cu fânării, sălaje şi stâne. 

Energia reliefului care scade treptat de la vest la est, prezenţa păsurilor şi înşeuărilor au 
favorizat procesul de populare şi concomitent pe cel de umanizare a teritoriului. 

„Repartiţia” unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Bacău pe forme de relief se 
prezintă astfel: 

 

Munţi 
Depresiu

ni 
montane 

Dealuri 
şi 

podişuri 

Depresiu
ni intra-
colinare 

Câmpie    
luncă Nr.  

crt. 

Teritoriul 
adminis 

trativ 

Total 
suprafaţă 
în admi 
nistraţie ha % ha % ha % ha % ha % 

1 Bacau 4319         4319 100
 
Municipiul Bacău, situat pe malul drept al râului Bistriţa, în amonte de confluenţa 

Bistriţei cu Siretul, a folosit succesiv particularităţile favorabile ale poziţiei sale geografice. 
Valea comună a celor două râuri princilale ale Moldovei, cunoscută sub denumirea de – 

zonă de confluenţă – se caracterizează prin trăsături naturale deosebit de avantajoase pentru 
organizarea unor activităţi umane. Forma de uluc a acestei văi, cu orientare nord – sud, cu o 
deschidere laterală spre vest – Valea Bistriţei – cu o îngustare spre sud „Poarta Siretului” 
întruneşte condiţii de largă accesibilitate. 

Culoarul depresionar care se suprapune contactului dintre Podişul Moldovenesc şi 
Subcarpaţi, pune în evidenţă prin elementele complementare ce au putut contura o „arie de 
convergenţă” locul ocupat de centru, de polarizare Bacău. 

Încă din evul mediu, Bacăul a devenit „nod de intersecţie” a principalelor drumuri 
comerciale din partea central – vestică a Moldovei. 

Prin zona Bacău trecea „Drumul Moldovenesc” sau „Drumul Siretului” care venea 
dinspre nord pe Valea Siretului şi mergea la Galaţi, cu ramificaţie spre Ţara Românească. 
Acest străvechi drum comercial lega oraşele baltice cu zona dunăreano – pontică. 

Ramificaţiile „Drumului Siretului” se intersectau cu drumurile sării şi păcurii, care 
veneau primul de la Ocna pe Valea Tazlăului traversând culmea Petricica la Călugăra, iar al 
doilea, din zona Moineşti intră în zona de confidenţă prin Valea Trebeşului. Ambele se 
îndreptau spre bazinele Bârladului şi Prutului prin partea nordică a colinelor Tutovei. 

În Bacău convergeau „Drumul Oituzului”, drumul cel mai larg din Moldova spre 
Transilvania, menţionat în documente „Drumul Braşovului” sau „drumul de jos” şi drumurile 
Transilvaniei ce treceau Carpaţii Orientali prin Ghimeş, Bicaz şi Tulgheş. 

Această funcţiune economică care s-a amplificat în perioada modernă, a întregit 
elementele generatoare de oraş, al Bacăului. 
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Particularităţile geografice au constituit suportul unor amenajări teritoriale care au 
asigurat completarea funcţiunilor urbane interne, integrând Bacăul în sisteme teritoriale mai 
largi şi consolidarea legăturilor de cooperare cu reţeaua urbană naţională. 

Astfel, Bacăul, vechi centru feudal de polarizare a devenit unul dintre principalele oraşe 
ale României. 

Delimitarea în plan geografic faţă de punctele cardinale Bacăul este aşezat între 26 55 
longitudine estică şi 46 34 latitudine nordică, în zona de confluenţă a Bistriţei cu Siretul. 

  Microrelieful vetrei oraşului - în raza oraşului Bacău, treapta cea mai joasă este formată 
din albia majoră a Bistriţei şi a Siretului cu o altitudine absolută de 150 – 155 m. 

  A doua treaptă o formează terasa de 10 – 15 m altitudine relativă a Bistriţei 
( 160 – 165 m altitudine absolută ) pe care se găseşte aşezată cea mai mare parte a oraşului. 
       A treia treaptă este formată din terasa de 30 – 40 m altitudine relativă ( 180 - 190 m 
altitudine absolută ) pe care se găseşte aeroportul. 
       Terasa de 50 – 60 m altitudine relativă ( 200 – 250 m altitudine absolută ) constituie a 
patra treaptă. 
       În raza oraşului Bacău albia majoră a Bistriţei are o mare extensiune. Grosimea mare a 
depozitelor de prundişuri din susul Bistriţei constituie un imens rezervor pentru acumularea 
apelor freatice. 
       Delimitarea teritorială - o imagine mai clară a oraşului Bacău din punct de vedere a 
poziţionării geografice şi delimitării teritoriale, datează din anul 1892, aşa cum este prezentat 
în harta topografică ridicată pe teren. Bacăul se întindea între râul Bistriţa, traseul căilor ferate 
şi podul Trebeş. Oraşul Bacău, era înconjurat de satele : Gherăieşti – Munteni la nord, Satu – 
Nou în partea de sud – vest, Cremenea şi Izvoarele în partea de sud, Şerbăneşti şi Letea în 
partea de est, pe malul stâng al râului Bistriţa. 

Situat în estul ţării, teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară în bazinul hidrografic al râului 
Trotuş, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe cel mijlociu al Siretului, de pe culmile Munţilor 
Trotuş-Oituz în vest, până pe interfluviile dintre râurile Zeletin, Pereschiv şi Tutova în est. 

În nord, limita cu judeţul Neamţ trece prin munţii Tarcău, în apropierea Vârfului Capătă, 
Vârfului Grinduşul, satului Valea lui Ion, oraşului Buhuşi, a satelor Hârleşti, Călugăreni şi 
Valea Mărului. 

În sud, limita cu judeţul Vrancea începe la izvoarele răului Caşin, continuă în apropierea 
Vârfului Zboina Neagră, Dealul Ouşoru, satelor Slobozia, Urecheşti, Prădaiş, Giurgioana şi 
Fichiteşti. 

În vest, limita cu judeţele Harghita şi Covasna se înscrie frecvent pe cumpăna apelor 
dintre afluenţii Trotuşului şi cei ai Oltului (cu excepţia nord-vestului judeţului), fiind situată în 
apropierea Vârfului Capătă, satelor Răchitiş, Făgetul de Sus, Cădăreşti, Coşnea, Vârfului Soiul, 
Vârfului Nemira Mare, Vârfului Şandru Mare, Pasului Oituz, Vârfului Dobrii (toate situate pe 
teritoriul judeţului Bacău). 

În est, limita cu judeţul Vaslui este situată în apropierea satelor Valea Hogii, Putini, 
Dănăilă, Şendreni, Rotăria, Fundătura şi Fichiteşti. Aceste limite creează impresia că teritoriul 
judeţului Bacău are forma unui paralelogram alungit pe direcţia vest-est. 

Între aceste limite se află o suprafaţă de 6606,15 km2; din acest punct de vedere judeţul 
Bacău se încadrează între judeţele mijlocii, ocupând 2,8% din suprafaţa ţării. 

Văile Siretului, Bistriţei şi Trotuşului, înscriindu-se ca vechi axe de comunicaţie între 
nordul şi sudul continentului, între Europa Centrală, Transilvania şi gurile Dunării - Marea 
Neagră au favorizat de timpuriu popularea teritoriului şi atragerea resurselor de sare, lemn, 
petrol şi a produselor agricole în largi circuite comerciale. Aceleaşi axe de circulaţie au înlesnit 
şi complementaritatea economică a zonelor de munte cu cele de deal şi de podiş. 
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Structura geografică complexă reflectată în varietatea formelor de relief, a nuanţelor 
climatice, reţeaua hidrografica bogată, învelişul vegetal diversificat, au impus peisaje variate şi 
au oferit condiţii favorabile ramurilor economiei (agricultură, industrie, transporturi, turism). 

 
Specificităţi 

 
ZONE DE RISC NATURAL – ALUNECĂRI DE TEREN 

 

Total suprafaţă 
administrativă 

Zone cu alunecări 
frecvente şi de mare 

intensitate 

Zone cu alunecări de 
teren accidentale şi 

risc de prăbuşiri 

 
Nr. 
crt. 

 

Comuna 
Oraş 

Municipiu 
ha ha % ha % 

1 Bacău 4318 - - - - 
 
 
 

TERENURI INUNDABILE 
 

Suprafaţa (ha) Din care: 

Nr 
crt 

Teritoriul 
administrativ Totala Cartata 

Suprafaţă 
inundabila 

Rar inundabil   
(o data la 5 

ani) 

Frecvent 
inundabil (o 
data la 2-5 

ani) 

Foarte 
frecvent 

inundabil (cel 
puţin o data 

pe an) 
1 Bacau 4319 1385 81 35 46   

 
 

Influenţe 
 

TERENURI AFECTATE DE EROZIUNEA IN ADANCIME 
 

Suprafaţa (ha) Din care: 
Nr. 
crt. 

Teritoriul 
administrativ Totală Cartată 

Suprafaţa afectată 
de eroziunea în 

adâncime 
Şiroiri şi 

rigole Ogaşe Ravene 

1 Bacau 4319 1385 54 21 33  -  
 



NESECRET 

 18 

 
TERENURI CU SOLURI ERODATE IN SUPRAFATA, COLMATATE 

 
EROZIUNEA ÎN SUPRAFAŢĂ (ha) COLMATARE (ha) 

din care: din care: Nr. 
crt. Teritoriul administrativ 

Totală 
Slabă Moderată Puternică Foarte 

puternică Excesivă 
Totală 

Slabă Moderată Puternică 
F. puternică 

1 Bacau 119 98  -  11  -  10 34 34  -   -  
 
 
 

c) Caracteristicile pedologice ale solului : 
 
 

Nr 
crt Teritoriul administrativ 
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1 Bacau  -  36 604 6 583 11  -   -   -  96  -   -   -   -   -   -   -  39  -  10 
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Secţiunea a – 2 – a  Caracteristici climatice 

  
a) Regimul climatic, specificităţi, influenţe 

 
Forma depresionară şi larga deschidere a zonei de confluenţă atât spre relieful înalt montan 

cât şi spre câmpie şi podiş au contribuit la crearea unui microclimat. La Bacău, ciculaţia 
generală a atmosferei este generată de marea frecvenţă a maselor de aer de origine euroasiatică, 
a celor nord – atlantice şi a celor est – mediteraniene. Regimul  termic al atmosferei oraşului 
Bacău şi al cadrului său geografic are un caracter accentuat continental. 
      Temperaturile medii anuale la Bacău ating 9 grade. Acestea înregistrează variaţii între 10,7 
grade şi 7 grade. 
      Temperaturile lunare au înregistrat valori medii cele mai coborâte în lunile ianuarie (-4,3 
grade), februarie (-1,7 grade) şi cele mai ridicate în lunile iulie (20,4 grade), august (19,9 
grade), amplitudinea medie anuală fiind de 24,7 grade.   
       Aceste diferenţieri, apar şi în repartiţia temperaturilor extreme. Temperatura maximă 
absolută a fost înregistrată la 01.08.1952 respectiv 38,8 grade, iar extrema minimă absolută a 
fost de -32,5 grade înregistrată la 20.02.1954. 
        Trecerea de la iarnă la primăvară la Bacău se face brusc. 
         Prima zi cu temperatură medie = 0 grade este de 01.03 şi temperatura medie = 10 grade la 
15.03. 
         În ultimii ani, regimul termic a înregistrat o uşoară moderare, temperaturile medii ale 
lunilor de tranziţie de la iarnă la primăvară, înregistrând uşoare creşteri, 7 grade peste medie 
multianuală, iar temperaturile medii din lunile de vară înregistrând scăderi, 8 grade media 
multianuală.         

Climatul judeţului Bacău reprezintă o tranziţie gradată de la nuanţele moderate (în vest) 
la cele de continentalism (în est). Altitudinea, expoziţia şi orientarea culmilor montane şi 
deluroase, fragmentarea reliefului - se constituie în factori generatori de topoclimate. 

Dispunerea altitudinală în trepte cu largă deschidere spre est a condiţionat în mare măsură 
caracteristicile climatelor judeţului Bacău. Influenţele continentale sunt moderate de masele de 
aer din vestul şi nord-vestul Europei care ajung pe teritoriul judeţului prin înşeuările carpatice 
şi sporesc cantitatea de precipitaţii. 

Dintre factorii dinamici climatogeni apar mai evident marile sisteme barice. Iarna se 
resimte influenţa maselor de aer arctic (anticiclonul siberian), iar vara acţionează masele de aer 
umed (anticiclonul Azorelor) şi masele de aer cald de tip mediteranean (în zonele 
extracarpatice).  

Climatul montan tipic este rece, cu ierni lungi şi strat de zăpadă care se menţine până la 
200 zile (pe cele mai mari înălţimi în Culmea Grinduşului şi Munţii Nemira, mai ales în 
locurile umbrite). Precipitaţiile sunt bogate, scurgerea lor fiind destul de rapidă şi diferenţiată 
după gradul de acoperire cu vegetaţie. În sectoarele defrişate, scurgerea capătă caracter 
torenţial.  

Climatul depresiunilor intramontane şi cel al culoarelor de vale intramontană este umed 
şi rece, cu ceaţă şi vânturi deseori puternice; sunt frecvente inversiunile de temperatură. 

Climatul subcarpatic suferă influenţe montane, în sectoarele înalte fiind rece şi umed, dar 
apar şi efectele foehnului. Climatul este, totuşi mai uscat şi mai cald. Cea mai mare parte a 
precipitaţiilor se scurge pe versanţi. Totuşi, iernile sunt geroase, dar mai scurte, verile calde 
sunt urmate de toamne lungi, dinamica atmosferei este mai moderată, cu vânturi dominante din 
nord-vest şi vest. 
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Climatul Văii Siretului, Văii Bistriţei la sud de Buhuşi şi a Trotuşului inferior este 
deosebit de cel al Subcarpaţilor şi al Colinelor Tutovei. Pătrunderea aerului continental rece din 
nord-est şi est în timpul iernii determină abateri de la media anuală de -4,1°C, iar vara, prin 
pătrunderea aerului continental cald din est şi mai ales din sud, temperatura medie a lunii Iulie, 
în ultimii ani se apropie de 23°C. Deci, variaţiile extreme sunt destul de mari. Predomină 
vânturile de nord, curenţii descendenţi de pe versanţi. Ca urmare a evaporării apei din râuri, 
lacuri şi bălţi, umiditatea atmosferică este accentuată. 

Climatul Colinelor Tutovei şi a sud-vestului Podişului Central Moldovenesc se 
caracterizează prin ierni aspre cu viscole puternice, veri călduroase şi uneori secetoase ca 
urmare a pătrunderii cu uşurinţă iarna şi vara a maselor de aer din sectorul nordic, estic, nord-
vestic şi nord-estic. Amplitudinea termică absolută are valori mari, cantitatea de precipitaţii 
este mai redusă, fapt ce imprimă climatului un caracter continental de nuanţă excesivă.  

Radiaţia solară globala atinge valori la Sascut şi Podu Turcului de 117,5 kcal/cm2, de 
115-117,5 kcal/cm2 în toată zona subcarpatică, de 117,5-120 kcal/cm2 pe Valea Siretului şi în 
zona de podiş, iar în zona montană este delimitată de izohela anuală de 110 kcal/cm2. 

Durata medie anuală de strălucire a soarelui oscilează pentru zona de podiş şi 
subcarpatică înjur de 2000 ore, iar în zona montană sub 1800 ore. 

Nebulozitatea medie anuală este mai mare de 6,0 (zecimi) în zona montană şi sub 5,5 în 
celelalte zone. Industrializarea, transporturile, aşezările urbane şi inversiunile termice de pe 
văile principale şi din depresiuni determină creşterea nebulozităţii, frecvenţa zilelor cu ceaţă. 
Maximul de nebulozitate (6,4) se înregistrează în luna Decembrie, iar minimul (3,7) în luna 
August. 

Precipitaţiile atmosferice medii anuale depăşesc 1200 mm pe Culmea Grinduşului, între 
1000-1200 mm pe culmile montane din vest (care depăşesc altitudinea de 1000 m), între 800-
1000 mm în zona muntoasă de peste 750 m. 

Pe Valea Trotuşului şi a afluenţilor săi din zona montană cad 700-800 mm. Aceeaşi 
cantitate se înregistrează şi în partea centrală a Culmii Pietricica şi în nord-estul judeţului. 

Cantităţile cele mai mici, circa 500 mm se înregistrează pe Valea Siretului, Berheciului, 
Zeletinului şi pe cursul inferior al Trotuşului. 

Dacă în semestrul rece al anului cad în zona de deal şi de podiş între 175-225 mm 
precipitaţii, iar în cel cald între 350-400 mm, această cantitate favorizează vegetaţia. Însă, 
repartiţia precipitaţiilor în sezonul cald nu-i uniformă, ele având un caracter torenţial. 

Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului arată o predominare accentuată a acestuia din 
nord şi nord-vest, precum şi dinspre sud şi sud-est. La staţia meteorologică Bacău, vântul de 
nord are o frecvenţă de 20%, cel de nord-vest de 12%, cel de sud de 19%, iar calmul atmosferic 
de 37%; frecvenţa cea mai mică o are vântul de est. Vitezele cele mai mari le are vântul de 
nord, sud, nord-vest şi de sud-est. 

La staţia meteorologică Târgu Ocna, frecvenţa cea mai mare o are vântul de vest (30%), 
nord-vest (12%) şi de nord (10%), iar vitezele cele mai mici, vântul de nord şi nord-vest, vest şi 
de sud-vest. 

Frecvenţa mai mare a vântului de vest se datorează largei înşeuări a sectorului Oituzului. 
Iarna, vântul de vest este amplificat de vântul derivat din direcţia nord-est care izbindu-se de 
Munţii Nemira se scurge pe văile Oituzului, Slănicului şi Dofteanei. 

Deşi situată în apropierea limitei sudice (cu judeţul Vrancea), staţia meteorologică de la 
Adjud evidenţiază o frecvenţă mai mare a vântului de nord, canalizat pe Culoarul Siretului 
(28%), apoi a celui de sud (19%) şi a celui de nord-vest (16%). Vântul de nord-vest este 
schimbător ca temperatură şi umiditate. El prevesteşte schimbări de vreme. Vântul de nord şi 
cel de nord-est contribuie la scăderea temperaturii. Crivăţul (vânt de nord şi de nord-est) aduce 
zăpezi, produce troieniri şi se resimte pe teritoriul judeţului. 
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Începând cu luna Aprilie se resimt vânturile din direcţia sud şi sud-est care aduc 
precipitaţii. Vântul de sud-vest este prevestitor de secetă. Brizele din zona montană 
influenţează temperatura aerului şi produc împrospătarea acestuia în depresiuni.  

Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes ceaţa şi bruma. 
Ceaţa se produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie şi ianuarie 

în zona subcarpatică şi în depresiunile intramontane. În lunile de toamnă, ceaţa este un 
fenomen frecvent şi pe văile râurilor, reducând gradul de luminozitate. Pâcla este frecventă pe 
Valea Siretului şi contribuie la amplificarea cetii urbane. 

Prima brumă se înregistrează de regulă în ultima decadă a lunii septembrie, iar primăvara, 
ultima zi cu brumă, în zonele extracarpatice, se semnalează în prima decadă a lunii mai. 
 
b) Regimul precipitaţiilor – cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme 
înregistrate – vârfuri istorice 

Precipitaţiile medii anuale înregistrate pe teritoriul judeţului Bacău: 
Din care: 

Nr. 
crt. 

Teritoriul 
administrativ 

450 - 
500 
mm 

500 - 
550 
mm 

550 - 
600 
mm 

600 - 
700 
mm 

700 - 
800 
mm 

800 - 
1000 
mm 

1000 - 
1200 
mm 

1200 - 
1400 
mm 

1 Bacau   4319             
 
c) Temperaturi – lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri 
istorice 

Temperatura medie anuală variază în raport cu altitudinea, fiind cuprinsă între 2°C pe 
înălţimile din nord-vestul judeţului (Culmea Grinduşului, Munţii Nemira), de 8-9°C în zona 
subcarpatică şi de podiş şi de peste 9°C pe Valea Siretului, Trotuşului (în aval de Târgu Ocna), 
Zeletinului (în aval de Podu Turcului). 

În luna Ianuarie, Valea Şiretului, precum şi înălţimile din vestul judeţului sunt delimitate 
de izoterma de -4°C, în rest, temperaturile fiind mai ridicate. În luna iulie, principalele văi sunt 
delimitate de izoterma de 15°C. 

Suma anuală a temperaturilor medii zilnice mai mari de 0°C ne arată că văile Siretului, 
Bistriţei, Trotuşului şi jumătatea sudică a Colinelor Tutovei înregistrează peste 3500°C, iar 
zona montană doar 2000°C, fapt care are urmări asupra intensităţii desfăşurării fazelor 
fenologice, momentului reluării vegetaţiei, însămânţărilor, recoltării, producerii maturităţii 
culturilor etc. 

Temperaturile pozitive extreme absolute au fost înregistrate la Târgu Ocna (40,8°C la 5 
Iulie 1916), Bacău (38,8°C la 17 August 1952), Oneşti (37,8°C la 21 August 1952), 
Brusturoasa (37,2°C la 20 August 1948) şi Slănic Moldova (36,5°C la 10 August 1945). Cea 
mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Bacău (-32,5°C la 20 Februarie 1954); la aceeaşi dată 
temperatura era la Oneşti de -7,0°C şi la Comăneşti de -26,5°C. La Târgu Ocna s-au înregistrat 
-29,6°C la 25 Ianuarie 1942. Prin urmare, temperaturile negative extreme absolute s-au 
înregistrat în ultima decadă a lunii Ianuarie şi în luna Februarie. 

 
Din care: 

Nr.  
crt. 

Teritoriul 
administra 

tiv 0-20 C 2,1-40 C 4,1-60 C 6,1-70 C 7,1-80 C 8,1-90 C 9,1-9,50 C 9,5-100 C 

1 Bacau             4318   
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d) Fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade  
 

Viiturile şi inundaţiile sunt hazardele naturale cu accentuat impact asupra reţelei de 
aşezări, căi de comunicaţie şi terenuri din lungul albiilor râurilor şi pârâurilor de pe teritoriul 
judeţului Bacău.  

În spaţiul montan şi deluros, unde reţeaua de albii are o pantă accentuată (100 – 200 
m/km) şi lunci înguste, cu excepţia depresiunilor, viiturile puternice sunt însoţite de procese 
intense de eroziune a malurilor şi de alunecări care pot bara văile. 

 Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topirii zăpezilor sau combinării celor două 
fenomene. Cele mai frecvente viituri se înregistrează primăvara (30 – 50%) şi vara. Viiturile şi 
inundaţiile catastrofale, cu asigurări de 0,5 – 1% au drept cauză principală cantităţile mari de 
precipitaţii, cu un accentuat grad de torenţialitate, care se înregistrează după perioade cu solul 
puternic umectat şi capacitate de absorbire a apei redusă. 

 Propagarea undelor de viitură este puternic modificată de activităţile antropice. 
Despăduririle masive au determinat o mărire a vitezei de concentrare a scurgerii, intensificarea 
proceselor de eroziune, transport şi depunere a aluviunilor şi supraînălţarea albiilor din câmpii 
mărind riscul revărsărilor.  

 Cele mai însemnate consecinţe le au viiturile din bazinul hidrografic Trotuş, care sunt 
însoţite de o creştere semnificativă în timp scurt a transportului de aluviuni grosiere cu impact 
direct asupra aşezărilor şi căilor de comunicaţie.  

Hazardele legate de avarierea construcţiilor hidrotehnice pot să afecteze lucrări de 
îndiguire şi baraje pentru acumulări de apă. Cedarea parţială sau distrugerea digurilor şi a 
barajelor este produsă de viituri puternice şi este urmată de inundaţii cu efecte catastrofale. 
Digurile de pământ  realizate în trecut cu tehnologii depăşite prezintă un risc ridicat. 

Viiturile puternice de pe Tazlău din 28-29 iulie 1991 au determinat distrugerea barajului 
Belci urmată de inundarea bruscă a văii în aval, fiind înregsitrate 25 de victime /12/. 

Viiturile produse în 1991 au distrus 47 km de diguri şi circa 117 km regularizări de 
maluri, inundaţiile fiind urmate de pierderea a 110 vieţi omeneşti. 

Toate localităţile situate în aval de barajele situate pe râul Bistriţa sunt dotate cu sisteme 
moderne de alertare şi beneficiază de dotările necesare pentru atenuarea efectelor viiturilor.   
 
Secţiunea a – 3 – a  Reţea hidrografică 
 

Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate până acum atestă că judeţul Bacău 
dispune de bogate pânze de ape subterane. Cele mai bogate pânze de ape libere se găsesc în 
şesurile aluvionare alcătuite din pietrişuri şi nisipuri din lungul Siretului, Trotuşului şi Bistriţei, 
la baza teraselor largi şi a conurilor de dejecţie. 

Straturi acvifere mai puţin bogate, discontinui se află în depozitele pliocene carpatice şi 
în complexul sarmato-pliocen din Colinele Tutovei şi Podişul Central Moldovenesc. 

Pânze acvifere sărace se găsesc în Depresiunea Tazlău. Apele minerale clorurate 
cantonate în zona carpatică şi subcarpatică (Hârja, Slănic, Târgu Ocna, Gura Văii, Mănăstirea 
Caşin, Bârsăneşti, Berzunţi, Valea Şoşii, Măgireşti, Poiana Sărată, Cleja), apele sulfuroase de 
la Luncani, Mărgineni, Comăneşti, Zemeş, Brusturoasa, Poiana Ursului scot în evidenţă un 
enorm potenţial terapeutic. 
 
a) Cursuri de apă, debite normale, creşteri înregistrate, vârfuri istorice 

 
Toate apele curgătoare sunt tributare Siretului.  
Densitatea reţelei hidrografice în zona montană este de 0,7-0,9 km/km2, iar debitul este 

constant. În zona subcarpatică, reţeaua permanentă este mai rară (0,5-0,7 km/km2), cu un regim 
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al scurgerii mai neregulat. Colinele Tutovei se caracterizează printr-o densitate mică (0,3-0,5 
km/km2), prin caracterul torenţial al tuturor râurilor. 

Regimul scurgerii râurilor se prezintă astfel: 
•  în zona montană ajunge la 10 l/s/km2; 
•  în zona subcarpatică este de 5 l/s/km2; 
• în Colinele Tutovei şi în sud-vestul Podişului Central Moldovenesc, scurgerea 

medie specifică este de 1 l/s/km2. Pentru toate râurile din judeţ este dominantă scurgerea de 
primăvară - fapt determinat de topirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, 
în toate aceste zone se produce cel mai mic volum al scurgerii. 
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1 Siret 119.00 100.00 2.5-3.5 Nisip Si 
Prundis 0.70 2-5 6-8/1500 Abrupt,Lutos, 

Pietris 

2 Siret 119.00 100.00 4 Nisip+ 
Prundis 0.60 35-40 6-8/1500 Abrupt,Lutos, 

Pietris 

3 Siret 119.00 90.00 2.5-3.5 Nisip+ 
Prundis 0.80 2-5 6-8/1500 Abrupt,Lutos, 

Pietris 

4 Siret 119.00 95.00 2.5-3.5 Nisip+ 
Prundis 0.70 3-4 6-8/1500 Abrupt,Lutos, 

Pietris 

5 Siret 119.00 70.00 2.5-3.5 Balast 0.70 2-4 6-8/1500 Abrupt,Lutos, 
Pietris 

6 Turbata (Filipesti) 8.00 5.00 2.00 Lut+ 
Pietris 0.40 0.5-1 0.05/100 Abrupt Lutos 

7 Bahnisoara 5.00 0.10 1.50 Lut 0.30 0.1-0.3 0.5/40.00 Argilos 
8 Bargaunita 6.00 2.00 1.50 Lut 0.30 0.2-0.6 0.01/45.00 Argilos 

9 Rapas 
(Damienesti) 17.00 2.50 1.50 Lut+Nisip 0.40 0.2-0.4 0.5/70.00 Argilos 

10 Valea Rece 2.00 1.00 1.50 Argila 0.80 0.2-0.5 0.1/25.00 Argilos 
11 Mora 23.00 3.00 2.00 Lut+Argila 0.80 0.3-0.6 0.5/75.00 Argilos 
12 Trestia 8.00 1.00 1.50 Lut+Argila 0.80 0.2-0.4 0.10/40.00 Argilos 
13 Recea 8.00 1.00 1.50 Lut+Argila 0.80 0.1-0.4 0.1/35.00 Argilos 
14 Valea Mare 14.00 2.00 1.50 Lut+Argila 0.80 0.2-0.5 0.10/60.00 Argilos 
15 Bogdanesti 7.00 1.00 1.50 Lut+Argila 0.80 0.1-0.5 0.1/40.00 Argilos 
16 Valea Morii 14.00 2.50 1.50 Lut+Argila 0.80 0.2-0.5 10.00/70.00 Argilos 
17 Hertioana 12.00 1.50 1.50 Lut+Argila 0.80 0.3-0.6 0.10/35.00 Argilos 
18 Precista 29.00 3.00 1.00 Lut+Argila 0.50 0.4-0.9 1.00/75.00 Argilos 
19 Beresti 6.00 1.50 1.00 Lut+Argila 0.50 0.3-0.8 0.5/35.0 Argilos 
20 Ulm 8.00 1.50 1.50 Lut+Argila 0.70 0.4-1.0 0.20/35.00 Argilos 

21 Bistrita 39.00 150.00 0.9-1.5 Bolovanis, 
Prundis, Lut 1.00 1-2 5-8/1200 Usor 

Abrupt,Pietris 

22 Bistrita 39.00 180.00 0.9-1.5 Bolovanis, 
Pietris 1.00 1-2 5-8/1200 Usor 

Abrupt,Pietris 
23 Romani 6.00 3.00 2.00 Pietris+Lut 0.60 0.2-0.8 0.20/80.00 Lutos,Nisipos 
24 Letcani 7.00 1.50 1.30 Piestris+Lut 0.60 0.2-0.5 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 
25 Racova 9.00 1.50 1.50 Pietris+Lut 0.60 0.3-0.6 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 
26 Dragova 12.00 3.00 1.50 Pietris+Lut 0.50 0.2-0.8 0.10/70.00 Lutos,Nisipos 
27 Valea Lui Ion 10.00 2.00 1.50 Pietris+Lut 0.50 0.4-0.8 0.1/50.00 Lutos,Nisipos 
28 Blagesti 19.00 2.00 1.50 Pitris+Lut 0.50 0.5-0.8 0.10/65.00 Lutos,Nisipos 
29 Buda 8.00 1.50 1.50 Pietris+Lut 0.50 0.3-0.6 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 
30 Racova Afl.Siret 5.00 1.50 1.50 Pietris+Lut 0.80 0.2-0.6 0.10/40.00 Lutos,Nisipos 
31 Valea Rea 5.00 1.50 1.50 Pietris+Lut 0.70 0.2-0.5 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 

32 Trebes Pod 
Margineni 28.00 3.00 3.00 Lut+Nisip+ 

Pietre 0.50 0.5-1.1 0.25/100.00 Lutos,Nisipos 
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33 Saltina 5.00 1.50 1.50 Lut,Pietris 0.60 0.4-0.7 0.10/35.00 Pietris 
34 Carligati 9.00 3.00 1.50 Lut,Pietris 0.50 0.3-0.7 0.10/40.00 Pietris 
35 Negel 13.00 2.50 1.70 Lut,Pietris 0.60 0.4-0.8 0.40/60.00 Pietris 
36 Lipedea 16.00 2.00 0.50 Prundis 0.20 0.4-0.8 0.25/50.00 Prundis,Lutos 
37 Tamasi 10.00 2.00 1.20 Lut,Argila 0.50 0.3-0.7 030/40.00 Argilos 
38 Bahna 17.00 3.00 1.00 Prundis 0.40 0.4-0.8 0.30/55.00 Prundis 
39 Valea Seaca 11.00 1.50 1.00 Lut,Pietris 0.80 0.2-0.4 0.01/25.00 Pietros 
40 Valea Mare 11.00 1.50 1.20 Lut,Pietris 0.70 0.4-0.6 0.10/35.00 Pitros 
41 Cleja 14.00 2.00 2.00 Lut,Pietris 0.70 0.3-0.7 10.00/60.00 Pietros 
42 Racatau 28.00 3.00 1.50 Lut,Pietris 0.60 0.4-0.9 10.00/70.00 Pietros 
43 Rachitaua 7.00 2.00 1.00 Lut,Nisip 0.70 0.2-0.4 0.0/20.00 Lutos,Nisipos 
44 Slatari 6.00 2.00 1.00 Lut,Nisip 0.70 0.2-0.6 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 
45 Parauta 8.00 1.50 1.00 Lut,Nisip 0.70 0.2-0.6 0.10/35.00 Lutos,Nisipos 
46 Parincea 8.00 1.50 1.20 Lut,Nisip 0.60 0.2-0.9 0.01/30.00 Lutos,Nisipos 
47 Nanesti 13.00 1.50 1.50 Argila,Lut 0.60 0.2-0.7 0.10/35.00 Argilos 
48 Soci 19.00 2.00 1.50 Argila,Lut 0.50 0.3-0.8 0.10/60.00 Argilos 
49 Racaciuni 21.00 3.00 2.00 Lut,Pietris 0.60 0.5-1.2 2.00/120.00 Pietros 
50 Valea Lunga 4.00 1.50 1.50 Lut,Argila 0.60 0.4-0.8 0.1/40.00 Pietros 
51 Caprean 13.00 3.00 1.50 Pietris 0.60 0.3-0.7 0.25/70.00 Pietros 
52 Dragusani 13.00 2.00 1.20 Lut,Nisip 0.50 0.4-0.8 0.10/50.00 Nisipos 
53 Parava 12.00 2.00 1.30 Lut,Pietris 0.50 0.3-0.7 0.10/50.00 Pietros,Lutos 
54 Orbeni 13.00 1.50 1.30 Pietris 0.50 0.3-0.7 0.10/50.00 Pietros 
55 Fulgeris 12.00 1.50 1.00 Lut,Argila 0.50 0.4-0.8 0.10/35.00 Argilos 
56 Scurta 14.00 3.00 1.00 Pietris 0.50 0.2-0.4 0.20/60.00 Pietros 
57 Valea Seaca 16.00 1.50 1.00 Pietris 0.50 0.3-0.5 0.10/30.00 Pietros 
58 Rogoaza 7.00 1.50 1.30 Lut.Argila 0.60 0.4-0.6 0.10/30.00 Argilos,Lutos 
59 Bacioiu 5.00 1.00 1.00 Lut,Argila 0.60 0.2-0.6 0.10/25.00 Lutos,Argilos 
60 Bolohan 10.00 1.00 1.00 Pietris 0.50 0.3-0.7 0.10/20.00 Pietros 
61 Fantanele 14.00 1.50 1.00 Pietris 0.50 0.3-0.7 0.10/35.00 Pietros 
62 Pancesti 11.00 1.50 1.00 Pietris 0.50 0.3-0.8 0.10/30.00 Pietros 
63 Contesti 12.00 2.00 1.50 Pietris 0.50 0.4-0.8 0.10/35.00 Pietros 
64 Polocin 18.00 3.00 1.20 Lut,Pietris 0.50 0.4-0.8 0.10/60.00 Pietros,Lutos 
65 Matcani 15.00 2.00 1.20 Lut,Pietris 0.40 0.4-0.8 0.10/25.00 Pietros,Lutos 
66 Perchiu 14.00 2.00 1.20 Pietris,Lut 0.40 0.3-0.8 0.10/30.00 Pietros,Lutos 

67 Trotus 124.00 40.00 0.20 Bolov.+ 
Prundis 1.36 2 0.16/123 Bolov.Prundis 

68 Trotus 124.00 26.00 0.40 Bolovăniş, 
Prundis 0.85 2-3 0.3/195 Bolovanis, 

Prundis 

69 Trotus 124.00 150.00 0.5 Bolovăniş, 
Pietris, Nisip 0.80 5-10 0.07/722 Bolovanis, 

Prundis 

70 Trotus 124.00 94.00 0.9 Prundis,Nisip 0.45 5 2.10/1290 Abrupt, 
Bolovanis 

71 Trotus 124.00 125.00 0.7 Mal,Nisip 0.30 4 3.5/3720 Bolovanis 

72 Valea Rece 9.00 2.00 0.80 Bolov. 
Prundis 0.70 0.2-0.5 0.40 Bolov.Prundis 

73 Bolovanis 9.00 2.50 0.60 Bolov. 
Prundis 0.80 0.2-0.6 0.70 Bolov.Prundis 

74 Tarhausi 12.00 4.50 0.50 Bolov. 
Prundis 1.50 0.2-0.5 0.1/4.44 Bolovanis 

75 Aldamas 5.00 2.00 0.30 Bolov. 
Prundis 0.80 0.2-0.4 0.35 Bolovanis 

76 Sant 8.00 3.00 0.30 Bolov. 
Prundis 0.80 0.2-0.6 0.44 Bolovanis 
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77 Ciughes 15.00 3.50 0.40 Bolov. 
Prundis 0.80 0.2-0.8 0.85 Bolovanis 

78 Camanca 29.00 10.00 0.60 Bolov. 
Prundis 1.50 0.2-0.5 0.80 Bolovanis 

79 Cotumba 5.00 1.00 0.30 Bolov. 
Prundis 1.50 0.3-0.8 0.40 Bolovanis 

80 Sugura 7.00 2.50 0.40 Bolov. 
Prundis 1.00 0.3-0.8 0.70 Bolovanis 

81 Agas 9.00 2.50 0.30 Bolov, 
Prundis 0.90 0.4-1.2 0.65 Bolovanis 

82 Sulta 26.00 9.00 0.40 Bolov. 
Prundis 0.90 0.4-0.8 1.02 Bolovanis 

83 Valea Lupului 11.00 2.50 0.40 Bolov. 
Prundis 0.50 0.5-1.2 0.40 Bolovanis 

84 Ciobanus 33.00 10.00 0.80 Bolov. 
Prundis 0.40 0.5-1.2 1.00 Bolovanis 

85 Asau 39.00 13.00 0.90 Bolov. 
Prundis 0.40 0.4-1.2 2.00 Bolovanis 

86 Asaul Mic 6.00 1.50 0.30 Bolov. 
Prundis 1.00 0.5-0.9 0.40 Bolovanis 

87 Izvorul Alb 10.00 3.00 0.40 Bolov. 
Prundis 1.20 0.4-0.9 0.40 Bolovanis 

88 Izvorul Negru 7.00 7.00 0.55 Bolov, 
Prundis 2.00 0.3-0.9 0.35 Bolovanis 

89 Agastin 6.00 2.00 0.30 Bolov. 
Prundis 0.80 0.4-0.9 0.34 Bolovanis 

90 Sopani 10.00 2.00 0.50 Bolov. 
Prundis 0.80 0.3-0.9 0.34 Bolovanis 

91 Urmenis 12.00 5.00 0.47 Bolov. 
Prundis 2.00 0.5-1.2 4.30 Bolovanis 

92 Plopul 5.00 2.00 0.30 Bolov. 
Prundis 0.80 0.3-0.9 0.34 Bolovanis 

93 Larga 7.00 15.00 0.30 Bolov. 
Prundis 0.40 0.2-0.8 0.25 Bolovanis 

94 Dofteana 26.00 2.00 0.60 Bolov. 
Prundis 0.90 0.2-0.8 0.70 Bolovanis 

95 Ciunget 10.00 1.00 0.40 Bolov. 
Prundis 0.50 0.4-0.9 0.40 Bolovanis 

96 Doftenita 8.00 1.50 0.50 Bolovanis 0.70 0.3-0.8 0.60 Bolovanis 
97 Cucuieti 7.00 1.50 0.50 Bolovanis 0.70 0.4-0.9 0.30 Bolovanis 
98 Valcele 6.00 1.50 0.90 Bolovanis 0.70 0.4-0.9 0.35 Bolovanis 
99 Slanic 28.00 8.00 2.50 Bolovanis 0.50 0.4-0.9 2.00 Bolovanis 
100 Slanicel 6.00 1.30 0.30 Bolovanis 0.60 0.3-0.8 0.40 Bolovanis 
101 Nicoresti 4.00 1.20 0.25 Bolovanis 0.40 0.3-0.8 0.30 Bolovanis 
102 Caraclau 15.00 2.00 0.28 Bolovanis 0.90 0.4-0.8 0.32 Bolovanis 
103 Oituz 41.00 35.00 0.30 Bolovanis 0.70 3-5 0.05/413 Bolovanis 
104 Halos 7.00 4.00 0.35 Bolovanis 0.80 0.3-0.8 0.60 Bolovanis 
105 Lesuntu Mare 11.00 7.00 0.40 Bolovanis 0.70 0.5-0.8 0.60 Bolovanis 
106 Lesuntu Mic 6.00 6.00 0.30 Bolovanis 0.80 0.3-0.8 0.40 Bolovanis 
107 Casin 54.00 33.00 0.30 Bolovanis 0.60 0.2-4 0.05/434 Bolovanis 
108 Zboina 5.00 1.50 0.40 Bolovanis 0.70 0.2-0.8 0.35 Bolovanis 
109 Buciesi 8.00 1.50 0.70 Bolovanis 0.70 0.3-0.8 0.35 Bolovanis 
110 Marmura 8.00 1.50 0.40 Bolovanis 0.70 0.3-0.8 0.40 Bolovanis 
111 Halosul Mic 7.00 7.00 0.30 Bolovanis 0.90 0.4-0.8 2.50 Bolovanis 
112 Halosul Mare 8.00 10.00 0.38 Bolovanis 1.30 0.2-0.8 2.70 Bolovanis 
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113 Curita 17.00 2.50 0.40 Bolovanis 0.50 0.3-0.7 0.50 Bolovanis 
114 Bucium 11.00 2.00 0.35 Bolovanis 0.50 0.2-0.8 0.30 Bolovanis 
115 Tazlau 65.00 40.00 0.25 Prundis 0.48 3.5-6 0.03/698 Prundis 

116 Tazlau 65.00 70.00 0.3 Pietris, 
Nisip 0.70 2-3 0.1/498 Prundis 

117 Tazlau 65.00 120.00 0.3 Bolovanis 0.70 2-3 0.26/1550 Prundis 
118 Frumoasa 4.00 2.50 0.40 Prundis 0.50 0.4-1.2 0.30 Prundis 
119 Schitu 12.00 2.50 0.50 Prundis 0.50 0.5-0.8 0.50 Prundis 
120 Ghidion 6.00 2.00 0.40 Prundis 0.60 0.3-0.5 0.30 Prundis 
121 Coman 12.00 2.00 0.40 Prundis 0.80 0.4-0.7 0.40 Prundis 
122 Ludas 6.00 2.50 0.30 Prundis 0.50 0.3-0.4 0.30 Prundis 
123 Cucuieti 13.00 2.50 0.30 Prundis 0.40 0.2-0.6 0.40 Prundis 
124 Solont 14.00 8.00 0.60 Prundis 2.00 0.4-0.8 0.20/8.80 Prundis 
125 Boul 12.00 7.00 0.42 Prundis 2.30 0.2-0.7 0.1/3.20 Prundis 
126 Tazlaul Sarat 46.00 45.00 0.20 Prundis 0.64 5-6 0.04/457 Prundis,Marne 
127 Zemes 6.00 4.00 1.20 Prundis 0.85 0.3-1.8 0.40 Prundis 
128 Ruja 8.00 2.00 0.40 Prundis 0.70 0.3-0.7 0.35 Prundis 
129 Calmus 7.00 2.00 0.40 Prundis 0.60 1.2-2 0.30 Prundis 
130 Cernu 16.00 2.00 0.50 Prundis 0.60 0.8-1.3 0.40 Prundis 
131 Paltinis 7.00 1.50 0.40 Prundis 0.80 0.4-1.2 0.35 Prundis 
132 Buda 9.00 1.50 0.40 Prundis 0.80 1.2-2 0.35 Prundis 
133 Nadisa 11.00 2.00 0.80 Prundis 0.50 0.4-1.2 0.35 Prundis 
134 Sramba 9.00 4.00 3.00 Prundis 0.90 0.5-0.9 0.80 Prundis 
135 Rachitis 18.00 3.00 0.50 Prundis 0.90 0.5-0.9 0.50 Prundis 
136 Turlui 4.00 2.00 0.40 Prundis 0.90 0.6-1.3 0.30 Prundis 
137 Orasa 12.00 2.00 1.00 Prundis 0.50 0.5-0.8 0.50 Prundis 
138 Valea Rea 9.00 2.00 0.35 Prundis 0.50 0.5-1.2 0.30 Prundis 
139 Moreni 12.00 1.50 0.30 Prundis 0.70 0.5-0.8 0.40 Prundis 
140 Butucari 8.00 2.00 0.40 Prundis 0.70 0.3-1.2 0.30 Prundis 
141 Berzunti 7.00 2.50 0.40 Prundis 0.90 1.2-2.5 0.45 Prundis 
142 Lupul 9.00 2.00 0.30 Prundis 0.70 0.5-1.2 0.30 Prundis 
143 Helegiu 9.00 6.00 0.60 Prundis 1.50 0.5-1.6 0.10/5.00 Prundis 
144 Barsanesti 13.00 4.00 0.50 Prundis 1.80 0.5-1.4 0.1/2.70 Prundis 
145 Belci 7.00 4.00 0.40 Prundis 1.00 0.2-0.8 0.48 Prundis 
146 Gaureana 11.00 2.00 0.30 Prundis 1.50 0.2-0.7 0.60 Prundis 
147 Gutinasi 8.00 2.00 0.30 Prundis 0.60 0.2-0.8 0.30 Prundis 
148 Bogdana. 14.00 2.50 0.70 Prundis 1.50 0.2-0.8 0.1/1.15 Prundis 
149 Caiuti 14.00 3.00 0.80 Prundis 1.50 0.4-0.9 0.1/1.15 Prundis 
150 Popeni 22.00 3.00 0.80 Prundis 1.20 0.5-0.9 0.1/1.00 Prundis 
151 Balca 13.00 3.00 0.70 Prundis 0.90 0.2-0.9 0.80 Prundis 
152 Vaireni 8.00 3.00 0.40 Prundis 0.90 0.5-0.9 0.48 Prundis 
153 Balca Tulbure 6.00 2.00 0.30 Prundis 0.80 0.2-0.4 0.20 Prundis 

154 Lipova 15.00 12.80 3.75 Argila 0.67 3.75-
4.25 0.01/45.6 Argila 

155 Pereschiv 31.00 26.00 3.40 Nisip 0.41 3.10-
3.15 0.01/71.4 Argila,Marna 

156 Tutova 11.00 14.00 2.70 Argila 0.57 2.7-
3.29 0.01/30.6 Argila 

157 Cabesti 9.00 10.00 3.50 Nisip 0.20 3.5 0.45 Argila,Nisip 
158 Berheci 56.00 10.00 2.40 Nisip 0.50 2 0.45 Nisip 
159 Berheci 56.00 21.00 5.25 Nisip 0.35 5-5.25 0.01/2.42 Nisip 
160 Berheci 56.00 20.00 4.40 Nisip 0.65 3.5-4 0.01/97.3 Nisip 
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161 Fruntesti 9.00 16.00 3.00 Nisip 0.20 3 0.10 Argila 
Nisipoasa 

162 Dunavat 14.00 15.00 2.5 Nisip 0.20 2.5-3 0.20 Argila 
Nisipoasa 

163 Codinesti 11.00 16.00 6.00 Nisip 0.20 4 0.10 Argila 
Nisipoasa 

164 Gaiceana 16.00 18.00 3.50 Nisip 0.20 3.5 0.20 Argila 
Nisipoasa 

165 Negulesti 8.00 4.00 2.50 Nisip 0.20 1-1.5 0.10 Argila 

166 Arini 6.00 8.00 3.00 Nisip 0.20 3 0.20 Argila 
Nisipoasa 

167 Ghilavesti 17.00 10.00 5.00 Nisip 0.20 5 0.20 Argila 
Nisipoasa 

168 Plopeasca 7.00 8.50 2.70 Nisip 0.20 2.7-
3.29 0.20 Argila 

Nisipoasa 

169 Serboaia 6.00 6.50 3.00 Nisip 0.20 1.5 0.10 Argila 
Nisipoasa 

170 Zeletin 62.00 4.00 0.50 Nisip 0.40 3-3.7 0.10 Nisip 
171 Zeletin 62.00 30.00 4.00 Nisip 0.20 5-6 0.10 Nisip 
172 Zeletin 62.00 27.00 4.10 Nisip 0.20 4.3-4.5 0.01/122 Nisip 

173 Rachitoasa 7.00 10.00 3.00 Nisip 0.20 2.75-3 0.10 Argila 
Nisipoasa 

174 Gunoaia 11.00 8.50 5.00 Nisip 0.20 4.5-5 0.10 Argila 
Nisipoasa 

175 Drobotfor 32.00 18.00 3.50 Nisip 0.20 3-3.5 0.20 Argila 
Nisipoasa 

176 Pojorita 10.00 30.00 15.00 Nisip 0.20 14.5-
15 0.20 Argila 

Nisipoasa 

177 Apa Neagra 12.00 12.00 6.00 Nisip 0.20 3 0.20 Argila 
Nisipoasa 

 
Scurgerea maximă are loc în perioada caldă a anului (martie-septembrie). 
Turbiditatea cea mai mare o au râurile din Colinele Tutovei, iar cea mai mică, râurile din 

zona montană. 
Debitul mediu multianual cel mai mare îl are Siretul (107 m3/s la P.h. Răcătău). Bistriţa, 

datorită lacurilor de acumulare are un regim hidrologic modificat. Modificări au survenit şi în 
debitul Siretului după amenajările de la Rogojeşti, Bucecea, Paşcani, Galbeni şi Răcăciuni. 
Trotuşul are un debit mediu multianual de 23,4 m3/s la P.h. Rădeana. 

 
 

Nr. 
crt 

RAUL STATIA 
HIDROMETRICA 

Precipitaţii 
multianuale

(l/mp) 

Q multi-
anual 
(mc/s) 

Q maxim 
Istoric 
(mc/s) 

1 Siret Dragesti 503.1 77.1 1948
2 Bârnat Bacău 548,3 1.30 90
3 Racatau Recea 498.4 0.298 34,8
4 Racaciuni Racaciuni 533.3 0.272 790
5 Trotuş Lunca  de   Sus 600.5 0.841  23,2
6 Trotuş Ghi. Făget 561.8 3.53 192
7 Trotuş Goioasa 633.4 6.46 353
8 Trotuş Tg.Ocna 591.1 17.4 1490
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Nr. 
crt 

RAUL STATIA 
HIDROMETRICA 

Precipitaţii 
multianuale

(l/mp) 

Q multi-
anual 
(mc/s) 

Q maxim 
Istoric 
(mc/s) 

9 Trotuş Onesti 585.3 25.8 2294
10 Trotuş Vrânceni 529.8 34.9 2845
11 Sulţa Sulţa 579.0 1.04 99,2
12 Ciobănuş Ciobănuş 622.6 1.26 116
13 Asău Asău 659.3 2.08 389
14 Uz Cremenea 657.9 3.99 329
15 Uz Dărmăneşti 631.4 4.85 132
16 Dofteana Dofteana 691.6 0.942 458
17 Slănic Cireşoaia 664.2 1.20 
18 Oituz Ferastrău 696.6 3.15 140
19 Casin Halos 647.3 2.37 497
20 Tazlau Scorteni 652.7 3.26 538
21 Tazlau Helegiu 630.7 6.81 1556
22 Tazlău  S Lucăceşti 684.6 1.38 514
23 Romani 590 0,110 - 
24 Dragova  0,425 - 
25 Buda  0,045 - 
26 Letcana  0,045 - 
27 Racova  0,35 - 
28 Valea Rea  0,04 - 
29 Tamasi  0,06 - 
30 Bahna  0,20 - 
31 Valea Mare  0,075 - 
32 Cleja  0,115 - 
33 Soci  0,13 - 
34 Fulgeris  0,10 - 
35 Scurta 

Date obţinute prin 
corelaţii 

 0,225 - 

 
Caracteristicile fizico-chimice şi calitatea râurilor este în funcţie de factorii naturali şi de 

cei antropogeni. 
La est de Siret, câteva râuri străbat Colinele Tutovei şi se varsă în Bârlad (Berheciul, 

Zeletinul, Pereschivul şi Tutova). Pe stânga, Siretul primeşte Pârâul Morii, Soci, Răcătău. 
Fenomenul de îngheţ (pod de gheaţă, gheaţă la mal) se observă în toate iernile. 

 
b) Bazine hidrografice, lacurile de acumulare, suprafeţe, volume : 

 
Pe teritoriul judeţului Bacău, cele mai importante bazine hidrografice, care pot produce 

inundaţii sunt: 
- bazinul hidrografic al râului Siret; 

Râul Siret străbate judeţul Bacău de la nord la sud. Intră pe teritoriul judeţului la 
aproximativ 2 km nord de satul Hârleşti şi iese la aproximativ 6 km sud de satul Bereşti. Panta 
medie pe teritoriul judeţului este de 0,60%. 

- bazinul hidrografic al râului Bistriţa; 
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Râul Bistriţa, pătrunde pe teritoriul judeţului Bacău la nord de oraşul Buhuşi şi drenează 
zona de contact dintre Subcarpaţi şi Podişul Moldovei. Se varsă în râul Siret la aproximativ 3 
km nord de amenajarea hidrotehnică Galbeni. 

- bazinul hidrografic al râului Trotuş; 
Râul Trotuş drenează zona montană şi mare parte din zona subcarpatică a judeţului. 

Afluenţii săi mai importanţi sunt: Camînca, Asăul, Urmenişul, Plopu, Larga (pe stânga), Sulta, 
Ciobănaşul, Uzul, Dofteana, Slănicul, Oituzul (pe dreapta). În zona subcarpatică, Trotuşul 
primeşte Tazlăul şi Caşinul. Se varsă în râul Siret pe teritoriul judeţului Vrancea. 

În jumătatea estică a judeţului Bacău, în Colinele Tutovei se află un mare număr de râuri, 
dar acestea au un debit mic, nesemnificativ. Cele mai importante sunt Berheciul şi afluentul său 
Zeletinul. 

 
 

c) Lacuri, iazuri, suprafeţe, adâncimi 
 

Lacurile de pe teritoriul judeţului au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe 
Siret, Bistriţa, Uz, Tazlău. O serie de acumulări sunt pe Berheci, Zeletin şi Pereschiv. Singurul 
lac natural este Lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru - afluent al Uzului.  

Lacul Bălătău - monument al naturii, (la o altitudine de 530 m faţă de nivelul mării), în 
Munţii Nemirei, (la 3 km de Sălătruc), s-a format în anul 1883 datorită alunecărilor de teren şi 
ploilor puternice şi prelungite din timpul verii. 

 
Lacuri de acumulare 

 
Pe Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni, Răcăciuni şi Bereşti. Volumul 

lacurilor depăşeşte 260.000.000 m3 de apă (acumularea de la Galbeni, 40.000.000 m3, 
Răcăciuni 104.000.000 m3 şi Bereşti 120.000.000 m3). Lucrările de amenajare antropică a 
râului Siret înseamnă pe lângă valorificarea potenţialului energetic (aprox. 300.000 kwh anual), 
redarea în circuitul agricol a unei mari suprafeţe inundabile de luncă, asigurarea unor deosebite 
posibilităţi de irigaţii. Debitul Siretului la intrarea în judeţ este de 70 m3/s, iar la ieşire de 137 
m3/s. 

Râul Bistriţa pe cei 42 km lungime (în judeţul Bacău) este în totalitate amenajat din punct 
de vedere hidroenergetic; pe cursul său se află lacurile: Racova, Gârleni, Lilieci, Şerbăneşti şi 
Bacău. 
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Adâncime 

Amplasament Denumirea sursei 
de alimentare 

Tipul 
canalului şi 
material de 
construcţie 

Lungime 
(km) Apă Canal 

Lăţime 
gură/fund 

(m) 

Posibilităţi de 
trecere 

Debit 
staţii 

pompare 
(m.c./s) 

Obiective de 
intervenţii 

(cantoane, sedii 
de sistem, sedii 

de sectoare) 

FRUNZENI CANAL V 
ADUCTIUNE Pământ Dal 2.303 5.00 6.00 31/6 Pasarela Pieton 84 CHE BUHUSI 

RACOVA LAC RACOVA 
ADUCTIUNE Pământ Dal 1.154 5.00 8.00 38/6 Pasarele Pieton 180 CHE RACOVA 

RACOVA CHE RACOVA 
CANAL FUGA Pământ Dal 3.200 3.50 5.50 40/25 3 Poduri 180 CHE RACOVA 

GARLENI LAC GARLENI 
ADUCTIUNE Pământ Dal 2.156 5.00 8.00 39/6 Pasarele Pieton 180 CHE GARLENI 

GARLENI CHE GARLENI 
CANAL FUGA Pământ Dal 4.070 3.50 6.50 60/30 Pasar,1pod 180 CHE GARLENI 

RACOVA 
ACUMULARE 

GARLENI 
ADUCTIUNE 

Pământ Dal 2.500 1.50 2.50 6/1 2 Podete 2  

LILIECI 
LAC LILIECI 
ADUCTIUNE 

UHE 
Pământ Dal 1.726 5.00 8.50 40/6 Pasarele Pieton 180 CHE LILIECI 

LILIECI CHE LILIECI 
CANAL FUGA Pământ Dal 3.588 3.50 5.50 60/30 2 Poduri 180 CHE LILIECI 

SEDIU SH 

ITESTI 
ACUMULARE 

LILIECI-
BISTRITA 

Pământ 5.800 1.00 2.50 6/1 2 Podete 1  

BACAU 
LAC BACAU 
ADUCTIUNE 

UHE 
Pământ Dal 3.951 5.00 8.00 39/6 2pasar,1pod 180 CHE BACAU 

LETEA CHE BACAU 
CANAL FUGA Pământ Dal 4.290 3.50 5.50 60/30 1 Pod 180 CHE BACAU 

LETEA VECHE 
ACUMULARE 
SERBANESTI-

BISTRITA 
Pământ 10.600 1.00 1.50 8/2 5 Podete 2 SEDIU SH 

BACAU 

N.BALCESCU LAC GALBENI 
ADUCTIUNE Pământ Dal 1.393 12.00 14.00 82/12 Pas.Piet. 1pod 330 CHE GALBENI 

CLEJA CHE GALBENI Pământ Dal 1.476 10.44 13.00 90/25 Pasarela Pieton 330 CHE GALBENI 
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Adâncime 

Amplasament Denumirea sursei 
de alimentare 

Tipul 
canalului şi 
material de 
construcţie 

Lungime 
(km) Apă Canal 

Lăţime 
gură/fund 

(m) 

Posibilităţi de 
trecere 

Debit 
staţii 

pompare 
(m.c./s) 

Obiective de 
intervenţii 

(cantoane, sedii 
de sistem, sedii 

de sectoare) 
CANAL FUGA 

VALEA SEACA ACUMULARE 
GALBENI-SIRET Pământ Dal 5.700 2.50 4.00 9/1 3 Podete 1  

RACACIUNI LAC RACACIUNI 
FORTA UHE Pământ Dal 1.070 12.00 14.00 82/12 Pas.Piet. 1pod 330 CHE 

RACACIUNI 

RACACIUNI CHE RACACIUNI 
ADUCTIUNE Pământ Dal 5.107 12.00 17.00 90/22 Pas.Pieton 330 CHE 

RACACIUNI 

BERESTI CHE BERESTI 
CANAL FUGA Pământ Dal 5.000 12.00 13.00 92/40 Pas.Pieton 330 CHE BERESTI 

 

SURSE DE APA POTABILA 

Statii de filtrare Nr. 
crt. Amplasament Denumire 

sursa Tipul aductiunii 
Lungime 

conducta,canal
(km) 

Debit (mii 
mc/ora) 

Tipul Capacitate 
(l/h) 

1 RAGC Bacau subt. Bistrita 
 
supr.ac.P.Uz 

cond. metalica 
 
cond. metalica 

17,5 
 
59 

2,592 
 
1,368 

St.clorinare”Grup 
Romet”si “Advance” 
St.de clorinare 

2592000 
 
1368000 

2 Cons. Local  
Sascut 

subt. Fantanele  
drenuri 

cond. metalica 
cond. azbociment 

1,2 
0,7 

0,032 
0,014 

Tratare cu clorura de var 
in rezervoarele de 
inmagazinare  

 

3 Cons. Local 
Buhusi 

subt. Bistrita cond. metalica 
cond. azbociment 

63 0,33 Statie tratare cu clor 
gazos 

 

4 Comserv 
Comanesti 

supr.Ciobanus 
 
supr.ac.P.Uz 

cond. metalica 
 
cond. metalica 

0,5 
 
10,5 

0,57 
 
0,43 

St.tratare si filtrare cu 
nisip cuartos si clorinare 
Apa tratata la Caraboaia  

576000 
 
432000 

5 Cons.Local Sl 
Moldova  

supr.Slanicel 
subt. Slanic 

cond. metalica 
cond. metalica 

0,9 
1,6 

0,14 
0,093 

St.tratare filtrare cu filtre 
rapide + clorinare 
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Statii de filtrare Nr. 
crt. Amplasament Denumire 

sursa Tipul aductiunii 
Lungime 

conducta,canal
(km) 

Debit (mii 
mc/ora) 

Tipul Capacitate 
(l/h) 

6 Cons. Local  
Caiuti 

subt. Popeni PE HD 3,2 0,046 St.clorinare prin picurare 46000 

7 Apa Canal 
Onesti 

supr.ac.P.Uz cond. metalica 3,3 2,08 Apa tratata la Caraboaia  

8 Cons.Local 
Darmanesti 

supr.ac.P.Uz cond. fonta 1,5 0,13 Apa tratata la Caraboaia  

9 Prest Serv 
Moinesti 

supr. Holmu 
supr.ac.P.Uz 

 
cond. metalica 

 
4,1 

 
0,33 

 
Apa tratata la Caraboaia 

 

10 Cons.Local 
Parava 

subt. Parava PE HD 1,52 0,01 Instalatie cu ultraviolete 13680 

11 Cons.Local 
Filipesti 

subt. Siret PE HD 2,7 0,018 St.tratare cu clor gazos 
tip « Advance » 

18000 

12 Cons.Local Tg. 
Ocna 

supr.ac.P.Uz cond. metalica 0,11 0,27 Cloeinare in rezervorul 
de inmagazinare 

27000 

 
        

SURSE DE APA  INDUSTRIALA 
 

Statii de filtrare Nr. 
crt. Amplasament Denumire 

sursa Tipul aductiunii 
Lungime 

conducta,canal
(km) 

Debit (mii 
mc/ora) 

Tipul Capacitate 
(l/h) 

1  Pobac Bacau subt. Bistrita cond. metalica 0,5 0,04 St.dedurizare 30000 
2 Subex Bacau subt. Bistrita cond. metalica 0,7 0,05 St.dedurizare 6000 
3 Promode Bacau subt. Bistrita cond. metalica 0,350 0,125 St.dedurizare C.T. - 
4 Aerostar Bacau subt. Bistrita cond. metalica 1,5 0,064 Filtre schimbatoare de ioni 64100 
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Statii de filtrare Nr. 
crt. Amplasament Denumire 

sursa Tipul aductiunii 
Lungime 

conducta,canal
(km) 

Debit (mii 
mc/ora) 

Tipul Capacitate 
(l/h) 

5 Sofert Bacau subt. Bistrita cond. metalica 2 3,2 St.demineralizare si filtrare 3267000 
6 Elbac Bacau subt. Bistrita cond. metalica 8 0,12 - - 
7 Letea Bacau supr. Bistrita cond. metalica 3 3,4 - - 
8 Stofe Buhusi supr. Bistrita 

subt.Bistrita 
cond. metalica 2,1 

0,6 
0,07 
0,04 

Filtrare si demineralizare - 

9 Salina Tg. Ocna supr. Trotus cond. metalica 1 0,03 - - 
10 ForexBac 

Beresti Tazlau 
subt.Tazlau cond. metalica 0,03 0,011 - - 

11 Hidroelectrica 
P. Neamt 

supr.P Uz cond. metalica 0,07 23,8 - - 

12 Prolabac Bacau subt. Bistrita cond. metalica 0,3 0,011 Schimbator de ioni 
“Lamborghini” 

23400 

13 CET Bacau supr. Bistrita tuburi Premo 2,1 0,8 pretratare,demineralizare, 
dedurizare 

791666 

14 Termon Onesti Ac. P. Uzului cond. metalica 0,5 7,273 - - 
15 Termoelectrica 

Borzesti 
Supr Trotus 
Supr.Ac. P Uz 
Supr. Trotus 

cond. Premo 
cond. Premo 
cond. Premo 

32 
13 
0,3 

1,746 
0,684 
25,920 

inst.pretratare 
dedurizare 
demineralizare 

7200 

16 Carom Onesti priza Trotus cond. metalica 0,140 1,700 Tratare si decantare prin 
dacantoare secundare si 
filtrare   

472 

17 Petromservice 
Moinesti 

supr.Trotus 
supr.Oituz 
supr.Tazlau S 
supr.Soimu 
supr. Tazlau S 
supr.Tazlau 
supr. Tazlau S 

cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 

0,44 
0,05 
0,06 
0,03 
0,5 
2,75 
0,01 

0,2 
0,03 
0,03 
0,025 
0,04 
0,004 
0,046 

- 
St. filtrare cu nisip cuartos 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
30000 
- 
- 
- 
- 
- 



NESECRET 

 34 

Statii de filtrare Nr. 
crt. Amplasament Denumire 

sursa Tipul aductiunii 
Lungime 

conducta,canal
(km) 

Debit (mii 
mc/ora) 

Tipul Capacitate 
(l/h) 

supr.Asau 
supr.Tazlau S 
supr.Tazlau 
subt. Trotus 
subt. Siret 

cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 
cond. metalica 

0,07 
0,16 
1,7 
0,24 
0,5 

0,05 
0,07 
0,001 
0,03 
0,014 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

18 Rafo Onesti supr.priza 
Trotus 

cond. metalica 0,500 0,500 Statie pretratare cu cinci 
treptre 

138,8 

19 Chimcomplex 
Borzesti 

supr. Trotus Cond. beton 1,3 2,000 Statie filtre mecanice 555,6 
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d) Acumulări piscicole - suprafeţe 

 
În municipiul Bacău nu avem acumulări piscicole. 

 
e) Amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor  
 

La nivelul judeţului Bacău există 9 amenajări hidrotehnice, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Zona geografică 
(localitatea) 

Denumire baraj / lac 
de acumulare 

Cursul 
de apă Deţinător 

1.  Buhuşi Barajul Racova Bistriţa Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
2.  Gîrleni Barajul Gîrleni Bistriţa Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
3.  Hemeiuş Barajul Lilieci Bistriţa Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
4.  Bacău Barajul Bacău Bistriţa Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
5.  Bacău II Lac redresare Bistriţa D.A. „SIRET” – S.G.A. Bacău 
6.  Răcăciuni Barajul Răcăciuni Siret Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
7.  Sascut Barajul Bereşti Siret Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 
8.  Dărmăneşti Barajul Poiana Uzului Uz D.A. „SIRET” – S.G.A. Bacău 
9.  Nicolae Bălcescu Barajul Galbeni Siret Hidroelectrica Suc. P. Neamţ 

 
 

LUCRARI DE INDIGUIRE SI REGULARIZARE ALBIE 
 

Nr. 
crt. 

Denumire      
indiguire 

Curs apa/ 
Localizare 

Capacitate 
(km) An PIF Administrator 

1. Dig mal drept r. 
Siret- zona 
Secuieni - Oniscani  
si lucrare de punere 
in sig 

Siret   / 
Filipesti 11,9 1975 A.N. 

Apele Romane 

2. Dig remuu pr. 
Turbata 

Turbata   / 
Filipesti 7,2 1975 A.N. 

Apele Romane 
3. Dig mal dr.r. 

Bistrita- zona 
captare Gheraiesti 

Bistrita / 
mun. Bacau 3,7 1965 RAGC 

Bacau 

4. Dig mal stg. 
r.Bistrita- Rusi 
Ciutea 

Bistrita / 
Com. Letea 

Veche 
5,3 1976 A.N. 

Apele Romane 

5. Dig mal dr 
r.Bistrita-zona ind. 
Bacau Sud 

Bistrita  / 
mun.Bacau 5,7 1976 A.N. 

Apele Romane 

6. Amen.afl.r.Bistrita 
in mun. Bacau 

Negel, 
Trebes, 
Barnat / 

mun.Bacau 

7 1981 A.N. 
Apele Romane 

7. Dig mal dr. R.Siret 
aval UHE Galbeni 

Siret / 
N.Balcescu 4,63 1987 A.N. 

Apele 
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Nr. 
crt. 

Denumire      
indiguire 

Curs apa/ 
Localizare 

Capacitate 
(km) An PIF Administrator 

.Faraoani Romane 
8. Dig mal dr.r.Siret 

aval UHE 
Racaciuni 
 

Siret / 
Racaciuni 

com.Parava 
com.Orbeni 

8,73 1987 
A.N. 
Apele 

Romane 

9. Dig mal stg.r. 
Trotus 
Com. Ghimes 
 

Trotus / 
com.Ghimes 1,6 1975 

A.N. 
Apele 

Romane 

10. Dig mal 
stg.r.Trotus –oras 
Comanesti 

Trotus / 
Or. 

Comanesti 
1,7 1987 

Cons. 
Local 

Comanesti 
11. Aparare mal stg.si 

dr. r. Trotus-or. Tg. 
Ocna 

Trotus / 
Or. Tg.Ocna 1,28 1975 

A.N. 
Apele 

Romane 
12. Dig mal stg. si dr. r. 

Trotus-pct Podu 
Alb 

Trotus / 
mun.Onesti 

0,555   0,885   
0,300 

1966 
1972 
1982 

Cons. local Onesti 

13. Dig mal stg. si dr. 
pr. Casin – mun. 
Onesti 

Casin / 
mun.Onesti 1,6 1958 Cons. local Onesti 

14. Dig mal dr. 
pr.Tazlau- Beresti 
Tazlau 

Tazlau / 
Com. Beresti 

Tazlau 
1,4 1977 

A.N. 
Apele 

Romane 
15. Amenajare. 

pr.Tazlau la 
Tescani 

Tazlau / 
Com. Beresti 

Tazlau 
0,68 1996 

A.N. 
Apele 

Romane 
16 Reprofilare pr. 

Stramba, com. 
Beresti Tazlau 

Stramba/, 
/Beresti 
Tazlau 

4,2  
A.N. 
Apele 

Romane 
17 Regularizare pr. 

Racaciuni, com. 
Racaciuni  

Racaciuni/ 
Racaciuni 7,9  

A.N. 
Apele 

Romane 
18 Regularizare pr. 

Turbata, com. 
Filipesti  
 

Turbata / 
Filipesti 5,7 1975 

A.N. 
Apele 

Romane 

19 Regularizare r. 
Trotus la Palanca  
 

Trotus / 
Palanca 4 1986 

A.N. 
Apele 

Romane 
20 Regularizare pr. 

Oituz, com. Oituz  
 

Oituz/ Oituz 5,7 1979 
A.N. 
Apele 

Romane 
21 Taieri de cot r. 

Siret la Cotu Gros  Siret/ 
Filipesti 0,8 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
22 Amenajare pr. 

Tazlau Sarat la 
Magiresti si 
Ardeoani 

Tazlau Sarat/ 
Magiresti-
Ardeoani 

3 2055 
A.N. 
Apele 

Romane 

23 Regularizare pr. 
Naneşti la Parincea 

Naneşti / 
Parincea 0,9 2005 A.N. 

Apele 
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Nr. 
crt. 

Denumire      
indiguire 

Curs apa/ 
Localizare 

Capacitate 
(km) An PIF Administrator 

Romane 
24 Regularizare afl. r. 

Siret la Tamasi 
Racova- 
Tamasi/ 
Tamasi 

0, 2005 
A.N. 
Apele 

Romane 
25 Regularizare pr. 

Helegiu in com. 
Helegiu 

Helegiu / 
Helegiu 1,86 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
26 Regularizare pr. 

Solont la Solont Solont / 
Solont 1,4 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
27 Amenajare pr. 

Valea Rea la Livezi Valea Rea / 
Livezi 0,8 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
28 Amenajare pr. 

Casin com. Casin Casin / Casin 0,7 2005 
A.N. 
Apele 

Romane 
29 Amenajare pr. Ruja 

com. Magiresti Ruja / 
Magiresti 1,5 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
30 Regularizare pr. 

Cleja la Cleja Cleja / Cleja 2,2 2005 
A.N. 
Apele 

Romane 
31 Regularizare afl. r. 

Bistrita com. 
Racova 

Racova- V. 
Rea / Racova 1,4 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
32 Regularizare pr. 

Soci com. Pancesti Soci / 
Pancesti 0,9 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
33 Indiguire mal stang 

r. Siret zona 
Furnicari com. 
Tamasi 

Siret / 
Furnicari 

com. Tamasi 
1,7 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 

34 Regularizare r. 
Tazlau Sarat in 
zona Gazarie 
Moinesti 

Tazlau Sarat/ 
Moinesti 0,5 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 

35 Amenajare mal 
stang r. Siret in sat 
Cot com. Negri 

Siret/Negri 0,3 2005 
A.N. 
Apele 

Romane 
36 Regularizare r. 

Tazlau Sarat com. 
Zemes 

Tazlau 
Sarat/Zemes 2,2 2005 

A.N. 
Apele 

Romane 
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VADURI 
 

Nr 
crt Denumire curs apă Amplasament Natura 

fundului 

Adâncimea 
apei 
(m) 

Lăţimea 
apei 
(m) 

Viteza 
apei (m/s) Natura malului Căi de 

comunicaţie 

1 OITUZ POIANA SARATA PRUNDIS 0.20 15.00 0.69 FARA PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

2 OITUZ FERASTRAU PRUNDIS 0.20 50.00 0.70 FARA PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

3 OITUZ BOGDANESTI PRUNDIS 0.30 70.00 0.70 FARA PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

4 SIRET KM 20 DAMIENESTI NISIP 0.80 80.00 0.6 USOR ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

5 BISTRITA KM 4+200 BUHUSI PRUNDIS 0.20 155.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

6 BISTRITA KM 11+200 RACOVA PRUNDIS 0.40 60.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

7 BISTRITA KM 20+300 GARLEN PRUNDIS 0.40 60.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

8 BISTRITA KM 28+800 BACAU PRUNDIS 0.30 120.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

9 TROTUS KM 13+600 POPENI PRUNDIS 0.20 40.00 0.7 CU PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

10 TROTUS KM 55+600 PAGUBE PRUNDIS 0.40 150.00 0.7 FARA PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

11 TROTUS KM 80+100 TUTA PRUNDIS 0.35 35.00 0.7 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

12 TROTUS KM 104 CAIUTI PRUNDIS 0.40 250.00 0.7 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

13 UZ KM 12 DARMANESTI BOLOVANIS 0.20 20.00 1.0 FARA PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

14 TAZLAU KM 8 LUDAS BALCANI PRUNDIS 0.15 100.00 0.7 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

15 TAZLAU KM 6 FRUMOASA BALCAN PRUNDIS 0.15 75.00 0.7 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

16 TAZLAU KM 10 BASESTI PARJOL PRUNDIS 0.18 100.00 0.7 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

17 TAZLAU KM14 PUSTIANA PARJOL PRUNDIS 0.18 105.00 0.7 CU PLAJA DRUM 



NESECRET 

 39 

Nr 
crt Denumire curs apă Amplasament Natura 

fundului 

Adâncimea 
apei 
(m) 

Lăţimea 
apei 
(m) 

Viteza 
apei (m/s) Natura malului Căi de 

comunicaţie 

PAMANT 

18 TAZLAU KM 26 ENACHESTI PRUNDIS 0.20 130.00 0.6 CU PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

19 TAZLAU KM 19 SCORTENI PRUNDIS 0.25 90.00 0.6 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

20 TAZLAU KM 24 TESCANI PRUNDIS 0.23 86.00 0.6 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

21 TAZLAU KM 30 VERSESTI PRUNDIS 0.20 100.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

22 TAZLAU KM 46 BRATILA PRUNDIS 0.30 94.00 0.6 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

23 TAZLAU KM 36 LIVEZI PRUNDIS 0.25 90.00 0.6 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

24 TAZLAU SARAT KM 32 GAZARIE PRUNDIS 0.21 50.00 0.65 LINIE 
DRUM 
PAMANT 

25 TAZLAU SARAT KM 20 ZEMES PRUNDIS 0.20 40.00 0.65 ABRUPT 
DRUM 
PAMANT 

26 TAZLAU SARAT KM 37 LEONTINEST PRUNDIS 0.20 95.00 0.65 CU PLAJA 
DRUM 
PAMANT 

27 ZELETIN PODU TURCULUI 
NISIPOS-
LUTOS 0.15 35.00 0.2 LINIE 

DRUM 
PAMANT 

28 ZELETIN MOTOSENI 
NISIPOS-
LUTOS 0.15 30.00 0.2 LINIE 

DRUM 
PAMANT 

29 ZELETIN RACHITOASA 
NISIPOS-
LUTOS 0.15 30.00 0.2 LINIE 

DRUM 
PAMANT 
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DESCRIEREA  AMENAJĂRILOR DIN CADRUL COMPLEXULUI  
HIDROTEHNIC AL RÂULUI BISTRIŢA -SIRET 

  
Date generale: 
 

Beneficiarul amenăjarilor hidroenergetice este Sucursala Hidrocentrale “Bistriţa” Piatra 
Neamţ din subordinea S.C.”Hidroelectrica”S.A. 
 Apa este folosită în instalaţii hidroenergetice, amplasate pe cursul inferior al râului 
Bistriţa cât şi pe râul Siret aval de Bacău, cuprinzând un numar de 18 centrale hidroelectrice, 
din care una în curs de punere în funcţie 

Scopul acestor instalaţii este: 
 -producerea energiei electrice; 
 -alimentarea cu apă a consumatorilor industriali; 
 -atenuarea undelor de viitură şi scoaterea de sub inundaţii a unor terenuri situate 

în albiile majore ale  Bistriţei şi Siretului; 
  -asigurarea apei pentru irigaţii şi pentru alte folosinţe. 

Amenajările Racova, Gârleni, Lilieci şi Bacău sunt situate pe râul Bistriţa între canalul de 
fugă al CHE Buhuşi şi confluenţa cu râul Siret. Amenajările dispun de acumulări proprii ce 
permit redresarea debitelor turbinate în centralele din amonte.  

Amenajările Galbeni , Răcăciuni şi Bereşti sunt amplasate pe râul Siret şi fac parte din 
amenajarea hidroenergetică a râului Siret. Ca şi amenajările de mai sus dispun de acumulări 
proprii ce permit redresarea debitelor turbinate în centralele din amonte. 

 
 Amenajarea hidroenergetică Bacău 

 
 Lacul  de acumulare este creat prin bararea vaii Bistritei cu un baraj deversor. Este un 
lac cu regularizare zilnică şi orară a debitelor turbinate de către CHE Lilieci şi a debitelor 
rezultate din infiltraţiile din digul  mal drept al lacului Lilieci precum şi a debitelor scăpate de 
la barajul Lilieci, având următoarele caracteristici: 
  -volumul total                            4 mil.mc 
  -volumul util                             1,72 mil mc 
  -suprafaţa                                  202,40 ha 
  -nivel normal de exploatare       161,50 mdM 
  -nivel minim de exploatare        160,50 mdM 
  -nivel catastrofal                         162,50 mdM 
 Barajul este format din patru câmpuri deversoare echipate cu stavile segment. 
Dimensiunile stavilelor segment sunt de 16 x 5,5 m, capacitatea maximă de descărcare la 
viituri este 1960 mc/s. 
  -clasa de importanţă                                            III 
  -tipul barajului-  stăvilar cu profil eliptic vacumat; 
  -înălţime constructivă                                        18,00 m 
  -cota coronament                                              165,00 mdM 
  -cota fundare                                                     147,00 mdM 
  -lungime la coronament                                       80,00 m 
  -deversor de suprafaţă 
    -cota prag                                     172,70 mdM 

  -4 stavile segment       16,00 x 5 m 
  -debit evacuat la NNR                 1500 mc/s 

                          -debit evacuat la NMC                 1920 mc/s 
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Dig mal stâng are următoarele caracteristici: 
  -clasa de importanţă                                 III 

 -tipul construcţiei-dig de umplutură cu etanşare amonte din plăci de beton; 
 -înălţimea constructivă maximă        7,00 m 
 -cota coronament                               163,50 mdM 
 -etanşare de profunzime ; 
 -pante taluze       amonte                      1:2,50 
       aval                           1:2 
 -lungime                                                3,36 km 

 Dig mal drept are urmatoarele caracteristici: 
  -clasa de importanţă                                 III 

 -tipul construcţiei-dig de umplutură cu etanşare amonte din plăci de beton; 
 -înălţimea constructivă maximă           6 m 
 -cota coronament                               162,50 mdM 
 -etanşare de profunzime; 
 -pante taluze       amonte                      1:2,50      
       aval                           1:2      
 -lungime                                               3,29 km 

 Priza de apă este amplasată adiacent barajului , înclinată faţă de axul barajului cu 450 
şi este o priză cu nivel liber. 
 Canalul de aducţiune (Canal XIV) face legătura între lacul de acumulare şi centrala. 
Este căptuşit cu plăci din beton , are secţiune trapezoidală şi are următoarele caracteristici: 
  -lungimea                                  3,952 km 
  -lăţimea la fund                             6 m 
  -panta                                           0,145% 
  -înclinare taluz                              1:2 
 Camera de încărcare este la fel cu cea de la CHE Racova si CHE Garleni. 
 Centrala hidroelectrică Bacău  este de tip aerian şi are următoarele caracteristici: 
  -puterea instalată                         4x 7,5 MW 
  -debit instalat                               4x 45 mc/s 
  -căderea brută                          maxima  22,07 m   

 minima   19,15 m 
  Canalul de fugă (Canal XV) face legătura între bazinul de liniştire al centralei 
Bacău şi albia râului Siret. Este de secţiune trapezoidală, căptuşit cu plăci din beton, este 
format din două tronsoane şi are următoarele caracteristici. 
              Tronson I  Tronson II 

-lungimea                                4290,9 m                      4678,5 m 
  -lăţimea la fund                            30 m                              70 m 
  -înclinare taluz                              1:2                                   1:2 
  -panta                                        0,243%                            0,243% 
 La punctul de debuşare în Siret este prevăzută o instalaţie de batardouri la adăpostul 
cărora se lucrează la canalul de fugă (pentru a evita întoarcerea apei din Siret în canal când 
acesta este golit). 
 În aval de batardoul centralei CHE Bacău este amplasat lacul de agrement al 
municipiului Bacău, care este în administrarea Primăriei municipiului Bacău. 
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CENTRALIZATOARE  DE  DATE  TEHNICE   
PENTRU  AMENAJĂRI 

 
 Deoarece , după cum se va vedea din capitolele următoare, este necesară şi prezentarea 
Barajului Izvorul Muntelui , care reprezintă factorul cel mai mare de risc în eventualitatea unui 
accident la construcţiile hidrotehnice,vom include şi această amenajare în tabelele 
centralizatoare. 
 

Date caracteristice ale barajelor 
Tabel 1 

Nr. 
crt. Baraj Tip NNR 

(mdMN) 
Nivel maxim 

(mdMN) 

Cotă 
talveg 

(mdMA) 

Coronament 
baraj/diguri 

(mdMN) 

Hbaraj 
(m) 

Lcoronam 
(m) 

VNNR 
(mil m3)

VNmax 
(mil m3) 

1 Izvorul 
Muntelui beton, de greutate 513,00 516,00 423,00 520,00 127/97 435 1130 1220 

2 Racova de greutate şi diguri 
din materiale locale 210,00 211,00 202,35 213,50 / 

211,60 20 80 3,20 5,52 

3 Gârleni de greutate şi diguri 
din materiale locale 194,00 195,00 188,40 197,50 / 

195,50 19 80 2,17 4,25 

4 Lilieci de greutate şi diguri 
din materiale locale 177,70 178,70 172,10 181,20 / 

179,30 20,2 80 5,55 8,10 

5 Bacău de greutate şi diguri 
din materiale locale 161,50 162,50 155,50 165,00 / 

162,80 18 80 4,42 6,59 

6 Galbeni 
mobil, din beton şi 
diguri din materiale 

locale  
141,00 143,35 131,00 145,00  / 

144,00 24 142 12,75 72,0 

7 Răcăciuni 
mobil, din beton şi 
diguri din materiale 

locale 
129,00 130,20 118,00 133,00 / 

132,00 29 122 96,8 117,5 

8 Bereşti 
stăvilar din beton,şi  
diguri din materiale 

locale 
110,70 112,70 96,70 114,70/ 

113,70 
18/ 
17 119 117,7 158,0 

 
 

Date morfometrice în amplasamentul acumulărilor şi debitele medii multianuale 
lichide 

Tabel 2   

Nr. 
rt. Acumularea Râul Amplasament F 

(kmp) 
H 

(mdM) L (km) Slac (ha) 
la NNR 

Llac 
(km) 

Q  
(mc/s) 

1 Izvorul 
Muntelui Bistriţa am r. Izvorul 

Muntelui 4022 1114 179 3120 30 43,8 

2 Racova Bistriţa am. R. Leţcana 6506 965 253 216 5,35 58,0 
3 Gârleni Bistriţa am. V. Rea 6684 947 259 233 3,46 58,4 
4 Lilieci Bistriţa av. V. Rea 6727 945 270 262 5,35 58,6 
5 Bacău Bistriţa am. R. Trebiş 6775 938 276 202 4,34 58,8 
6 Galbeni Siret am. R. Bahna 19334 665 452 899 7,0 131,6 
7 Răcăciuni Siret am. R. Soci 19743 658 477 1656 12,6 132,83 
8 Bereşti Siret am. R. Conţeşti 20192 649 505 1800 14,5 133,22 
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Lungimi de diguri  
Tabel 3   

Lungime diguri (m) Nr. 
crt. Acumularea 

Mal stâng Mal drept 
 

1 Izvorul Muntelui   
2 Racova 3246,12 3368,47 
3 Gârleni 2230,05 2195,01 
4 Lilieci 319,20 4755,25 
5 Bacău 3358,20 3293,90 
6 Galbeni 4609,35 6131,81 
7 Răcăciuni 1787 12324,05 
8 Bereşti 1134 13667 

 
 
 

Nivelurile caracteristice ale acumulărilor şi barajelor 
Tabel 4   

Nr. 
crt. Acumularea NNR 

(mdM) 

Nivel 
maxim 
(mdM) 

Grinda 
inferioară 

(mdM) 

Prag 
deversor 
(mdM) 

Nivel minim 
energetic (mdM) 

Coronament 
baraj  

(mdM) 

Coronament 
diguri  
(mdM) 

1 Izvorul 
Muntelui 513,00 516,00 519,00 509,00 473,00 520,00 520,00 

2 Racova 210,00 211,00 212,50 205,00 208,00 213,50 211,50 
3 Gârleni 194,00 195,00 196,50 189,00 193,50 197,50 195,50 
4 Lilieci 177,70 178,70 180,20 172,70 177,20 181,20 179,30 
5 Bacău 161,50 162,50 164,00 156,50 160,50 165,00 162,80 
6 Galbeni 141,00 143,35 144,00 131,00 138,00 145,00 144,00 
7 Răcăciuni 129,00 130,20 132,00 119,00 124,00 133,00 131,50 
8 Bereşti 110,70 112,70 114,20 100,70 105,70 114,70 113,70 

 
 
 

Capacităţile de evacuare ale deversoarelor: 
Tabel 5 

Capacitatea de evacuare (mc/s) Nr. 
crt. Acumularea NNR 

(mdM) 
Nivel maxim 

(mdM) 
Grinda inferioară 

(mdM) NNR Nivel 
maxim 

Grinda 
inferioară 

1 Izvorul 
Muntelui 513,00 516,00 519,00 1300 1829 2774 

2 Racova 210,00 211,00 212,50 1484 1960 2700 
3 Gârleni 194,00 195,00 196,50 1490 1960 2700 
4 Lilieci 177,70 178,70 180,20 1470 1950 2700 
5 Bacău 161,50 162,50 164,00 1470 1950 2700 
6 Galbeni 141,00 143,35 144,00 5366 7235 7400 
7 Răcăciuni 129,00 130,20 132,00 6132 7235 7500 
8 Bereşti 110,70 112,70 114,20 6132 7980 8200 
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Clasele de importanţă, debitele de calcul şi verificare ale acumulărilor pentru 

diferiţi coeficienţi de probabilitate  (conform proiect): 
Tabel 6  

Nr. 
crt. Baraj Clasa de 

importanţă Qc (mc/s) p% Qv (mc/s) p% 

1 Izvorul Muntelui I 1670 0,1 2835 0,01+∆Q 
2 Racova II 1140 1 2100 0,1+∆Q 
3 Gârleni II 1140 1 2100 0,1+∆Q 
4 Lilieci II 1140 1 2112 0,1+∆Q 
5 Bacău II 1140 1 2112 0,1+∆Q 
6 Galbeni II 3570 1 7235 0,1+∆Q 
7 Răcăciuni II 3570 1 7235 0,1+∆Q 
8 Bereşti II 3570 1 7380 0,1+∆Q 

Se menţionează că acumulările de pe râul Bistriţa s-au proiectat conform standardului 
rus GOST  3999-48 şi STAS-ului românesc 4273-54 şi 4068-53. 

Conform acestor STAS-uri acumulările de pe râul Bistriţa au fost proiectate la clasa a 
II-a de importanţă, cu excepţia acumulării Izvorul Muntelui, care a fost încadrată în clasa I-a de 
importanţă. 

Conform STAS-4273-83, STAS 4068/82 şi STAS 4068/87, acumulările de pe râul 
Bistriţa cu excepţia acumulării Izvorul Muntelui, pot fi încadrate în clasa a III-a de importanţă. 

Acumularea Galbeni, datorită colmatării, poate fi încadrată în clasa a III-a de 
importanţă; acumulările Răcăciuni şi Bereşti rămân de clasa a II-a de importanţă. 

Acumulările au intrat în funcţiune în ani diferiţi                                                                 
  Izvorul Muntelui:  1960 

Racova:   1964 
Gârleni:   1965 

 Lilieci, Bacău:  1966 
 Galbeni:   1983 
 Răcăciuni:   1985 

  Bereşti:    1986 
Acumulările Galbeni şi Răcăciuni au fost proiectate conform STAS-4273-61                

şi 4068/2-62. 
Centralele corespunzătoare acumulărilor prezentate mai sus au următoarele 

caracteristici: 
Tabel 7  

Lungime (m) Nr. 
crt. Centrala 

Debit 
instalat 
(mc/s) 

Cădere 
(m) 

Putere 
instalată 

(MW) 

Em 
(GW/an) Canal aducţiune Canal fug` 

1 Stejaru 178 149 210 490  1150 
2 Racova 180 16 23 60 1154 3201 
3 Gârleni 180 16 23 60 2157 4073 
4 Lilieci 180 16 23 60 1726 3589 
5 Bacău 180 22 30 74 3952 4291 
6 Galbeni 330 11,6 29,2 75 1390 1476 
7 Răcăciuni 330 17,8 45 114 1061 6030 
8 Bereşti 330 17,76 43,5 107  5100 
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Zonarea seismică a amenajărilor  
a). Amenajările:  Racova, Gârleni, Lilieci şi Bacău (pe râul Bistriţa) 
- conform STAS 2923-63, în vigoare la proiectarea amenajărilor, amplasamentele 

acestora se încadrau în zona gradului VI de seismicitate, cu un coeficient de intensitate 
seismică a = 0,025g; 

- conform SR 11 100/1 - 93, amplasamentul amenajărilor se încadrează în zona gradului 
71 [MKS], cu o perioadă de revenire de 50 ani. 

- conform normativului P100-92, amplasamentul amenajărilor se găseşte în zona C de 
calcul, coeficienţii seismici prezintă următoarele valori: intensitatea seismică KS = 0,20 iar 
perioada de colţ Tc = 1,0 s. 

b). Amenajările Galbeni şi Răcăciuni şi Bereşti (pe râul Siret) 
- conform SR 11 100/1 - 93, amplasamentul amenajărilor se încadrează în zona gradului 

81 [MKS], cu o perioadă de revenire de 50 ani. 
- conform normativului P100-92, amplasamentul amenajărilor se găseşte în zona C de 

calcul, coeficienţii seismici prezintă următoarele valori: intensitatea seismică KS = 0,20 iar 
perioada de colţ  Tc = 1,0 s. 

 
 

  Date hidrologice  
Debitele maxime atenuate de diverse asigurări, în secţiunile acumulărilor (proiect) 

 
Tabel 8 

Debite maxime atenuate pentru p% Nr. 
crt. Baraj 

0,01+∆Q 0,1+∆Q 0,1 0,5+∆Q 0,5 1 2 5 10 

1 Izvorul Muntelui 2835 2135 1670 1620 1350 1120 970   
2 Racova  2100 1750 1584 1320 1140 960 725  
3 Gârleni  2100 1750 1584 1320 1140 960 725  
4 Lilieci  2112 1750 1584 1320 1140 960 725  
5 Bacău  2112 1750 1584 1320 1140 960 725  
6 Galbeni  7235 6150 5100 4250 3570 3000 2200 1750 

7 Răcăciuni  7235 6150 5100 4250 3570 3000 2200 1750 

8 Bereşti  7380 6150 4250 3570 3000 2220 1750 7380 

 
 

Debitele maxime atenuate, reactualizate, de diverse asigurări, în secţiunile acumulărilor 
Tabel 9 

Debite (m3/s) maxime atenuate pentru probabilitatea  p% Nr. 
crt. Baraj 

0,01+∆Q 0,01 0,1+∆Q 0,1 0,5+∆Q 0,5 1 2 5 10 

1 Izvorul 
Muntelui 2874 2478  1880  1437 1235 1000   

2 Racova   1870 1700 1670 1520 1200 1050   

3 Gârleni   1870 1700 1670 1520 1200 1050   

4 Lilieci   1870 1700 1670 1520 1200 1050   

5 Bacău   1870 1700 1670 1520 1200 1050   

6 Galbeni   6150 5130 4506 3755 3160 2750 2130 1730 

7 Răcăciuni   6150 5130 4506 3755 3160 2750 2130 1730 

8 Bereşti   6150 5130 3755 3160 2750 2130 1730 6150 
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În tabelul următor prezentăm procentul de colmatare al lacurilor de acumulare şi 

variaţia volumelor brute la NNR: 
Tabel 10 

Nr. 
crt. Acumularea VNNR proiect 

(mil. mc) 
VNNR actual 

(mil. mc) 
Procent de colmatare 

(%) 
1 Izvorul Muntelui 1130 1000 11,5 
2 Racova 8,66 3,20 63 
3 Gârleni 5,08 2,17 57,3 
4 Lilieci 7,40 5,55 25 
5 Bacău 5,04 4,42 12,3 
6 Galbeni 39,6 12,75 67,8 
7 Răcăciuni 103,6 96,8 6,60 
8 Bereşti 125,7 117,7 6,4 

 

IPOTEZE DE CALCUL PRIVIND AVARIEREA BARAJELOR 
Ipotezele de calcul luate în considerare sunt următoarele: 

 apariţia unor debite catastrofale 
 producerea unor avarii medii 
 producerea unor avarii grave 

Barajele şi/sau digurile acumulărilor de pe râul Bistriţa şi Siret se pot avaria din mai 
multe motive: 

 la depăşirea capacităţii de evacuare a deversorului 
 la solicitări excepţionale: 

• seisme 
• explozii 
• acţiuni deliberate 

 pierderea stabilităţii barajului: 
• alunecări 
• răsturnare 

 cauze privind durabilitatea construcţiei ca: 
• acţiuni interne ale apei ca infiltraţii şi eroziuni 
• dezagregări sau deteriorări datorită factorilor climatici 
• deteriorarea barajului sau a etanşărilor 
• îmbătrânirea materialului de construcţie 

 cauze privind funcţionalitatea construcţiei: 
• capacitatea redusă a evacuatorilor de ape mari 
• infiltraţii totale 

 legătura defectuoasă a barajului cu fundaţia 
 vane sau stavile blocate  
 lipsa prognozei viiturilor 
 vane sau stavile deschise necorespunzător 
 necurăţarea lacului de plutitori 
 neexecutarea la timp a reviziilor periodice a instalaţiilor electromecanice, a 
reparaţiilor curente, a decolmatărilor 

 deversarea apei peste coronamentul barajului sau digurilor 
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 defectarea evacuatorilor 
 defectarea echipamentului hidromecanic 
 depăşirea debitelor de calcul 
 instabilitatea fundaţiei: 

• alunecări de adâncime 
• alunecări pe suprafaţa de fundaţie 
• tasări 
• deformaţii plastice 
• infiltraţii prin fundaţie sau dig 
• creşterea sarcinilor 
• fisurarea 

 ruperea betonului la eforturi de compresiune 
 fenomene de voalare 
 umplerea lacului în rate prea mari  
 creşterea vegetaţiei abundente pe taluzele lacurilor ce ar putea ascunde eventualele 
infiltraţii 

 explozii în bieful aval 
 alunecări de versanţi în lac 
 acţiunea mecanică a valurilor, a curenţilor, a gheţii 
 calitatea materialului folosit la construcţia digurilor 
 în zone cu ternuri slabe se pot produce tasări inegale ce pot provoca fisuri în diguri 
sau baraje; la niveluri mai mari, apa pătrunde în fisuri şi măreşte pericolul 
străpungerii digului 

 unele animale sapă galerii în corpul digurilor, care scapă atenţiei organelor locale 
 zăpoarele produc creşteri şi descreşteri rapide ale nivelului apei în lac, creind 
gradienţi măriţi în corpul barajului 

La barajele din materiale locale, accidentele au o pondere mai mare ca cedările. Cele 
mai frecvente accidente s-au produs la barajele cu înălţimi între 15-30 m (37,7%), urmate de 
cele cu înălţimi de 30-50 m (25,5%) şi 50-100 m (9,4%). 

La barajele din materiale locale, cele mai multe accidente s-au produs în corpul 
barajului. Frecvenţa accidentelor este relativ mai mare în primii 5 ani de exploatare. 

La barajele din beton cele mai multe accidente s-au produs la barajele de greutate, 
urmate de cele arcuite şi cu contraforţi. 

Cedările şi accidentele se datorează în primul rând pierderii stabilităţii şi nedurabilităţii 
construcţiei sau fundaţiei (80%), în timp ce defecţiunile de funcţionare reprezintă cauze cu 
frecvenţă redusă (14%). 

Se menţionează că datorită rocii de bază din amplasamentul barajului Racova, compusă 
din formaţiuni miocene alcătuite din marne cu incluziuni de gips şi sare (barajul este amplasat 
în amonte de linia de separaţie dintre marne şi gips şi sare şi depozite salifere- miocene- şi 
marne şi gipsuri sarmaţiene), se produc sufozii chimice (dizolvarea clorurii de sodiu şi a 
sulfatului de calciu din roca de bază şi antrenarea lor prin pânza freatică) şi sufozii mecanice 
(antrenarea marnei din fundaţie datorită soluţiilor constructive inadecvate), care produc tasări 
în deschiderile 1- 4 şi infiltraţii şi antrenări de materiale care pot deveni periculoase pentru 
siguranţa barajului. Din această cauză, acumularea Racova funcţionează la cota 209,00 mdMB 
şi nu la NNR (210,00 mdMB.)  

Se menţionează că acumulările de pe râul Bistriţa şi-au redus volumele brute, utile şi de atenuare ca 
urmare a procesului de colmatare favorizat de exploatarea lacurilor la NNR, chiar şi la viituri, când transportul 
aluvionar este mai mare, neâncercându-se spălări hidraulice. 

În ipoteza apariţiei debitelor catastrofale (debitele maxime de calcul şi verificare la clasa de 
importanţă a acumulărilor precum şi celelalte debite maxime înregistrate la viituri ce pot 
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produce pagube în aval) s-au efectuat calculele de remuu pe râurile Bistriţa şi Siret, calcule 
prezentate în studiile întocmite de ISPH şi existente în Planul de avertizare alarmare alăturat  
prezentului Plan de apărare  

Ipotezele producerii unor avarii medii luate în considerare au fost: 
- avarierea stavilelor segment 
- avarierea golirilor de fund 
- avarierea clapetelor 
- avarierea aducţiunilor la centrale  
- avarierea centralelor de pe derivaţie  
- pierderea unui debit acumulat datorită unor manevre greşite la instalaţiile 
hidromecanice 

Prin producerea unor avarii medii, debitele rezultate în aval sunt mai mici decât debitul  
capacităţii maxime a evacuatorilor de ape mari şi mult mai mici decât debitele rezultate din 
avarierea barajelor (digurilor) acumulărilor de pe râurile Bistriţa şi Siret. 

 

Ipotezele producerii de avarii grave 

În calculele de specialitate s-a ţinut seama de: 
- HG 638 din 14.08.1999 privind “Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a 
Normativelor cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi 
gheţurilor”. 

- Tema cadru pentru proiectarea şi realizarea sistemelor de alarmă în aval de acumulările de 
apă, tema cadru reactualizată de Regia Apele Române. 

- Tema cadru pentru întocmirea studiilor de inundabilitate a zonelor situate în aval de 
amenajările hidrotehnice în vederea realizării măsurilor de apărare în caz de avarie. ISPH. 
CNA.  

Conform temei cadru, pentru barajele de pământ sau anrocamente cu mască de beton sau 
asfalt, ipoteza de avarie este distrugerea a 50 - 70 % din lăţime într-un interval de timp de 15- 
120 minute, funcţie de caracteristicile barajului. 

La digurile din materiale locale, ipoteza de avarie presupune distrugerea lor pe o lungime 
de 10 - 500 m, în porţiunea înălţimii maxime. 

Pentru barajele de greutate (Izvorul Muntelui), ipoteza de avarie presupune dislocarea a  25 
– 75% din numărul total de ploturi într-un interval de timp de 15-60 minute, funcţie de 
caracteristicile barajului. 

În cazul amenajării în cascadă, ca pe râul Bistriţa, se ia în considerare ipoteza de avarie în 
serie. 

Zona maximă afectată se întinde în aval până în profilul în care debitul undei corespunde 
celui natural, la clasa de importanţă a barajului principal. 

Conform legislaţiei, zona maximă afectată se va calculează până unde unda de inundaţie 
depăşeşte  60 de minute. 

H.G. 638/august 1999 recomandă ca ipoteze de avarie: 
 lac plin şi rupere 100% 
 avarie 50% 

Pe baza analizei efectuate asupra legislaţiei din alte ţări ca Italia, Franţa, SUA, considerăm 
că sunt mai apropiate de realitate ipotezele de avarie care ţin seama de materialele de 
construcţie din care sunt construite barajele şi de faptul că, dacă digurile acumulărilor sunt din 
materiale locale şi au coronamentul mai jos decât coronamentele barajelor atunci ele sunt 
primele expuse avariilor. 



NESECRET 

 49 

Ca urmare, ipotezele luate în considerare la avarierea barajelor (digurilor)  de pe râurile 

Bistriţa  şi Siret au fost următoarele: 

Tabel 11 

Nr. crt. Acumularea Râul 

Locul 

breşei 

Mărimea 

breşei 

Qavarie 

(mc/s) 

baraj 25% =50 m 16332

baraj 50% =100 m 62666
1 Izvorul Muntelui Bistriţa 

baraj 75% =125 m 120580

diguri B = 200 m 11527

2 Racova Bistriţa baraj B = 60 m 2973

diguri B =100 m 4417

3 Gârleni Bistriţa diguri B =200 m 7276

diguri B =100 m 6689

4 Lilieci Bistriţa diguri B =200 m 11019

diguri B =100 m 5615

5 Bacău Bistriţa diguri B =200 m 9249

6 Galbeni Siret 
diguri B =200 m 22554

7 Răcăciuni Siret 
diguri B =150 m 10514

8 Bereşti Siret 
diguri B =100 m 

27680

 NOTĂ: 

 - În momentul avariei, s-a considerat că lacurile sunt la nivelul maxim, cu excepţia 

lacului Racova (aşa cum s-a prezentat mai sus) 
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 - În aval de acumulări s-a considerat că se înregistrează nivelul maxim corespunzător 

debitului capacităţii maxime ale descărcătorilor acumulărilor. 

EFECTELE AVARIERII BARAJELOR 
 

Unda maxima de inundaţie care poate produce avaria în lanţ a celorlalte baraje din aval este 

unda produsă de avarierea barajului Izvorul Muntelui. 

In situatia avarierii barajului Izvorul Muntelui cu breşa de 75% pe lăţime şi înălţime, 
debitul de avariere va avea valoarea de 120580 mc/s.Unda rezultată va avaria toate barajele din 
aval pe râurile Bistriţa şi Siret. Unda parcurge distanţa pînă la confluenţa cu Dunărea,  260.7 
km în 12 ore. 
 Unda va ajunge la Racova in 96 minute, la Gârleni in 107 minute, la Bacau I in 126 
minute (2 ore), la Bacau II in 142 minute, la Bacau agrement in 147 minute, la Galbeni in 177 
minute (3 ore) la Racaciuni in 217 minute, la Beresti in 274 minute, la Calimanesti in 362 
minute. 

Înălţimea valului produs de avariere va avea imediat aval de barajul Izvorul Muntelui 
60 m. Înălţimea undei scade în aval : la Racova 9,70 m; la Gârleni 9,60 m; la Bacau I 8,32 m; 
la Bacau II 8,20 m; la Bacau agrement 8,30 m; la Galbeni 6,20 m; la Racaciuni 6,60 m; la 
Beresti 6,60 m; la Calimanesti 12,4 m iar la confluenta cu Dunarea 5,42 m. 
 Daca barajul Izvorul Muntelui se avariază pe 50 % din înălţime şi lăţime atunci 
înălţimea undei va scădea cu 1 ÷ 14 m în diverse amplasamente. Dacă barajul Izvorul Muntelui 
se avariază numai pe 25 % din înălţime şi lăţime atunci înălţimea undei va scădea cu 1  ÷ 34 m.  

În urma avariei barajului Izvorul Muntelui pe 75 % din înălţime şi lăţime se vor inunda 
următoarele localităţi mai importante din aval : 
- pe râul Bistriţa : Buhusi, Gârleni, Lilieci, Bacau. 
- pe raul Siret : Gheorghe Doja, Beresti, Siscani, Adjudul Vechi, Burcioaia, Domnesti sat, 
Ciorani, Calimanesti, Padureni, Marasesti, Cosmesti vale, Ciuslea, Condrea, Vadu Rosca, 
Cailenii Vechi, Lungoci, Namoloasa, Corbu Vechi, Vamesu, Cotu Lung, Vadeni, Pietroiu, 
Baldovinesti. 
  

Dacă se avariază digurile acumulărilor Beresti, Racaciuni, Galbeni, Bacau agrement, 
Bacau, Lilieci, Garleni, Racova, debitul de avarie al acestora nu va produce avarierea barajelor 
din aval deoarece debitele care ajung la barajele din aval pot fi evacuate de descărcătorii 
acestora. 

Daca se avariază digurile acumulării Bâtca Doamnei unda rezultată va avaria digurile 
acumulării Reconstrucţia dar nu şi barajele din aval. 

Elementele undei de inundaţie pentru ipotezele analizate sunt date în Planul de 
avertizare alarmare. 
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  DESCRIEREA   SISTEMULUI   INFORMATIONAL PREVAZUT  LA 
AMENAJARE 

 
 Fluxul informaţional cuprinde, în general următoarele informaţii: 
 -parametrii meteorologici ( precipitaţii, strat de zăpadă, atenţionări, avertizări , 
prognoze); 
 -parametrii hidrologici (niveluri instantanee, cote de apărare, debite); 
 -niveluri, debite afluente şi defluente din acumulări; 
 -mărimi instantanee şi punctiforme ce pot caracteriza comportamentul în timp a 
construcţiilor. 
 Pe teritoriul judeţului Neamţ funcţionează, pentru deservirea cu date meteorologice, 
patru staţii meteorologice şi un număr de 22 staţii pluviometrice, care transmit informaţii 
zilnice şi avertizări atât la dispecerat SGA Neamţ şi DAS Bacău, cât şi la comisiile şi 
comandamentele locale de apărare de pe teritoriul pe care îl deservesc. 
 Pentru deservirea cu date hidrologice, staţia hidro Piatra Neamţ transmite zilnic, prin 
cele 15 posturi hidrometrice, niveluri şi debite cât şi avertizări la depăşirea cotelor de apărare 
(atenţie, inundaţie şi pericol) cât şi a celor 8 posturi hidrometrice cu transmisie excepţională. 

Prin intermediul staţiei hidrologice Bacău se primesc aceleaşi informaţii de la 4 posturi 
hidrometrice de pe râurile Siret şi Moldova. 

Toate aceste informaţiisunt utilizate pentru întreaga amenajare complexă Bistriţa-Siret. 
 Ca urmare a contractului încheiat de către S.C. Hidroelectrica S.A. cu I.N.M.H.-G.A., 
sucursala noastră primeşte zilnic situaţia cu debitele înregistrate la posturile hidrometice de 
interes din zona Moldovei , centralizatoare lunare cu medii realizate , prognoze de debite 
pentru 12 şi 24 ore la aceste puncte. Tot în acest contract se primeşte prognoza săptămânală a 
stării vremii şi avertizări meteo şi de fenomene periculoase de câte ori este cazul. 
 Debitele corespunzătoare, nivelurile înregistrate şi starea râului transmise zilnic, la ora 
7,00 de la staţiile hidrometrice de pe râul Bistriţa şi Siret şi afluenţii lor din bazinul hidrografic 
mijlociu şi inferior,  sunt transmise de către INMH la ora 10,00 ca buletine informative după 
cum urmeaza: 
Nr. 
Crt 

Raul Statia hidro 
(acumularea) 

Stare rau H(cm) Q(mc/s) P(mm) 

1 Bistrita Dorna Arini     
2 Bistrita Frumosu     
3 Bistricioara Bistricioara     
4 Bistrita Izv.Muntelui     
5 Bicaz Tasca     
6 Bistrita Straja     
7 Oantu Oantu     
8 Bistrita Pangarati     
9 Bistrita Vaduri     
10 Bistrita B.Doamnei     
11 Cuejdi Cuejdi     
12 Bistrita Piatra Neamt     
13 Cracau Magazia     
14 Cracau Slobozia     
15 Iapa Luminis     
16 Nechitu Borlesti     
17 Bistrita Frunzeni     
18 Bistrita Racova     
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19 Moldova  Tupilati     
20 Moldova  Roman     
21 Siret Siret     
22 Siret Lespezi     
23 Siret Dragesti     
24 Trotus Vranceni     
25 Prut  Radauti     
  

Debitele şi nivelurile de viitură, în situaţiile de depăşire a cotelor de apărare transmise 
din 6 în 6 ore, pe măsura  receptionării lor de la următoarele staţii hidrometrice: 
Indicativ Raul Statia 

hidrometrica 
Starea 
raului 

H Q C.A. C.I. 

42.766 Bistrita Dorna Arini    220 300 
42.780 Bistrita Frumosu    200 250 
42.808 Bistricioara Bistricioara    100 180 
42.817 Bicaz Tasca    100 200 
42.783 Bistrita Straja    150 250 
42.819 Oantu Oantu    100 150 
42.820 Cuejdi Cuejdi    100 170 
42.821 Iapa Luminis    180 250 
42.825 Cracau Slobozia    300 350 
42.826 Nechit Borlesti    100 150 
42.785 Bistrita Frunzeni    100 150 
42.706 Siret Lespezi    400 450 
42.741 Moldova Tupilati    250 350 
42.708 Siret Dragesti    250 350 
42.839 Trotus Vranceni    150 250 
 Precipitaţii în 24 ore înregistrate la staţiile pluviometrice, transmise zilnic la ora 10,00. 
 Prognoza debitelor maxime de viitură cu anticipatie de 3-6 ore pentru afluenţi şi 6-12 
ore pentru râurile Bistriţa şi Siret, pentru următoarele staţii hidrometrice: 
Nr.
crt. 

Indicativ Raul Statia hidro H(cm) Q(mc/s) Data Situarea 
peste 
cote de 
aparare 

1 42.780 Bistrita Frumosu     
2 42.783 Bistrita Straja     
3 42.785 Bistrita Frunzeni     
4 42.808 Bistricioara Bistricioara     
5 42.817 Bicaz Tasca     
6 42.819 Oantu Oantu     
7 42.820 Cuejdi Cuejdi     
8 42.821 Iapa Luminis     
9 42.825 Cracau Slobozia     
10 42.826 Nchit Borlesti     
11 42.741 Moldova Tupilati     
12 42.708 Siret Dragesti     
13 42.839 Vranceni Trotus     
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 Prognoza apelor provenite din topirea zăpezii, înainte şi după topirea acestora.Volumele 
afluente în acumularea Izvorul Muntelui. 
 
 
 

EXPLOATAREA AMENAJĂRII LA APE MARI 
 

  În cadrul sucursalei modul de exploatare la ape mari este stipulat în procedura 
operaţională  PO 355 – Exploatarea amenajării complexe a râurilor Bistriţa şi Siret , şi 
completate de instrucţiunile specifice de exploatare ale fiecărui punct de lucru. 
 

Regim de exploatare la ape mari ( viituri ) 
 
a. Reguli  generale de exploatare 

 Pentru o anumită acumulare, în momentul în care, în condiţii normale de exploatare, 
debitul afluent în lac depăşeşte debitul instalat, se declara regimul de ape mari şi se începe 
manevrarea evacuatorilor. Manevrarea evacuatorilor şi stările de atenţie sau alarmă ale 
acumulării din amonte influenţează manevrarea evacuatorilor acumulării considerate. 
 Punctul de plecare determinant în efectuarea manevrelor evacuatorilor ( vane şi / sau 
stavile ) unei acumulări îl constituie informaţia, comunicată telefonic, privind debitul evacuat 
de la centrala şi acumularea din amonte. La un interval de timp de ( 15..360 ) minute – 
corespunzător parcurgerii distanţei între cele 2 acumulări – de la această comunicare , se  
manevrează vanele şi / sau stavilele pentru a se evacua acelaşi debit cu cel din amonte, 
eventual corectat cu diferenţa dintre debitele turbinate în cele 2 centrale sau cu diferenţa de 
bazin . 
 Viitura este anunţată sucursalei de către staţiile pluviometrice şi hidrometrice din 
bazinele râurilor Bistrita sau Siret , prin grija DAS. Prin grija DHE care asigură comanda 
operativă , se vor lua măsuri de aducere a cotei în lacul de acumulare la nivelul minim de 
exploatare , pentru atenuarea (preluarea) undei de viitură şi a evita pierderile de apă . 
Deasemeni , sucursala prin DHE va anunţa CNAR –  DAS , iar acesta va anunţa  şi 
Comandamentul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor despre începerea evacuării viiturii 
prin stavilele barajului.Anunţul se va face în timp util , adică 2 ore. Dacă acest lucru nu este 
posibil ca urmare a evoluţiei rapide a situaţiei , se acceptă şi anunţarea într-un termen mai 
scurt. 

Se va încerca în raport cu  timpul la dispoziţie până la depăşirea debitului maxim 
turbinabil , cu informaţiile asupra duratei , formei şi amplitudinei undei de viitură , o pregolire 
de atenuare a viiturii . Aceasta se va face numai respectând prescripţiile regulamentelor de 
exploatare ( în special în ceea ce priveşte viteza de coborâre a cotei în afara benzii de 
exploatare  - 1m/ zi ) , şi în mod expres cu aprobarea conducerii sucursalei  şi a DAS . 
 În cazul existenţei legăturilor telefonice sau radio,personalul operativ de la baraj va 
efectua manevrele comandate de DHE, comunicate prin şeful de tură de la centrală. 
 În cazul în care viitura nu este anunţată , adică DHE nu a primit informarea în timp util 
pentru a comunica personalului de deservire operativă direct implicat , centrala funcţionând la 
sarcina maximă şi cota creşte, personalul de exploatare va anunţa pe lângă DHE şi conducerea 
uzinei, secţiei şi centralei. Dacă există legătură cu dispecerul, se vor efectua manevrele dispuse 
de acesta. 
 În cazul în care nu există nici o posibilitate de a lua legătura nici cu DHE , nici cu 
centrala , personalul de la baraj va prelua întreaga responsabilitate a executării manevrelor ce 
se impun pentru evacuarea viiturii . Orice manevră se va înscrie în registru , cu specificarea 
următoarelor : ora efectuării, descărcătorul manevrat ( stavila , clapetul , vana , descărcătorul 
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de gheţuri ) , debit evacuat, deschiderea şi cota la momentul respectiv. Obiectivul principal este 
evacuarea corectă a viiturii şi menţinerea cotei în lac la NNR . 
 Momentul în care se preia pe proprie răspundere evacuarea viiturii , este acela când 
cota în lac depăşeşte cu  10 … 20  cm  NNR . 
 Important :  Toate manevrele de evacuare a unui debit prin evacuatorii barajelor vor 
începe în mod obligatoriu cu avertizarea prin semnale cu sirena (acolo unde aceasta există) , 
urmate de realizarea unui debit (jet) de avertizare , de 10 mc/sec , timp de 15 min.Deabia după 
aceea se va trece la deversarea propriuzisă. 

La existenţa legăturilor telefonice sau radio , în timpul evacuării debitelor mari se 
urmăreşte ca variaţia cotei suprafeţei libere din lac să se facă  în jurul NNR . Se va 
observa permanent evoluţia cotei , această observaţie permiţând corectarea debitelor 
evacuate faţă de debitele evacuate de la centrala şi acumularea din amonte , corecţii 
datorate diferenţei de bazin , poziţiei diferite a evacuatorilor celor 2 acumulări şi 
diferenţei de debit turbinat în cele 2 centrale . 

 În cazul barajelor prevăzute atât cu clapete, cât şi cu vane segment, manevra începe cu 
deschiderea clapetelor. în ordinea prevăzută în regulamentele de exploatare şi precizată la 
fiecare caz  în parte în anexe. Numărul de trepte de manevră al clapetelor este prevăzut în 
schema de manevră automată a clapetei. Manevrarea vanelor segment începe, în aceeaşi 
ordine, după ce toate clapetele sunt coborâte. Prima manevră a vanei o constituie o ridicare cu 
cel puţin 50 cm deasupra pragului ( condiţie impusă pentru ca vana să nu vibreze ), iar treptele 
următoare sunt de asemenea de minim 50 cm. Este interzisă acţionarea în 2 trepte succesive a 
aceleiaşi vane. 
 La închidere atât clapetele cât şi vanele se manevrează în ordine inversă, respectându-se 
aceleaşi condiţii pentru treptele de scădere. 
 
   b. Praguri avertizare - alarmare şi mod de acţionare 

A. Prima stare de alertă în care se află personalul este starea de “ ATENŢIE - 1 “. 
Această stare coincide cu momentul în care personalul centralei şi barajului este anunţat că la 
centrala din amonte a început deversarea. 

 În starea de “ ATENŢIE - 1” se va acţiona astfel : 
- şeful de tură din centrală: 
 - anunţă barajistul propriu despre evoluţia undei de viitură şi începerea deversării la 
centrala din amonte; 
 - dispune evacuarea debitului de avertizare pe albia veche; 
 - anunţă conducerea uzinei , secţiei şi centralei. 
- barajistul: 
 - urmăreşte în permanenţă şi transmite cota în lac din 30 în 30 de minute ; 
 - începe completarea din oră în oră a registrului de manevră a descărcătorilor (registrul 
de deversări) . Completează coloanele registrului de deversări . 
 
 B. A doua stare de alertă este “ ATENŢIE -2 “ caracterizată de momentul în care se fac 
manevrele cu deversorii , deci debitul afluent la baraj depăşeşte pe cel turbinat la centrală 
(debitul afluent este mai mare de  …….  mc/sec. – valoarea este cea din anexa corespunzătoare 
) . 
 În starea de “ ATENŢIE - 2 “ se va acţiona astfel : 
- şeful de tură din centrală : 
 - obţine aprobarea de la DHE pentru începerea manevrelor cu descărcătorii barajului ; 
 - dispune barajistului modul de manevrare ; 
 - anunţă centrala din aval despre  începerea deversării . 
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- barajistul : 
- la depăşirea cu 5 cm a NNR , începe operaţiile de manevră a descărcătorilor , cu 

deschideri făcute în conformitate cu cele prevăzute în anexa corespunzătoare 
 - urmăreşte menţinerea în permanenţă a cotei în lac la NNR ; 
 - completează registrul de manevrare al descărcătorilor . Când se atinge NNR , se 
consideră origine a timpului (t =0) . Din acest moment se urmăreşte într-un interval de timp , 
notat cu ??t ,  care nu va depăşi 15 minute , evoluţia cotei în lac . Abaterile de nivel faţă de 
starea anterioară , în plus sau minus, se notează cu ?? h . Se completează coloanele registrului 
de deversare. 

În funcţie de ??t si ??h se calculează din diagramă variaţia de debit ?Qev care trebuie 
evacuat (sau limitat)  suplimentar. Aceste reguli se aplică numai în cazul în care nu există 
legătură telefonică . 

 
C. A treia stare de alertă este ”ALARMĂ – 1 ” caracterizată de momentul în care 

debitul afluient depăşeşte  primul prag de deversare (stabilit conform cu regulamentul de 
exploatare ) . 

În starea de ”ALARMĂ – 1 ” se va proceda astfel : 
- se anunţă centrala din aval , conducerea uzinei şi secţiei ; 
- se completează registrul de manevre la deversări ; 
- se continuă operaţia de manevrare ca la punctul B. cu menţinerea cotei la NNR . 
 
D. A patra stare de alertă este ”ALARMĂ – 2 ” caracterizată de momentul în care 

stavilele barajului sunt deschise complet , iar debitul evacuat depăşeşte valoarea debitului de 
calcul al evacuatorilor . 

În starea de ”ALARMĂ – 2 ” se va proceda astfel : 
- se anunţă centrala din aval , conducerea uzinei şi secţiei ; 
- se completează registrul de manevre la deversări ; 

-    se urmăreşte permanent creşterea nivelului în lac şi se notează în registru momentele 
când acesta înregistrează creşteri  din  5   în  5   cm . 

 
E. A cincea stare de alertă este ”ALARMĂ EXCEPŢIONALĂ ” caracterizată de 

momentul în care stavilele barajului sunt deschise complet , iar cota în lac depăşeşte cu 70 cm  
NNR şi continuă să crească . 
 În starea de ”ALARMĂ EXCEPŢIONALĂ ” se va proceda astfel : 

- se anunţă centrala din aval , conducerea uzinei şi secţiei ; 
- se completează registrul de manevră la deversări ; 
- se urmăreşte permanent cota şi se transmite orice modificare ; 

-   cu aprobarea Comandamentului zonal de Protecţie Civilă , obţinut prin intermediul DHE , 
se declanşează sirena de anunţare a calamităţii . 

 

CĂILE DE TRANSMITERE A DECIZIILOR ŞI MODUL 
DE ACŢIONARE AL SISTEMULUI DE ALARMA 

 
 Sistemele de telecomunicaţii şi de avertizare-alarmare au ca scop să asigure: 

-procurarea informaţiilor hidrologice, hidrometrice şi a celor privind comportarea 
construcţiilor hidrotehnice; 
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-conducerea prin dispecer a întregii activităţi de exploatare a amenajărilor 
hidroenergetice din administrarea S.H.”Bistriţa”, inclusiv stabilirea şi comunicarea deciziilor 
pentru prevenirea avariilor şi avertizarea-alarmarea în caz de pericol; 

-comunicaţiile cu DEN, cu Hidroelectrica ; 
-comunicaţiile cu ISPH Bucureşti ca proiectant general al amenajărilor; 
-comunicatiile de informare şi coordonare cu ANAR –DA Siret Bacău, sistemele 

judeţene de gospodărire a apelor şi statele majore judeţene de protecţie civilă; 
Sistemul de telecomunicaţii este prezentat schematic în planşa anexă şi constă în: 
-legătura prin fax sau telefon cu INMH-GA 
-legături telefonice prin telefonie fixă cu ANAR –DA Siret Bacău, sistemele judeţene 

de gospodărire a apelor şi statele majore judeţene de apărare civilă; 
-la S.H.”Bistriţa”, legături telefonice directe între dispecerul intreprinderii, centrale şi 

baraje; ca excepţie barajul Izvorul Muntelui , centralele Lilieci, Galbeni, Răcăciuni, Bereşti au 
telefon direct pe telefonie fixă. Între centralele Lilieci , Galbeni, Răcăciuni, Bereşti există 
legătură telefonică directă 

Sistemul de avertizare-alarmare este în subordinea operativă a statelor majore judeţene 
de Protecţie civilă. 

În planşa anexă sunt poziţionate sirenele alături de legăturile de telecomunicaţii. 
 

 
 

Secţiunea a – 4 – a  Populaţie 
 

a) numărul populaţiei municipiului Bacău este de 175 500 locuitori. 
 

 
DELIMITAREA COLECTIVITĂŢII, POPULAŢIA  

ŞI COMPONENTA ETNICĂ 
 

Consideraţii în demografia istorică. 
Ca aşezare de tip rural – Bacăul – există din preistorie şi protoistorie. Omul neoliticului 

a locuit singur şi pe aceste meleaguri. El s-a perpetuat şi în epocile bronzului şi fierului. 
Dat fiind poziţia geostrategică – aşezările dacice de la Răcătău şi Brad – Negri, 

aşezarea de la confluenţa Bistriţei cu Siretul – BACĂUL – a beneficiat de toate condiţiile unei 
dezvoltări ritmice. 

Acte scrise despre acea evoluţie nu ni s-a păstrat, dar vestigiile arheologice confirmă 
procesul continuităţii  neîntrerupte. 

La 6 octombrie 1408, Cancelaria Moldovei domnului Alexandru cel Bun, ne oferă cea 
dintâi menţiune documentară scrisă despre existenţa Bacăului ca aşezare de tip urban. 

Se dovedeşte acest lucru cu „Privilegiul comercial” acordat de Alexandru cel Bun, 
negustorilor polonezi din Lion, prin care li se permite acestora tranzitul produselor 
comercializate, cu menţiunea: „vămuirea acestora şi la Vama de la Bacău”, document existent 
în arhive. 

La 3 octombrie 1996, a fost organizat „Simpozionul ştiinţific” consacrat împlinirii a 
586 de ani, de la prima mărturie documentară a municipiului Bacău, instituţii şi foruri abilitate 
au făcut propunerea ca ziua de 6 octombrie, data emiterii documentului lui Alexandru cel Bun, 
prin care se menţiona Vama Bacău, să devină ziua BĂCĂUANĂ, ziua naşterii oraşului Bacău, 
astfel că, prin Hotărârea nr. 116/25.11.1996, Consiliul Local Bacău, declară ziua de 6 
octombrie, ca zi a Municipiului Bacău. 
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În cele şase secole de existenţă, Oraşul Bacău a trecut prin perioade de progres şi de 
stagnare sub raportul numărului de locuitori. Bacăul medieval a cunoscut o perioadă de 
polarizare a populaţiei în secolul al XV-lea (vamă în 1408, reşedinţă domnească în 1496) şi în 
partea a doua a secolului al XVI-lea. 

Procesul de întărire a domeniilor feudale a atras populaţia de aşa manieră încât târgul 
Bacău ajunge să fie depăşit, după numărul locuitorilor, de unele aşezări rurale învecinate. 

Bacăul se găsea în inferioritate demografică în raport cu oraşele vecine. 
Populaţia era formată din negustori, meseriaşi, familii boiereşti, ţărani şi slujitori. 

Catagrafia din 1820 a înregistrat 557 familii în Bacău. La recensământul din 1860 s-au 
înregistrat 8972 locuitori din care 28% populaţie activă, repartizată: 32,18% în agricultură, 
33,40% în meserii şi 34,42% în comerţ. 

Secolul al XIX-lea aduce noi orientări social-economice care au contribuit la 
desfăşurarea unui proces activ de concentrare a populaţiei rurale în oraş. Acest proces se 
amplifică în secolul XX-lea datorită industrializării şi exploziei demografice. Bacăul ca şi 
celelalte trei oraşe din partea sud-vestică a Moldovei (Roman, Piatra Neamţ, Tîrgu Ocna) a 
înregistrat ritmuri diferenţiate de creştere dar, cu tendinţă ascendentă. 

 
 

 
b) structura demografică 

 
Structura populaţiei judeţului şi municipiului Bacău, după apartenenţa declarată la 

diferite confesiuni religioase: 
 

 Judeţul Bacău Municipiul Bacău 

TOTAL din care: 708.751 (100%) 175.500 (100%)
Creştin ortodoxă 575.635 (81,25%) 151.775 (86,27%)
Creştin romano catolică 120.579 (17,01%) 21.045 (11,96%)
Penticostală 3.937 (0,55%) 347 (0,19%)
Adventist de ziua a 7-a 2.476 (0,34%) 610 (0,34%)
Altă religie 1.118 (0,15%) 126 (0,07%)
Nedeclarată 1.024 (0,14%) 397 (0,22%)
Creştin de rit vechi 1.017 (0,14%) 179 (0,10%)
Creştin după evanghelie 978 (0,13%) 495 (0,28%)
Baptistă 524 (0,07%) 188 (0,10%)
Creştin greco-catolică 462 (0,06%) 256 (0,14%)
Evanghelică 329 (0,04%) 112 (0,06%)
Mozaică 154 (0,02%) 136 (0,02%)
Reformată 143 (0,02%) 52 (0,02%)
Atei (sau fără religie) 187 (0,03%) 91 (0,06%)
24-10Islamic 101 (0,01%) 78 (0,05%)



NESECRET 

 58 

 Judeţul Bacău Municipiul Bacău 

Evanghelică Lutherană 
sinodopresbiteriană 28 (0,01%) -

Evanghelică de confesiune 
augustană 25 (0,01%) -

Armeană 24 (0,01%) -
Unitariană 10 (0,01%) -

 
Faţă de recensământul din 1992 numărul credincioşilor de confesiune creştin ortodoxă a 

scăzut cu 28.761, iar în municipiul Bacău cu 26.462. Interesant că aceste cifre se apropie de 
cele care redau pierderile din totalul populaţiei judeţului (28.761) şi municipiului Bacău 
(29.108). 

În această perioadă a crescut de 6 ori numărul credincioşilor de confesiune creştină de rit 
vechi şi cu 85% numărul celor ce se declară de confesiune penticostală. 

Apar unele discrepanţe mari atunci când comparăm cifrele absolute ale celor ce se declară 
ca aparţinând de o anumită etnie, cu cifrele absolute ale celor care îşi declară confesiunea 
religioasă. Aşa, spre exemplu, dacă s-ar face un calcul s-ar observa că adunând numărul celor 
care se declară de etnii care în mod clasic sunt de confesiune romano-catolică (maghiari - 4523, 
ceangăi - 847, germani - 183, italieni - 79) ar rezulta o cifră (5.632) care dacă o compari cu 
numărul celor ce se declară de confesiunea amintită trezeşte nedumeriri (120.579). Aceasta 
însă se explică prin aceea că în cifra totală de credincioşi romano-catolici se includ cetăţenii 
din localităţile cu populaţie de această confesiune care din punct de vedere al etniei se 
consideră pe bună dreptate ca fiind români. 

 
Structura, pe medii (urban - rural) la ultimele 8 recensăminte (în %). 
 
Anul 1912 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002 
Pe ţară 
urban 16,3% 21,4% 23,4% 31,3% 38,2% 43,6% 54,3% 52,7% 
rural 83,7% 78,6% 76,6% 68,7% 61,1% 56,4% 45,7% 47,3% 
În judeţul Bacău 
urban 7,9% 15,7% 14,6% 28,5% 33,7% 36,6% 50,3% 46,2% 
rural 92,1% 84,3% 85,4% 71,5% 66,3% 63,4% 49,7% 53,8% 
 
În ceea ce priveşte dinamica raportului dintre populaţia urbană şi rurală aceasta a evoluat 

continuu la nivelul ţării de la 16,3/83,7 în 1912 la 23,4/76,6 în 1948 , la 38,2/61,8 în 1966, la 
43,6/56,4 în 1977 pentru a atinge cota cea mai ridicată de 54,3/45,7 la începutul anilor 1990 
când pentru prima dată în România ponderea populaţiei urbane depăşeşte pe cea din rural. 

Saltul cel mai spectaculos în ceea ce priveşte diminuarea discrepanţei dintre populaţia 
rurală şi urbană s-a realizat în perioada 1948-1992 când procentul populaţiei urbane în totalul 
populaţiei ţării a crescut de la 23,4% la 54,3% România apropiindu-se din acest punct de 
vedere de ţările cu dezvoltare medie. 

În ultimii 10 ani această pondere a cunoscut o curbă descendentă fiind în 2002 de 
52,7/47,3%. Această dinamică pentru judeţul Bacău a fost inferioară aceleia pe ţară în sensul că 
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ponderea populaţiei rurale a fost continuu mai mare în acest judeţ. Doar la începutul anilor 90 
populaţia urbană a depăşit cu 6 sutimi (50,3/49,7) pe cea rurală dar după mai bine de 10 ani din 
nou ponderea populaţiei rurale o depăşeşte pe cea urbană în judeţul Bacău, în 2002 acest raport 
fiind de 46,2/53,8%, deci din nou - populaţia rurală depăşeşte cu 7 procente populaţia urbană.  

Creşterea demografică a Bacăului s-a datorat în primul rând dezvoltării sale economice, 
îndeosebi după al II-lea război mondial. Începând îndeosebi din deceniul şase al secolului 
trecut (al XX-lea) Bacăul a cunoscut o puternică dezvoltare industrială, reflectată în apariţia 
unor importante obiective economice. 

 
Structura populaţiei pe vârste, sexe şi componenţa etnică. 

Accentuarea funcţiei urbane a Bacăului s-a reflectat pozitiv şi în evoluţia populaţiei pe 
structuri. Din analiza piramidei pe grupe de vârste rezultă că întruneşte particularităţile de 
tranziţie între urban şi rural. Piramida prezintă patru intrânduri, ce pot fi prezentate pe patru 
perioade, astfel: 

a) deficitul de naşteri din perioada celui de-al doilea război mondial; 
b) scăderea natalităţii între anii 1964-1666; 
c) perioada 1996-1967, în care a crescut ponderea populaţiei tinere (0-14ani) cu 1,5% 

a populaţiei adulte din grupa 15-30 ani cu 3,3% şi din grupa 40-54 de ani cu 2,4%. 
A scăzut ponderea grupei 31-37 de ani cu 5,8% şi a populaţiei de vârstă – 64 de ani 
cu 0,3%; 

d) perioada 1977-1992 în care populaţia tânără a deţinut şi deţine o pondere de 25,7% 
din populaţia totală a municipiului Bacău, iar populaţia adultă a depăşit 69% din 
populaţia totală. Baza largă a piramidei se datoreşte tineretului şcolar, sporului 
natural ridicat cât şi includerii în calcul a comunelor suburbane. 

Populaţia băcăuană este excedentară la grupele de vârstă 15-31 de ani, pe urma 
migraţiei sat – oraş, care este selectivă în raport cu caracteristicile sex, vârstă şi nivelul de 
instruire. 

Faţă de piramida pe vârste a întregii populaţii urbane, piramida Bacăului prezintă o 
reducere a ponderii categoriei ”bătrânii” şi o creştere a populaţiei adulte – 69%. 

Evoluţia numărului populaţiei municipiului Bacău, reşedinţa de judeţ, a cunoscut 
creşteri continui până la recensământul din 1992, când a depăşit 200000 locuitori. Astfel de la 
18846 locuitori cât avea municipiul Bacău, la recensământul din 1912, s-a depăşit pragul de 
100000 locuitori la recensământul din 1977 (127299 persoane) ca apoi să crească cu 61,1% la 
recensământul din 1992, când a depăşit pragul de 200000 (205029 persoane) şi să scadă din 
nou la recensământul din 2002, la 175921 persoane. 

În ultimii 10 ani populaţia municipiului Bacău a scăzut în medie cu 1,5% anual (- 2911 
persoane/an, respectiv 29118 persoane). Comparând cu recensământul din 1912, populaţia 
municipiului Bacău a crescut de 9,3 ori. 

Ponderea populaţiei pe cele două sexe înregistrează creşteri în favoarea celui feminin, 
51,8% sau 108 femei la 100 bărbaţi. 

Structura populaţiei stabile: 
a) După unele etnii = 175921 persoane, din care: 
- Români -    173307 / 98,5%; 
- Romi -       1586 / 0,90%; 
- Maghiari -        198 / 0,11%; 
- Ceangăi -        108 / 0,06%; 
- Nedeclarată -       193 / 0,11%; 
- Germani -        109 / 0,06%; 
- Evrei -        122 / 0,07%; 
- Alte etnii -             50 / 0,03%; 
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- Italieni -        49 / 0,03%; 
- Greci -        15 / 0,01%; 
- Armeni -        38 / 0,02%; 
- Turci -        32 / 0,02%. 
 
b) După principalele limbi materne = 175921 persoane, din care: 
- română -         174796 / 99,36%; 
- ţigănească -                    499 / 0,28%; 
- maghiară -          191 / 0,11%; 
- alte limbi materne -                     41 / 0,02%; 
- nedeclarate -                      147 / 0,08%; 
- germană -            53 / 0,03%; 
- italiană -            38 / 0,02%; 
- rusă -            50 / 0,03%; 
- greacă -             7 
 
c) După unele religii – 175921 persoane, din care: 
- ortodoxă -          151775 / 86,27%; 
- romano-catolică -                    21045 / 11,96%; 
- penticostală -          347 / 0,26%; 
- adventişti de ziua a şaptea -                    610 / 0,34%; 
- alte religii -                      126 / 0,07%; 
- nedeclarată -                       397 / 0,22%; 
- creştină de rit vechi -         179 / 0,10%; 
- creştină după evanghelie -                    495 / 0,28%; 
- baptistă -           188 / 0,10%; 
- greco-catolică -          256 / 0,14%; 
- evanghelică -          112 / 0,06%; 
- mozaică -           136 / 0,07%; 
- reformată -                        52 / 0,02%; 
- atei sau fără religie -           91 / 0,02%; 
- musulmană -            78 / 0,01%  
 

Distribuirea populaţiei după limba maternă trebuie să fie în general în corelaţie cu 
distribuţia pe etnii. 

Există diferenţe între etnie şi limba maternă declarată. 
Fenomene demografice. 

Creşterea naturală a populaţiei municipiului Bacău a cunoscut două tipuri total 
diferenţiate. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale, sporul natural a fost de 1,9%  (1930 – 
1945), cu valori negative în anii 1940-1943. El rezultă dintr-o rată a natalităţii de valoare 
mijlocie şi dintr-o rată a mortalităţii ridicată (14,6%  - 1937). 

Rata natalităţii în perioada 1965 – 1978 a atins valori ridicate ce au depăşit media 
anuală de 21%  (maxim 28,1%  - 1977, minim 13,5%  - 1966). 

Natalitatea, care este o componentă principală a mişcării naturale, influenţează în mod 
hotărâtor prin evoluţia sa, întregul proces a reproducerii populaţiei. În ultimii ani, se constată 
un regres evident şi continuu a ratei de natalitate, valoarea acestui indicator fiind de 8%  în anul 
2001, faţă de 8,7%  (1997), 8,7%  (1998), 8,8%  (1999) şi 8,4%  (2000). 
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Factorii care au determinat scăderea sunt de ordin educaţional, economic şi religios, 
intensitatea natalităţii variind în funcţie de nivelul de instruire, gradul general de cultură, gradul 
de ocupare a populaţiei feminine în sfera activităţilor sociale şi economice. 

Din fenomenele mişcării naturale mortalitatea generală reacţionează cel mai sensibil la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi în general, evoluţia ei este direct proporţională cu ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei. 

În ultimii ani evoluţia ratei mortalităţii populaţiei este liniară: 6,7%  (1997), 6,4%  
(1998), 7,0%  (1999), 6,2%  (2000) şi 6,7%  (2001). 

În analiza evoluţiei mortalităţii populaţiei un interes aparte prezintă urmărirea evoluţiei 
mortalităţii infantile. Valoarea ratei mortalităţii infantile, a avut o creştere 13,8%  (1997), 
13,1%  (1998), 21,2%  (1999), 22,8%  (2000) ca apoi să scadă la 13,2%  )2001). 

Fenomenul de nupţialitate, defineşte numărul persoanelor care se săsătoresc într-o 
perioadă de timp. Numărul celor care s-au căsătorit, raportat la mia de locuitori este ridicat, de 
la 1357 (1992) la 1482 (2001), acest fenomen dovedind populaţia tânără a municipiului, 
numărul căsătoriilor putând avea o creştere şi mai mare dacă s-ar soluţiona problema locuinţei 
într-o formă mai accesibilă. 
 

c) mişcarea naturală 
Mişcarea migratorie. 

Fenomenul migraţiei a fost activizat după 1948. Fluxurile migratorii ale populaţiei au 
avut cu preponderenţă un caracter inter-judeţean. Din datele recensământului din 1992, rezultă 
că majoritatea populaţiei municipiului Bacău este născută în acest judeţ. 

Aria de provenienţă a imigraţiilor, se diferenţiază pe categorii profesionale. Cadrele cu 
specializare superioară provin din toate centrele universitare, cu pondere mare Iaşi, Bucureşte, 
cadrele cu pregătire medie aparţin în marea lor majoritate judeţului Bacău, iar personalul 
muncitor din sectorul de construcţii, servicii, provine din zone periurbană a Bacăului. 

În cadrul migraţiei interjudeţene, municipiul Bacău a atras populaţia din judeţele 
învecinate cu ponderi decrescânde: judeţul Neamţ, Vrancea, Vaslui, Iaşi. 

Scăderea populaţiei din ultimii 10 ani, faţă de recensământul populaţiei din 1992, este 
ca urmare a reducerii sporului natural al populaţiei, precum şi a unui fenomen: soldul negativ al 
migraţiei interne şi externe. 

În această perioadă s-a manifestat o tendinţă contrară, când populaţia urbană a început 
să prefere din nou mediul rural. 

Dar, recensământul din anul 2002, a scos la iveală şi partea ascunsă a migraţiei externe 
neoficiale, care nu poate fi consemnată în actele oficiale administrative. 

Plecările masive de după 1990, a populaţiei în căutare de lucru mai bine plătit în afara 
graniţelor, s-a făcut bine remarcat în rezultatele recensământului din 2002. Deci, fenomenul 
este îngrijorător şi rămâne principalul factor de scădere a populaţiei stabile. 

Singurele acţiuni ce pot stopa fenomenul, ţin de creşterea economică, care să permită 
măsuri de stimulare a familiilor tinere, atât în privinţa reproducerii cât şi la rămânerea acestora 
în ţară. (Bacău). 

Mişcarea naturală 
 

Fenomene demografice:  
Natalitatea 
Evoluţia natalităţii în judeţ demonstrează că în toate timpurile populaţia acestor meleaguri 

a fost caracterizată printr-o natalitate mare, superioară mediei pe ţară, după cum rezultă şi din 
următorul tabel: 

 
 1930 1950 1956 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
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Total 
România 34,1 26,2 24,2 19,1 14,6 21,1 19,7 18,0 15,8 13,6 11,0 10,9Născuţi 

vii la 
1000 
loc. 

Total Jud. 
Bacău 40,2 34,1 31,8 26,7 20,1 25,0 22,9 22,4 18,6 16,3 12,9 13,1

loc. total 
România 14,8 13,8 14,3 10,4 6,0 11,5 10,4 7,6 4,9 3,0 -0,6 -0,8Sporul 

natural 
la 1000 Total jud. 

Bacău 19,9 20,1 21,8 17,9 12,6 17,0 15,6 13,6 9,9 7,6 3,3 3,3 

 
Natalitatea din mediul rural a fost mereu mai ridicată decât cea din mediu urban, deşi 

sporul natural la mia de locuitori a fost mai ridicat la nivelul mediului urban, aceasta 
datorându-se mortalităţii mai reduse la aceasta din urmă. Astfel, natalitatea a atins în anul 1965 
21,4 la mie în mediul rural faţă de 17,1 la mie în mediul urban, în 1990 aceasta a fost de 17,0 la 
mie în mediul rural faţă de 15,5 la mie în cel urban, iar în anul 1993 a fost de 15,3 la mie în 
mediul rural faţă de 10,4 la mie în cel urban. 

Caracteristic pentru creşterea numărului populaţiei în judeţul Bacău este faptul că aceasta 
s-a realizat în ultimii 30 de ani în exclusivitate pe seama sporului natural, în timp ce soldul 
migratoriu a fost deficitar, plecările constatându-se în principal din mediul rural. Astfel, soldul 
schimbărilor de domiciliu a fost în ultimii 5 ani următorul: 

 
 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Total judeţ 
Mediu urban 
Mediu rural 

15299 
4354 

-19653 

-2719 
2551 
-5270 

-2468 
2287 
-4755 

-1664 
 1548 
-3212 

-1150 
 1403 
-2533 

 
La creşterea populaţiei o contribuţie de seamă a avut-o fertilitatea feminină al cărei 

coeficient de vârstă comparativ cu ţara se prezintă în tabelul următor: 
Anul 1990 Anul 1995 Anul 2000 Anul 2005 Grupe de 

vârstă Jud. 
 Bc. România Jud. 

 Bc. România Jud. 
 Bc. România Jud. 

 Bc. România

Total# 89,0 74,8 75,5 65,1 68,9 56,2 52,0 44,3 
15-19 ani 63,2 72,3 52,6 57,3 47,7 51,5 43,6 47,0 
20-24 ani 217,1 200,4 196,2 191,4 159,0 145,2 137,1 124,6 
25-29 ani 156,0 126,8 142,5 121,1 119,4 97,8 89,9 74,2 
30-34 ani 81,7 58,3 71,0 55,2 66,7 47,4 38,5 28,3 
35-39 ani 43,4 25,0 31,2 21,4 30,0 19,4 16,0 11,4 
40-44 ani 14,2 6,5 9,8 5,1 9,5 5,5 5,4 3,2 
45-49 ani 1,3 0,5 0,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 

# Născuţi vii/1000 femei 
 

Cu excepţia grupei 15-19 ani fertilitatea feminină a judeţului Bacău prezintă valori 
superioare celor pe ţară atât pe total, cât şi pe grupe de vârstă. 

În judeţul Bacău fertilitatea din mediul rural este superioară celei din mediul urban. 



NESECRET 

 63 

Mortalitatea, fenomen care influenţează negativ numărul total al populaţiei şi, de 
asemenea, mai puţin sensibil pe termen scurt la modificarea conjuncturii economico-sociale, a 
avut o evoluţie pozitivă dacă este privit pe o perioadă mai mare de timp. Astfel, nivelul 
mortalităţii generale în judeţul Bacău a fost în anul 1930 de 20,3 la mie, în anul 1940 a crescut 
la 20,9 la mie pentru ca începând cu anul 1956 să existe o tendinţă clară de scădere la 10,0 la 
mie, în anul 1970 acest ajungând la 8,0 la mie. 

Rata mortalităţii din judeţul Bacău de 9,7 la mie continuă să fie inferioară nivelului pe 
ţară, care în anul 1993 a fost de 11,6 la mie. 

Faţă de nivelul ţării de 1,53 la mie în anul 2005 mortalitatea este mai ridicată în judeţul 
Bacău la grupa de vârstă 0-19 ani, aceasta fiind de 1,95 la mie şi la grupa de 20-39 ani unde 
nivelul României se situează la 1,71 la mie, iar în judeţul Bacău 1,78 la mie. La grupele mari 
de vârstă ne situăm cu mult sub media pe ţară. Astfel, la grupa de vârstă 40-59 mortalitatea 
generală în România era de 8,63 la mie, iar în judeţul Bacău de 7,31 la mie şi pentru persoane 
de 60 ani şi peste această vârstă era de 50,66 la mie pe ţară şi 46,3 la mie pe judeţ. 

Similar anilor precedenţi în mediul rural mortalitatea a fost considerabil mai mare 
comparativ cu mediul urban, situaţie determinată de gradul diferit de îmbătrânire a populaţiei 
(respectiv ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani şi peste în totalul populaţiei este 13,74% 
în mediul rural şi de 5,76% în mediul urban) şi de factori cum sunt condiţiile de muncă, accesul 
la instituţiile de sănătate, nivelul de instruire. 

 
 
 
 
 

Mortalitatea pe medii în judeţul Bacău: 
 

1995 2005  

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Total 9,0 6,3 11,6 9,7 6,7 12,7 

 
În totalul cauzelor de deces cea mai mare pondere a deţin în continuare bolile aparatului 

circulator şi bolile infecţioase. 
În condiţiile scăderii numărului de născuţi, mortalitatea infantilă în valori absolute şi-a 

păstrat tendinţa de diminuare. Astfel, în anul 1995 numărul deceselor sub un an a fost de 419, 
în anul 2000 de 371, iar în anul 2005 de 293. Deoarece judeţului Bacău i-a fost caracteristică 
dintotdeauna o natalitate mare, ştiut fiind faptul că mortalitatea infantilă este în strânsă 
corelaţie cui numărul de naşteri şi cu ceilalţi factori de ordin social şi economic, mortalitatea 
infantilă (numărul decedaţilor de sub un an la mie născuţi vii) se situa în anul 2005 la 30,4 la 
mie, situându-ne pe ultimele locuri în ierarhia judeţelor ţării. 

Rata mortalităţii infantile în anul 2000 a fost de 28,3%o este mai mare decât cea 
înregistrata la nivelul României cu 52,2%. 

Rata mortalităţii materne (la 100.000 născuţi vii) în anul 2005 a fost de 72, iar din 
totalul născuţilor vii 11,5% au fost copii subponderali. 

Rata mortalităţii copiilor sub 5 ani la 1000 copii născuţi în anul 2005 a fost de 38,3 
la mie. 

Un alt indicator care trebuie luat în considerare este acela al numărului de avorturi, 
care în general creşte odată cu nivelul de trai şi este în concordanţă cu măsurile luate de 
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guvernul unei ţări în problema natalităţii. În anul 2005 numărul de avorturi la un născut viu era 
de l,7 faţă de limitele extreme la nivelul ţârii, care au fost în judeţul Sălaj de 0,4 şi în 
municipiul Bucureşti de 5,4. 

Durata medie a vieţii pentru perioada 2000-2005 a fost de 70,1 ani pe ambele sexe, 
67,3 ani la sexul masculin şi 73,04 la sexul feminin. La acest indicator ne situăm peste media 
pe ţară (69,5 pe total) situându-ne pe locul 16 în ierarhia judeţelor ţării. Acest indicator se 
păstrează oarecum constant în jurul cifrelor de mai sus începând cu anii 1980 şi în creştere cu 
aproximativ 2,2 ani faţă de anii 1970. Dacă facem comparaţie cu anii 1930 durata medie a 
vieţii a crescut cu aproximativ 30 de ani, rezultat direct al creşterii continue a nivelului material 
şi cultural, al îmbunătăţirii condiţiilor sanitare în judeţul Bacău. 

Speranţa de viaţă în perioada 2000-2005 a fost de 67,3 ani pentru bărbaţi şi 73,7 
pentru femei. Resursele de muncă ale judeţului, la sfârşitul anului 2000 erau de 454,5 mii 
persoane, în creştere cu 2,2% faţă de 1996.  

Astfel, în anul 2005 numărul persoanelor ce revin la un medic a fost de 950 faţă de 
1180 în anul 2000, iar numărul persoanelor ce revin la un cadru sanitar mediu a fost de 227. 

Ocrotirea sănătăţii a fost asigurata în anul 2005 printr-o reţea instituţională alcătuită 
din: 8 spitale, 5 policlinici, 23 dispensare medicale, un centru de sănătate, 13 creşe, 155 
farmacii si peste 590 alte unităţi cu profil sanitar. 
 

d) densitatea/concentrarea populaţiei pe zone aglomerări 
Concomitent cu creşterea numerică a populaţiei a sporit şi densitatea acesteia pe 

kilometru pătrat. Până în anul 1953 densitatea populaţiei judeţului Bacău se situa sub media pe 
ţară, însă din acest an ea devine superioară, ajungând la 76,9 locuitori pe kilometru pătrat în 
1956, iar în 2003 ajungând la 111,4 locuitori pe kilometru pătrat, ocupând, din acest punct de 
vedere, locul 6 în ierarhia judeţelor patriei. 

 
 

Secţiunea a – 5 – a  Căi de transport 
 
a) Căile de transport rutiere – autostrăzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri 
judeţene, rute de transport pentru materiale periculoase, tuneluri etc, precum şi starea 
acestora 

 
Poziţia kilometrică Nr. 

crt. 
Denumirea 
drumului 

Traseul 
drumului Origine Destinaţie 

Lungimea 
reală 

DRUMURI NAŢIONALE 

1. DN 2 Limita Jud. VRANCEA - Sascut - Bacău - Filipeşti - Limita Jud. 
NEAMŢ 236+832 318+100 81,281 Km 

2. DN 2F Bacău (DN 2) - Secuieni - Plopana - Limita Jud. VASLUI 0+0 39+100 39,152 Km 

3. DN 2G Bacău (DN 2) - Mărgineni - Luncani - Scorţeni - Ardeoani - Moineşti -
Comăneşti (DN 12A) 0+0 55+600 55,475 Km 

4. DN 11 Limita Jud. COVASNA - Poiana Sărată - Hârja - Oituz - Oneşti - 
Helegiu - Sănduleni - Bacău (DN 2) 90+0 179+94 88,823 Km 

5. DN 15 Limita Jud. NEAMŢ - Buhuşi - Bacău (DN 2) 345+100 373+931 28,778 Km 
DRUMURI JUDEŢENE 

1. 
DJ 119 

Bacău (DN 11) - Sărata - Valea Seacă - Buchila - Faraoani - Somuşca - 
Ciucani - Capăta - Dumbrava - Temelia - Gura Văii - Oneşti – Borzeşti 
(DN 11A) 

0+000 48+500 
48,500 Km 

2. DJ 207 G Bacău (DN 2) - Bacău (DN 2) 0+000 10+080 10,080 Km 
3. DJ 207 P Bacău (DN 2 km 292+341) - Săuceşti 0+000 2+800 2,800 Km 

DRUMURI COMUNALE 
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Poziţia kilometrică Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul 
drumului Origine Destinaţie 

Lungimea 
reală 

1 199 Bacău - Măgura (DJ 119B) 0+000 3+500 3,500 Km 

 
DRUMURI MUNICIPALE 

 
Localizare Elemente de identificare Situaţia existentă 

Str.1 Mai 
Carosabil: L=295m, l=7m, S=2065mp 
Trotuar: L=590m, l=1m, S=590mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str.13 Septembrie 
Carosabil: L=722m, l=5m, S=3610mp 
Trotuar: L=600m, l=1,5m, S=500mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str.22 Decembrie Carosabil: L=1058m, l=7m, S= 7406mp,Trotuar: L=860m, l=1,5m, 
S=1290mp,Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. 8 Martie 
Carosabil: L=280m, l=4m, S=1120mp 
Trotuar: L=280m, l=1m, S=280mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. 9 Mai Carosabil: L=1140m, l=12m, S= 13680mp,Trotuar: L=2280m, l=1,5m, 
S=3420mp,Sist.rutier=ASF 

 

Str. Abatorului Carosabil: L=520m, l=7m, S=3640mp 
Trotuar: L = 1040 m, l = 1,5 m, S = 1560 mp,Sist.rutier=ASF 

 

Str. Aeroportului Carosabil: L=815m, l=7m, S=5705mp 
Trotuar: L=1000m, l=1,5m, S=1500 mp,Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Agudului 
Carosabil: L=852m, l=4m, S=3408mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL  

 

Str. Alba  Iulia 
Carosabil: L=530m, l=9m, S=4770mp 
Trotuar: L=920m, l=1,2m, S=1104mp 
Sist.rutier=200 ASF 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Alecu  Russo Carosabil: L=1565m, l=7m, S=10955mp,Trotuar: L=1250m, l=1,5m, S=1875mp, 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Alee Iulian Antonescu 
Carosabil: L=138m, l=5m, S=690mp 
Trotuar: L=100m, l=1m, S=100mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

 

B-dul Alexandru cel 
Bun 

Carosabil: L=597m, l=12m, S=7164 mp,Trotuar: L=1040m, l=1,5m, S= 1560 
mp,Sist.rutier=BET 

 

Str.Alexandru  Golescu 
Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str.Alexandru  
Lăpuşneanu 

Carosabil: L=770m, l=8m, S=6160mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Alexandru Vlahuţă 
Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Alunului 
Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Ana Ipătescu Carosabil: L=637m, l=7m, S=4459mp 
Trotuar: L=1200m, l=1,5m, S= 1800 mp,Sist.rutier=BET 

 

Str. Andrei Mureşanu Carosabil:L=170m, l=11m, S=1870mp 
Trotuar:L=200m, l=1,2m, S=240mp 
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Sist.rutier=BAL 

Str. Andrei Şaguna 
Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Aprodu Purice 
Carosabil: L=525m, l=7m, S=3675mp 
Trotuar: L=1018m, l=3m, S=3054mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Apusului 
Carosabil: L=360m, l=4m, S=1440mp 
Trotuar: L=700m, l=1m, S=700mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Arcadie Şeptilici Carosabil:L=2611m,l=7m,S=18277mp 
Trotuar: L=4900m, l=1,5m, S = 7350 mp, Sist.rutier=ASF 

 

Str.Ardealului 
Carosabil: L=320m, l=7m, S=2240mp 
Trotuar: L=600m, l=1,2m, S=720mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Arinilor 
Carosabil: L=400m, l=7m, S=2800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Aleea Armoniei 
Carosabil: L=130m, l=3,5m, S=455mp 
Trotuar: L=250m, l=1,2m, S=300mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea  Eternităţii 
Carosabil: L=350m, l=4m, S=1400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Arţarului 
Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Aleea Ateneului 
Carosabil: L=150m, l=3,5m, S=525mp 
Trotuar: L=145m, l=1m, S=145mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Aurel Vlaicu 
Carosabil: L=50m, l=3,5m, S=175mp 
Trotuar: L=50m, l=1,2m, S=60mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Austrului 
Carosabil: L=630m, l=5m, S=3150mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Aviatorilor 
Carosabil: L=1010m,l=6m,S=6060mp 
Trotuar: L=2000m, l=1,5m,S=3000mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Avram Iancu 
Carosabil: L=280m, l=7m, S=1960mp 
Trotuar: L=540m, l=2m, S=1080mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. B.P. Haşdeu 
Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Banatului 
Carosabil:L=410m, l=7m, S=2870mp 
Trotuar: L=800m, l=1,5m, S=1200mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Banca Naţională 
Carosabil:L=630m, l=7m, S=4410mp 
Trotuar:L=1200m, l=1,2m, S=1440mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Banu Mărăcine 
Carosabil:L=400m, l=4m, S=1600mp 
Trotuar: L=400m, l=1m, S=400mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

 

Str. Barajului Carosabil: L=55m, l=3m, S=165mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
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Sist.rutier=BAL 

B-dul Unirii Carosabil:L=1284m,l=14m,S=17976mp,Trotuar:L=2568m,l=2m,S=5136mp, 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Bicaz 
Carosabil:L=3022m,l=7m,S=21154mp 
Trotuar:L=2600m,l=1,5m,S=3900mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Bogdan Voievod 
Carosabil:L=310m,l=6m,S=1860mp 
Trotuar:L=620m,l=1,5m,S=930mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Bradului 
Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp 
Trotuar:L=850m, l=1,5m,S=1275mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Brânduşei 
Carosabil:L=1060m, l=7m,S=7420mp 
Trotuar:L=600m, l=1,2m,S=720mp 
Sist.rutier=BET+BAL 

 

Str. Bucegi 
Carosabil:L=1350m,l=7m,S=9450mp 
Trotuar:L=2700m,l=1,2m,S=3240mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Bucium 
Carosabil:L=817m,l=7m,S=5719mp 
Trotuar:L=1600m,l=1,5m,S=2400mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Bucovinei 
Carosabil:L=620m,l=3,5m,S=2170mp 
Trotuar:L=1029m,l=1,5m,S=1530mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Caişilor 
Carosabil:L=149m,l=4m,S=596mp 
Trotuar: L=280m, l=1,5m,S=420mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Calea Bârladului Carosabil:L=2000m,l=14m,S=28000 mp,Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Calea Oneşti 
Carosabil:L=3692m,l=7m,S=25844mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Calea Moineşti Carosabil:L=2570m,l=12m,S=30840mp,Trotuar:L=5140m,l=2m,S=10280mp, 
Sist.rutier=ASF 

 

Calea Moldovei Carosabil:L=2973m,l=14m,S=41622mp,Trotuar:L=5900m,l=1,5m,S=8850 
mp,Sist.rutier=ASF 

 

Calea Republicii Carosabil:L=3200m,l=14m,S=44800mp,Trotuar:L=6400m,l=2m,S=12800mp, 
Sist.rutier=ASF 

 

Calea Romanului Carosabil:L=3355m,l=14m,S=46970mp,Trotuar:L=3500m,l=1,5m,S=5250 
mp,Sist.rutier=ASF 

 

Str. Câmpului 
Carosabil:L=355m,l=6m,S=2010mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.Cantonului 
Carosabil:L=160m, l=4m, S=640mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Caraiman 
Carosabil:L=70m, l=7m, S=490mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Carpaţi 
Carosabil:L=800m, l=7m, S=6454mp 
Trotuar:L=400m, l=1,1m, S=440mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Castanilor Carosabil: L=300m, l=4m, S=1200mp 
Trotuar: L=300m, l=1m, S=300mp 
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Sist.rutier=BET 

Str. Călugăreni 
Carosabil:L=820m, l=7m, S=5740mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Căpitan Ernest 
Ţârţescu 

Carosabil:L=291m, l=6m, S=1746mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Căpitan Ioan Boroş 
Carosabil:L=190m, l=5m, S=950mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Căpitan Vasile 
Merica 

Carosabil:L=237m,l=6m,S=1422mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Căpitan Victor 
Precup 

Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Ceahlăului 
Carosabil:L=210m, l=6m, S=1260mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Cerbului 
Carosabil: L=148m, l=6m, S=888mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Cezar Bolliac 
Carosabil:L=235m, l=7m, S=1650mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Cezar Uncescu 
Carosabil: L=350m, l=6m, S=4500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Chimiei 
Carosabil:L=3575m,l=7m,S=25025mp 
Trotuar: L=200m, l=1,5m, S=300mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Ciprian 
Porumbescu 

Carosabil:L=1016m,l=6m,S=6096mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Cireşoaiei 
Carosabil:L=440m, l=5m, S=2200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Col. Nicolae 
Drăghici 

Carosabil: L=336m, l=6m, S=2016mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Condorilor 
Carosabil:L=629m, l=7m, S=4403mp 
Trotuar: L=600m, l=1,5m, S=900mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Constantin  Ene Carosabil:L=1112m,l=8,5m,S=9452 mp,Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Constantin  Muşat 
Carosabil: L=900m,l=7m,S=6300mp 
Trotuar:L=1800m,l=2m,S=3600mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Constanţei 
Carosabil:L=1667m,l=7m,S=11669mp 
Trotuar:L=1200m,l=1,2m,S=1440mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Constructorului 
Carosabil:L=734m,l=3,5m,S=2569mp 
Trotuar:L=0m,l=0m,S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Corbului Carosabil:L=568m, l=4m, S=2272mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
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Sist.rutier=BAL 

Str. Cornişa Bistriţei 
Carosabil: L=774m, l=6m, S=4644mp 
Trotuar:L=1548m, l=1,5m, S=2322mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Costache Negri 
Carosabil:L=360m, l=4m, S=1440mp 
Trotuar: L=100m, l=1m, S=100mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Costache Radu 
Carosabil:L=1250m, l=6m, S=7500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Crângului 
Carosabil: L=160m, l=7m, S=1120mp 
Trotuar: L=320m, l=1,2m, S=384mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Crăiţelor 
Carosabil: L=650m, l=7m, S=4550mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Cremenea 
Carosabil:L=190m, l=3,5m,S=665mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Crinului 
Carosabil: L=500m, l=7m, S=3500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Crizantemelor 
Carosabil: L=750m, l=7m, S=5250mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Cronicar Neculce 
Carosabil: L=126m, l=7m, S=882mp 
Trotuar: L=240m, l=1,5m, S=360mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. C-tin Platon 
Carosabil:L=350m, l=6m, S=2100mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Cuza Vodă 
Carosabil:L=420m, l=7m, S=2940mp 
Trotuar: L=810m, l=1,5m,S=1215mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Daciei 
Carosabil:L=500m,l=6m, S=3000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Decebal 
Carosabil:L=550m, l=7m, S=3850mp 
Trotuar: L=1020m, l=1m, S=1020mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Depoului Carosabil:L=1000m,l=4,5m,S=4500 mp,Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

 

Str. Digul Bârnat 
Carosabil:L=710m, l=7m, S=4970mp 
Trotuar: L=710m, l=1,2m, S=852mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Dimitrie Buşilă 
Carosabil: L=560m, l=6m, S=3360mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Dimitrie Cantemir 
Carosabil: L=440m, l=7m, S=3080mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Dorului 
Carosabil: L=200m, l=7m, S=1400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Dr. Ghe. Marinescu Carosabil: L=297m, l=8m, S=2376mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 

 



NESECRET 

 70 

Sist.rutier=BAL 

Str. Dr. Istrate 
Carosabil: L=350m, l=7m, S=2450mp 
Trotuar: L=350m, l=1m, S=350mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Dragoş Vodă 
Carosabil:L=350m, l=7m, S=2450mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Dumbrava Roşie 
Carosabil: L=118m, l=6m, S=708mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Dumbravei 
Carosabil: L=180m, l=7m, S=1260mp 
Trotuar: L=340m, l=1,5m, S=510mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Ecaterina 
Teodoroiu 

Carosabil:L=318m, l=6m, S=1908mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Ecaterina Varga Carosabil:L=355m, l=5,5m,S=1952,5 mp,Trotuar: L=710m, l=1m, S=710mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Electricienilor 
Carosabil:L=463m, l=3,5m,S=1620mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Emil Racoviţă 
Carosabil: L=105m, l=7m, S=735mp 
Trotuar: L=210m, l=1,5m, S=315mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Energiei 
Carosabil:L=730m,l=14m,S=10220mp 
Trotuar: L=1460m, l=1,5m,S=2190mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Erou C.M. Hasan 
Carosabil:L=410m, l=6m, S=2460mp 
Trotuar: L=820m, l=1m, S=820mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Erou Ciprian Pintea 
Carosabil: L=177m, l=7m, S=1239mp 
Trotuar:L=250m,l=1,2m,S=300mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Erou Gheorghe 
Rusu 

Carosabil:L=465m, l=6m, S=2790mp 
Trotuar:L=930m,l=1,5m,S=1395mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Erou Nechita 
Carosabil:L=152m, l=6m, S=912mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Fagului 
Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp 
Trotuar: L=250m, l=1m, S=250mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

 

Str.Fdt.Trotuş 
Carosabil: L=90m, l=6m, S=540mp 
Trotuar: L=180m, l=1m, S=180mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Făgăraş 
Carosabil:L=550m, l=7m, S=3850mp 
Trotuar:L=1100m,l=1,5m,S=1650mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Fdt.B.P.Haşdeu 
Carosabil:L=80m, l=6m, S=480mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Florilor 
Carosabil: L=349m, l=7m, S=2443mp 
Trotuar:L=698m,l=1,5m,S=1047mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Frasinului Carosabil: L=150m, l=7m, S=1050mp 
Trotuar: L=300m, l=2m, S=600mp 
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Sist.rutier=BET 

Str. Frunzei 
Carosabil:L=580m, l=7m, S=4060mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str.Fdt.Stadionului 
Carosabil:L=60m, l=6m, S=360mp 
Trotuar: L=60m, l=1,5m, S=90mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Garofiţei Carosabil:L=1470m, l=7m,S=10290mp,Trotuar:L=650m,l=2m, S=1300mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Gării Carosabil:L=1340m,l=10m,S=13400mp,Trotuar:L=2680m,l=2m,S=5360mp, 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. General Dr. 
Dragomir Badiu 

Carosabil:L=115m, l=6m, S=690mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. General Eremia 
Grigorescu 

Carosabil:L=1470m,l=6m,S=8820mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.General Grigore 
Cantilli 

Carosabil:L=365m, l=5m, S=1825mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.General Ştefan 
Guse 

Carosabil:L=998m, l=7m,S=6986mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. George Apostu Carosabil:L=207m,l=5,5m,S=1138,5 mp,Trotuar:L=480m,l=1,5m,S=720mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. George Bacovia 
Carosabil:L=1045m,l=7m,S=7315mp 
Trotuar:L=2090m,l=2m,S=4180mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str.George Coşbuc 
Carosabil:L=70m, l=7m, S=490mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. George Enescu 
Carosabil:L=580m, l=7m, S=4060mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Gheorghe Asachi 
Carosabil:L=300m, l=4m, S=1200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.Gheorghe Donici 
Carosabil:L=856m, l=8m, S=6848mp 
Trotuar: L=1560, l=1,5m,S=1284mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Gheorghe Glod 
Carosabil:L=435m, l=7m, S=3045mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Gheorghe Hociung 
Carosabil:L=1025m,l=6m,S=6150mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Gheorghe Lazăr 
Carosabil:L=100m, l=6m, S=600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Gheorghe Negel 
Carosabil:L=500m, l=6m, S=3000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Gheorghe Şincai 
Carosabil:L=200m, l=6m, S=1200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 
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Str. Gheorghe 
Vrânceanu 

Carosabil: L=310m, l=6m, S=1860mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Aleea Ghioceilor 
Carosabil:L=380m, l=7m, S=2660mp 
Trotuar: L=760m, l=1m, S=760mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Gladiolei 
Carosabil: L=135m, l=4m, S=540mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Gloriei 
Carosabil: L=160m, l=6m, S=960mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Grigore Tăbăcaru 
Carosabil:L=845m, l=6m,S=5070mp 
Trotuar:L=1230m,l=1,2m,S=1476mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Hatman Berescu 
Carosabil:L=309m, l=7m, S=2163mp 
Trotuar:L=309m,l=2m,S=618mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Henri Coandă 
Carosabil:L=930m, l=7m, S=6510mp 
Trotuar:L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Holtului 
Carosabil:L=1000m, l=8m, S=8000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. I.L. Caragiale 
Carosabil:L=972m,l=11m,S=10692mp 
Trotuar:L=1944m, l=1,5m, S=2916mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Iasomiei 
Carosabil: L=235m, l=9m, S=2115mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Iaşilor 
Carosabil:L=660m, l=6m,S=3960mp 
Trotuar:L=660m, l=1m, S=660mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Iernii 
Carosabil: L=190m, l=7m, S=1330mp 
Trotuar: L=380m, l=2m, S=760mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Ilarie Voronca 
Carosabil:L=300m,l=6m,S=1800mp 
Trotuar:L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Independentei 
Carosabil:L=340m, l=6m,S=2040mp 
Trotuar:L=340m,l=1,5m,S=510mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Infrăţirii 
Carosabil:L=980m,l=7m,S=6860mp 
Trotuar:L=1800m, l=1m,S=1800mp 
Sist.rutier=BET 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Ion Creanga 
Carosabil:L=160m,l=7m, S=1120mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Ion Ionescu de la 
Brad 

Carosabil:L=740m,l=7m,S=5180mp 
Trotuar:L=1340m,l=1m, S=1340mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Ion Luca 
Carosabil:L=430m, l=7m, S=3010mp 
Trotuar:L=860m,l=1,5m,S=1290mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Ion Roata Carosabil:L=1057m,l=10m,S=10570mp,Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 
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Str. Iosif Cocea 
Carosabil:L=510m, l=6m, S=3060mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

B-dul Ioniţă Sandu 
Sturza 

Carosabil:L=1200m,l=9m,S=10800mp,Trotuar:L=2400m,l=2m,S=4800 
mp,Sist.rutier=BET 

 

Str. Izvoare 
Carosabil:L=1850m,l=7m,S=12950mp 
Trotuar:L=1600m,l=1,5m,S=2400mp 
Sist.rutier=BET 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str.Lalelelor Carosabil:L=667m,l=3,5m,S=2334,5 mp,Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Lăcrămioarelor 
Carosabil:L=150m,l=4m, S=600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Leon Sakellary 
Carosabil:L=1000m,l=6m,S=6000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Letea 
Carosabil:L=1525m,l=6m,S=9150mp 
Trotuar: L=600m, l=1,5m,S=900mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Licurici 
Carosabil:L=500m, l=7m, S=3500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Liliacului 
Carosabil:L=200m, l=7m, S=1400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Limpedea 
Carosabil:L=500m, l=5m, S=2500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Liniştei 
Carosabil:L=160m, l=6m, S=960mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Livezilor 
Carosabil:L=325m, l=7m, S=2275mp 
Trotuar: L=650m, l=1,5m, S=975mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Locotenent Vasile  
Niculescu 

Carosabil:L=560m, l=5m, S=2800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Locotenent Victor  
Botocan 

Carosabil:L=130m, l=6m, S=780mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Logofăt Tăutu 
Carosabil:L=550m, l=7m, S=3850mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Lt. Col. Ion 
Zărnescu 

Carosabil:L=250m, l=5m, S=1250mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Luceafărului 
Carosabil:L=250m, l=6m, S=1500mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Lucreţiu 
Pătrăşcanu 

Carosabil:L=300m, l=14m, S=4200mp 
Trotuar: L=600m, l=1,5m, S=900mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Luminii Carosabil:L=135m, l=3,5m,S=472,5 mp,Trotuar:L=270m,l=2m, S=540mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Lunca Bistriţei Carosabil:L=1642m,l=6m,S=9852mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
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Sist.rutier=ASF+BET 

Str. Lunei 
Carosabil:L=180m,l=5m,S=900mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Lupeni 
Carosabil:L=972m,l=10m,S=9720mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Macilor 
Carosabil:L=250m,l=7m,S=1750mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Maior Alexandru 
Velican 

Carosabil:L=175m,l=5m,S=875mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Magnoliilor 
Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Maramureş 
Carosabil:L=275m,l=3,5m,S=962,5mp 
Trotuar: L=298m, l=1m, S=298mp 
Sist.rutier=BET 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str.Mareşal Al. 
Averescu 

Carosabil:L=1350m,l=6m,S=8100mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.Margaretelor 
Carosabil:L=250m,l=7m,S=1750mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Martir Cloşca 
Carosabil:L=190m,l=7m,S=1330mp 
Trotuar: L=300m, l=1,5m, S=450mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str.Martir Crişan 
Carosabil:L=300m,l=6m,S=1800mp 
Trotuar: L=300m, l=1m, S=300mp 
Sist.rutier=BAL+BET 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str.Martir Horia 
Carosabil:L=460m,l=7m,S=3220mp 
Trotuar: L=920m, l=1m, S=920mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str.Măgura Casin 
Carosabil:L=149m,l=6m,S=894mp 
Trotuar: L=316m, l=1m, S=316mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Mărăşti 
Carosabil:L=841m,l=7m,S=5887mp 
Trotuar: L=4060m, l=2m, S=8120mp 
Sist.rutier=BET+ASF 

 

Calea Mărăşeşti 
Carosabil:L=2220m,l=14m,S=3180mp 
Trotuar: L=4440, l=2m, S=8880mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Metalurgiei 
Carosabil:L=789m,l=3,5m,S=2761,5mp 
Trotuar: L=1000, l=1,5m, S=1500mp 
Sist.rutier=ASF 

 

 
Str.Mihai Eminescu 

 

Carosabil:L=685m,l=8,5m,S=5882,5mp 
Trotuar: L=988m, l=1,5m, S=1482mp 
Sist.rutier=BET+ASF 

 

Str. Mihai Viteazu 
Carosabil:L=457m,l=14m,S=6398mp 
Trotuar: L=914m, l=2,5m, S=2285mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str.Mihail Kogălniceanu 
Carosabil:L=130m,l=12m,S=1560mp 
Trotuar: L=260m, l=2m, S=520mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Milcov Carosabil:L=2365,l=14m,S=3310mp  
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Trotuar:L=4730m, l=1,5m, S=7095mp 
Sist.rutier=BET 

Str. Militari 
Carosabil:L=750m,l=7m,S=5250mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Mioriţei Carosabil:L=2500m,l=14m,S=35000mpTrotuar:L=5000m,l=1,5m,S=7500mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Mircea Eliade Carosabil:L=323m,l=3.5m,S=1130,5mp Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Miron Costin 
Carosabil:L=960m,l=7m,S=6720mp 
Trotuar:L=1920m, l=1,5m, S=2280mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Morii 
Carosabil:L=110m,l=7m,S=770mp 
Trotuar: L=220m, l=1m, S=220mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Muncii 
Carosabil:L=1100m,l=6m,S=6600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Muscatelor 
Carosabil:L=280m,l=6m,S=1680mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Nalbei 
Carosabil:L=156m,l=3.5m,S=546mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Narciselor 
Carosabil:L=770m,l=14m,S=10780mp 
Trotuar:L=1050m, l=1.5m, S=1575mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Neagoe Vodă 
Carosabil:L=910m,l=7m,S=6370mp 
Trotuar:L=1692m, l=1,5m, S=2538mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Neptun 
Carosabil:L=666m,l=3,5m,S=2331mp 
Trotuar: L=666m, l=1m, S=666mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Nicolae Bălcescu 
Carosabil:L=430m,l=18m,S=7740mp 
Trotuar: L=430m, l=4m, S=1720p 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Nicolae Copernic 
Carosabil:L=513m,l=7m,S=3591mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Nicolae Lascăr 
Bogdan 

Carosabil:L=270m,l=7m,S=1890mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Nicolae Titulescu 
Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp 
Trotuar: L=900m, l=1,5m, S=1350mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Nicu Enea 
Carosabil:L=286m,l=7m,S=2002mp 
Trotuar: L=572m, l=1,5m, S=858mp 
Sist.rutier=ASF 
 

 

Str. Nordului 
Carosabil:L=690m,l=7m,S=4830mp 
Trotuar:L=1380m, l=1,5m, S=2070mp 
Sist.rutier=BET 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Nucului 
Carosabil:L=150m,l=5m,S=750mp 
Trotuar: L=300m, l=0,9m, S=270mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Nufărului Carosabil:L=725m,l=7m,S=575mp  
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Trotuar:L=1450m, l=1,5m, S=2175mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

Str. Ogorului 
Carosabil:L=231m,l=8m,S=1848mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Oituz Carosabil:L=1300m,l=11m,S=14300mpTrotuar: L=2000m, l=2m, S=4000mp 
Sist.rutier=ASF+BET 

 

Str. Orhideelor 
Carosabil:L=300m,l=7m,S=2100mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Orizontului 
Carosabil:L=785m,l=7m,S=5495mp 
Trotuar: L=600m, l=1m, S=600mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Oţelarilor Carosabil:L=385m,l=3,5m,S=1347,5mpTrotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Ozanei 
Carosabil:L=700m,l=8m,S=5600mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Panselelor 
Carosabil:L=323m,l=4m,S=1292mp 
Trotuar: L=600m, l=1m, S=600mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Parcului 
Carosabil:L=800m,l=6m,S=4800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 
 

 

Str.Pasajul Revoluţiei 
Carosabil:L=100m,l=7m,S=700mp 
Trotuar: L=200m, l=1,5m, S=300mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Păcii 
Carosabil:L=210m,l=6m,S=1260mp 
Trotuar: L=468m, l=1,5m, S=702mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Păun Pincio 
Carosabil:L=140m,l=7m,S=920mp 
Trotuar: L=280m, l=1,5m, S=420mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Petru Rareş 
Carosabil:L=251m,l=3,5m,S=878,5mp 
Trotuar: L=502m, l=1m, S=502mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Petuniilor 
Carosabil:L=270m,l=7m,S=1890mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Piaţa Gării 
Carosabil:L=70m,l=10m,S=700mp 
Trotuar: L=70m, l=2m, S=140mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Piaţa Revoluţiei 
Carosabil:L=141m,l=9m,S=1269mp 
Trotuar: L=27m, l=1,5m, S=405mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Piaţa Tricolorului Intre Casa de Cultură şi Prefectură, sistem rutier ASF  

Str. Pictor I. Andreescu 
Carosabil:L=362m,l=6m,S=2172mp 
Trotuar: L=724m, l=1,5m, S=1086mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Pictor N.Grigorescu 
Carosabil:L=100m,l=7m,S=700mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Pictor Ştefan 
Luchian 

Carosabil:L=125m,l=8m,S=1000mp 
Trotuar: L=250m, l=3m, S=750mp 
Sist.rutier=BAL 
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Str. Pictor Theodor 
Aman 

Carosabil:L=1327m,l=7m,S=9289mp 
Trotuar: L=500m, l=1,5m, S=750mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Pieţii 
Carosabil:L=225m,l=7m,S=1575mp 
Trotuar: L=450m, l=2m, S=900mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Plaiului 
Carosabil:L=350m,l=6m,S=2100mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Plantelor 
Carosabil:L=90m,l=6m,S=540mp 
Trotuar: L=180m, l=1m, S=180mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Plopilor 
Carosabil:L=209m,l=6m,S=1254mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Poet Cârlova 
Carosabil:L=430m,l=9m,S=3870mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Poligonului 
Carosabil:L=1680m,l=7m,S=11760mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Pomilor 
Carosabil:L=264m,l=8m,S=2112mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Popa Şapca 
Carosabil:L=238m,l=8,5m,S=2023mp 
Trotuar: L=238m, l=1,5m, S=357mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Prelungirea 
Bradului 

Carosabil:L=1095m,l=7m,S=7665mp 
Trotuar:L=2190m, l=1,2m, S=2628mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Prieteniei 
Carosabil:L=760m,l=3,5m,S=2660mp 
Trotuar: L=760m, l=1,2m, S=912mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Primăverii 
Carosabil:L=780m,l=7m,S=5460mp 
Trotuar: L=780m, l=1m, S=780mp 
Sist.rutier=BET+ASF 

 

Str. Procopie Strat 
Carosabil:L=400m,l=7m,S=2800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Progresului Carosabil:L=361m,l=3,5m,S=1263,5mpTrotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Aleea Proiectantului Carosabil:L=817m,l=3,5m,S=2859,5mpTrotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Prunului 
Carosabil:L=200m,l=8m,S=1600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Prutului 
Carosabil:L=150m,l=5m,S=750mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Radu Negru 
Carosabil:L=340m,l=4m,S=1360mp 
Trotuar: L=680m, l=1m, S=680mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Războieni Carosabil:L=1071m,l=10,5m,S=11245,5mp,Trotuar:L=2142m,l=2m, S=4284mp 
Sist.rutier=BET+ASF 

 

Str. Răzoare Carosabil:L=200m,l=7m,S=1400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 
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Sist.rutier=BAL 

Str. Rodnei 
Carosabil:L=200m,l=4m,S=800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Romanţei 
Carosabil:L=200m,l=4m,S=800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Rozelor 
Carosabil:L=1297m,l=8m,S=10376mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Salcâmului 
Carosabil:L=100m,l=4m,S=400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Salciei 
Carosabil:L=200m,l=6m,S=1200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Sânzienelor 
Carosabil:L=470m,l=7m,S=3290mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Scânteii 
Carosabil:L=135m,l=5m,S=675mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.Serei 
Carosabil:L=247m,l=7m,S=1729mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Siliştei 
Carosabil:L=150m,l=7m,S=1050mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Silozului 
Carosabil:L=180m,l=6m,S=1080mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Siretului 
Carosabil:L=1413m,l=9m,S=12717mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Slănicului 
Carosabil:L=302m,l=3m,S=1057mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Slt. Adam 
Carosabil:L=280m,l=7m,S=1960mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Speranţei 
Carosabil:L=1500m,l=6m,S=9000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Spicului 
Carosabil:L=200m,l=8m,S=1600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Spiru Haret 
Carosabil:L=395m,l=9m,S=3555mp 
Trotuar: L=790m, 
 l=1,5m, S=1185mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str.Stadionului 
Carosabil:L=824m,l=7m,S=5678mp 
Trotuar: L=1200m, l=1,5m, S=1800mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Sucevei 
Carosabil:L=185m,l=6m,S=1110mp 
Trotuar: L=185m, l=1,2m, S=222mp 
Sist.rutier=BAL 
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Str. Şerbăneşti 
Carosabil:L=350m,l=8m,S=2800mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
demarat în 2008 

Str. Şoimului 
Carosabil:L=305m,l=6m,S=1830mp 
Trotuar: L=610m, l=1,5m, S=915mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Ştefan Cel Mare Carosabil:L=1100m,l=14m,S=15400mpTrotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Ştefan Zeletin Carosabil:L=165m,l=6m,S=990mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Tazlăului 
Carosabil:L=176m,l=7m,S=1232mp 
Trotuar: L=352m, l=1,5m, S=528mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Tecuciului 
Carosabil:L=700m,l=7m,S=4900mp 
Trotuar: L=1400m, l=1,5m, S=2100mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Teiului 
Carosabil:L=730m,l=6m,S=4380mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET+BAL 

 

Str. Theodor Neculuţă 
Carosabil:L=200m,l=5m 
S=1000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Tineretului 
Carosabil:L=640m,l=9m,S=5670mp 
Trotuar: L=700m, l=1,5m, S=1050mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Tipografilor 
Carosabil:L=770m,l=7m,S=3290mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Tisei 
Carosabil:L=100m,l=7m,S=700mp 
Trotuar: L=100m, l=1m, S=100mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Toamnei 
Carosabil:L=110m,l=3,5m,S=385mp 
Trotuar: L=110m, l=1,5m, S=1656mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Tolstoi Alex. 
Carosabil:L=1430m,l=7m,S=1010mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Toporaşi 
Carosabil:L=755m,l=8m,S=6040mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Traian 
Carosabil:L=360m,l=6m,S=2160mp 
Trotuar: L=720m, l=1,5m, S=1440mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Traian Vuia 
Carosabil:L=210m,l=7m,S=1470mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Trandafirilor 
Carosabil:L=200m,l=7m,S=1400mp 
Trotuar: L=400m, l=1,5m, S=600mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Triumfului 
Carosabil:L=730m,l=8m,S=5840mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str.I.Ghelu. Destelnica, 
 

Carosabil:L=301m,l=6m,S=1806mp 
Trotuar: L=200m, l=1m, S=200mp 
Sist.rutier=ASF-BET 
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Str. Trecătoarea 
Gherăieşti 

Carosabil:L=365m,l=5m,S=1825mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Trecătoarea Islaz 
Carosabil:L=300m,l=4m,S=1200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Trecătoarea 
Tecuciului 

Carosabil:L=300m,l=7m,S=2100mp 
Trotuar: L=600m, l=1m, S=600mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Trecătoarea 9 Mai 
Carosabil:L=388m,l=22m,S=8536mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Tudor Vladimirescu 
Carosabil:L=850m,l=9m,S=7650mp 
Trotuar: L=1700m, l=1,5m, S=2550mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Turbinei 
Carosabil:L=170m,l=5m,S=850mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Ulmilor 
Carosabil:L=200m,l=6m,S=1200mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Vadul Pomilor 
Carosabil:L=200m,l=8m,S=1600mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Vadu Bistriţei 
Carosabil:L=517m,l=14m,S=7235mp 
Trotuar: L=1034m, l=1,2m, S=1240mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Valea Alba 
Carosabil:L=330m,l=7m,S=2310mp 
Trotuar: L=330m, l=1m, S=330mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Vântului 
Carosabil:L=420m,l=7m,S=2940mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Vasile Alecsandri 
Carosabil:L=908m,l=7m,S=6356mp 
Trotuar: L=1144m, l=2m,  
S=2288mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Vasile Lupu 
Carosabil:L=315m,l=5m,S=1575mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Veniamin Costache 
Carosabil:L=102m,l=4m,S=408mp 
Trotuar: L=102m, l=1m, S=102mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Venus 
Carosabil:L=550m,l=6m,S=3300mp 
Trotuar: L=550m, l=2m, S=1100mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Veronica Micle 
Carosabil:L=890m,l=8m,S=7120mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Victor Babes 
Carosabil:L=555m,l=5m,S=2775mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=ASF 

în lucru, care s-a 
reluat în perioada de 

iarnă 

Str. Victor Nadolschi 
Carosabil:L=443m,l=5m,S=2215mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Viilor Carosabil:L=200m,l=5m,S=1000mp  
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Trotuar: L=0m, l=m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

Str. Viitorului 
Carosabil:L=653m,l=8m,S=5224mp 
Trotuar: L=0m, l=m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Violetelor 
Carosabil:L=200m,l=4,5m,S=800mp 
Trotuar: L=400m, l=1m, S=400mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Viorelelor 
Carosabil:L=754m,l=3,5m,S=2639mp 
Trotuar: L=754m, l=1m, S=754mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Viselor 
Carosabil:L=250m,l=4m,S=1000mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Aleea Vişinului 
Carosabil:L=667m,l=3,5m, 
S=2334,5mpTrotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET+ASF 

 

Str. Vrancei 
Carosabil:L=488m,l=7m,S=3416mp 
Trotuar:L=488m, l=1,5m, S=731mp 
Sist.rutier=ASF+BAL 

 

Str. Vulturului 
Carosabil:L=240m,l=7m,S=1680mp 
Trotuar: L=240m, l=1m, S=240mp 
Sist.rutier=ASF 

 

Str. Xenopol 
Carosabil:L=240m,l=4m,S=960mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Zambilelor 
Carosabil:L=100m,l=4m,S=400mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Zefirului 
Carosabil:L=227m,l=7m,S=1589mp 
Trotuar: L=227m, l=2m, S=454mp 
Sist.rutier=BET 

 

Str. Zimbrului 
Carosabil:L=160m,l=6m,S=960mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BAL 

 

Str. Zorelelor 
Carosabil:L=130m,l=7m,S=910mp 
Trotuar: L=0m, l=0m, S=0mp 
Sist.rutier=BET 

 

Pasaj suprateran Letea 
pe str.Mărăşeşti-

Cl.Republicii 
L=800, l=14; infrastructura=pile,beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
precomprimat;îmbrăcăminte = beton şi asfalt 

 

Pasaj suprateran 
Mărgineni, pe 

str.Energiei-Cl.Moineşti 
L=800, l=9; infrastructura=pile,beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
precomprimat;îmbrăcăminte =  asfalt, Lăţime trotuar=1 

 

Pasaj suprateran 
Milcov, pe str.Letea-str-

Milcov 
L=17, l=7; infrastructura=pile,beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
îmbrăcăminte =asfalt,lăţime trotuar =1 

 

Pasaj suprateran 
Chimiei, pe str.Chimiei-

peste calea ferată 
L=26, l=10; infrastructura=pile,beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
precomprimat;îmbrăcăminte = asfalt, lăţime trotuar=1 

 

Pod peste rîul Bistriţa 
de pe Bdul Unirii 

L=316, l=9; infrastructura=pile,blocuri piatră; suprastructura=grinzi celulare, din 
beton armat;îmbrăcăminte = asfalt 

 

Pod peste pîrîul Negel, 
situate pe str.Arcadie 

Şeptilici 
L=15, l=7; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
îmbrăcăminte = asfalt, lăţime trotuar=1 

 

Pod peste pîrîul L=18, l=9; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat;  
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Trebeş, situată pe 
Cl.Moineşti 

îmbrăcăminte = asfalt, lăţime trotuar=1 

Pod peste pîrîul Bîrnat, 
situată pe str. Ştefan 

cel Mare 
L=30, l=7; infrastructura=pilă din beton armat; suprastructura=grinzi beton 
armat;îmbrăcăminte = asfalt, lăţime trotuar=1 

 

Pod peste pîrîul 
Limpedea 

L=8, l=5; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, 
îmbrăcăminte = beton, lăţime trotuar=1 

 

 
 
 

b) Căile de transport feroviare – triaje, tuneluri 
 

1. Lungime: lungimea totala a retelei feroviare a jud.Bacău = 107,035 km, din care:  
                     - cale simpla = 27,635 km 
                     - cale dubla = 79,4 x 2 electrificata 
    Lungimea liniilor industriale = 77,406 km la societati comerciale.  
 
2. Capacitatea practica a sectiilor de circulatie: 
    Sascut-Bacau = 110 trenuri/24 ore 
    Bacau-Galbeni = 110 trenuri/24 ore 
    Bacau-Buhusi = 28 trenuri/24 ore 

a) Statii de cale ferata:  
- Bacau cu 53 linii (nod de cale ferata si triaj) 

b) Remiza de locomotive Bacau, cu atelier de reparatii curente, locomotive, Diesel-electrice 
si reparatii cu ridicare de pe cale la locomotive cu aburi; 
c) Revizia de vagoane Bacau, cu o linie de reparatie a vagoanelor cu mici defecte 
accidentale; 
d) Sectia de intretinere linii L4 cu raza de activitate in Judetul Vrancea, Bacau si Neamt; 
e) Sectia de centralizare si telecomanda C.T. Bacau, cu raza de activitate in Judetul Iasi, 
Vrancea, Bacau si Suceava. 
 
 

SITUATIA PRIVIND RAMPELE DE INCARCARE-DESCARCARE UTILAJE IN SI DIN 
VAGOANE 

 
Nr. 
Crt. Statia Tipul Lungime 

ml 
Latime 

ml 

Capacitatea de 
incarcare-

descarcare in 24 h 

Linia care 
deserveste 

Starea 
liniei 

Starea 
cheului 

1. Bacau 1 beton 61,7 10 18 VAG 
conventionale 

16 MAG. circulabila functional 

2. Bacau 2 beton 244,5 28,5 72 VAG 
conventionale 

43 circulabila functional 

 
AMPLASAREA STATIEI C.F.R. BACAU 

 
Statia C.F.R. Bacau este situata in Bacau, Strada Garii nr.15, pe linia 500 Adjud-

Pascani, la kilometrul 302+134 de la Statia Bucuresti Nord. Incinta statiei este limitata la 
kilometrul 300+340 spre Valea Seaca, kilometrul 304+130 spre Itesti si kilometrul 1+700 spre 
Garleni. 

 
Dotarea tehnica si organizarea Statiei C.F.R. Bacau 
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Principalele elemente constructive ale grupelor de linii: 
GRUPA NR. LINII  

CONSTRUITE 
NR. LINII 
ELECTRIFICATE 

NR. LINII IN 
EXPLOATARE 

primire-expediere calatori 5 5 5 
primire-expediere marfa 5 5 5 
acumulare bruto-expediere 7 6 7 
depozit garnituri 7 0 5 
linii incarcare-descarcare 4 0 4 
transcontainere C.F.R. Marfa 
Bacau 2 0 2 

 
 

Substante periculoase utilizate de operatorii economici deserviti de Statia C.F.R. Bacau 
 

Nr.crt. DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC MARFURI PERICULOASE 
PRIMITE 

1. SNP Petrom S.A. Bucuresti Sucursala PECO 
Bacau Benzina-motorina 

2. S.C. Letea Bacau Acid clorhidric, acid sulfuric, 
hidroxid de sodiu si pacura 

3. UM 02015 Petrol TI 
4. S.C. Subex S.A. Bacau Acid sulfuric 

 
Substante periculoase tranzitate prin Bacau: cele acceptate in transportul international 
prevazute in RID. 
 

Societati comerciale care detin linii industriale: 
 

1. COMCEREAL S.A. BACAU 
2. REMAT BACAU 
3. S.C. AMURCO S.R.L. BACAU 
4. CET  S.A. BACAU 
5. CASBETON S.A. BACAU 
6. ROMBET S.A. BACAU 
7. COMAT S.A. BACAU 
8. COMTRUST S.A. BACAU 
9. COMSART S.A. BACAU 
10. PECO S.A. BACAU 
11. S.C. ROBINETE S.A. BACAU 
12. S.C. WORD MACHINERY WORKS S.A. BACAU 
13. S.C. AGRICOLA S.A. BACAU (FNC) 
14. S.C. DEDEMAN S.R.L BACAU 
15. S.C. LETEA S.A. BACAU 
16. S.C. SUBEX S.A. BACAU 
17. S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. BACAU 
18. S.C. DRUMURI S.A. BACAU 
19. S.C. PRIORISERV S.A. BACAU 
20. S.C. CEREALCOM S.A. BACAU 
21. S.C. PAMBAC S.A. BACAU 
22. S.C. VINALCOOL S.A. BACAU 
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23. S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU 
24. S.C. DIANA FOREST S.A. BACAU 
25. S.C. ELBAC S.A. BACAU 
26. S.C. BERE LICHIOR MARGINENI S.A. BACAU 
27. S.C. PIETA S.A. BACAU 
28. S.C. AEROSTAR S.A. BACAU 

 
 
SITUATIA PUNCTELOR PERICULOASE SI INUNDABILE PE RAZA SECTIEI L4 

BACAU PE ANUL 2005-2006 
 

INTRE STATIA 
SI STATIA 

POZITIA 
KM 

LUNGIME 
PUNCT 

PERICULOS 
CAUZELE 

Linia 507 Bacau-Bicaz 
Bacau 
Garleni 

2+000 
2+100 

100 Inundatii terasamente, albie pod km.2+180 
supraincarcata prin preluare debite parau 
Negel in urma dezafectarii albiei si pod 
km. 302+600 linia Ploiesti-Vicsani 

Bacau 
Garleni 

3+500 
4+200 

700 Terasamente cu pungi de balast injectate in 
anul 1967 cu tasari accentuate si fisuri 
terasamente 

Bacau 
Garleni 

6+000 
6+500 

500 Inundatii terasamente torent stanga C.F. si 
neamenajari de catre organele agricole 
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c) Căile de transport aeriene 
 

TRASEE AERIENE CU PLECARE DIN AEROPORTUL BACĂU  
I. COMPANIA CARPATAIR ( Tel.0234/575335; fax.0234/575356) 

a.) ITALIA 
Traseu aerian spre Italia din Italia 

Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara 
TORINO X   X   X     06:40 10:20 07:45 08:55 11:10 16:55 14:20 15:45 
BOLOGGNA   X   X   X   06:40 10:15 07:45 09:25 11:35 16:55 14:20 15:45 
FLORENŢA X X X X X X   06:40 10::10 07:45 09:05 11:05 16:55 14:00 15:45 
MILANO- Bergamo X X X X X X   06:40 10:25 07:45 09:20 11:25 16:55 14:15 15:45 
ROMA- Fioumicino X X X X X X   06:40 10:20 07:45 09:00 11:25 16:55 14:25 15:45 
VENEŢIA- Marco Polo X X X X X X   06:40 09:55 07:45 09:15 11:35 16:55 14:10 15:45 
VERONA X X X X X X   06:40 10:30 07:45 09:30 11:20 16:55 14:10 15:45 
ANCONA X X X X X X   06:40 10:45 07:45 09:35 11:25 16:55 14:25 15:45 
NAPOLI   X       X   06:40 10:25 07:45 08:55 11:10 16:55 14:30 15:45 

b.) FRANŢA 
Traseu aerian spre Franţa din Franţa 

Zile operare 
Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara 

PARIS de Gaulle X   X   X     06:40 10:40 07:45 08:45 11:20 16:55 15:00 15:45 
c.) GERMANIA 

Traseu aerian spre Germania din Germania 
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara 
FRANKFURT X   X   X     06:40 17:50 07:45 16:30 X X X X 
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Traseu aerian spre Germania din Germania 
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara 
DUSSELDORF X X X X X X   06:40 10:20 07:45 08:50 11:15 16:55 14:35 15:45 
MUNCHEN X X X X X X   06:40 10:45 07:45 09:40 11:50 16:55 14:35 15:45 
STUTGART X X X X X X   06:40 10:20 07:45 09:10 11:20 16:55 14:15 15:45 

  

II. COMPANIA TAROM  
a)Decolare din Bacău 

Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
ATENA -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti)  11:05 
BRUSSELS -28 Iun X             07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BRUSSELS -20 Mai     X   X   X 07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BRUSSELS -04 Sept. X             07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BUCUREŞTI -27 Mart.- X   X   X   X 07:05 07:45 
BUDAPESTA X   X   X     07:05(Escală Bucureşti)  10:55 
BUDAPESTA - 02 Aug-             X 07:05 (Escală Bucureşti) 09:10 
CLUJ X   X   X     07:05(Escală Bucureşti) 10:05 
CLUJ -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti)  14:05 
FRANKFURT -27 Mart.- X  X  X  X 07:05 (Escală Bucureşti) 10:50 
INSTAMBUL -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti) 10:25 
LONDRA -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti)  11:30 
MADRID -27 Mart.- X   X   X   X 07:05 (Escală Bucureşti) 11:55 
MILANO -27 Mart.-  X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:40 
MUNCHEN -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:00 
PARIS - 27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 11:35 
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Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
PRAGA - 27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:10 
ROMA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:20 
SOFIA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:35 
SUCEAVA   X   X     X 22:10 22:45 
SALONIC -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:45 
TIMIŞOARA X   X   X     07:05 10:15 
VIENA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 09:20 
VARŞOVIA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 15:25 

  
  

III. COMPANIA BLUAIR 
a)Decolare din Bacău 

Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
VERONA X          19:10 19:50 
VERONA         X     16:10 16:50 
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d) Reţele de conducte magistrale – gaze, petrol şi produse petroliere, etc. 

 
EVIDENTA CONDUCTELOR  MAGISTRALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE ! 

 
ZONE DE RISC 

NR 
CRT 

CONDUCTA 
MAGISTRALA 

DIAM 
 

inch 

L 
km 

PRESIUNE
VARA 

at 

PRESIUNE 
IARNA 

at 

LOCALITATI 
TRAVERSATE Ape Cai ferate Alunecări Zone 

corozive 

10 3/4 10,6 4,5 3,5 com Zemes canton Pariul Ursului  St Apa Foale  
5 3/4 5,9 4,5 3,5  Zona Aron  Zona Savui  

1 
 
 

GEAMANA -614 
TAZLAU      zona Chiosa  Zona Bolatau  

14 4,1 4,5 3,5 com. Zemes Tazlau-Pc614  Dezb Modz-
lac  

12 6 4,5 3,5 sat V. Arinilor(Magiresti) Pietrosu  Injectie 
Runcu  

8 1,4 4,5 3,5 Mun.Moinesti Pc 701  Releu-9 
Pietrosu  

     Strand Lucacesti  Pc 770 
Lucacesti  

2 
 
 
 
 

614 TAZLAU- 
DEALU MARE 

Moinesti 

     Sectie  Lucacioaia  89 
Sect.Moinesti  

12 16 4,5 2,5 Moinesti(Hangani,Vasiesti) Urminis,Trotus-
Valea Mare Vermesti   3 

 
 

DEALU MARE 
Moinesti-

DOFTEANA     Comanesti(Sipoteni),Darmanesti Darmanesti-Joseni    

8 80 4,5 2,5 Dofteana,Tg.ocna,Bogata, Hangani si Vasaiesti-
Urminis,Trotus Bogata mosoare  

    Tisesti,Pargaresti, Bogata, largarau 
Slanic, Caiuti   

    Tuta,Onesti,Stefan cel Mare, Slanic .Uz, Moscu, 
Lapos 

Urechesti1 
2f   

    Contesti,Caiuti,Urechesti 
Rau 

Dofteana,Tg.Ocna, 
Slanic, 

Urechesti   

4 
 
 
 
 
 

DOFTEANA-
CONTESTI 

 

     Onesti,Oituz Casin 
Cornatel Trotus 

Slobozia 4 
fire   
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ZONE DE RISC 
NR 

CRT 
CONDUCTA 

MAGISTRALA 

DIAM 
 

inch 

L 
km 

PRESIUNE
VARA 

at 

PRESIUNE 
IARNA 

at 

LOCALITATI 
TRAVERSATE Ape Cai ferate Alunecări Zone 

corozive 

5 
 
 

CONTESTI-PD 
URECHESTI 

 
 

12 7,5 4,5 2,5 Urechesti,Cotofanesti,     

12 12 4,5 2,5 Urechesti,Cotofanesti,Adjud  pod Adjud 
2f  km4 6 

 

PD 
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Secţiunea a – 6 – a  Dezvoltare economică 
 

a) Zone industrializate/ramuri 
 

Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaţii 
agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi unele îndeletniciri casnice prin 
care îşi produceau cele necesare traiului. Dintre industriile casnice mai cunoscute erau prelucrarea 
lânii şi plantelor textile, cojocăria, confecţionarea de încălţăminte, rotăria, dogăria, olăritul. 

Pe lângă aceste ocupaţii, treptat apar şi alte îndeletniciri determinate de condiţiile şi 
bogăţiile naturale din această unitate administrativă. Astfel, încă din secolele II-III d.H. se exploata 
sare de la Sărata. La începutul Evului Mediu sunt cunoscute exploatările de sare de la Grozeşti, iar de 
prin secolul al XV-lea cele de la Tg. Ocna. Prima atestare documentară a exploatărilor de sare de la 
Tg. Ocna datează din 17 Noiembrie 1502, atunci când Ştefan cel Mare şi Sfânt acordă Mănăstirii 
Putna dreptul la 150 de drobi de sare anual de „la ocna noastră de pe Trotuş". În Evul Mediu sarea se 
extrăgea din camere în formă de clopot şi pe lângă consumul intern aceasta se şi exporta în Polonia, 
Turcia, Rusia şi Africa. Acest sistem de exploatare s-a menţinut la Tg. Ocna până în secolul trecut, 
când s-a trecut la exploatarea din galerii. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea sarea era adusă la suprafaţă din salină prin galerii după ce 
era exploatată din camere mari trapezoidale cu pilier de susţinere. Exploatarea se făcea manual, 
transportul pe galeriile secundare cu vagoneţii împinşi tot manual, urcaţi cu ascensorul la galeria 
principală, de unde erau remorcaţi de locomotive electrice de mină. 

În anul 1966 s-a experimentat un nou procedeu de exploatare în mina „Moldova Nouă", şi 
anume metoda camerelor mici cu pilieri pătraţi de susţinere, pe etaje, iar în 1970 s-a deschis mina 
„Trotuş" la care se foloseşte aceeaşi metodă, realizându-se un coeficient mult mai ridicat de 
exploatabilitate. 

O altă bogăţie a subsolului băcăuan este petrolul, primele informaţii privind existenţa unor 
izvoare de păcură datând din 4 Octombrie 1440 şi 15 Decembrie 1442. În aceste documente se 
semnalează existenţa păcurii în zona satului Lucăceşti şi, dat fiind că acestea sunt primele atestări ale 
acestei bogăţii în ţara noastră, se poate afirma că localitatea Lucăceşti este leagănul industriei de petrol 
româneşti. În timp, exploatarea petrolului se extinde, acesta fiind folosit pentru ungerea căruţelor, ca 
medicament, iar mai târziu pentru iluminat. Este de remarcat că în întreaga Moldovă acest zăcământ se 
găsea numai în zona Moineştilor, fapt confirmat de misionarul Marcus Bandinus la 1646, Dimitrie 
Cantemir în „Descrierea Moldovei" şi într-o hartă din anul 1720. Extracţia acestui zăcământ se făcea 
iniţial rudimentar, el găsindu-se la suprafaţă sub formă de izvoare în amestec cu apă şi în bălţi de 
păcură. În zonele în care exista petrol, dat fiind necesităţile mereu crescânde, se săpau „gropoaie" mai 
mult întinse decât adânci, unde se colecta zăcământul. Treptat s-a trecut la săparea manuală de puţuri 
din care petrolul se scotea cu hecnele acţionate de oameni sau de cai.  

De remarcat este sonda de la Mosoarele de lângă Tg. Ocna, prima din Europa la care s-a 
efectuat forajul mecanic (1862). În prima jumătate a secolului nostru societăţile petroliere din judeţ 
foloseau metoda forajului percutant şi extragerea cu pompe canadiene. 

După anul 1950 s-au introdus noi procedee de forare şi extracţie, care au făcut ca producţia 
de petrol să fie în continuă creştere. 

Deoarece pe plan european exploatarea cărbunilor începe odată cu secolul al XIX-lea şi la 
noi primele semnalmente ale folosirii cărbunilor din bazinul Comăneşti sunt din prima jumătate a 
secolului respectiv, aceştia fiind folosiţi la vapoarele de pe Dunăre şi la moara cu aburi de la Iaşi, unde 
se transportau cu carele cu boi. Exploatarea cărbunilor s-a intensificat după 1870 şi mai ales după 
dezvoltarea reţelei feroviare, C.F.R.-ul fiind principalul beneficiar al minelor de cărbuni, iar odată cu 
apariţia termocentralelor pe cărbuni acestea folosesc mare parte din producţie. Urmare faptului că 
C.F.R.-ul a renunţat la locomotivele cu aburi, termocentralele utilizează aproape în totalitate producţia 
de cărbuni. 

Pe lângă industria extractivă, începând din a doua jumătate a secolului trecut prinde contur 
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şi industria prelucrătoare. 
Astfel, în anul 1848 la Oneşti, Alecu Aslan avea o distilerie de alcool care prelucra anual 

cea 90 de vagoane de cereale, la 1875 s-a construit fabrica de zahăr de la Sascut, care a dat prima 
producţie de zahăr (1000 tone) în anul 1877, întreaga cantitate fiind livrată pe piaţa internă. Fabrica a 
funcţionat în permanenţă şi şi-a sporit continuu producţia, fiind în prezent cea mai veche fabrică de 
zahăr din România. 

În anul 1876, atras de posibilităţile găsirii unei mâini de lucru ieftine, Samuel Filderman, 
venit din Focşani, a pus bazele unui atelier de tăbăcărie, care în 1884 a ajuns la nivel de fabrică, iar în 
1886 s-a ridicat construcţia. Treptat fabrica s-a dezvoltat, organizându-se sub numele de întreprinderile 
Filderman, care în 1939 erau formate din două fabrici de pielărie, una de postav, alta de încălţăminte 
civilă şi militară, o secţie de harnaşamente, o moară sistematică şi o uzină hidroelectrică. 

Pentru producerea hârtiei în anul 1881 s-a înfiinţat Societatea „Letea", care a început 
construcţia fabricii în vara anului 1882, iar la 21 mai 1885 a intrat complet în funcţiune Fabrica de 
hârtie „Letea", una din întreprinderile băcăuane care au jucat un rol important în viaţa economică a 
României. 

În dezvoltarea industriei textile din ţara noastră fabrica din Buhuşi ocupă un loc distinct. 
Înfiinţată în anul 1885 de către colonelul Alcaz întreprinderea din Buhuşi a cunoscut o permanentă 
dezvoltare, postavul şi stofele produse aici fiind apreciate atât de beneficiarii interni (civili şi militari), 
cât şi de cei externi, iar unitatea a ajuns repede una din marile întreprinderi de acest fel din ţară. O altă 
întreprindere similară, dar nu de aceeaşi talie, s-a înfiinţat după primul război mondial sub numele de 
Fabrica Izvoranu din Bacău. 

În 1895 s-au pus bazele Fabricii de spirt Mărgineni, în judeţ mai fiind două la Tescani şi 
Fântânele. La acestea, tot în industria alimentară, se adaugă Fabrica de glucoza şi amidon „Săteanca" 
din comuna Galbeni (Filipeşti), construită în anul 1922. 

În judeţul Bacău, beneficiind de importante resurse de petrol, s-a dezvoltat continuu 
industria prelucrării acestuia prin construirea de rafinării încă de la mijlocul secolului trecut în zonele 
Moineşti, Solonţ, Tescani, Mănăstirea Caşin - mutată în 1890 la Oneşti, la începutul secolului XX 
adăugându-se altele, între care una lângă Bacău. Activitatea acestora a fost însă, pentru unele, de mai 
scurtă durată, la sfârşitul perioadei interbelice mai funcţionând 4 rafinării la Lucăceşti şi Moineşti. De 
asemenea, în judeţ au funcţionat şi 3 fabrici de sticlă la Bogdăneşti, Ciobănuş şi Solonţ. 

Faptul că peste 40% din suprafaţa judeţului este acoperită cu păduri a dus la dezvoltarea 
industriei forestiere concretizată prin unităţi de exploatare a lemnului, cât şi de prelucrare a acestuia, 
respectiv fabrici de cherestea de la Bacău, Tg. Ocna, Dărmăneşti, Slănic, Asău, Agăş, Brusturoasa, 
Comăneşti, Oneşti, Traian, Letea-Veche etc. 

În ajunul celei de-a doua conflagraţii mondiale în judeţul Bacău (în configuraţia 
administrativă a timpului) funcţionau: 3 mori sistematice, o fabrică de spirt, 4 fabrici de lichior, 3 
fabrici de mezeluri, 3 fabrici de postav, 2 fabrici de ciorapi, o fabrică de casânci, 3 fabrici de pielărie, 
2 fabrici de încălţăminte, 9 fabrici de cherestea, o fabrică de hârtie, o metalurgie, o fabrică de acid 
acetic, o fabrică de acid carbonic, 4 rafinării de petrol şi o fabrică de cărămizi. 

Pe lângă acestea mai funcţionau numeroase ateliere meşteşugăreşti cu diverse profiluri. 
Bogăţiile solului şi subsolului, existenţa unor stabilimente industriale, dintre care unele 

erau între cele mai mari din ţară, practicarea agriculturii, creşterea animalelor, folosirea energiei apelor 
şi o dezvoltată reţea de căi de comunicaţii au făcut ca judeţul Bacău să fie între cele mai dezvoltate şi 
echilibrate unităţi administrative din Moldova şi din ţară în prima jumătate a secolului XX. 

Producţia industrială a Bacăului a avut constant o pondere însemnată în producţia 
industrială a judeţului. In perioada de tranziţie de după 1990 se petrec o serie de transformări 
structurale şi în economia municipiului Bacău. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că efectele 
tranziţiei n-au afectat municipiul Bacău ca alte localităţi din ţară. În ultimii ani se constată o scădere a 
ponderii municipiului Bacău în producţia industrială a judeţului. Astfel această pondere scade de la 
42,7% cât era în primele cinci luni ale anului 2001 la 32,2% în anul 2002. 

Municipiul Oneşti deţine cea mai mare pondere în producţia industrială a judeţului în 2002, 
de 42,1% faţă de 32,2% cât deţine municipiului Bacău. Ponderea municipiului Oneşti în producţia 



NESECRET 

 92 

industrială a judeţului se explică şi prin aceea că între primele 10 unităţi economice cu cea mai mare 
valoare a producţiei industriale pe anul 2002 se numără patru unităţi din acest municipiu (S.C. Rafo 
Oneşti, Electrocentrale Borzeşti, S.C. Chimcomplex S.A. Borzeşti şi S.C. Carom Oneşti). 

Începând din anul 2002 producţia industrială a municipiului Bacău continuă un curs 
descendent, fenomen reflectat în faptul că producţia industrială a Bacăului reprezenta în mai 2002 faţă 
de mai 2001, doar 70,8% (deci o scădere cu aproape 30 procente). Datele statistice ne arată că acest 
fenomen a fost caracteristic tuturor oraşelor din judeţul Bacău a căror producţie industrială a scăzut în 
mai 2002 faţă de aceea şi perioadă a anului 2001 cu excepţia municipiului Oneşti care realizează, în 
aceeaşi perioadă o creştere, impresionantă, de 311,3% ceea ce va determina că acest indicator să fie 
pozitiv la nivelul judeţului (cu 123,7%). Valoarea producţiei industriale a municipiului Bacău era 
estimată în mai 2002 la 736,4 miliarde lei, iar cea a municipiului Oneşti la 1578,8 miliarde lei. Această 
diferenţă (mai mult decât dublă) dintre valoarea producţiei industriale a municipiului Oneşti faţă de 
cea a municipiului Bacău se explică prin revigorarea şi accelerarea potenţialului productiv al unităţilor 
economice etalon din acest municipiu şi în primul rând al S.C. Rafo Oneşti.  

 
 

b)depozite/rezervoare, capacităţi de stocare 
 

c)exploatările miniere, petroliere – nu este cazul 
 
d)fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite -  
 

 
e) Creşterea animalelor 

 
SPECIA DE ANIMALE 

BOVINE OVINE PORCINE CABALINE PĂSĂRI 
LOCA 
LITA 
TEA 

S.C. POPU 
LAŢIE S.C. POPU 

LAŢIE S.C. POPU 
LAŢIE S.C. POPU 

LAŢIE S.C. POPU 
LAŢIE 

Bacău 73 680  3000 934 600  154 275553  

 
f) Turism/capacităţi de primire turistică 
 
 
 

Capacităţi Denumirea 
amplasamentului Adresa  Nr. 

camere
Nr.persoane

ce  pot fi 
primite 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

Sursă 
energie 

Municipiul Bacău 

Hotel Moldova S.C. 
Complex Hotelier 

Moldova S.A. 

Str.Nicolae 
Bălcescu nr.16 182 244 400 300 

Gaze 
naturale 

 
 

Hotel Decebal S.C. 
Complex Hotelier 

Decebal S.A. 

Str.Ioniţă Sandu 
Sturza nr.2 92 184 280 150 Gaze 

naturale 
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Capacităţi Denumirea 
amplasamentului Adresa  Nr. 

camere
Nr.persoane

ce  pot fi 
primite 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

Sursă 
energie 

Hotel Dumbrava  
S.C. Agroindustriala S.A. 

Str.Dumbrava 
Roşie nr.2 57 114 300 200 Gaze 

naturale 
Hotel Levisticom 

 S.C. Leuni Com S.R.L. 
Str.Republicii 

DN2 12 24 100 50 Gaze 
naturale 

Hotel Bistriţa 
 S.C. Decebal S.A. Str.Luminii nr.3 81 177 0 0 Termoficare 

Hotel Central 
S.C. Decebal S.A. 

Str.Nicolae 
Bălcescu nr.10 40 77 0 0 Termoficare 

Vila George Apostu 
Centrul de Cultură 

George Apostu 

Str.Crângului 
nr.18 10 22 150 50 Gaze 

naturale 

Camping Azur Gherăieşti 
S.C.Decebal S.A. 

Str.Lunca 
Bistriţei nr.15 70 146 200 100 Electrică 

Bungalow Gherăieşti  
S.C. Decebal S.A. 

Str.Lunca 
Bistriţei nr.15 3 7 0 0 Electrică 

Pensiune Popas 
Gherăieşti  

S.C. Socalp S.A. 

Str.Lunca 
Bistriţei nr.1 8 11 50 25 Electrică 

Pensiune Strat 
S.C. Strat Trans S.R.L. 

Str. Erou 
Ciprian Pintea 

nr.14 
3 8 20 10 Electrică  

Restaurant Parc 
 S.C. Grup Parc S.R.L. 

Str.Aleea 
Parcului nr.5   500 200 Gaze 

naturale 
Restaurant Aviatori  
S.C.Aviatori S.R.L. 

Str.Aviatori 
nr.28   100 60 Gaze 

naturale 
Restaurant Aldomar  
S.C.Aldomar S.R.L. 

Str.Avram Iancu 
nr.1   250 120 Gaze 

naturale 

Restaurant Del Solo Str.Banca 
Naţională   100 50 Gaze 

naturale 
Restaurant Mississippi 

 S.C. Nevco Invest 
S.R.L. 

Str.Banca 
Naţională nr.25   150 70 Gaze 

naturale 

Restaurant Hanovra  
S.C.Alta Mira S.R.L. 

Str.Ciprian 
Pintea nr.13   300 140 Gaze 

naturale 

Restaurant Nostradamus 
S.C. Miliv S.R.L. 

Str.Mărăşeşti 
nr.10   150 80 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Curcanul de 
Aur 

S.C.Curcanul de Aur 
S.R.L. 

Str.Mărăşeşti 
nr.110   200 80 Gaze 

naturale 

Restaurant Pasaj  
S.C. Grup Pasaj S.R.L. 

Str.Mărăşeşti 
nr.112   3000 180 Gaze 

naturale 

Restaurant Pizza Orizont Str.Mărăşeşti 
nr.145   100 44 Gaze 

naturale 
Restaurant Complex 

Corso 
Str.Mărăşeşti 

nr.147   140 80 Energie  
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Capacităţi Denumirea 
amplasamentului Adresa  Nr. 

camere
Nr.persoane

ce  pot fi 
primite 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

Sursă 
energie 

Restaurant Mioriţa 
S.C. GT Grup S.R.L. Str.Mioriţei nr.3   300 200 Gaze 

naturale 

Restaurant Vogue Miliv 
S.R.L. 

Str.Mioriţei 
nr.14   100 50 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Cardinal  
S.C. Geo Impex S.R.L. 

Str.Mioriţei 
nr.70   100 52 Gaze 

naturale 
Restaurant Raidos  

S.C. Redos Impex S.R.L. 
Str.Mioriţei 

nr.74   50 50 Gaze 
naturale 

Restaurant Parcul 
Trandafirilor  

S.C. Complex Parcul 
Trandafirilor S.R.L. 

Str.N.Bălcescu 
nr.5   200 100 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Comalrid 
S.C. Comalrid S.A. 

Str.N.Titulescu 
nr.2   150 100 Gaze 

naturale 
Restaurant Ideal  

S.C. Isrom Ideal S.R.L. 
Str.N.Bălcescu 

nr.5   40 40 Gaze 
naturale 

Restaurant Odiseea Str.Pictor 
T.Aman   100 50 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Milenium 
S.C. Vertcom S.R.L. 

Str.Pictor 
T.Aman nr.94   100 50 Gaze 

naturale 
Restaurant Moara 
S.C. Sotis S.R.L. 

Str.Războieni 
nr.7   60 60 Gaze 

naturale 

Restaurant Select  
S.C.Complex Select S.A. 

Str.Republicii 
nr.23   100 50 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Bowling 
Ascoma 

S.C.Ascoma S.A. 
Str.Tolstoi nr.12   300 200 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Meridian Str.Ştefan cel 
Mare nr.11   100 60 

Gaze 
naturale/ 
energie 

Restaurant Latin  
S.C. Alfa Media 

Investment S.R.L. 
Str.Unirii nr.2   90 60 Gaze 

naturale 

Restaurant Pas în Doi 
S.C. Pas în Doi S.R.L. Str.Unirii nr.30   100 50 Gaze 

naturale 
Restaurant Pizza Lady 

S.C.Pleşuvu Com S.R.L. 
Str.Victor Babeş 

nr.5   200 100 Gaze 
naturale 

 
 

g) Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei 
 

Nu sunt înregistrate noi activităţi economice pe raza municipiului Bacău. 
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h) Resurse naturale 

 
Din punct de vedere al dezvoltarii pe plan industrial, judetul Bacau, ocupa al cincilea loc intre 

judetele tarii, realizand 4% din productia totala a Romaniei. Deasemenea ocupa un loc important in 
producerea cauciucului sintetic, acidului sulfuric, sodei caustice, produselor petroliere etc.  

Dupa declinul inregistrat in toate domeniile in anul 1990, incepand cu anul 1993 productia 
industriala a inceput sa fie stabila urmata de o continua dezvoltare.  

 
Secţiunea a – 7 – a  Infrastructuri locale  

 
a) Instituţii publice – cultură, ocrotirea sănătăţii  

 

Nr. crt. Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative Localitatea/Unitatea 
administrativ teritoriala 

1.  CENTRUL DE TRANSFUZIE BACAU mun. Bacau 

2.  LABORATORUL DE EXAMINARI PSIHOLOGICE AUTO BACAU mun. Bacau 

3.  LABORATORUL DE MEDICINA LEGALA BACAU mun. Bacau 

4.  LABORATORUL DE SANATATE MINTALA ADULTI BACAU mun. Bacau 
5.  LABORATORUL DE SANATATE MINTALA COPII BACAU mun. Bacau 
6.  S.C. CLINICA MEDICAL SERVICE S.R.L. mun. Bacau 

7.  S.C. D.E. TRANS S.R.L. mun. Bacau 

8.  S.C. HOLISAN S.R.L. mun. Bacau 

9.  S.C. JOLY DENT S.R.L. mun. Bacau 

10.  S.C. KINESIS S.R.L. mun. Bacau 

11.  S.C. LABOR-MARICOR S.R.L. mun. Bacau 

12.  S.C. MEDICAL-BOSS S.R.L. mun. Bacau 

13.  S.C. MEDICALTEST S.R.L. mun. Bacau 

14.  S.C. MEDISON S.R.L. mun. Bacau 

15.  SERVICIUL DE AMBULANTA - SUBSTATIA BACAU mun. Bacau 

16.  SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI BACAU mun. Bacau 

17.  CENTRUL MEDICAL JUDETEAN BACAU mun. Bacau 

18.  DISPENSARUL MEDICAL AL CET  BACAU mun. Bacau 

19.  DISPENSARUL MEDICAL AL COMBINATULUI PENTRU 
PRELUCRAREA LEMNULUI BACAU mun. Bacau 

20.  DISPENSARUL MEDICAL AL GRUPULUI SCOLAR SPECIAL NR 4 
BACAU mun. Bacau 

21.  DISPENSARUL MEDICAL AL RENEL BACAU mun. Bacau 
22.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C ELECTROMONTAJ BACAU mun. Bacau 
23.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. AEROSTAR BACAU mun. Bacau 
24.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. ASCO BACAU mun. Bacau 
25.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. CARBAC BACAU MARGINENI mun. Bacau 
26.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. COTIDIAN BACAU mun. Bacau 
27.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. DIANA FOREST mun. Bacau 
28.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. DIANA FOREST BACAU mun. Bacau 
29.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. LETEA BACAU mun. Bacau 

30.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. MASINI UNELTE BACAU mun. Bacau 

31.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. POBAC BACAU mun. Bacau 

32.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. ROBINETE INDUSTRIALE BACAU mun. Bacau 

33.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. SUBEX BACAU mun. Bacau 
34.  DISPENSARUL MEDICAL AL S.C. TERMLOC BACAU mun. Bacau 
35.  DISPENSARUL MEDICAL NR 10 BACAU mun. Bacau 

36.  DISPENSARUL MEDICAL NR 11 BACAU mun. Bacau 
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Nr. crt. Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative Localitatea/Unitatea 
administrativ teritoriala 

37.  DISPENSARUL MEDICAL NR 13 BACAU mun. Bacau 

38.  DISPENSARUL MEDICAL NR 14 BACAU mun. Bacau 

39.  DISPENSARUL MEDICAL NR 18 BACAU mun. Bacau 

40.  DISPENSARUL MEDICAL NR 19 BACAU mun. Bacau 

41.  DISPENSARUL MEDICAL NR 2 BACAU mun. Bacau 

42.  DISPENSARUL MEDICAL NR 4 BACAU mun. Bacau 

43.  DISPENSARUL MEDICAL NR 5 BACAU mun. Bacau 

44.  DISPENSARUL MEDICAL NR 6 BACAU mun. Bacau 

45.  DISPENSARUL MEDICAL NR 7 BACAU mun. Bacau 

46.  DISPENSARUL MEDICAL NR 8 BACAU mun. Bacau 

47.  DISPENSARUL MEDICAL NR 9 BACAU mun. Bacau 
48.  DISPENSARUL MEDICAL POSTA SI TELECOMUNICATII BACAU mun. Bacau 
49.  DISPENSARUL MEDICAL SCOLAR NR 1 BACAU mun. Bacau 

50.  DISPENSARUL MEDICAL SCOLAR NR 2 BACAU mun. Bacau 

51.  DISPENSARUL MEDICAL SCOLAR NR 3 BACAU mun. Bacau 

52.  DISPENSARUL MEDICAL SCOLAR NR 4 BACAU mun. Bacau 

53.  DISPENSARUL MEDICAL SCOLAR NR 5 BACAU mun. Bacau 

54.  DISPENSARUL MEDICAL STATIA C F BACAU mun. Bacau 

55.  DISPENSARUL MEDICAL URBAN NR 1 BACAU mun. Bacau 

56.  DISPENSARUL MEDICAL URBAN NR 12 BACAU mun. Bacau 

57.  DISPENSARUL MEDICAL URBAN NR 17 BACAU mun. Bacau 

58.  DISPENSARUL MEDICAL URBAN NR 3 BACAU mun. Bacau 

59.  DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATA BACAU mun. Bacau 

60.  DISPENSARUL POLICLINIC DE COPII BACAU mun. Bacau 

61.  DISPENSARUL POLICLINIC STOMATOLOGIC BACAU mun. Bacau 

62.  DISPENSARUL URBAN NR.15 BACAU mun. Bacau 

63.  DISPENSARUL URBAN NR.16 BACAU mun. Bacau 

64.  POLICLINICA BACAU mun. Bacau 

65.  S.C. ANCUM IMPEX S.R.L. mun. Bacau 

66.  S.C. CENTRU MEDICO-CHIRURGICAL FRANCO-ROMAN S.R.L. mun. Bacau 
67.  S.C. CENTRUL DE INVESTIGATII MEDICALE S.R.L. mun. Bacau 
68.  S.C. CHINCORD S.R.L. mun. Bacau 

69.  S.C. CIM PROSAN S.R.L. mun. Bacau 

70.  S.C. CLINICA MEDICALA LUXOR S.R.L. mun. Bacau 

71.  S.C. CON-STOM S.R.L. mun. Bacau 

72.  S.C. DOCTOR STANCIU COSTEL S.R.L. mun. Bacau 

73.  S.C. DONAMED S.R.L. mun. Bacau 

74.  S.C. EPIONA S.R.L. mun. Bacau 

75.  S.C. EV-MED S.R.L. mun. Bacau 

76.  S.C. EXAGYN S.R.L. mun. Bacau 

77.  S.C. EXIM CORINTHOS S.R.L. mun. Bacau 

78.  S.C. FOX STANESCU SNC mun. Bacau 

79.  S.C. GINE CARE S.R.L. mun. Bacau 

80.  S.C. GINECOMED S.R.L. mun. Bacau 

81.  S.C. GINE-MED S.R.L. mun. Bacau 

82.  S.C. GUNEAMED S.R.L. mun. Bacau 

83.  S.C. HEALTH CENTER S.R.L. mun. Bacau 

84.  S.C. HIPOCRAT S.R.L. mun. Bacau 

85.  S.C. LABORMED S.R.L. mun. Bacau 

86.  S.C. MED-CONSULT S.R.L. mun. Bacau 

87.  S.C. MEDICA DR. VASCAN S.R.L. mun. Bacau 

88.  S.C. MEDICAL COMPUTER CENTER S.R.L. mun. Bacau 
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Nr. crt. Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative Localitatea/Unitatea 
administrativ teritoriala 

89.  S.C. MEDING GRUP S.R.L. mun. Bacau 

90.  S.C. MEDING S.R.L. mun. Bacau 

91.  S.C. MEDMUN S.R.L. mun. Bacau 

92.  S.C. MEDORANA S.R.L. mun. Bacau 

93.  S.C. MINIMED S.R.L. mun. Bacau 

94.  S.C. MOLDENT S.R.L. mun. Bacau 

95.  S.C. NOV MED S.R.L. mun. Bacau 

96.  S.C. OPHTHAGRI S.R.L. mun. Bacau 

97.  S.C. PALMEDICUM S.R.L. mun. Bacau 

98.  S.C. PSIHOGIM S.R.L. mun. Bacau 

99.  S.C. ROCARD S.R.L. mun. Bacau 

100.  S.C. SANTIS-DENT S.R.L. mun. Bacau 

101.  S.C. SOFTDENT S.R.L. mun. Bacau 

102.  S.C. SUNNY BABY S.R.L. mun. Bacau 

103.  S.C. SUPER MEDITEST S.R.L. mun. Bacau 

104.  S.C. VANORA S.R.L. mun. Bacau 

105.  SPITALUL CAI FERATE IASI -COMPARTIMENT EXAMINARI 
PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI BACAU mun. Bacau 

106.  SPITALUL DE PEDIATRIE BACAU mun. Bacau 
107.  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU mun. Bacau 
108.  SPITALUL JUDETEAN BACAU mun. Bacau 

109.  SPITALUL T.B.C. BACAU mun. Bacau 

110.  BIBLIOTECA JUDETEANA I.C. STURDZA mun. Bacau 
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b) Reţele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze 

ALIMENTARE CU APĂ 
 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 
reţelei 
de  hi 
danţi 
(min.) 

Timpii 
pt. m- 
rirea 
presi- 
unii 

(min) 

Surse natu 
rale Nr

crt 
Locali 
tatea Bazine 

(mc) 

Turnuri 
de apă 
(mc) 

Tip 
Diame 

Tre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Rampe 
de 

alimen 
tare 

R P L 

Capaci 
tăţi de 
stocare 
(mc) 

Posibli 
tăţi 

alim. 

Distan 
ţe şi 
timpi 

de 
alim. 
(faşă 

de sub-
unitate) 

Stare 
de 

întreţi 
nere 

Restric
ţii 

Zone 
defavo 
Rizate 
(carti-
erele) 

Z N Z N 

1 Mun. 
BACAU 

4 x 
5000 
4 x 

10.000 
LA 1 
LA 2 

 

Inela-
ră 

rami-
ficată 

65 şi 
100   R 

2         90 12
0 20 35 

 
INSTITUŢII ŞI OPERATORI ECONOMICI 

 
Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 

reţelei de  
hidranţi 
(min) 

Timpii pt. 
mărirea 
presiunii 

(min) 
Nr. 
crt Denumire Bazine 

(mc) 

Turnuri de 
apă 
(mc) 

 
Tip 

Dia-
metre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Posibilităţi 
alim. 

Stare de 
întreţi-
nere 

Restricţii 

Z N Z N 

1 Prefectura Bacău   Inelară 
ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Nece -  
sită 

reparaţii 
 90 120 20 35 
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Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 

reţelei de  
hidranţi 
(min) 

Timpii pt. 
mărirea 
presiunii 

(min) 
Nr. 
crt Denumire Bazine 

(mc) 

Turnuri de 
apă 
(mc) 

 
Tip 

Dia-
metre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Posibilităţi 
alim. 

Stare de 
întreţi-
nere 

Restricţii 

Z N Z N 

2 Consiliul Local 
Bacău   Inelară 

ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Nece -  
sită 

reparaţii 
 90 120 20 35 

3 Primăria 
municpiului   Inelară 

ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Nece -  
sită 

amenaja
re şi 

reparaţii 

 90 120 20 35 

4 Casa de cultură V. 
Alecsandri Bacău 1 x 200  Inelară 

ramificată   

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 

5 Universitatea G. 
Bacovia Bacău 2 x 3  Inelară 

ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 

6 
Colegiul Naţional 
Ghe. Vrânceanu 

Bacău 
  Inelară 

ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 

7 Colegiul Naţional V. 
Alecsandri Bacău   Inelară 

ramificată 100 10 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 
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Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 

reţelei de  
hidranţi 
(min) 

Timpii pt. 
mărirea 
presiunii 

(min) 
Nr. 
crt Denumire Bazine 

(mc) 

Turnuri de 
apă 
(mc) 

 
Tip 

Dia-
metre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Posibilităţi 
alim. 

Stare de 
întreţi-
nere 

Restricţii 

Z N Z N 

8 
Colegiul tehnic 
Anghel Saligny 

Bacău 
  

Inelară 
rami-
ficată 

100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună 
Între orele 10,00 şi 
16,00 alimentarea 
cu apă este oprită 

90 120 20 35 

9 Universitatea Bacău   Inelară 
ramificată 150 13 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Necesi-
tă 

reparaţii 
 90 120 20 35 

10 Spitalul judeţean de 
urgenţă Bacău 

1 x 500 
1 x 150  Inelară 

ramificată 108 19 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

  30 30 10 10 

13 Aeroportul Bacău   Inelară 150 17 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

alimentată 
de la 

municipiu 

Bună  90 120 20 35 

14 S.C. PECO S.A. 
Bacău 

1 x 1000 
1 x 900  Inelară 

ramificată 
100 şi 

25 10 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

 
 
 
 
 
 

Bună  35 35 8 8 
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Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 

reţelei de  
hidranţi 
(min) 

Timpii pt. 
mărirea 
presiunii 

(min) 
Nr. 
crt Denumire Bazine 

(mc) 

Turnuri de 
apă 
(mc) 

 
Tip 

Dia-
metre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Posibilităţi 
alim. 

Stare de 
întreţi-
nere 

Restricţii 

Z N Z N 

15 S.C. LETEA  S.A. 
Bacău   Inelară 100 10 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

alimentată 
de la 

municipiu 

Bună  90 120 20 35 

16 S.C. POBAC S.A. 
Bacău 1 x 500  Inelară 

ramificată 100 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

Bună  30 45 10 15 

17 S. C. ELBAC S.A. 
Bacău 2 x 150  Inelară 

ramificată 
250 şi 
100 13 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

Bună  45 60 15 45 

18 S.C.  AEROSTAR  
S.A. Bacău 1 x 200 1 x 300 

1 x 1000 
Inelară 

ramificată 
150 şi 

75 5 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

Bună  30 30 15 15 

19 S.C.  SOFERT S.A. 
Bacău 

1 x 2500 
2 x 2000 
1 x 200 

 Inelară 
ramificată 

200 şi 
100 12 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

Bună  30 30 10 10 

20 S.C. PAMBAC  S.A. 
Bacău 

1 x 100 
1 x 300  Inelară 

ramificată 75 15 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 
exteriori 

  25 25 10 10 

21 
S.C. Complex 

Hotelier Moldova 
S.A. Bacău 

1 x 100  Inelară 
ramificată 100 10 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 
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Reţele exterioare de alimentare cu apă 

Hidranţi 

Timpi 
alim. a 

reţelei de  
hidranţi 
(min) 

Timpii pt. 
mărirea 
presiunii 

(min) 
Nr. 
crt Denumire Bazine 

(mc) 

Turnuri de 
apă 
(mc) 

 
Tip 

Dia-
metre 
(mm) 

Debite 
(l/s) 

Posibilităţi 
alim. 

Stare de 
întreţi-
nere 

Restricţii 

Z N Z N 

22 Complexul Hotelier 
Decebal S.A. Bacău 1 x 60  Inelară 

ramificată 100 10 

De la 
reţeaua de 
hidranţi 

stradali a 
municipiului 

Bună  90 120 20 35 
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c) Locuri de adunare şi cazare a  populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi 
 

 În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii 
de evacuare în situaţii de urgenţă, comitetul local pentru situaţii de urgenţă al municipiului Bacău a întocmit planul de evacuare în situaţii de 
urgenţă. 
 Punctele de adunare – îmbarcare şi arondarea străzilor pe puncte sunt cuprinse în planul de evacuare în situaţii de urgenţă al municipiului  
Bacău. 
 
 
Secţiunea a – 8 – a  Specific regional/local 

 
a) Vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere 

 
În nord, limita cu comuna Hemeiuş şi Săuceşti; 
În sud, limita cu comuna N Bălcescu; 
În vest, limita cu Măgura, Sărata şi L. Călugăra; 
În est, limita cu comuna L.etea Veche. 

 Influenţele comunelor şi judeţelor limitrofe, din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, asupra populaţiei, bunurilor materiale şi 
mediului judeţului Bacău se clasifică astfel: 

a. cutremur – judeţul Vrancea; 
b. inundaţii – judeţul Neamţ (răul Bistriţa). 

 
 
 
 
 
 



NESECRET 

 104 

CAPITOLUL III 
 

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Secţiunea a – 1 – a Analiza riscurilor naturale  
 

a) Fenomene meteorologice periculoase 
 

 Nu au fost zone unde s-au produs asemenea fenomene. 
 
 

a1) Inundaţii 
 

Cauze generale care pot produce inundatii pe teritoriul municipiului Bacău: 
 
a. Debite înregistrate depăşind debitele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare şi pe cele istorice. 
b. Tendinţa generală de aridizare a climei în partea central – estică a Europei; un prim efect il constituie creşterea gradului de 

torenţialialitate al precipitaţiilor şi scurgerii apei. 
c. Lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului. 
d. Despăduriri excesive în bazinele de recepţie ale cursurilor de apă. 
e. Reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de aluviuni de pe versanţi la precipitaţii 

torenţiale locale.  
f.  Blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de torenţi. 
g. Existenţa unor împrejmuiri şi anexe gospodăreşti la limita malurilor torenţilor. 
h. Producerea de noi mari viituri la numai un an dupa cea din luna iunie 2005, timp în care nu s-au putut realiza lucrările de refacere a 

albiilor şi alte lucrări propuse anul trecut.  
i. Amplasarea de locuinţe şi obiective social culturale în zone inundabile ale cursurilor de apă. Depozitarea pe malurile cursurilor de apă de 

material lemnos, deşeuri de orice fel, provenite din gospodăriile cetăţenilor. 
Principalele obiective economice şi sociale cu risc major de inundare pe teritoriul municipiului Bacău sunt : zona ind. Bacău Nord-

Vest(Cart.CFR, SC Bere Lichior, Pambac, Cerealcom, ), zona ind. Bacău Sud-Est(cart.Izvoare, SC Amurco, Sofert, CET) datorate revărsării 
râului Bistriţa şi afluenţilor săi (pârâul Negel, Trebeş, Limpedea, Bârnatul). 
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 Surse de inundaţii datorate accidentelor la construcţiile hidrotehnice : 

 
Localitate afectată Cauza Loc refugiu 

Mun. Bacãu  Rupere baraj Izv. Muntelui 
Dealul Piscu 
Dealul Bacaului 
Dealul Magura 

 
a2) Furtuni, tornade, secetă, îngheţ, etc. 
 Aceste fenomene nu s-au semnalat, nu sunt previzibile. 
 
b) Incendii de pădure 
 În municipiul Bacău nu sunt suprafeţe împădurite. 
 
c) Avalanşe – nu este cazul. 
 
d) Fenomene distructive de origine geologică 
 
d1) Cutremure  

 
Ca urmare a condiţiilor geografice, geologice şi meteorologice în cadrul municipiului Bacău există: 
- pericolul apariţiei unor mişcări seismice cu focare aflate în limita judeţului Bacău; 
- pericolul apariţiei unor seisme ca efecte sau replici a unor seisme cu focare pe teritoriul tarii, 
- pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a unor mişcări seismice; 
- pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a condiţiilor geologice şi meteorologice nefavorabile; 
- pericolul producerii unor inundaţii ca urmare a mişcărilor seismice datorate: 

- avarierii sau distrugerii unor lucrări hidrotehnice; 
- blocării şi/sau modificării cursurilor unor ape curgătoare; 

- pericolului producerii unor accidente tehnologice, ca urmare a mişcărilor seismice, datorate: 
- incendiilor izolate sau de mari proporţii; 
- exploziilor; 
- accidentelor chimice; 
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- accidentelor de transport al oamenilor, mărfurilor obişnuite şi a celor periculoase; 
 Ca urmare a analizei condiţiilor şi criteriilor de apariţie a unui dezastru în cadrul municipiului Bacău, există posibilitatea producerii unor 
dezastre astfel: 

• Judeţul Bacău este situat în partea de N a zonei de seismicitate maxima a tarii - regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafaţa de 
aproximativ 5500 kmp ( 95 x 58 ) în care se concentrează majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza condiţiilor 
seismotectonice ale judeţului Bacău stabileşte următoarele: judeţul Bacău nu este o zona cu activitate seismica maxima mare. 
Cutremurele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) în zona Vrancea, la adâncimi de 70...170 km (cele mai 
frecvente au hipocentrul la 130... 150km) au provocat în zona studiata distrugeri însemnate (de exemplu în 1940,1977, ambele cu 
magnitudini ce au depăşit gradul 7). 
Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea (care poate afecta teritoriul judeţului Bacău), arata ca în aceasta zona exista aproximativ 90% 

probabilitate de producere a unei mişcări seismice cu magnitudine maxima aşteptata M.max.=7,5 R, o dată la 200 ani.( în interpretarea INFP 
Bucureşti). 

Riscul major îl reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaţa prin reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale 
acceleraţiei, vitezei deplasării. 

Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, ralieri, surpări, etc. ale terenului, mai ales datorită nivelului apelor 
subterane, ducând la amplificări în straturile de suprafaţă a valorilor acceleraţiei seismice. 

Conform macrozonării seismice, judeţul Bacău se suprapune peste următoarele zone seismice: 
- zona seismică ks = 0.16 cuprinde partea de NV a teritoriului judeţului, în general teren muntos şi cu o densitate a populaţiei relativ 

redusă; 
- zona seismică cu ks = 0.20 cuprinde cea mai mare parte a teritoriului judeţului, respectiv un municipiu şi şase oraşe şi peste 50% din 

comunele judeţului; 
- zona seismică cu ks = 0.25 cuprinde partea de SE a judeţului, respectiv municipiul Oneşti, localităţile din zona comunei Răcăciuni, 

Coloneşti, Podul Turcului - aproximativ 40% dintre localităţile judeţului.(vezi anexa - Zonarea seismică a judeţului Bacău) 
Cutremurele de pământ din zona epicentrală sunt caracterizate prin perioade de revenire şi magnitudini care pot fi prognozate prin metode de 
analiză statistică. Cutremure de pământ intermediare (i) Mmax 7.5 R. 
 

Perioada de revenire a cutremurelor de pământ intermediare 
 

M l 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

T (ani) 0,91 2,24 5,4 13,49 33.1 81,23 
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Coordonatele zonei epicentrale: 
- latitudine nordică: 45°24'...46°0' 
- longitudine estică: 26°l2'...27°24'  
- Coordonatele zonei studiate: 
- latitudine nordică: 26°27' 
Distanţa faţă de zona epicentrală este de 160,00 km. 

Pericolul major pentru judeţul Bacău îl reprezintă seismele intracrustale /intermediare (i) din zona epicentrală Vrancea, cu următoarele 
caracteristici: 

Adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure h = 130-150 km Magnitudinea maxim aşteptata M   7,5 R 
Intensitatea maxim aşteptata ( fig. nr.2 ) I....IX MSK 
Coeficient de acceleraţie - Zona A ( fig.nr.4 ) Ks = 0,32 
Perioada spectrului de proiectare (fig. nr.4 ) Te = 1,5 s - 
Succesiune sistematica: 50 - 92 seisme/an, cu M 5 R  
Datele specifice pentru judeţul Bacău: 
Magnitudine maxima aşteptata 7,5 
Coeficient de acceleraţie - Zona B Ks = 0.25 - 
Zona C . Ks = 0,20 - 
Zona D Ks = 0,16 

Caracteristicile configuraţiei geologice şi fizice ale subsolului judeţului Bacău este amplificarea undelor seismice, în raport cu distanţa 
faţă de focarul vrâncean, amplificări care au putut fi verificate cu ocazia seismelor anterioare. 

 
d2) Alunecări de teren 
 Teritoriul municipiului Bacău nu este predispus fenomenului . 
 
Secţiunea a – 2 – a  Analiza riscurilor tehnologice 

 
a) Riscuri industriale 
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Accidente, avarii, explozii şi incendii 
 

A. Industriale 
 

           Pe raza municipiului Bacău s-a identificat sub incidenţa HG 95/2003: SC AMURCO SRL Bacău. 
 
I. S.C. AMURCO S.R.L. Bacău 

Societatea comercială AMURCO SRL Bacău este amplasată in partea de SE a municipiului Bacău la o distanţă de 3 Km., zonă agro-
industriala, în incinta societaţii Sofert S.A Bacau si se invecinează la Nord cu CET Bacău si Pista de karting “Selena Motor-Sport”, la Sud teren 
arabil, la Est S.C “Conbac” si “Delfi Bac”, statia de betoane TBG Combet S.R.L iar la Vest calea ferata Bacau-Adjud. 

Adresa  sediului social:  
Strada Chimiei nr 1 Bacau  

Teritoriul din jurul obiectivului 
Zonele locuite 
Amplasamentul S.C. AMURCO S.R.L. Bacău este aşezat la aproximativ 3 km sud-est de municipiul  Bacău. Principalele zone locuibile 

care se află pe o rază de 5 km în jurul amplasamentului sunt: 
- cartierele din parte de S-E a municipiul Bacău aflate la distanţă mai mică de 5 Km. cu o populaţi de 50.000 de locuitori 
Pe  platforma chimica a S.C. AMURCO S.R.L. Bacău isi desfasoara activitatatea mai multe societati, fapt ce a determinat creerea unui 

sistem complex de gestionarea a situatiilor de urgenta  in care sunt incluse: 
1. SC AMURCO SRL Bacau – profil de activitate producerea si comercializarea ingrasamintelor chimice ; 
2. S.C.”Sofert”S.A.Bacau – profil de activitate producerea si comercializarea ingrasamintelor chimice; 
3. S.C.” InterServ” SRL Bacau – profil de activitate reparatie intretinere si confectii metalice; 
4. S.C.”Global Serv”SRL Bacau - profil de activitate ambalare ingrasaminte chimice si descarcare materii prime; 
5. S.C.”IEA”SRL Bacau- profil de activitate reparatii si intretinere electro-AMA; 

Ultimile trei societati mentionate au fost  create prin externalizarea serviciilor auxiliare, acestea desfasurand activitati in instalatiile 
AMURCO in baza unor contracte de prestari servicii.  

Cele  doua societati care ar putea genera situatii de urgenta SC “Sofert” SA Bacau  si SC AMURCO SRL Bacau  au convenit 
urmatoarele: 

In scopul obtinerii unui raspuns unitar care sa asigure interventia rapida si eficienta a formatiunilor si folosirea in comun a mijloacelor 
materialelor si tehnicii necesare stingerii incendiilor si protectiei civile si gestionarea cat mai eficienta a situatiilor de urgenta, pentru potectia si 
minimalizarea urmarilor asupra sanatatii si sigurantei populatiei si a mediului, s-a constituit o Comisia comuna pentru gestionarea situatiilor de 
urgenta  pe baza unui protocolul de colaborare. 
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Centre vulnerabile: 
În zona cu raza de 5 km în jurul amplasamentului se găsesc:  
Municipiul Bacău : un număr de 25 instituţii economice (RAGC Bacău, SC WMW  SA   Bacău,   SC   AEROSTAR   SA   Bacău,   SC  

PEROM SA   Bacău, Departament ACPNC (Holding Agricola Internaţional) Bacău, METRO Bacău, SC PRECKTIKER, SC DEDEMAN 
Bacău, CET Bacău, IATSA Bacău, SC ROMBET Bacău, SCUT Bacău, SC LETEA SA Bacău, REMAT Bacău, SC METRA, Depozit PECO 
Bacău, SC SOMA Bacău, Staţia de Epurare RAGC Bacău, SC TERMOCET Bacău, SC ROMATSA Bacău) 6 biserici- Catedrala Catolică II, 
Biserica Sfântul Dumitru, Biserica (str. Bicaz), Biserica ( cart. Izvoare) ,Biserica Sfântul Gheorghe, Biserica Catolică Izvoare, 14 instituţii de 
învăţământ (4 licee - Grup şcolar "Henri Coandă", Grup şcolar chimie industrială, Grup şcolar "Dumitru  Mangeron", Grup şcolar "Letea", 10 
şcoli generale- nr.29 str. Bicaz, nr.8 "Domniţa Maria", nr.1 str.Bicaz, nr.15 "Henri Coandă", nr.20 şi 16 str.Alecu Russo, nr.27 str.Carpaţi, nr.10 
cart.Cornişa, şcoala specială nr.4 str.Henri Coandă, Centrul şcolar nr.17 str. Henri Coandă) , 6 instituţii (Secţia nr.1 poliţie, Detaşamentul de 
Jandarmi Mobil Bacău, ISUJ "Mr.Constantin Ene " al Judeţului Bacău, Aeroportul Bacău, Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă, 
Unitatea Militară de Aviaţie); 

Populaţia municipiului Bacău expusă pe o rază de 5 Km. este de aproximativ 50.000 locuitori. 
Comuna Letea Veche :3 biserici (sat Rusciutea, Siretu, Letea Veche), 2 sedii ale administraţiei publice (primăria, postul de poliţie), 3 

sedii de învăţământ(şcoli generale din satul Letea Veche, Rusciutea , Siretu),1 cabinet sanitar veterinar (sat Letea Veche), cabinet medical uman 
(sat Letea Veche), 1 punct farmaceutic (sat Letea Veche), 1 cabinet particular-medicină umană.(sat Letea Veche), SC CUSBAC SRL (sat Letea 
Veche). 

 Populaţia comunei Letea Veche expusă pe o rază de 5 Km. este de aproximativ 2.500 locuitori. 
Satul Rusciutea -2 Km. faţă de SC AMURCO SRL 
Satul Letea Veche-4 Km. faţă de SC AMURCO SRL 
Satul Siretu -4 Km. faţă de SC AMURCO SRL 
 
Căi de comunicaţii 
S.C. AMURCO S.R.L. Bacău este amplasată la 3 km sud de municipiul Bacău. 
La aproximativ 3 km NV de municipiul Bacău trece D.E 85 Bacău - Bucureşti.   
Pe direcţia V de obiectiv, la o distanţa de aproximativ 200 – 300 m trece calea ferată Bucureşti - Suceava. 
S.C. AMURCO S.R.L. Bacău este aşezată la o distanţă de 350 m de râul Bistriţa . 
 
Informaţii meteo climatice ale zonei 
Dispunerea altitudinală în trepte cu largă deschidere spre est a condiţionat în mare măsură caracteristicile climatelor municipiului  Bacău. 

Influenţele continentale sunt moderate de masele de aer din vestul şi nord-vestul Europei care ajung pe teritoriul Bacău prin înşeuările carpatice 
şi sporesc cantitatea de precipitaţii. 

Radiaţia solară globala atinge valori  de 117,5 kcal/cm2 
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Durata medie anuală de strălucire a soarelui  este de aproximativ  2000 ore. 
Temperatura medie anuală este de 8-9°C . 
Temperaturile pozitive extreme absolute de 38,8°C a fost înregistrată pe data de 17 August 1952 . 
Cea mai scăzută temperatură de -32,5°C s-a înregistrat   la data de 20 Februarie 1954; 
Precipitaţiile sunt moderate (media multianuală este de 50,9 l/m2)şi cuprind întreaga gamă: ploi,  zăpadă,  lapoviţă etc.  
Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului arată o predominare accentuată a acestuia din nord şi nord-vest, precum şi dinspre sud şi sud-

est. La staţia meteorologică Bacău, vântul de nord are o frecvenţă de 20%, cel de nord-vest de 12%, cel de sud de 19%, iar calmul atmosferic de 
37%; frecvenţa cea mai mică o are vântul de est. Vitezele cele mai mari le are vântul de nord, sud, nord-vest şi de sud-est. 

În ceea ce priveşte viteza medie multianuală a vântului situaţia se prezintă astfel: 
- Pentru perioada de iarnă: 1,8 m/s (din direcţie principală N – 13 %) 
- Pentru perioada de primăvară: 2,5 m/s (din direcţiile N – 16% şi NV – 12%) 
- Pentru perioada de vară: 2,2 m/s (din direcţiile N – 18% şi NV – 17,5%) 
- Pentru perioada de toamnă: 1,8 m/s (din direcţiile NV – 17,6 % şi N – 14,8%). 
- Valoarea medie multianuală a vitezei vântului este de 2,1 m/s.  
Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes ceaţa şi bruma. Ceaţa se produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în 

decembrie şi ianuarie . În lunile de toamnă, ceaţa este un fenomen frecvent şi pe văile râurilor, reducând gradul de luminozitate. Pâcla este 
frecventă pe Valea Siretului şi contribuie la amplificarea cetii urbane. 

Numar de angajati: 739 

Prezentare sectii de productie: 

• Instalatia de sinteza a amoniacului (Kellogg) in functiune din 1979, cu o capacitate de productie de 300.000 to/an; 
• Rezervorul de stocare a amoniacului cu o capacitate de incarcare de 12.000 to, prevazut cu echipamente de incarcare a autocisternelor si a 

vagoanelor cisterne 
• Instalatia de sinteza a ureei (Stamicarbon) in functiune din 1981, cu o capacitate de productie de 420.000 to/an 

    Sursele de risc  

 Substanta cu potentialul cel mai toxic si care prezinta un posibil risc in declansarea unui accident major este amoniacul. 

Posibile surse de risc (fiecare cu potential diferit de emisie ) sunt: instalatia de amoniac, instalatia de uree, depozitul de amoniac si 
statia de comprimare a amoniacului aferenta rezervorului. 
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Accidente majore identificate 
Nr. 
crt Sectia 

Scenariul accidentelor  
majore 

1. Instalatia de sinteza amoniac Scapari masive de amoniac 
2. Rezervor de stocare amoniac Defectiune grava a rezervorului de stocare amoniac 
3. Instalatia de sinteza uree Scurgeri de amoniac din conducta de alimentare 

 

Prezentare substanţe periculoase 

 1.Amoniacul 

 Proprietăţi fizice 

 Amoniacul este un gaz incolor, cu miros înţepător şi puternic înecăcios, foarte solubil în apă. În stare gazoasă, moleculele de amoniac nu 
sunt asociate spre deosebire de starea lichidă. Amoniacul se dizolvă foarte uşor în apă cu degajare de căldură. Solubilitatea amoniacului scade 
odată cu creşterea temperaturii. 

 Densitatea soluţiei apoase de amoniac este mai mică decât a apei. 

 Proprietăţi chimice 

 La temperatura obişnuită, amoniacul este un compus stabil. Disocierea acestuia în hidrogen şi azot începe abia la 4500 C şi este favorizată 
de prezenţa unor metale ca : fier, nichel, zinc, platină. 

 În prezenţa flăcării, amoniacul arde în aer. 

 Cu acizii reacţionează ducând la formarea sărurilor de amoniu. 

   Efectele asupra stării de sănătate a populaţiei şi eventualul risc pentru siguranţa locuitorilor 

 Amoniacul este un gaz extrem de iritant pentru mucoase, iar soluţiile sale apoase sunt caustice. Oparte din amoniacul inhalat este 
neutralizat de dioxidul de carbon la nivelul alveolelor, restul intrând în circulaţie, ca apoi să fie eliminat prin urină şi transpiraţie. 

 Intoxicarea acută se manifestă prin senzaţii de afixiere, accese puternice de tuse, agitaţie, stări de delir, nesiguranţă în mers, tulburări de 
circulaţie. 

 Moartea survine prin insuficienţă cardiacă şi edem pulmonar. 
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 Concentraţiile de 0,25 % - 0,45 % amoniac în aer, pot cauza apariţia formei de intoxicare acută. Expunere de cca. 5 minute într-un mediu 
având concentraţia de 0,5 % - 1 % amoniac în aer poate provoca moartea. 

 Ingerarea accidentală de soluţii de amoniac este însoţită de fenomene de tip intoleranţă gastrică, edem globa. Amoniacul afectează 
conjuctiva şi corneea, provocând apariţia conjuctivitei, spasm palperal şi în cazuri grave, opacifierea sau perforarea corneei. 

 Intoxicarea cronică se manifestă prin răguşeli, laringite, iritarea conjuctivitei. Contactul cutanat cu soluţii de amoniac provoacă iritarea 
pielii. 

 Astfel soluţiile de 2 % provoacă iritarea pronunţată a pielii, soluţiile de 3 % duc la apariţia de arsuri cu formarea de vezicule, în cazul 
unui contact de câteva minute. În cazul concentraţiilor mai mari apare hipotermia pielii, pete roşu - violacee, edeme şi vezicole seroase. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile maxim admise pentru concentraţia amoniacului la locurile de muncă şi în zonele locuibile. 

Reglementări în vigoare U.M. CMA 

Media de scurtă durată 

CMA 

Media zilnică 

Norme republicane de protecţia 
muncii 

mg/mc aer 30 20 

STAS 12574/87 mg/mc aer 0,3 0,1 

 Amoniacul sub formă gazoasă, produce ca orice gaz iritant, iritarea şi ulcerarea mucoaselor căilor respiratorii (în special) şi a 
conjuctivitilor. În concentraţii foarte mari, amoniacul exercită o acţiune toxică asupra sistemului nervos central şi a centrului respirator. 

 Amoniacul sub formă lichidă se comportă ca şi soluţiile caustice. El nu are numai acţiune de suprafaţă, ci este şi absorbit. Parţial este 
neutralizat de acidul carbonic, iar restul trece în circulaţie.Se elimină în parte prin aerul expirat, urină şi transpiraţie. 

Concentraţie NH3 (mg/l) Efect provocat 

3 Moarte în 5 - 10 minute 

1,5 Pericol pentru respiraţie 1/2 - 1 oră 

0,15 Se suportă 1/2 - 1 oră 

 Conform legislaţiei în vigoare, concentraţia maximă admisă de amoniac în mediul de lucru este de 30 mg/mc aer. 
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b) Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase 
 

SC AMURCO SRL Bacau are ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea produselor azotoase si a substantelor 
anorganice de baza. 

Rezervorul de stocare a amoniacului cu o capacitate de incarcare de      12 000 to este  prevazut cu echipamente de incarcare a 
autocisternelor si a vagoanelor cisterne. 

Transportul substanţelor periculoase se execută cu autocisterne si vagoane cisterne pe căi rutiere şi feroviare. 

S.C.  AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A.   
DEPARTAMENTUL ABATOR PĂSĂRI ŞI OUĂ CONSUM 

Substanţa periculoasă folosită în procesul de producţie este amoniacul. 
În cantitate de aproximativ 16 tone/lună, depozitat în 6 rezervoare de capacitate de 2 tone fiecare, la o presiune de 8 atm. 
Transportul substanţelor periculoase se execută cu autocisterne  pe căi rutiere . 
 

      S.C.  AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. 
      DEPARTAMENTUL CARBAC 

Substanţa periculoasă folosită în procesul de producţie este amoniacul. 
În cantitate de aproximativ 50 tone/lună, depozitat în 13 rezervoare de capacitate de 2 tone fiecare, la o presiune de 8 atm. 
Transportul substanţelor periculoase se execută cu autocisterne  pe căi rutiere . 

           
       SC PETROM SA Depozitul Bacău 

      Profilul producţiei este comercializarea de produse petroliere .  
     Substanţe periculoase :  

-clu în cantitate de 900 mc , depozitat în patru rezervoare de capacitate de 400 mc şi 50 mc; 
 - motorină în cantitate de 3150 mc , depozitată în şase rezervoare de capacitate de 100 mc şi 50 mc; 
 -benzină în cantitate de 1400 mc , depozitată în şapte rezervoare de capacitate de 400 mc şi 50 mc; 
 -uleiuri în cantitate de 600 mc, depozitaţi în 12  rezervoare de capacitate de  50 mc; 

Transportul substanţelor periculoase se execută cu autocisterne si vagoane cisterne pe căi rutiere  şi feroviare. 
Transportul pe căile rutiere a substanţelor periculoase se face în conformitate cu cu NORMELE LEGISLATIVE PRIVIND 

TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI PERICULOASE potrivit LEGII Nr.31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul 
european referitor la transportul rutier Internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. 
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Pe raza judeţului autorităţile publice locale vor stabili şi semnaliza corespunzător locurile de parcare destinate vehicolelor ce transportă 
mărfuri periculoase .Se vor marca traseele interzise  accesului transportului de mărfuri periculoase, cu marcarea rutelor ocolitoare sau alternative 
şi a modului de semnalizare a lor.  

Pe căile feroviare se vor efectua transporturile de mărfuri periculoase pe reţeaua existentă în judeţul Bacău, cu respectarea prevederilor 
specifice pentru transportul feroviar (RID).  

 
UNITĂŢI  ECONOMICE ÎN  ZONELE  PROGNOZATE  A  FI  IN PERICOL 

 
ZONA LETALĂ ZONA DE INTOXICARE 

Localitatea (unitatea 
economică) 

Distanţa 
(km) 

Populaţie 

(angajaţi)  

afectată 
(afectaţi) 

Localitatea (unitatea 
economică) 

Distanţa 
(km) 

Populaţie 

(angajaţi)  

afectată 
(afectaţi) 

Mun.BACĂU - zona de 
sud 
S.C. I.L.S. S.R.L Bacău 
S.C. CONBAC S.A 
S.C.SSAB AG S.R.L 
S.C. BAC DELFI S.R.L 
S.C. CONBAC S.A 
(secţia producţie) 
C.E.T BACĂU 
S.C. GLOBAL INVEST 
SC TBC CONBET SRL 
S.C. SELENA 
MOTOCARTING 

3 
 

0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 

 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 

 

35.000 
 

40 
40 
85 
40 
25 

 
150 

60 
8 

20 

MUN. BACĂU 
 

peste 3 
km. 

 

140.261 

S.C. ALIMENTA S.A.  0,1 50 CARTIER 
GHERĂIEŞTI 2,5 1.180 

CARTIER 
GHERĂIEŞTI 0,700 150    

S.C. VINALCOOL S.A. 0,5 20 CARTIER C.F.R.-
Mun.Bacău 3 600 
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ZONA LETALĂ ZONA DE INTOXICARE 

Localitatea (unitatea 
economică) 

Distanţa 
(km) 

Populaţie 

(angajaţi)  

afectată 
(afectaţi) 

Localitatea (unitatea 
economică) 

Distanţa 
(km) 

Populaţie 

(angajaţi)  

afectată 
(afectaţi) 

S.C. PAMBAC S.A. 0,5 800    
 

ZONA DE PERICOL 

Localitatea  
(unitatea economică) Distanţa (km) 

Populaţie (angajaţi)  

afectată (afectaţi) 
S.C. PETROM S.A. –PECO Bacau 0,25 50 

 
 

b1) Transport rutier 
 

Dinamica accidentelor grave de circulaţie produse pe teritoriul municipiului Bacău:  
 

         2005           2006  DIFERENTE Nr. 
crt. ZONA AG M RG AG M RG AG M RG 
1 BACAU + C.L. 43 14 29 28 11 24 -15 -3 -5 

 
              2005             2006         DIFERENTE      LOCALITATEA AG M RG AG M RG AG M RG 

BACAU 30 6 24 23 7 19 -7 +1 -5 
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b2) Transport feroviar 
 

Statia C.F.R. Bacau este situata in Bacau, Strada Garii nr.15, pe linia 500 Adjud-Pascani, la kilometrul 302+134 de la Statia Bucuresti 
Nord. Incinta statiei este limitata la kilometrul 300+340 spre Valea Seaca, kilometrul 304+130 spre Itesti si kilometrul 1+700 spre Garleni. 
1. Lungime: lungimea totala a retelei feroviare a jud.Bacău = 107,035 km, din care:  
                     - cale simpla = 27,635 km 
                     - cale dubla = 79,4 x 2 electrificata 
    Lungimea liniilor industriale = 77,406 km la societati comerciale.  
 
2. Capacitatea practica a sectiilor de circulatie: 
    Sascut-Bacau = 110 trenuri/24 ore 
    Bacau-Galbeni = 110 trenuri/24 ore 
    Bacau-Buhusi = 28 trenuri/24 ore 

a) Statii de cale ferata:  
- Bacau cu 53 linii (nod de cale ferata si triaj) 

b) Remiza de locomotive Bacau, cu atelier de reparatii curente, locomotive, Diesel-electrice si reparatii cu ridicare de pe cale la locomotive 
cu aburi; 
c) Revizia de vagoane Bacau, cu o linie de reparatie a vagoanelor cu mici defecte accidentale; 
d) Sectia de intretinere linii L4 cu raza de activitate in Judetul Vrancea, Bacau si Neamt; 
e) Sectia de centralizare si telecomanda C.T. Bacau, cu raza de activitate in Judetul Iasi, Vrancea, Bacau si Suceava. 

Substante periculoase utilizate de operatorii economici deserviti de Statia C.F.R. Bacau 
 
Nr.crt. DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC MARFURI PERICULOASE PRIMITE 

1. SNP Petrom S.A. Bucuresti Sucursala PECO Bacau Benzina-motorina 

2. S.C. Letea Bacau Acid clorhidric, acid sulfuric, hidroxid de 
sodiu si pacura 

3. UM 02015 Petrol TI 
4. S.C. Subex S.A. Bacau Acid sulfuric 

 
Substante periculoase tranzitate prin Bacau: cele acceptate in transportul international prevazute in RID. 
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Societati comerciale care detin linii industriale: 
 

1. COMCEREAL S.A. BACAU 
2. REMAT BACAU 
3. S.C. AMURCO S.R.L. BACAU 
4. CET  S.A. BACAU 
5. CASBETON S.A. BACAU 
6. ROMBET S.A. BACAU 
7. COMAT S.A. BACAU 
8. COMTRUST S.A. BACAU 
9. COMSART S.A. BACAU 
10. PECO S.A. BACAU 
11. S.C. ROBINETE S.A. BACAU 
12. S.C. WORD MACHINERY WORKS S.A. BACAU 
13. S.C. AGRICOLA S.A. BACAU (FNC) 
14. S.C. DEDEMAN S.R.L BACAU 
15. S.C. LETEA S.A. BACAU 
16. S.C. SUBEX S.A. BACAU 
17. S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. BACAU 
18. S.C. DRUMURI S.A. BACAU 
19. S.C. PRIORISERV S.A. BACAU 
20. S.C. CEREALCOM S.A. BACAU 
21. S.C. PAMBAC S.A. BACAU 
22. S.C. VINALCOOL S.A. BACAU 
23. S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU 
24. S.C. DIANA FOREST S.A. BACAU 
25. S.C. ELBAC S.A. BACAU 
26. S.C. BERE LICHIOR MARGINENI S.A. BACAU 
27. S.C. PIETA S.A. BACAU 
28. S.C. AEROSTAR S.A. BACAU 
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b3) Transport fluvial şi maritim – nu este cazul. 
 
 
b4) Transport aerian 
 

TRASEE AERIENE CU PLECARE DIN AEROPORTUL BACĂU  
I. COMPANIA CARPATAIR ( Tel.0234/575335; fax.0234/575356) 

a.) ITALIA 
Traseu aerian spre Italia din Italia 

Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara Plecare Sosire
Escală în 

Timişoara 
TORINO X   X   X     06:40 10:20 07:45 08:55 11:10 16:55 14:20 15:45 
BOLOGGNA   X   X   X   06:40 10:15 07:45 09:25 11:35 16:55 14:20 15:45 
FLORENŢA X X X X X X   06:40 10::10 07:45 09:05 11:05 16:55 14:00 15:45 
MILANO- Bergamo X X X X X X   06:40 10:25 07:45 09:20 11:25 16:55 14:15 15:45 
ROMA- Fioumicino X X X X X X   06:40 10:20 07:45 09:00 11:25 16:55 14:25 15:45 
VENEŢIA- Marco Polo X X X X X X   06:40 09:55 07:45 09:15 11:35 16:55 14:10 15:45 
VERONA X X X X X X   06:40 10:30 07:45 09:30 11:20 16:55 14:10 15:45 
ANCONA X X X X X X   06:40 10:45 07:45 09:35 11:25 16:55 14:25 15:45 
NAPOLI   X       X   06:40 10:25 07:45 08:55 11:10 16:55 14:30 15:45 

b.) FRANŢA 
Traseu aerian spre Franţa din Franţa 

Zile operare 
Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara 

PARIS de Gaulle X   X   X     06:40 10:40 07:45 08:45 11:20 16:55 15:00 15:45 
c.) GERMANIA 

Traseu aerian spre Germania din Germania 
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Zile operare 
Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara 

FRANKFURT X   X   X     06:40 17:50 07:45 16:30 X X X X 
Traseu aerian spre Germania din Germania 

Zile operare 
Destinaţie L M M J V S D Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara Plecare Sosire

Escală în 
Timişoara 

DUSSELDORF X X X X X X   06:40 10:20 07:45 08:50 11:15 16:55 14:35 15:45 
MUNCHEN X X X X X X   06:40 10:45 07:45 09:40 11:50 16:55 14:35 15:45 
STUTGART X X X X X X   06:40 10:20 07:45 09:10 11:20 16:55 14:15 15:45 

  

II. COMPANIA TAROM  
a)Decolare din Bacău 

Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
ATENA -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti)  11:05 
BRUSSELS -28 Iun X             07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BRUSSELS -20 Mai     X   X   X 07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BRUSSELS -04 Sept. X             07:05(Escală Bucureşti)  19:40 
BUCUREŞTI -27 Mart.- X   X   X   X 07:05 07:45 
BUDAPESTA X   X   X     07:05(Escală Bucureşti)  10:55 
BUDAPESTA - 02 Aug-             X 07:05 (Escală Bucureşti) 09:10 
CLUJ X   X   X     07:05(Escală Bucureşti) 10:05 
CLUJ -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti)  14:05 
FRANKFURT -27 Mart.- X  X  X  X 07:05 (Escală Bucureşti) 10:50 
INSTAMBUL -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti) 10:25 
LONDRA -27 Mart.- X  X  X  X 07:05(Escală Bucureşti)  11:30 
MADRID -27 Mart.- X   X   X   X 07:05 (Escală Bucureşti) 11:55 
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MILANO -27 Mart.-  X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:40 
MUNCHEN -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:00 
PARIS - 27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 11:35 

Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
PRAGA - 27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:10 
ROMA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 10:20 
SOFIA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:35 
SUCEAVA   X   X     X 22:10 22:45 
SALONIC -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 16:45 
TIMIŞOARA X   X   X     07:05 10:15 
VIENA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 09:20 
VARŞOVIA -27 Mart.- X   X   X   X 07:05(Escală Bucureşti) 15:25 

  
  

III. COMPANIA BLUAIR 
a)Decolare din Bacău 

Traseu aerian ORA  
Zile operare 

Destinaţie L M M J V S D PLECARE SOSIRE 
VERONA X          19:10 19:50 
VERONA         X     16:10 16:50 

 



NESECRET 

 121 

 
 
b5) Transport prin reţele magistrale 
 
 

EVIDENTA CONDUCTELOR  MAGISTRALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE ! 
 

ZONE DE RISC 
NR 

CRT 
CONDUCTA 

MAGISTRALA 

DIAM 
 

inch 

L 
km 

PRESIUNE
VARA 

at 

PRESIUNE 
IARNA 

at 

LOCALITATI 
TRAVERSATE Ape Cai ferate Alunecări Zone 

corozive 

10 3/4 10,6 4,5 3,5 com Zemes canton Pariul Ursului  St Apa Foale  
5 3/4 5,9 4,5 3,5  Zona Aron  Zona Savui  

1 
 
 

GEAMANA -614 
TAZLAU      zona Chiosa  Zona Bolatau  

14 4,1 4,5 3,5 com. Zemes Tazlau-Pc614  Dezb Modz-
lac  

12 6 4,5 3,5 sat V. Arinilor(Magiresti) Pietrosu  Injectie 
Runcu  

8 1,4 4,5 3,5 Mun.Moinesti Pc 701  Releu-9 
Pietrosu  

     Strand Lucacesti  Pc 770 
Lucacesti  

2 
 
 
 
 

614 TAZLAU- 
DEALU MARE 

Moinesti 

     Sectie  Lucacioaia  89 
Sect.Moinesti  

12 16 4,5 2,5 Moinesti(Hangani,Vasiesti) Urminis,Trotus-
Valea Mare Vermesti   3 

 
 

DEALU MARE 
Moinesti-

DOFTEANA     Comanesti(Sipoteni),Darmanesti Darmanesti-Joseni    

8 80 4,5 2,5 Dofteana,Tg.ocna,Bogata, Hangani si Vasaiesti-
Urminis,Trotus Bogata mosoare  

    Tisesti,Pargaresti, Bogata, largarau 
Slanic, Caiuti   

    Tuta,Onesti,Stefan cel Mare, Slanic .Uz, Moscu, 
Lapos 

Urechesti1 
2f   

4 
 
 
 
 
 

DOFTEANA-
CONTESTI 

 

    Contesti,Caiuti,Urechesti 
Rau 

Dofteana,Tg.Ocna, 
Slanic, 

Urechesti   
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ZONE DE RISC 
NR 

CRT 
CONDUCTA 

MAGISTRALA 

DIAM 
 

inch 

L 
km 

PRESIUNE
VARA 

at 

PRESIUNE 
IARNA 

at 

LOCALITATI 
TRAVERSATE Ape Cai ferate Alunecări Zone 

corozive 

     Onesti,Oituz Casin 
Cornatel Trotus 

Slobozia 4 
fire   

5 
 
 

CONTESTI-PD 
URECHESTI 

 
 

12 7,5 4,5 2,5 Urechesti,Cotofanesti,     

12 12 4,5 2,5 Urechesti,Cotofanesti,Adjud  pod Adjud 
2f  km4 6 

 

PD 
URECHESTI-
BURCIOAIA 

         Adjud-
Dofteana 
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c) Riscuri nucleare 
 

Nr. 
Crt. Instituţia 

Denumirea 
unităţii nucleare 
(laboratorului) – 

adresa, 
responsabil 

Nr. expuşi 
profesional 
la radiaţii 
ionizante 

Aparatura din dotare Surse radioactive 

1. 

S.C. 
Azomureş 
S.A. Tg.-
Mureş 

Lab. CND  gamma 
, Tg.-Mureş, str. 
Gh. Doja, nr. 300, 
Mărghitan Mircea 
Tel: 253700 
Fax: 252982 

4 
 

Radiodebitmetru –Gamarad; 
Avertizor de radiaţii cu prag fix 
de alarmare tip SNR; 
Dozimetru personal cu citire 
directă şi praguri de alarmare 
tip DMC 2000s 

GDP – U 5 – sursă închisă  Ir-192 

2. 

S.C. 
Azomureş 
S.A. Tg.-
Mureş 

Unităţi de tehnică 
nucleară, Tg.-
Mureş, str. Gh. 
Doja, nr. 300, 
Mărghitan Mircea 
Tel: 253700 
Fax: 252982 

 Detector de radiaţii tip DG 17 

Instalaţie cu radioizotopi nr.1 tip Dr. Wilhelm– sursă închisă Co-60 
Instalaţie cu radioizotopi nr. 2 tip Dr. Wilhelm – sursă închisă Co-60 
Instalaţie cu radioizotopi nr. 3 tip Dr. Wilhelm – sursă închisă Co-60 
Instalaţie cu radioizotopi nr.4 tip Dr. Wilhelm – sursă închisă Co-60 
Instalaţie radiologică de spectrometrie cu fluorescenţă X tip SRM –
18 

3. 

S.C. 
Azomureş 
S.A. Tg.-
Mureş 

(Uzina FOTO) – 
Tg.-Mureş, str. 
plopilor, nr. 9, 
Mărghitan Mircea  
Tel: 253700 
Fax: 252982 

  

 Instalaţie de defectoscopie cu radiaţii X tip RAP - 150/300 
Microscop electronic REM –100U 
Difractometru RX DRON – 3M 
Spectrometru de fluorescenţă X tip RIGAKU – DEHK I 
3 GDP – U 5 – sursă închisă  Ir-192 

4. 
DISTRIGAZ 
NORD S.A. 
Tg.Mureş 

Lab. CND 
gamadefectoscopie
, Tg.-Mureş, str. 
Barajului, nr. 4A,  
Moldovan Sabin 
Fax : 264761 

7 

Radiodebitmetru Gamarad DL-
7; 
Debitmetru de doză absorbită în 
aer tip ARGUS; 
Dozimetre personale cu citire 
directă şi praguri de alarmare 
DMC 2000 S; 

GDP – U- 50 – ID – sursă închisă Ir-192 
2 GDP – U 5 – sursă închisă  Ir-192 

5. S.C. TMUCB 
S.A. 

Lab. CND, Tg.-
Mureş, str. 3 4 Radiodebitmetre Gamarad 

DL-7; 
5 bucăţi GDP – U 5 – sursă închisă  Ir-192 
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Nr. 
Crt. Instituţia 

Denumirea 
unităţii nucleare 
(laboratorului) – 

adresa, 
responsabil 

Nr. expuşi 
profesional 
la radiaţii 
ionizante 

Aparatura din dotare Surse radioactive 

Tg.Mureş  
Tel/Fax : 
252975 

Mureşeni, nr. 50, 
Pocol Ioan 
 

Avertizor de radiaţii cu prag de 
alarmare tip ARPF 6; 

6. 

S.C. ATLAS 
GIP S.A. 
Tg.Mureş 
Tel/Fax : 
224473 

Lab. de carotaj 
radioactiv, Tg.-
Mureş, str. 
Barajului, nr. 8, 
Raţiu Nicolae 

9 
Dozimetru tip RADIAMETER 
FH – 40; 
 

2 Instalaţii de carotaj radioactiv – sursă închisă de Am-Be 
0265/224473 

7. 
 

S.C. 
TERMOSER
V MUREŞ 
S.A. 
Iernut 
Fax : 471288 

Lab. CND 
radiografic, Iernut, 
str. Energeticii, nr. 
1, Bologa Nistor 

6 

Radiodebitmetre Gamarad DL-
7; 
Debitmetru echivalent de doză 
tip FH – 40 F 2; 
Avertizor de radiaţii cu prag tip 
RRG; 
Dozimetre individuale digitale 
cu prag de alarmare tip DMC 
2000S; 

2 bucăţi GDP – U 5 – sursă închisă  Ir-192 

9. 

S.C. OMEGA 
PRODCOM 
SRL 
Târnăveni 
Tel: 446186 
Fax : 446186 

Lab. Tehnici 
nucleare, 
Târnăveni, str. 
Armatei, nr. 85, 
Borza Ioan 
 

  GAMASILOMETRU tip FMG 671 (F) - cu 
Sursă închisă de Co-60 

10. 

S.C. GECSAT 
S.A. 
Târnăveni 
Tel : 441150 
Fax :443311 

Lab. tehnici 
nucleare, 
Târnăveni, str. 
Armatei, nr. 82, 
Mărginean Vasile 

  2 Nivelmetre diferenţiale cu izotopi radioactivi tip ND 69 - cu 
sursă închisă de Co-60 

11. S.C. Prolemn 
S.A. Reghin 

Tehnici nucleare, 
Reghin, str. Ierbuş,   GAMMAPILOT tip FTG 470 Z – sursă închisă Cs-137 

GAMMASILOMETRUL tip FMG 573 Z/S – sursă închisă Cs-137 
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Nr. 
Crt. Instituţia 

Denumirea 
unităţii nucleare 
(laboratorului) – 

adresa, 
responsabil 

Nr. expuşi 
profesional 
la radiaţii 
ionizante 

Aparatura din dotare Surse radioactive 

Fax: 511442 nr. 37, Străuţ 
Ildiko 

BWQ 2001 R-HD/UM/W 
BW 4 

 
 

12. 

 
 
Spitalul Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă 
Tel: 212111 
Secretariat 
217235 
Fax : 446186 

 
 
 
La. Medicină 
Nucleară, Tg.-
Mureş, str. Gh. 
Marinescu, nr. 50, 
Dr. Ene Diana 

 
 
 

7 

Sciintigraf tip SCINTICART – 
NB; 
Scintigraf tip 
SUPERSCANNER SELO DS 
7/2B; 
Dozimetru VA-J-15A; 
Dozimetru DOZIPORT RD 
537; 
Dozimetru RTF; 
Contaminometru RUP-1; 
Calibrator de doze tip EMR-15 
G-Ao1; 

 
 
Surse deschise de radiaţii (radiofarmaceutice) 
Tip NaI-131 ŞI Tc-99. 

13. 

DSP Tg.- 
Mureş 
Tel: 261152 
262326 
Centr: 260695 
Fax: 260695 

Lab. Igiena 
Radiaţiilor, Tg.-
Mureş, str. Gh. 
Doja, nr. 34, Dr. 
Palcu Codruţa 

7 

Contaminometru tip 
INSPECTOR 
Instalaţie de măsurare a 
activităţii β 1 buc. 
Instalaţie de măsurare a 
activităţii α LB 123 
Instalaţie de măsurare a 
activităţii γ cu NaI; 
Dozimetru DIADOS; 
Dozimetru tip Umo LB 123; 
Dozimetru clinic RFT 

Sr-90/EPB; Am-241/EAI-2; Co-60/EEGS-1; Cs-137/ EGS-1;  
Na-22/SZNa-6; Cs-137,Ba-137m/SZCs-25; Ba-133/SZBa-4; 
Co-60/SZCo-45; Cs-137/SEG; Cs-134/SEG; Co-60/SEG; Ba-
133/SEG; 
Am-241/SEG; K-40/SEG 
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d) Riscuri de poluare a apelor 
 

În perioada 2005-2006 au avut loc următoarele poluări pe cursurile de apă din municipiul Bacău: 
 

♦ Pe data de 29.06.2005 poluare accidentală produsă pe râul Bistriţa în aval de barajul din 
zona de agrement ca urmare a deversării deşeurilor prin conducta de evacuare a S.C. LETEA S.A. 
Bacău şi neasigurarea debitului necesar de apă pentru diluţia deşeurilor care se deversează în mod 
frecvent; 
  Principalii factori care pot duce la poluarea cursurilor de apă din municipiul Bacău sunt : 
- căderile masive  de ploaie, lucru ce poate da naştere la alunecări de teren, dislocând conductele 
petroliere în zonele respective; 
- nerespectarea procesului tehnologic de eliminare a apelor reziduale de la operatorii economici; 
- acţiuni infracţionale. 
   
e) Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 
 În baza expertizelor întocmite până în prezent se încadrează în clasa de risc Rs1 blocurile 
nr.4,7,9,10,11,12 str.Mărăşeşti, ţinând cont în special de vechimea acestora (1960), de structura de 
rezistenţă (cadre din beton armat cu stâlpi zvelţi, transformate în multe cazuri, datorită zidăriei de 
cărămidă din pereţi, în diafragme cu parter flexibil) şi de comportarea total necorespunzătoare la 
cutremurele din 1977, 1986, 1990 (structura de rezistenţă afectată şi slăbită semnificativ, fără 
măsuri de consolidare). 
 Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public nr.286 din 
12.03.2008 stabileşte clădiri cu lucrări de consolidare în execuţie la 1 ianuarie 2008 -  blocul nr.11 
din str.Mărăşeşti, construit în 1961, regimul de înălţime P+4E, nr.apartamentului 48, aria 
desfăşurată 2 941 mp. 
 
f) Eşecul utilităţilor publice 
 Factorul de risc – eşecul utilităţilor publice se poate produce numai pe raza municipiilor şi 
oraşelor de pe teritoriul judeţului Bacău. 

 
g) Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
 Pe raza judeţului Bacău nu s-au înregistrat căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos. 

 
h) Muniţie neexplodată 

 
 În ultimii ani de pe teritoriul municipiului Bacău a fost ridicată muniţie neexplodată, 
provenită din timpul conflictelor militare, constând în principal din proiectile explozive de 
artilerie, bombe de aviaţie sau pentru aruncătoare, grenade de mână, cartuşe de infanterie etc. 
 În principal muniţia rămasă neexplodată a fost găsită pe linia fronturilor din timpul celor 
două războaie mondiale, dar nu puţine sunt cazurile în care acestea pot fi găsite şi în alte zone. 
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Secţiunea a – 3 – a Analiza riscurilor biologice 
 

I. SPITALE (SECŢII) DE BOLI CONTAGIOASE  
 

Nr. 
Crt Unitatate spitalicească Adresă, nr.telefon, fax Nr. 

paturi Medici Cadre 
medii 

1. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU  Bacău, str.Oituz, nr.72, tel.510072, fax 514056 180 9 30 
2. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢE BACĂU- 

SECŢIA CONTAGIOASE ADULŢI  
Bacău, str.Spiru Haret, nr.2-4, tel.534000/2122, 
fax.517424 

60 4 17 

3. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢE BACĂU- 
SECŢIA CONTAGIOASE COPII  

Bacău, str.Spiru Haret, nr.2-4, tel.534000/2201, 
fax.517424 

75 4 21 

 
II. LABORATOARE DE ANALIZE EPIDEMIOLOGICE  

 
Nr. 
Crt Laboratorul Adresă, nr.telefon, fax Nr.analize/ zi 

1 LABORATORUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
BACĂU 

Bacău, str.Oituz, nr.72, 
tel.510072, fax 514056 

- Microbiologie – 20/zi 
- Chimie  - 30/zi 
 

2 LABORATORUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢE 
BACĂU- SECŢIILE CONTAGIOASE ADULŢI ŞI COPII 

Bacău, str.Spiru Haret, nr.2-4, 
tel.534000, fax.517424 

3 LABORATORUL SPITALULUI DE PEDIATRIE BACĂU  Bacău, str.Mărăşeşti,nr.20, 
tel.534000/2015, fax.571023 

- Microbiologie – 200/zi 
- Chimie – 14400/zi 
 

4 LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE AL AUTORITĂŢII DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ BACĂU  

Bacău, str.V.Alecsandri,nr.45, 
tel.512850/150, fax.524075 

- Microbiologie–200 
analize/zi 
- Chimie – 120/zi 

 
III. ZONE LOCUITE PAUPERE FARA UTILITATI PUBLICE PREDISPUSE LA EPIDEMII 

1. Municipiul Bacău- cartier Izvoare 
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SITUAŢIA   FERMELOR   DE  ANIMALE  DIN MUNICIPIUL  BACAU 
 

SPECIA BOVINE 

Nr. 
crt. Judeţul Denumire exploataţie Efective 

de animale 
Adresa şi coordonate 

(telefon,fax,email) 
Nr. autorizare/ 
Data eliberării 

1 BACAU PENITENCIAR 
BACAU 69 Str.Cl.Barladului nr.213 

TEL.524.711 12/19.04.1999 

2 BACAU SC EURORIN SRL 0 Str.Garii nr.5 
TEL.281.261. 224/06.01.2004 

  
                                                                           

SPECIA PORCINE 
 

Nr. 
Crt. Judeţul Denumire exploataţie Efective 

de animale 
Adresa şi coordonate 

(telefon,fax,email) 
Nr. Autorizare/ 
Data eliberării 

1 BACAU PENITENCIAR 
BACAU 993 Str.Cl.Barladului nr.213 

TEL.524.711 12/19.04.1999 

 
 

SPECIA PASARI 
 

Nr. 
crt. Judeţul Denumire exploataţie Efective 

de animale 
Adresa şi coordonate 

(telefon,fax,email) 
Nr. autorizare/ 
Data eliberării 

1 BACAU 
SC AGRICOLA 

INTERNATIONAL 
SA F-5 

130.500 Cl.Barladului nr.211 
TEL.577.598 50/28.02.2006 

2 BACAU 
SC AGRICOLA 

INTERNATIONAL 
SA F-23 

202.380 Cl.Barladului nr.211 
TEL.577.598 49/28.02.2006 

3 BACAU 
SC AGRICOLA 

INTERNATIONAL 
SA F-2 

56.600 Cl.Moldovei nr.53/55 
TEL.577.600 48/28.02.2006 

17 BACAU SC YOUR FRIEND 
SRL TRAIAN 0 STR.MARASESTI NR.1-

3 TEL.515.458 113/02.08.2000 

 
 
 

Secţiunea a – 4 – a Analiza riscurilor de incendiu 
 

 Incendiul este un fenomen complex, distrugător, care se poate transforma uneori în catastrofă, 
aducând oamenilor necazuri şi suferinţe. Orice incendiu are o cauză tehnică sau apare de cele mai multe 
ori ca urmare a unei neglijenţe umane. Neglijenţele manifestate de oameni din nepăsare sau uneori din 
necunoaştere contribuie în mare măsură la izbucnirea incendiilor. 
 

1. FOCUL DESCHIS: 
a).-distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini, curţi, terenuri 
agricole (mirişti în urma secerişului); 
b).-aprinderea deşeurilor menajere pe timp de vânt;  
c).-amplasarea gunoaielor ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de 
animale, furajelor…;  
d).-utilizarea în locuinţe sau anexe gospodăreşti a lumânărilor, făcliilor, lămpilor de iluminat sau de gătit 
cu petrol fără să se ia măsuri de prevenire;  
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e).-depozitarea cenuşei cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea magaziilor, şurilor, 
furajelor;  
f).-folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri, etc. 
 Cele mai multe incendii datorate focului deschis, de regulă, au loc în zona rurală: la gospodăriile 
populaţiei, păduri (mai ales primăvara), la culturi agricole (pe timpul campaniei agricole de vară şi 
toamnă). 
 

2. INSTALAŢII ELECTRICE DEFECTE SAU IMPROVIZATE: 
a).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte; 
b).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice neizolate corespunzător faţă de materiale 
combustibile;  
c).-suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de consumatori (reşouri, radiatoare, frigidere, 
maşini de spălat, aparatură electronică, etc) cu putere ce depăşeşte puterea nominală stabilită pentru 
reţelele respective; 
d).-existenţa unor instalaţii electrice, îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de persoane neautorizate;  
e).-înlocuirea siguranţelor fuzibile originale cu altele supradimensionate şi improvizate;  
f).-nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune sau amplasarea acestora în apropierea 
materialelor combustibile. 
 Incendiile provocate de instalaţiile electrice se soldează cu pierderi materiale ridicate şi de multe 
ori cu victime omeneşti. 
 

3. FUMATUL ÎN LOCURI CU PERICOL DE INCENDIU: 
a).-fumatul în magazii, şoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, …; 
b).-fumatul fără respectarea regulilor de prevenire a incendiilor; 
c).-ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile. 
 Majoritatea incendiilor datorate fumatului soldate cu victime au avut loc în timpul nopţii, când persoanele 
respective au adormit cu ţigara nestinsă, fiind de multe ori în stare de ebrietate. 
 

4. COS DE FUM DEFECT SAU NECURATAT : 
a).-necurăţarea periodică a funinginei depuse pe coşurile de fum; 
b).-neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate;  
c).-prezenţa unor vicii ascunse de construcţie (încastrarea în pereţii coşurilor a elementelor combustibile 
din lemn din planşee şi acoperişuri);  
d).-folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare şi coturi multe 
montate pe lângă şi pe pereţii combustibili, în apropierea materialelor ori altor obiecte de uz casnic;  
e).-existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru a menţine o 
temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii. 
 Este o cauză care se manifestă cu precădere în mediul rural şi în lunile reci ale anului. 
 
 

5. JOCUL COPIILOR CU FOCUL: 
a).-nesupravegherea copiilor; 
b).-lăsarea chibriturilor la îndemâna copiilor; 
c).-nepreocupare, din partea părinţilor, pentru educarea copiilor în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor. 
 

6. MIJLOACE DE INCALZIRE DEFECTE, IMPROVIZATE SAU 
NECURATATE 

a).-utilizarea sobelor metalice şi a altor sisteme improvizate sau cu defecţiuni; 
b).-nesupravegherea mijloacelor de încălzire pe timpul funcţionării; 
c).-amplasarea lor în apropierea materialelor combustibile; 
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d).-alimentarea defectuoasă cu combustibili sau folosirea de combustibili necorespunzători. 
 Ca şi coşurile de fum, mijloacele de încălzire sunt generatoare de incendii cu pondere însemnată în 
lunile reci ale anului şi în mediul rural. 
 
 

SITUAŢIA INCENDIILOR ŞI CAUZE – 2005 
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1. Bacau   9  7  5 1 1  23 
 
 
 

Secţiunea a – 5 – a  Analiza riscurilor sociale 
 

 Factori de risc specifici zonei de competenţă: 
- proliferarea economiei subterane, pe fondul săvârşirii unor grave abateri de la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor, primejduind prin decizii şi fapte viaţa, bunurile şi mediul; 
- producerea unor dezastre cu efecte locale sau zonale prin incendierea cu scop determinat a 

obiectivelor de interes strategic zonal şi naţional, incendieri de păduri, plantaţii şi culturi agricole; 
- încercarea de stergere a urmelor prin incendiere, a unor grave infracţiuni de vaziune fiscală, 

contrabandă, nerespectarea legislaţiei în domeniul organizării şi funcţionării operatorilor economici şi a 
contabilităţii, îndeosebi la operatorii economici privaţi implicaţi în circuitul criminalităţii locale şi 
zonale; 

- desfăşurarea mitingurilor, demonstraţiilor sau oricăror alte întruniri, cu folosirea focului deschis 
urmată de incendierea unor instituţii ale statului, bunuri private ale persoanelor, cu încălcarea 
prevederilor legale referitoare la adunările publice; 

- creşterea gradului de poluare a mediului înconjurător, a riscului producerii unor dezastre naturale 
(cutremure, inundaţii, etc.), accidente chimice, avarii ale centralelor hidroelectrice, construcţii 
magistrale, instalaţii cu înalt risc în exploatare sau periculoase; 

- desfăşurarea unor acţiuni de distrugere sau incendiere a unor valori (culturale, muzeistice, 
arhivistice, etc.) a clădirilor, instalaţiilor precum şi a amenajărilor din domeniul public; 

- traficul ilegal de materiale sau deşeuri periculoase (radioactive, chimice) şi depozitarea acestora 
pe teritoriul municipiului Bacău; 

- apariţia pe piaţă şi comercializarea unor produse periculoase, neomologate sau incompatibile cu 
infrastructura existentă, organizarea sau desfăşurarea unor activităţi productive în spaţii improprii, cu 
instalaţii tehnologice improvizate; 

Consecinţele producerii riscurilor se manifestă la nivelul zonei de competenţă astfel: 
Pe fondul unei tranziţii prelungite, în condiţiile uzurii populaţiei şi scăderii încrederii în 

instituţiile statului,  ca urmare a amplificării corupţiei, agravării crizei economice, diminuării drastice a 
veniturilor, degradării condiţiilor de viaţă şi a siguranţei cetăţeanului, producerea situaţiilor de risc la 
adresa ordinii publice, poate genera efecte multiple. 

- amplificarea corupţiei şi proliferarea fără precedent a fenomenelor antisociale; 
- dereglarea circuitului economic şi blocarea activităţilor pe piaţa muncii; 
- creşterea frecvenţei situaţiilor generatoare de insecuritate, dezordine şi nemulţumire; 
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- transformarea fenomenului de nemulţumire în acţiuni de piromanie şi autoincendiere; 
- scoaterea din circuitul economic a unor capacităţi de producţie sau servicii vitale populaţiei prin 

acţiuni iresponsabile făcute cu intenţie (incendiere, avariere, etc.); 
Întrunirile (adunările) şi manifestaţiile declarate,  se vor desfăşura la data, locul, pe itinerariul şi 

durata stabilite de organizatori, care vor comunica şi numărul aproximativ de participanţi, cu asigurarea 
măsurilor proprii de ordine. 

În această situaţie Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”  al judeţului 
Bacău, ca forţă care acţionează în sprijin, va acţiona în baza „Planului de acţiune pentru protecţia 
participanţilor şi asigurarea ordinii publice” pe durata acţiunilor aprobate, care cuprinde toate elementele 
prevăzute de ordinele în vigoare. 

 În cazul în care se constată depăşirea condiţiilor aprobate pentru desfăşurarea întrunirilor 
(adunărilor) sau manifestaţiilor declarate, săvârşirea de infracţiuni sau tulburarea ordinii publice, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă„Maior CONSTANTIN ENE”  al judeţului Bacău va acţiona în 
sprijinul forţelor specializate ale Ministerului de Interne în vederea restabilirii legalităţii şi ordinii 
publice. 

 Întrunirile (adunările) şi manifestaţiile spontane, sunt de regulă conflicte de muncă 
neînregistrate, întruniri sau procesiuni nedeclarate sau neînregistrate,  cu posibilitatea  de a degenera în 
acţiuni violente, blocarea unor căi de acces, artere de circulaţie, incendieri de clădiri, tehnică de luptă ale 
forţelor specializate sau forţelor  venite în sprijin, bunuri ale persoanelor fizice sau particulare aflate pe 
traseu sau în locuri publice. 

La obţinerea primelor date sau informaţii privind desfăşurarea unor manifestaţii publice 
spontane, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”  al judeţului Bacău, ca forţă 
care acţionează în sprijin va lua toate măsurile operative potrivit competenţelor şi legislaţiei în vigoare, 
funcţie de natura şi amploarea evenimentului, asigurând cu tehnică de luptă şi efective operaţiuni de 
sprijinire a forţelor principale de ordine publică, verifică  respectarea normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor, asigură lichidarea operativă a începuturilor de incendii de pe traseul ales de manifestanţi cât 
şi la clădirile vizate de aceştia, asigurând totodată organizarea intervenţiei şi coordonarea forţelor şi 
mijloacelor proprii care participă la operaţiunile de stingere a incendiilor. 

 Participă cu forţe şi mijloace specifice, în condiţiile prevăzute de lege, la acţiuni de salvare sau 
protejare a manifestanţilor, de limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor, asigurând totodată activităţi 
de urgenţă medicală şi descarcerare. 

 Realizarea dispozitivelor se va face eşalonat, urmărind cunoaşterea permanentă a datelor şi 
informaţiilor privind desfăşurarea evenimentelor şi intenţiile manifestanţilor, limitarea eventualelor 
consecinţe negative prin izolarea zonei. 

 În funcţie de evoluţia situaţiei operative, comandantul grupului cheamă forţe în sprijin avute la 
dispoziţie, în apropierea locului evenimentului şi concomitent informează despre aceasta pe şeful 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean, pe comandantul Comandamentului de Jandarmi Judeţean, prefectul 
şi preşedintele Consiliului Judeţean şi raportează, ierarhic, eşaloanelor superioare. 

 Tulburarea gravă a ordinii publice, este urmarea unor manifestări desfăşurate de grupuri de 
persoane, care ameninţă cu forţa sau folosirea forţei şi încalcă normele de comportament care asigură şi 
menţin echilibrul social necesar funcţionării normale a societăţii. 

 Situaţiile care definesc tulburarea gravă a ordinii publice sunt: 
- acte de dezordine între participanţii la manifestaţii, întrunirile sau adunările publice; 
- punerea în pericol a vieţii şi integrităţii cetăţenilor, precum şi a bunurilor acestora; 
- împiedicarea forţelor de ordine sau a pompierilor militari în executarea atribuţiilor legale 

privind asigurarea ordinii publice, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea vieţii şi integrităţii fizice 
a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului; 

- întreruperea traficului rutier, feroviar, aerian prin crearea de baricade, incendierea unor 
materiale combustibile sau autovehicule aflate pe traseu sau în locurile publice; 

- refuzul participanţilor la manifestaţii sau întrunirile publice de a înceta acţiunile de dezordine 
şi de a părăsi locul de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile forţelor de ordine; 



NESECRET 

 132 

- pătrunderea neautorizată, atacarea, incendierea sediilor aparţinând domeniului public sau 
privat şi împiedicarea desfăşurării normale a activităţii acestora; 

În această situaţie, în baza aprobării scrise a prefectului, primarului ori a înlocuitorilor legali ai 
acestora şi în prezenţa procurorului delegat, se va interveni în forţă de către forţele principale de ordine 
publică, cu sprijinul direct al forţelor complementare şi a celor care acţionează în sprijin, cu respectarea 
legală a procedurilor de somare şi avertizare, adoptând dispozitivele prevăzute de ordinele în vigoare, pe 
care le vor realiza gradual, fără a fi depăşite nevoile reale, cu asigurarea rezervelor necesare, până la 
îndeplinirea scopului misiunii. 

 Limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre,  presupune realizarea intervenţiei 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior CONSTANTIN ENE”  al judeţului Bacău potrivit 
competenţelor, în scopul asigurării şi realizării măsurilor de protecţie ale populaţiei, bunurilor şi 
valorilor culturale, prevenirea panicii în rândul populaţiei, de limitare şi înlăturare a urmărilor 
dezastrelor, asigurând totodată activităţi de urgenţă medicală şi descarcerare. 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior CONSTANTIN ENE”  al judeţului Bacău 
participă cu forţe şi mijloace specifice, în condiţiile prevăzute de lege, la acţiuni de salvare sau protejare 
a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale aflate în pericol, de limitare şi înlăturare a urmărilor 
accidentelor, catastrofelor, dezastrelor şi calamităţilor naturale, precum şi activităţi de urgenţă medicală 
şi de protecţie civilă. 

 În acest caz, forţele avute la dispoziţie vor fi întrebuinţate judicios şi proporţional cu zonele 
afectate şi amploarea dezastrelor, având în vedere că în aceste cazuri intervenţiile sunt de lungă durată, 
necesită forţe umane, materiale numeroase şi presupun dispersarea forţelor în toate zonele  afectate. 

 
Secţiunea a – 6 – a Analiza altor tipuri de riscuri 
 

RISCURILE ATACURILOR TERORISTE 
 

Evoluţiile situaţiei internaţionale  din ultima perioadă evidenţiază recrudescenţa terorismului, 
dovedită atât de extinderea ariei geografice de manifestare, cât şi de diversificarea obiectivelor 
promovate, a metodelor şi mijloacelor folosite, precum şi a gamei ţintelor vizate de entităţi care iniţiază, 
planifică, organizează, susţin ori înfăptuiesc acte teroriste. 

Pentru organizarea şi desfăşurarea în mod unitar, a cooperări inter-instituţionale şi trans-sectoriale, 
în vederea realizării în condiţii optime a sarcinilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului, prin Hotărârea C.S.A.T. nr. S/66 din 15.04.2004 a fost aprobat Sistemul 
Naţional de Alertă Teroristă, ca instrument adecvat de prevenire, descurajare şi combatere a acţiunilor 
de pregătire şi desfăşurare pe teritoriul României a acţiunilor teroriste.  
 Misiunile efectivelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău: 

- identificarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre şi gestionarea acestora conform 
Planurilor de intervenţie şi Planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri; 

- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la situaţii 
de urgenţă; 

- informarea şi pregătirea preventivă a salariaţilor şi populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, 
obligaţiile ce le revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

- organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă;  

- înştiinţarea autorităţilor publice, avertizarea şi alarmarea populaţiei din zona posibil afectată; 
- asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor la obiectivele atacate sau ocupate de terorişti în 

conformitate cu variantele de lucru prevăzute în „Planurile de intervenţie” ale obiectivelor respective; 
- participă la evacuarea şi salvarea personalului din obiectivele respective precum şi a celuia din 

vecinătăţile afectate; 
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- sprijină şi pune la dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare activităţilor de pregătire şi 
derulare a intervenţiei în urgenţe civile generate de atacuri teroriste; 

- îndeplineşte activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate ca rezultat al 
producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de atacurile 
teroriste; 

- acţionează pentru prevenirea panicii în rândul populaţiei; 
- participă, în limita posibilităţilor, la distribuirea către populaţie a produselor asigurate prin 

reţeaua sanitară (substanţe antidot, radioprotectoare, mijloace de protecţie improvizate etc.); 
- participă la determinarea şi evaluarea pierderilor şi pagubelor produse; 
- sprijină acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor afectate către punctele de prim ajutor, de 

triere şi de decontaminare, precum şi către unităţile sanitare pentru acordarea asistenţei medicale 
specializate; 

- acordă sprijin intervenţiei celorlalte forţe specializate în focarele de distrugeri; 
- participă împreună cu grupuri de specialişti, conform competenţelor legale, la cercetarea 

pagubelor provocate de atacul terorist; 
- îndrumă populaţia din zona de responsabilitate spre adăposturile existente care oferă protecţie în 

situaţia creată; 
- participă cu forţe şi mijloace la acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor distructive îndeosebi la 

localizarea şi lichidarea incendiilor produse; 
- asigură creşterea capacităţii de acţiune a subunităţilor şi serviciilor voluntare/private de pompieri 

civili, coordonează activitatea de intervenţie a acestora şi le acordă sprijinul necesar în zona de 
responsabilitate; 

- dislocă  forţe şi mijloace în zonele surselor cu grad ridicat de risc la incendiu sau în raioanele de 
aşteptare din care se poate asigura o intervenţie oportună şi eficace; 

- execută cercetarea amănunţită a zonelor afectate privind caracterul, felul şi amploarea avariilor 
provocate şi în mod deosebit a incendiilor declanşate; 

- participă la activităţile de triaj a victimelor, asistenţă medicală calificată, transportul medicalizat 
al pacienţilor şi de descarcerare; 

- participă la activităţile de deblocări, demolări şi înlăturarea dărâmăturilor; 
- participă la crearea perdelelor de apă în cazul producerii de accidente la obiectivele chimice 

pentru împiedicarea formării şi deplasării norilor de substanţe toxice; 
- sprijină, cu ajutorul mijloacelor din înzestrare, pentru fixarea la sol a aerosolilor radioactivi; 
- participă la salvarea persoanelor de la înec şi înălţimi, în condiţiile prăbuşirii sau avarierii grave a 

construcţiilor; 
- asigură la cerere, în limita posibilităţilor, transportul de apă potabilă, evacuarea apei din 

subsolurile clădirilor sau din fântâni; 
- participă la limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; 
- acordă asistenţă tehnică de specialitate pe linia prevenirii incendiilor, la obiectivele cu grad 

ridicat de risc, pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor avariate; 
- participă în funcţie de situaţia operativă şi mijloacele la dispoziţie, la acţiuni de decontaminare a 

terenului şi clădirilor; 
- prezintă celorlalte forţe specializate planurile construcţiilor unde se impune intervenţia acestora; 
- participă la evacuarea valorilor materiale şi culturale din locuri greu accesibile. 

 
 

CLASIFICAREA LOCALITĂŢILOR, INSTITUŢIILOR PUBLICE, 
OPERATORILOR ECONOMICI ŞI OBIECTIVELOR DIN PUNCT DE VEDERE 

AL PROTECŢIEI CIVILE, ÎN FUNCŢIE DE RISCURILE SPECIFICE 
 

 Catalogul local de clasificare întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 642 din 29 
iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, 
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instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 
tipurile de riscuri specifice este anexat la prezenta lucrare. 

 
 

OBIECTIVE SURSĂ DE RISC 
 

OPERATORI ECONOMICI CU RISC LA ACCIDENT CHIMIC  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Profilul producţiei Adresa Suprafaţa Vecini 

 
 
1. 

S.C.AMURCO 
S.R.L. 

-producerea de 
îngrăşăminte chimice 
pe bază de fosfor şi 

azot. 

 
-str. Chimiei, 

nr.1 

 
1.200.000 

m² 

-la N -500 m- Sucursala 
Electrocentrale Bacău; 
-la S- teren viran; 
-la E - 200 m- societăţi 
comerciale; 
-la V- teren viran şi calea ferată 
Bucureşti -Suceava; 
-la N-V 3000 m- cartierul 
"Aviatori" -Bacău 

 
 
 
2. 

S.C. 
AGRICOLA 

INTERNAŢION
AL S.A 

Departamentul 
CARBAC 

-abatorizarea, 
industrializarea şi 

desfacerea produselor 
de carne 

-str. 
Abatorului 

nr.5 
(Secţia 

FRIGORIFER
- str. Moineşti 

nr.16.) 

24.000 m² 

-la N -500 m- calea ferată Bacău 
- Pt.Neamţ; 
-la S- 1000 m- cartierul "C.F.R" 
Bacău; 
-la E- 100 m- SC PAMBAC SA 
Bacău; 
-la V- 100 m- SC VINALCOOL 
SA Bacău. 

 
 
 
3. 

S.C. 
AGRICOLA 

INTERNAŢION
AL S.A 

Departamentul 
ABATOR 

PĂSĂRI ŞI 
OUĂ CONSUM 

-abatorizarea, 
industrializarea şi 

desfacerea produselor 
de carne şi ouă consum 

-str.Moldovei 22.000 m² 

-la N-100m - SC ALIMENTA 
SA; 
-la S- 50 m- cartierul Gherăieşti; 
-la E- 200 m- râul Bistriţa; 
-la V- 100 m- cartierul 
Gherăieşti; 

4. S.C. PETROM 
S.A 

SUCURSALA 
PECO BACĂU 

-comercializarea de 
produse petroliere 

-str.Narciselor, 
nr.4 50.000 m² 

-la N -SC HIDRAM SA Bacău; 
-la S -teren agricol; 
-la E -cale ferată uzinală; 
-la V - Şoseaua Bacău-Oneşti 

 
 

OPERATORI ECONOMICI CU RISC LA INCENDIU ŞI EXPLOZIE  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea agentului 
economic Profilul producţiei Adresa Suprafaţa Vecini 

 
1. 

 
PETROM- 
SUCURSALA PECO 
BACAU 

-comercializare 
produse petroliere 

-str. 
Narciselor, 
nr.4 

50.000 m² - la N- SC HIDRAM SA Bacau; 
-la S teren agricol; 
-la E- cale ferata uzinala; 
-la V – soseaua Bacau-Onesti  
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Municipiul Bacău poate fi afectat de următoarele surse de risc :  
 
Inspectoratul Teritorial pentru Constructii Bacau a constatat ca 23 de blocuri dintre cele 100 de 

asemenea imobile expertizate sunt incadrate in gradul I de risc seismic. Aceasta inseamna ca, in ipoteza 
unui cutremur de sapte grade pe scara Richter, respectivele imobile s-ar prabusi.  

Printre cladirile incadrate in categoria de risc seismic ridicat se afla blocuri de locuinte din 
centrul municipiului Bacau ridicate, intre anii 1959-1965, pe Calea Marasesti, strazile Razboieni si Nicu 
Enea 

Judetul Bacau are cele mai mari probleme in ce priveste poluarea mediului, comparativ cu toate 
celelalte judete din zona Moldovei. Aceasta este concluzia unei dezbateri publice privind planul regional 
de mediu al regiunii de dezvoltare Nord-Est. 

Din pacate pentru bacauani, in judet sunt probleme atat in ce priveste poluarea apelor de 
suprafata si a celor subterane, cat si a aerului si a solului. 

Din punctul de vedere al poluarii aerului,  in municipiul Bacau, zona critica, din punct de vedere 
al riscurilor, este in partea de sud a orasului, din cauza prezentei platformelor Amurco, Letea si CET 
Bacau. 

Produsele petroliere afecteaza solul. 
In raul Siret sunt deversate apele uzate cu specific menajer de la RAGC Bacau, Letea Bacau sau 

Sofert Bacau, dar si dejectiile de porci ale fermei Agricola International.  
  In plus, la acest capitol trebuie luate in calcul dejectiile de animale de la complexele de crestere a 
animalelor, care din cauza lipsei amenajarilor pot conduce la afectarea surselor de alimentare cu apa a 
gospodariilor individuale din mediul rural. 

Specialistii in domeniu au cazut de acord ca planul regional de actiune in domeniul mediului 
trebuie sa cuprinda toate punctele critice in ce priveste poluarea mediului. 
  Toate investitiile care se fac pentru rezolvarea problemelor de mediu trebuie cuprinse in planul 
regional de actiune pentru mediu. Toate obiectivele de mediu care trebuie rezolvate trebuie sa fie 
transparente, pentru ca ulterior finantarea postaderare se va face pe baza necesitatilor din planul 
regional. 
 
 

De opt ori mai putine spatii verzi 
 

Municipiul Bacau duce si o lipsa acuta de spatii verzi, a caror suprafata este de circa opt ori mai 
mica decat normele europene. In suprafetele considerate ca spatii verzi existente in municipiul Bacau 
sunt incluse si cimitirele din oras. 

 
Secţiunea a – 7 – a  Zone de risc crescut 

 
 

CAPITOLUL IV 
 

ACOPERIREA RISCURILOR 
 

Secţiunea a – 1 – a Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 
 
 Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în stabilirea 
etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea 
obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile 
viitoare (completarea alternativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de 
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acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim 
de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la 
structurile proprii şi cele de cooperare. 
 Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente; 

b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ – teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
d) exerciţii şi aplicaţii. 
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
a) controale şi inspecţii de prevenire; 
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
c) acordul; 
d) asistenţa tehnică de specialitate; 
e) informarea preventivă; 
f) pregătirea populaţiei; 
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
h) alte forme. 
Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la: 
a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor 

operative; 
b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip 

de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 
autospeciale de stingere cu pulbere şi azot, autospeciale pentru descarcerare şi iluminat, 
autoscări pentru salvare de la înălţime şi alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, 
salvatori, asistenţi medicali, scafandri, alpinişti, etc.; 

c) zona de acoperire a riscurilor; 
d) timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din specialişti ai inspectoratului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă,; 
e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii, 

asistenţă medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare, deblocări/salvări de persoane, 
salvări de animale, etc.; 

f) alte informaţii considerate necesare. 
 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă ; 
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol ; 
d) exerciţii şi aplicaţii. 

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
a) controale şi inspecţii de prevenire ; 
b) asistenţa tehnică de specialitate ; 
c) informarea preventivă ; 
d) pregătirea populaţiei ; 
e) constatarea şi propunerea spre sancţionare a încălcărilor prevederilor legale ; 
f) alte forme. 
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Secţiunea a 2 – a – Etapele de realizare a acţiunilor 
 
- Predezastru – înainte de producerea dezastrului 
- Pe timpul producerii dezastrului 
- Postdezastru – după dezastru 
- Acţiuni pe termen lung 
 

PREDEZASTRU 
 

Activităţiile din această fază se desfăşoară cu scopul de a asigura : realizarea şi aplicarea 
măsurilor /acţiunilor de previziune (prognoză) şi prevenirea urmărilor dezastrelor; protecţia oamenilor, 
animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale şi culturale; concepţia şi condiţiile de realizare a 
intervenţiei; acţiunile pe termen lung. 

Activităţi : 
1. Indentificarea, localizarea şi inventarierea surselor de risc pe baza : studiului zonei seismice; 
caracteristicile cursurilor de apă şi construcţiilor hidrotehnice; condiţiilor geologice şi hidrogeologice; 
amplasarea obiectivelor de risc (nuclear, chimic, etc). 
2.Uurmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor şi a condiţiilor existente; 
restricţii asupra activităţilor în zonele de risc; interdicţii pentru noi amplasamente; urmărirea respectării 
cadrului legal de proiectare, execuţie, comportare şi exploatare; urmărirea existenţei, completării şi 
adoptării sistemelor de notificare –informare, supraveghere şi control. 
3. Evaluarea riscului şi urmării (amplorii) dezastrelor având în vedere: frecvenţa şi caracteristicile 
dezastrelor posibile / probabile ; stabilirea / determinarea vulnerabilităţii în toate domeniile : oameni, 
animale, resurse,bunuri şi valori materiale, mediului înconjurător, implicaţii sociale şi morale ; costuri 
implicate; stabilirea măsurilor pentru prognozarea/previziunea dezastrelor şi mai ales a urmărilor 
acestora prin analiza condiţiilor geografice, geologice, meteorologice (de vreme), structură economică, 
urbanism, structură demografică, resurse (necesar şi posibilităţi). 
4. Urmărirea realizării unor măsuri şi acţiuni de corecţie a caracteristicilor şi condiţiilor de 
funcţionare/exploatare în vederea diminuării şi eliminării vulnerabilităţii prin: consolidare şi 
refacere; reutilizare şi retehnologizare; investiţii noi în locul celor vulnerabile, care nu se mai pot 
corecta; refaceri, amenajări ale unor condiţii de mediu. 
5. Realizarea, completarea şi adoptarea structurilor organizatorice (şefi, inspectori, comisii, 
formaţii, etc.) la toate nivelurile care să asigure planificarea, conducerea şi coordonarea 
activităţilor în situaţii de urgenţă : stabilirea structurilor organizatorice; încadrarea cu personal 
corespunzător. 
6. Elaborarea concepţiei de realizare a acţiunilor de protecţie-intervenţie prin : identificarea 
acţiunilor de protecţie – intervenţie pe tipuri de risc; elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de 
intervenţie, a celorlalte documente de conducere; elaborarea măsurilor de asigurare logistică a acţiunilor 
de intervenţie; stabilirea responsabilităţilor şi a măsurilor pentru întreaga structură organizatorică; 
stabilirea măsurilor şi acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor 
materiale. 
7. Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului de protecţie – 
intervenţie: stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare; stabilirea căilor şi modalităţilor de 
asigurare a resurselor; planificarea acestora. 
8. Asigurarea instruirii/pregătirii/ antrenării organismelor /organelor de conducere şi execuţie 
destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă şi a populaţiei : stabilirea categoriilor de organisme şi 
personal care trebuie instruite şi pregătite; elaborarea planurilor de pregătire; stabilirea formelor de 
instruire/pregătire; asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare; desfăşurarea instruirii/ 
pregătirii/ antrenării organelor de conducere şi de execuţie, precum şi a populaţiei. 
9. Stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acţiunilor de protecţieintervenţie, pe etape: 
stabilirea domeniului şi scopului acestor reguli; elaborarea regulilor de comportare; stabilirea unor limite 
şi valori de referinţă pentru risc şi vulnerabilitate. 
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Prevenirea 

 
În scopul reducerii gravităţii consecinţelor evenimentului precum şi pentru a elimina sau diminua 

pericolul unei eventuale situaţii de urgenţă se vor realiza următoarele acţiuni de prevenire: 
- Evitarea – prin respectarea criteriilor privind amplasarea şi construirea în zona de risc, respectarea 
normativelor de proiectare, execuţie şi exploatare; 
- Minimizarea – prin realizarea unor construcţii, consolidări, amenajări, dotări suplimentare destinate să 
reducă riscul: 
- Corectarea – prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condiţiilor de mediu care să 
diminueze efectele; 
- Realizarea structurilor organizatorice necesare desfăşurării acţiunilor de protecţieintervenţie; 
- Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare; 
- Întocmirea planului de protecţie şi intervenţie pe tipuri de risc ; 
- Instruirea şi educarea formaţiunilor care vor desfăşura acţiuni de protecţieintervenţie şi a 
populaţiei privind modul de comportare. 
 

Protecţia 
 

Pentru a asigura protecţia, în etapa predezastru se vor realiza următoarele măsuri şi acţiuni: 
- înştiinţarea ; 
- informarea ; 
- alarmarea ; 
- protecţia individuală şi familială ; 
- protecţia colectivă ; 
- profilaxia – pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea unor epidemii şi epizootii ; 
- organizarea şi planificarea asistenţei medicale ; 
- supraveghere şi control ; 
- protecţia bunurilor, valorilor materiale şi a animalelor ; 
- respectarea regulilor de comportare privind protecţia individuală şi colectivă. 
 

ÎN TIMPUL DEZASTRULUI 
 

Activităţile pe timpul producerii dezastrului se desfăşoară cu scopul de a asigura avertizarea 
despre producerea evenimentului în vederea minimizării şi realizării protecţiei. 
 

Activităţi : 
 
1. Asigurarea înştinţării, informării şi alarmării prin : completarea şi pregătirea mijloacelor de 
înştiinţare, informare şi alarmare; menţinerea în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare, 
informare şi alarmare; culegerea/primirea datelor şi informaţiilor despre situaţia de urgenţă ; alarmarea, 
constituirea şi informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului 
Bacău, raportarea datelor preliminare Centrului operaţional al I.S.U.J. Bacău. 
2. Analiza situaţiei create în urma producerii unei situaţii de urgenţă prin: primirea/centralizarea 
datelor şi informaţiilor despre situaţia produsă ; supravegherea şi controlul surselor de risc ; informarea 
membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău în legătură cu situaţia 
creată ; evaluarea pierderilor/distrugerilor provocate de dezastru ; stabilirea celor mai urgente măsuri de 
limitare a pierderilor/pagubelor, cercetarea şi căutarea supravieţuitorilor ; stabilirea necesarului de forţe 
şi mijloace pentru lichidarea urmărilor dezastrului. 
3. Luarea hotărârii pentru intervenţie prin: aprobarea rapoartelor de documentare a membrilor 
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău ; stabilirea măsurilor precise, cu termene şi 
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responsabilităţi precise ; măsuri pentru funcţionarea oportună a fluxului informaţional; redactarea 
dispoziţiei pentru trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie stabilite şi transmiterea 
acesteia la subunităţile de intervenţie şi operatori economici. 
4. Asigurarea protecţiei individuale şi familiale: urmărirea realizării măsurilor şi acţiunilor de 
pregătire a locuinţei/gospodăriei ; aplicarea măsurilor şi acţiunilor de protecţie individuală şi familială. 
5. Urmărirea asigurări măsurilor de protecţie colectivă (de grup): stabilirea măsurilor şi acţiunilor 
de protecţie colectivă (de grup), urmărirea asigurării materiale a acestora şi aplicarea corectă a acestora ; 
aplicarea restricţiilor de acces, circulaţie şi consum. 
6. Urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor şi valorilor 
materiale prin: evacuare-relocare, asigurarea condiţiilor şi resurselor necesare evacuării şi relocării, 
conform prevederilor planurilor de evacuare; desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi relocare. 
7. Limitarea împiedicării extinderii precum şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă : se vor 
realiza măsuri şi acţiuni de protecţie individuală, de grup, precum şi pentru protecţia bunurilor materiale.  
 
        Pe timpul producerii dezastrelor, în funcţie de situaţie şi de gradul de urgenţă se pot executa 
următoarele acţiuni de : 

Protecţie 
- proteţia individuală ; 
- protecţia familială ; 
- protecţia colectivă ; 
- supraveghere, control ; 
- alarmare (în cazul surprinderii la inundaţii şi accidente chimice) ; 
- evacuare ; 
- restricţii ; 
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei. 

Intervenţie: 
- cercetare-control ; 
- deblocare-salvare ; 
- prim-ajutor şi transport victime ; 
- asistenţă medicală de urgenţă, spitalizare ; 
- înlăturarea avariilor la instalaţii ; 
- sprijiniri, consolidări ; 
- evacuare/relocare ; 
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei ; 
- asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate. 
 

POSTDEZASTRU 
 

Activităţile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecţie şi a acţiunilor pentru 
localizarea şi înlăturarea dezastrului cu scopul de salvarea oamenilor şi diminuarea pierderilor. 
 

Activităţi  : 
 

1. Desfăşurarea activităţilor specifice de conducere pe care le desfăşoară Comitetul pentru Situaţii 
de Urgenţă al municipiului Bacău : culegerea de date, analiză, elaborarea deciziilor şi transmiterea 
dispoziţiilor pentru intervenţia forţelor destinate pentru intervenţie; înştiinţarea comitetelor, formaţiilor 
şi operatorilor economici implicaţi; coordonarea şi asigurarea cooperării între forţele de intervenţie; 
notificarea dezastrului; informarea permanentă a populaţiei prin folosirea mass-media. 
2. Cercetarea – căutarea cu ajutorul elementelor de cercetare ale protecţiei civile şi subunităţilor 
specializate pentru: depistarea-supravieţuitorilor şi victimelor (avarii la reţele de utilităţi; distrugerilor la 
clădiri; căilor de acces blocate); prevenirea altor pericole complementare. 
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3. Supravegherea şi controlul zonelor afectate pentru: stabilirea priorităţilor, organizarea cooperării 
între forţele participante. 
4. Asistenţa medicală şi psihologică prin: acordarea primului ajutor, a ajutorului medical de urgenţă 
pentru oameni şi animale; transportul răniţilor şi spitalizarea acestora; asigurarea măsurilor de profilaxie 
în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii. 
5. Asigurarea asistenţei sinistraţilor prin: organizarea evacuării, transportului, cazării şi hrănirii la 
locurile de relocare, organizarea transportului şi distribuţiei apei potabile, alimentelor şi articolelor de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte. 
6. Realizarea măsurilor de pază şi ordine prin: restricţii ale circulaţiei în zonele afectate; asigurarea 
pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulaţiei. 
7. Asistenţa religioasă şi a mijloacelor de comunicare cu rudele : specificul acestei etape îl constituie 
executarea intervenţiei pentru limitarea şi lăturarea urmărilor. 
Acţiunile de intervenţie se declanşează luându-se în considerare: 
- caracterul evenimentului dezastrului (instantaneu sau progresiv) ; 
- situaţia posibilităţilor de acţiune ; 
- complexitatea evenimentului. 
 

ACŢIUNI PE TERMEN LUNG 
 

În scopul înlăturării efectelor inundaţiilor sau furtunilor se stabilesc şi se planifică pe urgenţe, în 
funcţie de nevoile social-economice şi de siguranţă a populaţiei, acţiuni pe termen lung, astfel : 
a) Relocare 
Prin această acţiune se vor asigura condiţiile de locuit şi activitate a persoanelor sinistrate a căror 
locuinţă a fost distrusă sau este de nelocuit. 
b) Refacere-reconstrucţie 
Acţiunea de refacere-reconstrucţie cuprinde următoarele: 
- expertizare ; 
- planificarea şi executarea demolării construcţiilor distruse şi a celor avariate care nu mai asigură 
siguranţă pentru folosire ; 
- curăţarea zonelor blocate de dărâmături ; 
- înlăturarea avariilor la căile de comunicaţii rutiere, feroviare, reţeaua gospodăriei comunale; 
- consolidarea unor locuinţe şi a altor categorii de construcţii pentru a asigura utilizarea în condiţii de 
siguranţă ; 
- refacerea unor construcţii de interes public şi privat, clădiri administrative, cultural-sociale, spitale, 
şcoli, etc.; 
- construirea unor locuinţe şi edificii de interes administrativ şi social-cultural, în locul celor demolate; 
c) Reabilitare, restabilire 
Acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul municipiului în scopul de a readuce în stare de funcţionare 
normală activităţile publice, sociale, economice, prin: 
- reactivarea instituţiilor administraţiei publice, spitalelor, şcolilor şi celorlalte instituţii şi unităţi 
afectate; 
- reluarea activităţilor de producţie; 
- restabilirea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie. 
d) Menţinerea condiţiilor de siguranţă 
În scopul de a menţine condiţiile de siguranţă pentru eventualele efecte târzii ale inundaţiilor, furtunilor, 
înzăpezirilor, accidentelor de toate felurile, se va continua desfăşurarea următoarelor activităţi: 
- controlul şi supravegherea situaţiei hidrometeorologice; 
- controlul factorilor de mediu; 
- restricţii de consum a apei, alimentelor; 
- restricţii de circulaţie; 
- pază, ordine şi îndrumarea circulaţiei; 
- prevenirea şi stingerea incendiilor; 
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- prevenirea epidemiilor/epizootiilor. 
Acţiunea se desfăşoară de către membrii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului. 
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă organizează după producerea dezastrelor, echipe de specialişti 
pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapidă a efectelor şi a pagubelor produse, în vederea 
comunicării acestora eşaloanelor superioare şi iau sau propun măsuri pentru asigurarea funcţiilor vitale. 
 
Secţiunea a 3 – a – Faze de urgenţă a acţiunilor 
 
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor voluntare şi 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
a) urgenţa I - asigurată de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău; 
b) urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior 
Constantin Ene” al judeţului Bacău ; 
c) urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ; 
d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă 
durată. 
 
Secţiunea a 4 – a – Acţiunile de protecţie şi intervenţie 
 
a) Informare: 
Informarea preşedintelui Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău despre eminenta 
apariţie/ producere a unei situaţii de urgenţă . Informarea se realizează de către şeful Centrului operativ 
şi/sau operatorii economici conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a 
pericolelor şi riscurilor specifice. 
b) Înştiinţare: 
Înştiinţarea se realizează cu scopul de a activa: 
- Centrul operativ cu activitate temporară 
- Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău; 
- Organismele şi operatorii economici implicaţi în acţiune; 
- Formaţiunile destinate să intervină. 
c) Avertizarea populaţiei 
În scopul prevenirii instalării panicii şi pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecţie şi 
respectarea regulilor de comportare, populaţia va fi informată despre situaţia creată prin sisteme şi 
mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică .  
Sistemele şi mijloacele tehnice de avertizare şi alarmare publică se pun în funcţiune parţial din punctul 
de comandă municipal, de la punctele de sirenă şi/sau operatorii economici, conform funcţiilor de sprijin 
repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. 
Informarea se realizează la ordinul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului 
Bacău, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt şi relaţii cu mass media din primărie sau Şeful 
Centrului operativ cu activitate temporară, după caz. 
d) Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative  
Acţiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea dezastrului şi urmările acestuia. 
Se execută de către formaţiunile specializate, regiile autonome, poliţie, unităţile militare şi operatorii 
economici. 
Datele obţinute sunt centralizate la Centrul operativ cu activitate temporară care informează Comitetul 
pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău şi raportează Cerntrului Operaţional Judeţean din 
structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
e) Notificarea 
Activitatea de notificare se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior despre producerea şi 
urmările dezastrului. 
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Activitatea se realizează de către Centrul operativ cu activitate temporară al comitetului, transmiţându-se 
date despre dezastru şi eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de altă natură. 
f) Deblocare, descarcerare şi salvarea persoanelor  
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul: 
- salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas blocate ; 
- deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare ; 
- asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor) ; 
- limitarea avariilor ; 
- salvarea bunurilor materiale şi animalelor ; 
Acţiunea se desfăşoară cu formaţii ale instituţilor prevăzute să intervină la fiecare funcţiie de sprijin 
conform prevederilor HG nr. 2288 din 09.12.2004, dimensionate în funcţie de amploarea dezastrului. 
g) Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate : 
Acţiunea de evacuare se execută din zonele afectate în locaţiile stabilite . 
Pe timpul acestei activităţii se va urmării cu precădere : 
- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a 
pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie ; 
- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare ; 
- evidenţa populaţiei evacuate ; 
- asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate ; 
- instalarea taberelor de sinistraţi ; 
- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii) ; 
- evacuarea animalelor ; 
- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu; 
- evacuarea valorilor de tezaur ; 
- evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni şi penitenciarelor ; 
- securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi ; 
- controlul şi dirijarea circulaţiei 
- evacuarea fondului arhivistic naţional. 
Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată , la persoanele ale căror 
locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la refacere. 
Cazarea sinistraţilor se asigură în cămine şcolare, hoteluri, complexe sportive sau alte spaţii în care se 
pot asigura condiţii de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi socială. 
Conducerea acţiunilor de evacuare se face de către membrii Centrului de conducere şi coordonare a 
evacuării. Acţiunile de adunare şi îmbarcare se realizează de membrii punctelor prevăzute a se constitui, 
de asemenea debarcarea, primirea şi repartiţia sinistraţilor se face de membrii punctelor constituite în 
acest scop , situaţia lor fiind detaliată în cadrul Planului de evacuare în situaţii de urgenţă. 
Acţiunile în teren se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină 
conform funcţiilor de sprijin. 
h) Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
Prim-ajutor medical 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în urma situaţiei de urgenţă pentru salvarea victimelor şi 
transportul răniţilor. 
Participă formaţiuni specializate conform repartiţiei funcţiilor de sprijin . Acestea amenajează puncte de 
adunare răniţi (P.A.R.). 
Pe timpul acestei activităţii se va urmări cu precădere: 
- suplimentarea capacităţii de spitalizare - fiecare unitate spitalicească va urmări să externeze pacienţii 
care pot continua tratamentul acasă ; 
- asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă ; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă ; 
- acordarea primului ajutor premedical ( echipajele de prim ajutor de pe unităţile de descarcerare ale 
subunităţilor de pompieri şi Crucea Roşie) ; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical ; 
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Acţiunea se desfăşoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoşirea) 
victimelor, prin: 
- primirea şi trierea răniţilor aduşi de formaţiunile specializate care au acordat ajutorul 
premedical; 
- completarea ajutorului medical al răniţilor sosiţi de la P.A.R.; 
- tratamentul medico-chirurgical de urgenţă în focar (PAR) şi la spital; 
- spitalizarea. 
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină, conform 
funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. 
i) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 
Se desfăşoară în zona afectată cât şi în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea apariţiei unor 
epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenţei cadavrelor, reziduurilor menajere şi altor factori de pericol, 
şi constă în: dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, vaccinări şi admninistrarea unor antidoturi, controlul şi 
supravegherea calităţii surselor de apă, de alimentare şi a factorilor de mediu; interdicţii sau restricţii de 
consum; declararea stării de carantină. 
Acţiunea se desfăşoară de către formaţii de specialitate ale Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului 
Bacău, Agenţia Regională de Protecţia Mediului, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Bacău şi ale Regia Autonomă de Gospodărire a Apelor Bacău. 
j) Prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul de a asigura: 
- prevenirea apariţiei unor incendii, ca urmare a avarierii/distrugerii/suprasolicitării instalaţiilor 
electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile ; 
- localizarea şi stingerea incendiilor apărute. 
Acţiunea se organizează şi conduce de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău. 
k) Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate 
şi altor resurse 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel: 
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării ; 
- stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de 2 ore de la 
declararea stării de urgenţă ; 
- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în 
termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă ; 
- asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate ; 
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto ; 
- controlul şi evidenţa auto-evacuării ; 
- transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă şi asigurarea logistică a acestora. 
Acţiunile se desfăşoară de către operatorii economici de profil, conform protocoalelor stabilite între 
aceştia şi C.L.S.U. al municipiului Bacău. 
l) Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie 
Acţiunea se desfăşoară în zonele afectate şi în afara acestora, în locurile de adunare şi cazare ale 
sinistraţilor pe itinerariile de deplasare a forţelor de intervenţie, în zona de carantină, în scopul de a 
asigura: 
- deplasarea fluentă şi rapidă a forţelor şi mijloacelor de intervenţie ; 
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuare a răniţilor şi sinistraţilor ; 
- interzicerea accesului în zona de restricţie a persoanelor şi mijloacelor neautorizate sau neimplicate în 
acţiuni de intervenţie ; 
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie ; 
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare ; 
- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol. 
Acţiunile se desfăşoară prin dispoziţia Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău şi se 
organizează şi conduce de către :Poliţia municipiului Bacău, Detaşamentul de jandarmi Bacău, Poliţia 
Primăriei municipiului Bacău . 
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Numărul de persoane necesare desfăşurării acestor activităţi se stabileşte în funcţie de amploarea 
fenomenelor periculoase. 
m) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel: 
- asigurarea apei şi hranei pentru persoane ; 
- asigurarea apei şi hranei pentru animale ; 
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau 
evacuate. 
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină conform 
funcţiilor de sprijin. 
n) Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel: 
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă, pentru minimum 
72 ore ; 
- asigurarea energiei electrice ; 
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice ; 
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale. 
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiuni specializate de la  E-ON Moldova, E-ON GAZ. 
o) Efectuarea depoluării şi decontaminării 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel: 
- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie ; 
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru 
asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie ; 
- efectuarea depoluării şi decontaminării ; 
- stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind 
contaminarea teritoriului ; 
- stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării ; 
- asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru 
realizarea decontaminării şi depoluării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor ; 
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de 
sănătate a populaţiei ; 
- efectuarea decontaminării populaţiei ; 
- realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale ; 
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de 
apă. 
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină conform 
funcţiilor de sprijin, formaţiuni ale I.S.U.J. Bacău. 
q) Înhumarea cadavrelor 
Acţiunea se desfăşoară în zonele de distrugeri, în timpul acţiunilor de deblocare, prin degajarea şi 
scoaterea cadavrelor de sub dărâmături. 
Cadavrele se depun temporar într-un loc dinainte stabilit pe timpul desfăşurării acţiunilor de deblocare-
salvare, de către conducătorii acţiunilor de intervenţie. 
După identificarea şi întocmirea formalităţilor de deces, cadavrele se înhumează prin grija familiei şi/sau 
a primăriei municipiului. 
r) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel : 
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată ; 
- asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă prin resursele şi infrastructura proprie, şi prin Mişcarea 
Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie ; 
- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi 
unităţi administrativ-teritoriale afectate ; 
- stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială ; 
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- acordarea asistenţei religioase şi sociale ; 
- acordarea asistenţei psihologice. 
Acţiunile se desfăşoară de către personalului Serviciului public de asistenţă socială al muncipiului 
Bacău. 
 
FORŢE PARTICIPANTE 
 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bacău - 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, protecţie N.B.C. 
şi decontaminare, transport de apă, iluminat, 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. 
Centrul Operativ cu activitate temporară asigură personal de specialitate pentru desfăşurarea activităţii 
Punctului de Înştiinţare şi Alarmare – punctul de comandă al municipiului Bacău. 
 
Unităţile şi subunităţile MAp.N.: 
 
Participă cu forţele proprii, cu tehnică şi alte facilităţi la realizarea acţiunilor de intervenţie, în limita 
disponibilului şi a prevederilor regulamentare pentru: 
- executarea lucrărilor de amenajare genistică, indiguiri, deblocări căi de acces, demolări, sprijiniri, cu 
personal şi utilaje specifice ; 
- salvarea victimelor ; 
- asigurarea cazării, hrănirii şi îmbrăcămintei sinistraţilor în limita disponibilităţilor ; 
- evacuarea, transportul sinistraţilor, alimentelor, altor produse strict necesare populaţiei afectate ; 
- aprovizionarea cu apă potabilă ; 
- asigurarea asistenţei medicale. 
 
Poliţia municipiului Bacău : 
 
- participă cu forţele proprii şi tehnica din dotare la acţiunile specifice de protecţie-intervenţie, la nivelul 
municipiului ; 
- participă din primele momente la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi valorilor deosebite 
aflate în pericol ; 
- iniţiază măsurile ce se impun pe linia organizării circulaţiei autovehiculelor stabilind itinerare de bază 
şi de rezervă pentru unităţile care îndeplinesc misiuni speciale în zonele afectate cât şi rute ocolitoare 
pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier ; 
- supraveghează îndeaproape acţiunile de evaluare, depozitare şi asigurare a materialelor supuse 
autorizării (arme, muniţii, substanţe toxice, explozive, radioactive) precum şi recuperarea armamentului 
şi muniţiei de la deţinătorii legali care au decedat ; 
- asigură în timp operativ informaţiile necesare organismelor de decizie şi forţele de intervenţie despre 
situaţia din raioanele cu distrugeri, în vederea creşterii eficienţei combaterii efectelor distructive ; 
- asigură priorităţi de deplasare pentru mijloacele de intervenţie specifice (pompieri, protecţie civilă, 
autosanitare, specialişti, etc,) ; 
- conlucrează permanent cu organele de administrare a drumurilor pentru delimitarea, semnalizarea şi 
degajarea căilor de comunicaţii afectate, în ordinea importanţei ; 
- supraveghează direct şi prin reţeaua informativă realitatea datelor raportate de conducerile operatorilor 
economici în legătură cu pagubele cauzate, pentru prevenirea însuşirii valorilor şi acoperirii fraudelor. 
- previne şi combate specula cu produse alimentare, combustibili, medicamente şi alte produse de strictă 
necesitate, precum şi stocarea nejustificată a acestor produse. 
 
Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor (Primăria municipiului Bacău) : 
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Asigură forţele şi mijloacele necesare pentru identificarea cadavrelor şi evidenţa populaţiei afectate. 
 
Secţia de Jandarmi al municipiului Bacău: 
 
Participă cu forţe şi mijloace proprii la realizarea acţiunilor specifice de protecţie-intervenţie. 
Stabileşte unităţile şi formaţiunile proprii care se planifică pentru realizarea acţiunilor de protecţie-
intervenţie, în mod deosebit pentru : 
- paza raioanelor de adunare şi cazare a sinistraţilor şi populaţiei evacuate; 
- paza locurilor de adunare a cadavrelor ; 
- paza obiectivelor afectate ; 
- salvarea victimelor din raioanele de distrugeri ; 
- menţinerea ordinii în locurile de adunare a sinistraţilor şi de distribuirea alimentelor şi îmbrăcămintei ; 
- limitarea accesului populaţiei în zonele afectate. 
 
Operatorii economici, regiile de interes local şi naţional : 
 
- constituie şi asigură mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi le menţin în stare operativă ; 
- realizează reţelele de monitorizare şi control cu aparatura proprie, specifică pentru intervenţie în cazul 
dezastrelor, asigură funcţionarea mijloacelor de transmisiuni-alarmare din dotare; 
- execută lucrări şi servicii de interes public în situaţiile de urgenţă ; 
- operatorii economici importanţi din punct de vedere al protecţiei civile vor înfiinţa servicii private 
pentru situaţii de urgenţă şi vor avea pe fiecare schimb de lucru, subunităţi de intervenţie din cadrul 
serviciilor proprii. 
 

CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 
 

Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie în cazul inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotenice, se realizează de către Comitetul pentru Situaţii de 
Urgenţă al municipiului Bacău. 

Convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău se va face la ordinul 
primarului, care este preşedintele comitetului, pentru a stabili măsurile ce se impugn pentru prevenire, 
minimalizarea pagubelor şi înlăturarea urmărilor . 

Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie se va desfăşura pe etape şi va cuprinde : 
- culegerea, centralizarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor despre dezastru ; 
- analiza situaţiei create ; 
- mărime, amploare ; 
- evaluarea urmărilor, pierderilor şi distrugerilor ; 
- evaluarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare ; 
- evaluarea nevoilor de sprijin ; 
- stabilirea celor mai urgente măsuri (alarmare, evacuare, restricţii) ; 
- elaborarea deciziei pentru intervenţie şi transmiterea dispoziţiunilor de intervenţie (acţiune) ; 
- organizarea cooperării ; 
- coordonarea, conducerea şi controlul desfăşurării acţiunilor ; 
- elaborarea sintezelor şi rapoartelor pentru eşaloanele şi organismele interesate ; 
- elaborarea comunicatelor de informare pentru populaţie şi transmiterea lor prin mass-media; 
- analiza stadiului de realizare a măsurilor stabilite. 

Conducerea se va realiza atât de la nivelul Primăriei municipiului Bacău cât şi în teren, în zonele 
afectate. 

Declanşarea sistemului de alarmare se execută în situaţia existenţei pericolului de inundaţii, când 
la principalii parametrii măsuraţi şi la observaţiile efectuate, s-au atins brusc praguri critice de 
periculozitate. 
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COMUNICAREA CU MASS MEDIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
1. Comunicarea în situaţii de urgenţă: 
- Situaţiile de urgenţă generează: panică, anxietate socială, context pentru zvonuri şi speculaţii 
- Soluţiile din perspectiva comunicării: mesaj veridic, sincer, exact 
- Scopul comunicării în cazul managementului situaţiilor de urgentă: adaptarea strategiilor de 
comunicare la orizontul de panică socială generat de evenimente – adaptarea mesajului, precizia şi 
informarea corectă pentru a genera o atitudine favorabilă care să sprijine intervenţia autorităţilor. 
2. Principiile comunicării în situaţii de urgentă: 
- Transmiterea oportună către public şi jurnalişti a informaţiilor necesare realizării unui management 
eficient al consecinţelor 
- Oferirea de răspunsuri complete întrebărilor puse de jurnalişti sau de alte categorii de public pe măsură 
ce informaţiile transmise pot fi verificate 
- Principiul O SINGURĂ VOCE - asigurarea unităţii de mesaj la toate nivelele implicate în 
managementul situaţiilor de urgentă. 
3. Obiective de comunicare: 
- Difuzarea mesajelor de apel la calm şi de control al situaţiei în cadrul unei strategii de îngrădire şi 
diminuare a panicii 
- Difuzarea instrucţiunilor deja existente, corespunzătoare tipului de situaţie de urgentă, către fiecare 
categorie de public ţintă 
- Informarea corectă şi în timp real asupra datelor cunoscute ale situaţiei de urgenţă, consecinţelor şi 
măsurilor luate 
- Realizarea comunicării şi informării interne în cadrul echipei de management al urgenţei şi în interiorul 
echipelor coordonate de aceasta 
4. Categorii de public ţintă: 
- victimele şi rudele acestora 
- cetăţenii din zona afectată de situaţia de urgentă 
- cetăţenii din zonele potenţiale de risc 
- autorităţile implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă 
- categoriile speciale de public ţintă: operatori economici, organizaţii umanitare, organizaţii 
internationale, ONG-uri etc. 
- membrii structurilor de gestionare a urgenţei şi membrii echipelor de intervenţie ale autorităţilor locale, 
precum şi familiile acestora 
5. Zvonurile şi comunicarea în situaţii de urgenţă 
Cea mai bună metodă de a combate zvonurile constă în a satisface nevoia naturală a oamenilor de 
informaţie promptă şi corectă. 
6. Mesajul 
- Conceptul strategic al mesajului într-o situaţie de urgenţă: SITUATIA ESTE SUB CONTROL - acest 
mesaj este urmat de prezentarea măsurilor luate 
- Conceptele - cheie pe care se construiesc mesajele trebuie să fie de tipul: control, grijă, intervenţie 
rapidă, eficienţă, cooperare, într-ajutorare, reciprocitate, ajutor. 
Lipsa de comunicare cu mass-media poate crea impresia că nu controlezi situaţia ! 
7. Tehnici de comunicare folosite: 
- organizarea a două conferinţe de presă într-un interval de 3-10 ore de la producerea situaţiei de urgentă 
- briefing-uri ori de cate ori este necesar 
- difuzarea de mape de presă 
- facilitarea obţinerii de declaraţii şi interviuri de la persoanele de interes pentru jurnalişti 
- facilitarea obţinerii unor documente de interes public în scopul documentării jurnaliştilor 
- însoţirea jurnaliştilor în câmpul de operaţiuni, pentru activitatea de documentare 
8. Managementul comunicării în situaţii de urgenţă 
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- numirea şi pregătirea echipei de gestionare a comunicării, stabilirea politicii de comunicare şi a 
mesajelor de bază 
- informarea categoriilor de public-cheie: populaţia afectată, mass media, reprezentanţi ai puterii centrale 
şi locale, politicieni, etc. 
- anticiparea şi rezolvarea nevoilor jurnaliştilor 
- pregătirea canalelor prin care populaţia poate cere informaţii sau exprima opinii: linii telefonice 
gratuite, forum de discuţii pe Internet, întilniri publice 
- asigurarea transparenţei pe timpul gestionarii situaţiei de urgentă 
- gestionarea percepţiei care reflectă competenţa, adevărul şi transparenţa 
- corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presa care denaturează situţia reală 
- realizarea comunicării interne cu personalul instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă 
înaintea efectuării declaraţiilor publice 
- păstrarea contactului cu familiile victimelor 
- comunicarea, imediat ce pot fi confirmate, a tuturor ştirilor bune sau rele, către toate canalele de 
comunicare în masă în acelaşi timp 
- combaterea zvonurilor printr-o informare oportuna, corecta si completa 
- prevenirea şi combaterea manipulării informaţionale 
 
Secţiunea a 5 – a - Instruirea 
 
Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop 
însuşirea cunoştinţelor, formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi 
reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor în zona de competenţă. 
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează pe niveluri de competenţă, structuri 
funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel : 
1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei, care are atribuţii în managementul 
situaţiilor de urgenţă. Acest tip de pregătire se realizează prin cursuri organizate în cadrul Centrului 
zonal de pregătire de protecţie civilă Bacău, o dată la 2-4 ani. Preşedintele C.L.S.U. mai participă la un 
instructaj anual cu durata de 4 ore, organizat de I.S.U.J. Bacău. 
2. Şeful Centrului operativ cu activitate temporară/inspector de protecţie civilă se instruieşte prin 
participarea la un curs de pregătire cu scotere din producţie 10-15 zile o dată la 2-4 ani. O convocare de 
pregătire anuală de 6 ore şi instructaje de pregătire lunare cu durata de 2-3 ore. 
3. Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi exerciţiile de 
specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale, 
potrivit specificului acestora. 
4. Instruirea salariaţilor se face conform O.M.A.I. nr.712/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. 
nr.786/2005. 
5. Instruirea preşcolarilor şi a elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi prin 
activităţi extraşcolare, concursuri pentru elevi, iar studenţii se instruiesc în cadrul disciplinelor de 
învăţământ, cu respectarea autonomiei universitare, prin activităţi de antrenare privind modul de 
protecţie şi acţiune în situaţii de urgenţă. 
 
Secţiunea a 6 – a - Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
 

Sistemul informational – decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 
măsurării, înregistrării , stocării şi prelucrării datelor specifice alarmării, notificării, culegerii şi 
transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi in acţiunile de prevenire şi gestionare a 
situaţiilor de urgenţă. 

Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău asupra locului producerii unei 
situaţii de urgenţă specifică, evoluţia acesteia , efectele negative produse precum şi măsurile luate , se 
realizează prin rapoarte operative. 
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Preşedintele şi membrii C.L.S.U. al municipiului Bacău , precum şi factorii de conducere ai 
operatorilor economici şi ai instutuţiilor publice de pe raza municipiului, amplasaţi în zonele de risc, au 
obligaţia să preia datele transmise de staţiile centrele şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi 
hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. 

Realizarea legăturilor şi circulaţia informaţiilor între structurile participante la gestionarea 
situaţiilor de urgentă , se face conform schemei fluxului informational-decizional , anexa nr .1. 
 
 
 
  

 
CAPITOLUL V 

 
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE  

 
 

 Estimarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare  
pentru prevenirea şi gestionarea tipurilor de risc existente 

           în zona de competenţă 
 
 Activitatea de prevenire şi gestionare a tipurilor de risc existente în zona de competenţă se 
desfăşoară astfel: 

- la nivelul judeţului Bacău de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. 
Constantin Ene” al judeţului Bacău prin: 

- Centrul Operaţional Judeţean Bacău; 
- Inspecţia de Prevenire: 

- Serviciul Prevenirea Incendiilor; 
- Serviciul Protecţie Civilă; 

- la nivelul municipiului Bacău prin: 
- compartiment de protecţie civilă; 
- serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

- la nivelul operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al 
protecţiei civile conform H.G. 642/2005: 

- serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 
 

Necesarul de resurse umane necesare activităţilor desfăşurate pentru prevenirea, limitarea şi 
lichidarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, se dimensionează în funcţie de amploarea evenimetului, 
distrugerile şi vieţile omeneşti puse în pericol. În planurile de intervenţie la inundaţii, accident chimic, 
de evacuare şi celelalte tipuri de dezastre, este dimensionat numărul de persoane necesare pentru 
prevenire şi intervenţie. 

Resursele materiale necesare pentru asigurarea unei intervenţii eficiente şi oportune sunt 
asigurate din bugetul local. Situaţia dotării Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bacău 
se regăseşte în Anexa nr.2. 

Resursele financiare sunt prevăzute anual în bugetul local pentru protecţia civilă, ele fiind 
dimensionate în aşa fel încât să acopere necesarul de fonduri pentru asigurarea nevoilor în vederea 
activităţilor de analiză şi acoperire a riscurilor ce s-ar putea produce pe teritoriul administrativ-teritorial 
al municipiului. 
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CAPITOLUL VI 

  
LOGISTICA ACŢIUNILOR 

 
Logistica de protecţie civilă, poate fi definită ca un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se 

desfăşoară în sprijinul indeplinirii atribuţiilor de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. 
În comparaţie cu logistica trupelor pe timp de conflict armat, logistica de protecţie civilă capătă o 

sferă de cuprindere mai largă, determinată de multitudinea atribuţiilor pe care le are de îndeplinit. 
Specific protecţiei civile, logistica trebuie să cuprindă : 

- măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor cu privire la asigurarea prevenirii, protecţiei şi prevenirii 
populaţiei ; 
- măsuri pentru îndeplinirea misiunilor de limitare şi lichidare a urmărilor unor situaţii de urgenţă. 

În logistica de protecţie civilă , având în vedere specificul acesteia, pot fi incluse măsurile care 
privesc : aprovizionarea, transporturile, asigurarea materială şi asigurarea financiară. 

Logistica pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie îşi propune asigurarea tuturor măsurilor şi 
activităţilor din punct de vedere material şi tehnic pentru înlăturarea urmărilor unei situaţii de urgenţă. În 
realizarea logisticii trebuie să se ţină seama de: urmările situaţiei de urgenţă; posibilitatea repetării 
acesteia; gradul de înzestrare a formaţiilor de intervenţie; anotimp şi condiţiile meteorologice; sursele de 
aprovizionare şi dispunerea acestora; căile de comunicaţie. 
 
TERMENI ŞI EXPRESII FOLOSITE 
 
a. situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate 
ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar 
pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de 
resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 
b. amploarea situaţiei de urgenţă - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în 
care sunt ameninţate sau afectate viaţa persoanelor, funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile 
şi interesele comunităţii; 
c. intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare 
a stării de normalitate; 
d. starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de risc care, prin evoluţia 
lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor 
materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 
e. iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei 
situaţii de urgenţă; 
f. starea de alertă - se declară potrivit legislaţiei în vigoare şi se referă la punerea de îndată în aplicare a 
planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor 
situaţiei de urgenţă; 
g. managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de 
factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor 
de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de 
acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; 
h. monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a 
dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, 
evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse 
pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 
i. factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care 
pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 
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j. tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, 
explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, 
instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din 
cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave 
sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot 
fi considerate tipuri de risc în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
k. gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a 
factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, 
înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de 
evenimentele excepţionale respective; 
l. intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate în timp oportun, de către structurile specializate, în 
scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor 
acesteia; 
m. evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii 
unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod 
organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi 
dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi 
valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici. 
n. dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de 
om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate 
şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; 
o. situaţie de protecţie civilă - situaţia generată de iminenţa producerii sau de producerea dezastrelor, a 
conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol 
sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu; 
p. înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau 
producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau 
locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie; 
q. avertizare - aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau 
producerea unor dezastre; 
r. prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea 
producerii unui atac aerian; 
s. alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii 
unor dezastre sau a unui atac aerian; 
t. adăpostire - măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi 
de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor acestora. Adăposturile de protecţie 
civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţie în situaţii specifice, proiectate, executate, dotate şi 
echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor; 
u. asanare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei 
neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională. 

 
 
 
 
 
 
 






