
Primdria Municipiului Piatra Neam!
Biroul Managementul Situafiilor de Urgenli

INFORMARE
privind exercifiul de alarmare publici la cutremur

$edinfa C.L.S.U Piatra Neamf din 04.12.2019

Miercuri, 4 decembrie 2012, in sala de qedinle a Consiliului Local Piatra
Neam!, a avut loc, trcepdnd cu ora 10.00, exerciliul de alarmare publicd avAnd
tema,,Activitatea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenld, Piatr aNeam!
(C.L.S.U) ca urunare a producerii unui cutremur ce afecteazd municipiul Piatra
Neam!". Exerciliul se incadreazdinPlanul de pregdtire in domeniul situaliilor de
urgenld in anul 2019, aprobat de prefectul judelului Neam! prin ordinul nr.
821t9.02.20t9.

La ora stabilitd (10.00), in sala din sediul Primdriei Piatra Neam! au fost
prezenli membrii C.L.S.U, membrii Centrului Operativ cu Activitate Temporard"
(C.O.A.T), precum qi reprezentanfii ISU Neaml (Ll Col. Mitrea Mihai Ciprian -
Prim Adjunct al Inspectorului $ef qi Mr. Bordeiu Paul Marius - Adjunct $ef Centru
Operalional ISU Neam!), in calitate de evaluatori ai exerciliului.

Dupd ce a constatat cd exsitS cvorumul pentru desfiqurarea lucrbrilor,
preqedintele C.L.S.U Piatra Neam!, primarul Dragog Chitic a condus exerciliul care
avea ca scop gestionarea unei potenliale situalii de urgen!6, plec6nd de la
urmdtoarea situalie tacticd,: pe mza municipiului Piatra Neam!, seismul (cu
magnitudinea de 7 grade pe scara Richter) a produs urmdtoarele victime/distrugeri:
pierderi de vieli omeneqti, persoane sinistrate (rdmase frrblocuinfd), persoane
traurnatizate, imobile distruse (sedii de institulii publice gi locuinfe), un pod rutier
distrus, refele de utilitdli afectate.

Membrii C.L.S.U au fbcut propuneripentru limitarea efectelor cutremurului qi
pentru restabilirea stdrii de normalitate. inbazapropunerilor, a fost intocmit planul
de mbsuri urgente qi s-au verificat cu aceastd ocazie resursele umane qi capacitdlile
logisticq necesare implementdrii mdsurilor din plan.

In urma exerciliului s-au tras urmitoarele concluzii:
- majoritateamembrilor C.L.S.U trateazd, cu sim! de rispundere obligaliile

care le revin intr-o situalie de urgen!6
- toli membrii C.L.S.U care au prezentat solulii pentru gestionarea situaliei de

urgenld pe domeniul de competen[d,au ficut dovada cd delin informaliile



necesare qi puterea decizionald pentru intervenlie eficientd"in caz de
dezastru.

- fluxul informafional-decizionalprevdzutin Planul de Analizd qi Acoperire a
Riscurilor pentru municipiul Piatra Neam! este cunoscut de toli factorii
implicali in managementul situaliilor de urgenle (C.L.S.U - C.O.A.T -
experli E.a.)

- in caz;olin care efectele unui dezastru depdgesc cap.acitalite locale de
intervenlie, s-au identificat solulii pentru apelarealarezewele nalionale sau
la capacitdli din alte judele.

- a fost identificatd necesitatea incheierii mai multor contracte de colaborare
cu societdli comerciale care delin resurse umane, echipamente, materiale qi
utilaje ce ar putea susline intervenlia intr-o situalie realdde dezastru.

- exerciliul a fost notat cu,,Foarte Bine" de cdtre evaluatorii exerci{iului.

$ef Birou Intocmit,
Daniel APETREI Insp. Proteclie Civilb
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