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CAPITOLUL I 
 DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

    SECŢIUNEA I. DEFINIŢIE, SCOPURI, OBIECTIVE 
 

DEFINIŢIE: 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul 

judeţului Vaslui, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul acestora. 
 

            SCOPURI: 
 asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 

premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă; 
 crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 

generatoare de situaţii de urgenţă; 
  asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

 
OBIECTIVE: 

 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 a judeţului Vaslui; 

 amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
 alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă. 
 
 

SECŢIUNEA a 2-a. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ANALIZA ŞI ACOPERIREA 
RISCURILOR 
 
   2.1. Acte normative de referinţă 
   Planul de analiză şi acoperire a riscurilor a fost întocmit în baza următoarelor prevederi legale: 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.4, alin. 3; 
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, art. 22; 
- H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de 

urgenţă profesioniste, art.34, alin.2; 
- O.M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a P.A.A.R. şi a 

structurii cadru a P.A.A.R., art.6, alin.1. 
 
  2.2. Structuri organizatorice implicate 
  La întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a P.A.A.R., sunt implicate următoarele instituţii 
şi structuri organizatorice: 

o Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
o Consiliul Judeţean; 
o Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Podul Înalt ” al judeţului Vaslui; 
o Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din toate localităţile judeţului; 
o Consiliile locale; 
o Unităţile M.A.I. şi M.Ap.N. de pe teritoriul judeţului Vaslui; 
o Instituţiile publice şi operatorii economici reprezentaţi în Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă; 
o Alte instituţii publice, operatori economici, organizaţii neguvernamentale care asigură 

funcţii de sprijin în monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, conform H.G. 
2288/2004. 
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   2.3. Responsabilităţile organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu se referă la: 
a. analiza riscurilor, întocmirea, avizarea, aprobarea şi actualizarea P.A.A.R.; 
b. punerea în aplicarea a P.A.A.R. (pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de 

răspuns); 
c. elaborarea procedurilor specifice de intervenţie; 
d. pregătirea forţelor de intervenţie şi a populaţiei; 
e. realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare; 
f. asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în aplicare a 

P.A.A.R.. 
 Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 
judeţul Vaslui, este detaliată în anexa nr. 1, iar atribuţiile acestora sunt înscrise în fişe separate, 
anexa nr. 2. 
 
 

CAPITOLUL II  
 CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 
SECŢIUNEA I. AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF 
 
    a) Suprafaţă, vecinătăţi: 

Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est a ţării. Are drept vecini, la est Republica Moldova, 
graniţa constituind-o râul Prut, la vest judeţele Neamţ, Bacău, Vrancea, la sud judeţul Galaţi şi la 
nord judeţul Iaşi. 

Judeţul Vaslui reprezintă 2,2% din suprafaţa României şi acoperă 5318 kmp, se întinde pe 
cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad, este amplasat în partea de sud şi sud-est a Podişului 
Central Moldovenesc. 

Extremităţile geografice ale judeţului Vaslui sunt următoarele :  
 Sud   – satul Pochidia, comuna Tutova latitudine nordica        – 46000’  
 Nord – satul Protopopesti, comuna Tacuta latitudine nordica  – 46040’ 
 Vest  – satul Vladia, comuna Dragomiresti longitudine estica – 27030’ 
 Est    – satul Saratu, comuna Stanilesti longitudine estica        – 28015’    

Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, judeţul Vaslui are 3 municipii 
(Vaslui, Bîrlad şi Huşi), 2 oraşe (Negreşti şi Murgeni) şi 81 comune cu 449 sate. 
 
    b) Forme de relief, specificităţi, influenţe; 

Relieful este format în întregime din ansambluri de culmi şi văi largi orientate, in majoritatea 
cazurilor, de la nord către sud. 

Principalele unităţi de relief prezente pe teritoriul judeţului Vaslui sunt: 
o Podişul Central Moldovenesc 
o Estul Colinelor Tutovei 
o Dealurile Fălciului 
o Depresiunea Huşi 
o Depresiunea Elan-Săratu (toate acestea sunt subunităţi fizico-geografice ale 

Podişului Bârladului). 
Din punct de vedere al altitudinii, relieful judeţului Vaslui variază între înălţimile cele mai 

mari ce se găsesc în bazinul Racovei (485 m - Dealul Mângaralei, 465 m in Dealul Răzeşti, 461 m in 
Dealul Schitului) şi înălţimea minima de 10 m din lunca Prutului. 

Dispoziţia ordonată a culmilor şi alungirea acestora pe distanţe mari cuprinse între 80 şi 100 
Km, dau reliefului un aspect montan. 

Aspectul general al podişului este de dealuri înalte cu plaiuri uşor ondulate. Spre văile Bârlad 
şi Lohan, Colinele Fălciului se termină prin versanţi abrupţi, modelaţi intens prin procese de 
alunecare şi torenţialitate. În sud culmea se lăţeşte aproape ca un podiş în Colinele Măluşteniului. 
Către Valea Elanului văile torenţiale coboară spre est si sud-est de la 250 m la 100m. 

Între colinele Tutovei si cele ale Fălciului se desfăşoară Culoarul Bârladului (cca 152 km 
lungime) format dintr-o luncă ce se lărgeşte treptat din amonte (1-2 km ) spre aval (3-4 km) şi din 
mai multe niveluri de terase; versanţii, drept in cursul superior şi stâng, în aval de Crasna sunt 
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abrupţi. Cu un şes larg pe teritoriul românesc, Valea Prutului înregistrează cea mai mică valoare 
altimetrică din judeţ (20 m), fiind dominată spre vest de Dealurile Prutului. Albia majoră atinge o 
lăţime de 4 Km şi fiind uşor inundabilă, s-a impus executarea unor lucrări de indiguire şi desecare 
 Relieful actual al judeţului Vaslui este rezultatul interacţiunilor unor factori interni (structura 
geologică si tectonică) şi externi (condiţiile climatice, reţeaua hidrografică, flora, fauna şi activităţile 
umane). 
 
   c) Caracteristicile pedologice ale solului. 

Caracterizat printr-o structură geologică monoclimatică cu înclinarea straturilor spre sud-est, 
în compoziţia petrografică a depozitelor din Podişul Moldovei predomină complexul argilo – nisipos. 

Procesele geomorfologice actuale de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt deosebit de active, 
dintre ele distingându-se alunecările de teren şi activitatea torenţială, la dezvoltarea cărora o mare 
contribuţie o au: 

- pantele versanţilor; 
- natura rocilor care alcătuiesc relieful judeţului;  
- tăierea iraţională a perdelelor de protecţie;  
- răspândirea neuniformă a pădurilor ; 
- distrugerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului. 

 
Sub raport geologic, teritoriul judeţului Vaslui, cuprinde două serii de formaţiuni diferite: 

- fundamental precambrian (prima eră din istoria pământului), care constituie cele mai vechi 
depozite din ţara noastră, acoperit cu un pachet de strate sedimentare vechi, paleozoice şi 
mezozoice, dintre care ultimul apare la suprafaţă în valea Prutului; 

- depuneri sedimentare ale neogenului (a doua perioadă a neozoiculuii, care cuprind cea mai 
mare întindere a judeţului, fiind acoperite cu o cuvertură subţire de formaţiuni cuaternare.  
Raionarea geotehnică s-a făcut în funcţie de structura geologică a formaţiunii acoperitoare şi a 

caracteristicilor fizico-mecanice ale stratificaţiei terenurilor respective. 
Depozitele loessoide (rocă argiloasă fertilă) de categoria A, împreună cu depozitele loessoide 

de categoria B, alcătuiesc aprox. 60% din suprafaţa judeţului Vaslui. Depozitele loessoide de 
categoria A au cea mai mare răspândire şi granulometric sunt alcătuite din: prafuri, prafuri argiloase, 
prafuri nisipoase şi argile prăfoase, gălbui, uscate, cu macropori vizibili, de consistenţă tare, 
plasticitate mijlocie şi mare, de compresibilitate medie şi mare, cu mici concreţiuni calcaroase şi sunt 
întâlnite în zonele municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti. 

Grosimea depozitelor loessoide de categoria A este de la 5,50 până la 14 m, sub care apare un 
strat de nisip gălbui, uscat, cu îndesare medie, de granulaţie fină la mijlocie, uneori cu fragmente 
fosilifere. 

Loessurile de categoria B, cuprind zonele din partea nordică a municipiului Vaslui, nord-
vestul municipiului Huşi -  zona Corni şi partea de sud-vest a municipiului Bârlad – zona Dealul 
Cimitirului. Granulometric, acestea sunt constituite din: prafuri, prafuri argiloase, prafuri nisipoase 
argiloase şi argile prăfoase. 

Grosimea depozitelor loessoide de categoria B este de 14-16 m şi suferă tasări sub acţiunea 
sarcinii geologice. Nivelul hidrostatic apare în jurul cotei de -16-18 m. 

Roca de bază ce apare în jurul cotei de 8-9 m, este reprezentată de argilă marnoasă cenuşie 
bassarabiană şi este întâlnită în zona municipiilor Vaslui (partea de nord-vest Castelul de apă Delea, 
partea de sud-est zona istorică, municipiul Huşi (pe zonele mai înalte, neerodate în timp şi constituite 
litologic din argile şi argile grase gălbui-cenuşii, compacte, incompresibile şi nisipuri). 

Zonele cu depozite aluvionale sunt întâlnite în albiile majore ale râului Bârlad, Vasluieţ şi 
Racova, pe circa 85% din intravilanul municipiului Bârlad, fiind reprezentate litologic prin argile 
mâloase, negricioase, praf argilos cafeniu, argilă prăfoasă cafenie, nisip prăfos saturat, nisip argilos şi 
nisip fin inundat. 

Depozitele sedimentare păstrează caracterul specific de platformă monoclinate 
(cvasiorizontale). 



Nesecret 
6 din 268 

 

 
UTILIZAREA SOLULUI : 
În judeţul Vaslui, solul este utilizat astfel: 

- suprafaţă împădurită = 16%; 
- suprafaţă arabilă = 58% ; 
- suprafaţă cultivată cu viţă de vie = 12% ; 
- suprafaţă cultivată cu livezi = 6% ; 
- suprafaţă acoperită cu păşuni = 8% 

 
 
SECŢIUNEA a 2-a. CARACTERISTICI CLIMATICE 
 
 a) Regimul climatic, specificităţi, influenţe; 

Pe teritoriul judeţului Vaslui clima este temperat continentală, întâlnindu-se mase de aer post 
– tropical care provoacă precipitaţiile de la sfârşitul primăverii şi inceputul verii, mase de aer rece de 
origine siberiană, care provoacă gerurile aspre şi de lungă durată din timpul iernii, dar şi mase de aer 
cald si uscat din Asia Centrală si Asia Mică, ce dau veri foarte calde şi secetoase. 
 Primăverile şi începuturile de vară răcoroase, sunt date de ciclonii termici atlantici.
 Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud variind între 7.50 C şi 9.50 C . În luna 
cea mai călduroasă, iulie, valorile medii anuale se încadrează între 180C şi 210C, iar in cea mai 
răcoroasă, ianuarie, între –40C la Vaslui şi 3.50C la Bârlad . 
 Extremele termice se încadrează la Vaslui între –32.60C şi +390C. 
 Îngheţul se produce după 15 octombrie si se termina dupa 15 aprilie. 
 
  b) Regimul precipitaţiilor - cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate 
- vârfuri istorice: 

Precipitaţiile au o răspândire inegală, înregistrându-se cantităţi medii multianuale de 500-600 
mm (Vaslui –570 mm, Bârlad – 474 mm, Negreşti – 534 mm , fiind însă şi ani când se depăşesc 
aceste valori). 
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            Cele mai multe precipitaţii cad în timpul călduros (lunile mai, iunie, iulie – peste 35%) iar 
cele mai puţine în februarie – martie – 15 % . 
 Specific precipitaţiilor lichide este caracterul torenţial al acestora, fapt ce provoacă viituri cu 
efecte importante asupra albiilor cursurilor de apă. 
 Versanţii de pe cursurile mijlocii şi inferioare ale principalelor râuri din judeţ sunt în 
majoritate despăduriţi, excepţie făcând râurile Bârlad în zona Bălteni, Crasna, Racova zona Vaslui şi 
Lohan zona Creţeşti; această situaţie favorizează declanşarea proceselor erozionale de formare a 
ogaselor şi ravenelor pe versanţi, la dezvoltarea cărora o contribuţie însemnată o are şi factorul uman 
prin: 
  -  tăierea iraţională a pădurilor şi perdelelor de protecţie; 
  - distrugerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului; 
  - efectuarea arăturilor perpendicular pe curba de nivel; 
 Astfel, au crescut viteza de scurgere şi puterea de erodare a apelor meteorice, precum şi 
volumul de material solid transportat de acestea, producându-se în acest fel inundarea unor localităţi 
şi colmatarea albiilor cursurilor de apă şi a lacurilor de acumulare. 
 Acest fenomen impune cu stringentă, înfiinţarea perdelelor de protectie pe versanţii 
acumulărilor Soleşti, Puşcaşi, Mînjeşti, Ripa Albastră, Cuibul Vulturilor şi Poşta Elan, pentru 
reducerea procesului de colmatare a lacurilor. 
 Zonele despădurite în care se produc scurgeri de pe versanţi, se află în majoritatea bazinelor 
hidrografice ale cursurilor de apă din judeţ, astfel: 
 
Nr.crt. Curs de apa Zone despădurite Localităţi ( obiective ) afectate 

0 1 2 3 
a.            A. B.H.PRUT 

1. Prut versant drept - Râsesti, Ghermanesti – com.Drinceni 
- Stanilesti 
- Lunca Banului 

2. Elan versant stâng  
versant drept 

- Acumulare Posta Elan 
- Hurdugi – com.D.Cantemir 
- Gagesti 
- Rai – com.Murgeni 

3. Mihona versant stâng  
versant drept 

- Murgeni 

4. Epureni versant stâng  
versant drept 

- Epureni 

b.            A. B.H.BÂRLAD 
1. Buda versant stâng   

versant drept 
- Osesti 
- Delesti 
- Balteni 

2. Birlad versant stâng   
versant drept 

- Bacesti 
- Dumesti 
- Stefan cel Mare 

3. Vasluiet versant stâng   
versant drept 

- Acumulare Solesti 
- Solesti 
- Moara Domneasca – com.Valeni 
- Muntenii de Sus – com.Tanacu 

4. Racova versant stâng   
versant drept 

- Acumulare Puscasi 
- Pungesti 
- Armasoaia – com.Pungesti 
- Ivanesti 
- Poienesti 

5. Crasna versant stâng   
versant drept 

- Acumulare Minjesti 
- Tatarani 
- Vinetesti – com.Oltenesti 

6. Simila versant stâng   
versant drept 

- Acumulare Rapa Albastra 
- Alexandru Vlahuta 
- BacaNi  

7. Tutova versant stâng   
versant drept 

- Acumulare Cuibul Vulturilor 
- Dragomiresti 
- Puiesti 
- Tutova 

 



Nesecret 
8 din 268 

 

Precipitaţii atmosferice 
Regimul pluviometric exprimă un climat continental cu variaţii mari în timp şi spaţiu, 

diferenţa anuală de precipitaţii fiind între staţiile Negreşti şi Vaslui de 61.0 l/mp datorită condiţiilor 
geografice şi de expunerea în calea maselor de aer umed. 

Luna iunie este cea mai ploioasă din an, iar februarie cea mai săracă în precipitaţii, cantitatea 
din această lună fiind de 3-4 ori mai mică decât în luna iunie. 

  
Tabel cu precipitaţiile atmosferice medii lunare şi anuale (l/mp) 

 
Luna Staţia Nr. 

ani I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Total 

Vaslui 78 33.1 30.3 33,7 51.1 61.6 81.7 59.7 59.2 45.2 43.5 35.7 35.4 570.2 
Bârlad 78 26.6 23.8 25.9 38.1 52.8 73.4 53.6 46.8 39.5 33.5 32.2 28.0 474.2 
Negreşti 43 21.0 21.4 23.4 39.7 53.1 86.9 77.1 55.6 44.6 31.3 29.9 24.5 509.4 

               
Tabel cu precipitaţii atmosferice maxime în 24 ore 

Vaslui Bârlad Negreşti 
Luna Maxima în 

24 ore Anul Maxima în 
24 ore Anul Maxima în 

24 ore Anul 

I 23.8 1979 36.9 1984 23.4 1961 
II 75.3 2006 55.1 2006 15.4 1984 
III 38.2 1992 33.4 1992 23.0 1992 
IV 61.0 1976 46.6 1978 37.5 1979 
V 49.8 1975 53.7 2002 43.7 2013 
VI 65.2 1965 72.6 1984 53.6 2013 
VII 52.6 2003 81.3 1971 86.9 1991 
VIII 88.0 1972 86.4 1968 91.4 1972 
IX 58.6 1981 39.5 1964 63.8 1981 
X 55.6 1998 62.6 1992 47.4 1998 
XI 34.4 2000 42.2 2009 35.2 2012 
XII 32.5 1997 45.5 1982 26.2 1993 

 
Analizând intensitatea maximă a ploilor se poate spune că cele mai mari valori sunt 

înregistrate în perioada caldă a anului când, gradul de torenţialitate a precipitaţiilor este maxim. 
 

Tabel cu intensităţi maxime ale precipitaţiilor atmosferice înregistrate 
 

Staţia Durata(ore) Cantitate Maxima Anul 
Negreşti  2.00 37.0 2.38 1998 
Vaslui 1.25 36.6 4.00 1999 
Bârlad 1.18 24.4 2.50 1998 

 
Tabel numărul mediu al zilelor cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm 

 
Luna Negreşti Vaslui Bârlad 

I 7.5 7.1 7.9 
II 6.7 6.9 6.8 
III 7.2 6.8 7.8 
IV 7.4 7.1 7.8 
V 9.3 8.9 9,8 
VI 10.2 10.1 10.4 
VII 7.9 7.7 8.0 
VIII 6.8 7.0 6.6 
IX 5.7 5.9 5.4 
X 6.3 6.4 6.4 
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Luna Negreşti Vaslui Bârlad 
XI 7.1 7.0 7.2 
XII 7.6 7.4 8.0 

Anual 82.5 88.3 92.1 
 
 
Deşi media multianuală este de 500 – 600 mm, pe teritoriul judeţului Vaslui s-au produs şi 

ploi abundente în averse, ale căror cantităţi au însumat peste 100 l /mp, la următoarele posturi 
pluviometrice: 

 
Cantitati (l / mp) 

Nr. 
crt. 

Postul 
pluviometric 27-29.08 

2004 
28 .04 – 09.05 

2005 

 
11-12.08 

2006 
 

 
05-06.09 

2007 
 

 
21.04 - 30.05. 

2008 
 

 
24  - 25.07 

2009 
 

22.06-26.08 
2010 

21.05 - 14.06 
2013 

B.H. BIRLAD 
1. Băcesti - 116,3 64.,2 - 93,8 78,7 257,2 160.8 
2. Puşcasi 42,0 130,7 35,8 - - - 190,6 143.3 
3. Satu – Nou - 137,5 - - - 62,2 114,0 117.8 
4. Codăeşti 26,4 134,9 19,0 - 72,4 - 151,9 122.4 
5. Soleşti 16,8 106,2 19,2 - - - 147,1 112.2 
6. Vineteşti - 106,9 122,8 - - - 201,7 111.7 
7. Minjeşti 30,5 98,5 23,1 - - - 168,1 119.3 
8. Floreşti - 85,0 - - 65,7 - - - 
9. Băcani 54,0 84,2 44,5 80,5 58,6 - 170,9 124.8 

10. Râpa 
Albastră 36,0 69,2 49,5 65,8 58,8 - 136,2 99.5 

11. Bârlad hidro 68,0 63,8 43,4 57,7 50,1 - 152,8 - 
12. Vaslui hidro 21,0 122,4 51,3 - - - 200,0 148.1 
13. Puieşti - 85,2 23,3 71,5 50,4 - 247,7 139.4 
14. Cuibul 

Vulturilor - 87,0 42,5 114,2 64,9 - 194,3 158 

15. Roşiesti 
Gara - 61,4 54,6 - 52,9 - 132,4 90.3 

16. Trohan 61,7 189,5 43,2 - 80,9 - 242,6 161.6 
17. Oprişita 64,5 90,3 30,8 - 72,5 - 207,5 189.6 
18. Gîrceni 66,7 135,0 - - - - - - 
19. Maraşeni 43,7 105,9 31,0 - 50,0 - 309,6 136.6 
20. Pungeşti 35,2 145,2 39,0 - 78,9 - 196,3 - 
21. Dumeşti - 121,7 44,0 - 86,5 77,8 233,3 170.7 
22. Tibana - 134,9 - - - 88,6 - 112.6 
23. Frenciugi - 123,3 - - - 104,1 128,3 111.9 
24. Lipova - 135,9 - - - - 270,9 191.3 
25. Plopana - 140,1 34,4 - - - 175,9 156.3 
26. Delea - 132,0 48,0 - 50,6 - 291,5 165.5 
27 Tutova - - 94,1 171,0 57,1 - 146,9 121.5 
28 Pogonesti - - 74,1 186,9 73,8 - 227,8 174.3 
29 Rosiesti 

acumulare - - 66,0 - - - 124,7 84.3 

30 Bogdana  - - 62,6 - - - - - 
31 Curteni - - 58,1 - - - 197,6 122.2 
32 Gherghesti - - 47,9 - 88,6 - - - 
33 Negresti - - 43,5 - 66,1 52,2 198,9 142.9 
34 Bacauani - - 42,4 - 57,4 - 158,2 114.6 
35 Pereschiv - - - 151,3 - - 158,3 200.1 
36 Buhaiesti - - - - 66,2 64,5 169,5 172.4 
37 Radeni - - - - 63,0 - 257,2 127.8 
38 Stefan cel 

Mare - - - - 56,7 - 276,4 136.6 

39 Tungujei - - - - - 99,1 - 81.9 
40 Danesti - - - - - 89,1 - - 
41 Craiesti - - - - - 82,0 - 151.4 
42 Cazanesti - - - - - 56,6 148,6 128.5 
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Cantitati (l / mp) 

Nr. 
crt. 

Postul 
pluviometric 27-29.08 

2004 
28 .04 – 09.05 

2005 

 
11-12.08 

2006 
 

 
05-06.09 

2007 
 

 
21.04 - 30.05. 

2008 
 

 
24  - 25.07 

2009 
 

22.06-26.08 
2010 

21.05 - 14.06 
2013 

B.H. PRUT 
1. Drinceni 23,6 98,3 41,5 - 61,2 - 174,9 90.1 
2. Bumbata - 74,5 - - - - 130,3 89.8 
3 Posta Elan 55,0 68,4 25,4 - - - 192,8 77.8 
4 Murgeni - 48,0 14,6 - - - 184,9 159.6 
5 Husi - 55,3 35,4 - - 69,7 - 94.4 
6 D.Cantemir - 95,8 29,0 - - - 157,0 100 
7. Vutcani - - - - - - - - 
8. Broscosesti - - - - 74,8 - 86,7 147.2 
9 Berezeni - - - - - - 121,3 105.8 

10 Cârja - - - - - - 146,8 77 
11 Fălciu - - - - - - 188,4 159.1 

Regimul precipitaţiilor la nivelul judeţului Vaslui a avut următoarele valori extreme: 
- în anul 1972  – 850 litri/lună, (valori maxime); 
- în anul  1986 – 299  litri /lună, (valori minime). 

 Aversele de ploaie abundente, căzute pe teritoriul judeţului au determinat creşteri de debite pe 
principalele râuri din judeţ.  

Astfel, la principalele staţii hidrometrice s-au înregistrat următoarele debite maxime istorice: 
Debite maxime Nr. 

crt 
Raul Statia 

hidrometrica Q (mc) Data 
Observatii 

1. Barlad S.H. Bacesti 164,0 17.07.1970 - 
2. Barlad S.H. Negresti 390,0 19.06.1985 - 
3. Barlad S.H. Vaslui 316,0 10.04.1979 - 
4. Barlad S.H. Barlad 380,0 15.07.1969 - 
5. Durduc S.H. Frenciugi 89,0 27.05.1991 intr.ac Cazanesti 
6. Rebricea S.H. Ratesu Cuzei 21,2 08.05.2005 - 
7. Racova S.H. Oprisita 17,6 29.07.2002 intr. ac. Puscasi 
8. Vasluiet S.H. Codaiesti 222,0 19.06.1985 intr.ac. Solesti 
9. Dobrovat S.H. Codaiesti 47,1 27.05.1991 - 
10. Crasna S.H. Vinetesti 87,4 29.03.1969 intr. ac.Manjesti 
11 Simila S.H. Bacani 125 23.06.1999 intr.ac.Rp.Albastra 
12. Tutova S.H. Radeni 97,5 07.05.1981 - 
13. Tutova S.H. Puiesti 84,0 08.05.2005 intr.ac.Cb.Vulturilor 
14. Tutova SH Pogonesti 83,3 05.09.2007 - 
15. Pereschiv SH Fichitesti I 152,0 05.09.2007 intr. ac. Pereschiv 
16. Prut S.H. Dranceni 997 21.07.1969 - 
17. Prut S.H. Falciu 989 23.07.1969 - 
18. Elan S.H. Murgeni 55,6 24.06.1999 - 

 
      Debitele înregistrate pe râuri în decursul timpului au determinat creşterea nivelurilor in 
acumulări şi înregistrarea unor maxime istorice, astfel : 

Debite max. 
in sectiunea 

barajului 
( mc/s ) 

Nivel de 
dimensionare 

( m ) 

Nivel de 
verificare 

( m ) 

Maxim istoric 
inregistrat 

 
 

Nr. 
crt 

(b) Acumularea 
Riul 

Asig 
% Q Asig 

% 
H 

(m) 
Asig 
% 

H 
(m) 

H 
(m) Data 

0.1 350 1 136,40 0.1 138.16 136,14 20.06.1985 
1 190 

1. Ac. Cazanesti 
-riul Durduc 

5 107 
      

0.1 500 1 118,00 
 

0.1 119.18 117,10 24.06.1985 2. Ac. Puscasi 
-riul Racova 1 265       
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Debite max. 
in sectiunea 

barajului 
( mc/s ) 

Nivel de 
dimensionare 

( m ) 

Nivel de 
verificare 

( m ) 

Maxim istoric 
inregistrat 

 
 

Nr. 
crt 

(b) Acumularea 
Riul 

Asig 
% Q Asig 

% 
H 

(m) 
Asig 
% 

H 
(m) 

H 
(m) Data 

0.1 600 1 122,15 0.1 123,85 121,48 26.06.1985 
1 250 
5 132 

3. 
Ac. Solesti 
-riul Vasluiet 

10 94 

 
 

 
0.1 625 1 104,00 0.1 105,80 101,47 07.06.1988 
1 275 

4. Manjesti 
-riul Crasna 

10 115 
 

 
0.1 455 1 85.20 0.1 86,40 83,43 04.06.1988 
1 240 
5 136 

5. 
Ac. Rp.Albastra 
-riul Simila 

10 100 

 

0.1 480 1 100,24 0.1 101,85 99.42 07.06.1988 6. Ac. Cb.Vulturilor 
-riul Tutova 1 290  

 
c) Temperaturi - lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice; 
Judeţul Vaslui se încadrează într-un continentarism termic moderat, dar şi cu nuanţe excesive 

în unele perioade. Temperaturile medii lunare au un mers crescător atingând valoarea maximă în luna 
iulie, după care coboară lună de lună până în ianuarie, când se înregistreză cea mai mică temperatură. 

0.1 94 1 126.95 0.1 129.00 121.7 1999 
1 50 
5 28 

7. 
Ac Delea 
-riul Delea 

10 21 

 

1 92.5 5 173.61 1 174.5 172.8 1991 
3 63.4 
5 52.3 

8. 
Ac. Craiesti 
-riul Ris 

10 38.6 

 

1 87 5 96.50 1 96.84 95.64 1991 
2 69 
3 60 
5 49.2 

9. 

Ac. Trohan 
- riul Racova 

10 36.4 

 

0.5 96 2 186.75 0.5 187.15 185.4 1996 
1 75.2 
2 62.5 

10. 
Ac. Pungesti 
- riul Girceneanca 

5 44.2 

 

0.1 358 1 94.01 0.1 95.35 93.24 23.06.199
9 

1 190 
5 107 

 
11. Ac. Pereschiv 

- riul Pereschiv 

10 80 

 

1 69.3 5 146.10 1 146.7 146.4 1999 
5 37.9 

 
12. Ac Rosiesti 

- riul Idriciu 
10 27.5 

 

0.1 455 1 85.20 0.1 86.40 83.43 04.06. 
1988 

1 240 

 
13. Ac. Rapa Albastra 

- riul Simila 
5 136 

 

0,5 225 5 76,45 1 77,23 75,47 17.03. 
2006 

1 183 

14. 
Ac. Posta Elan 
-raul Elan 

5 103 
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Comparând valorile medii lunare de primăvară şi toamnă se constată o asemănare, curba 
ascendentă specifică primei etape apare ca reversul celei de a doua. 

 
Luna Staţia Nr. 

ani I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Media  

Vaslui 88 3.9 1.9 2.8 9.7 15.5 19.0 20.9 20.1 15.7 9.8 4.1 -1.0 9.2 
Bârlad 83 3.5 1.6 3.4 10.2 15.9 19.6 21.5 20.9 16.4 10.4 4.6 -0.7 9.8 
Negreşti 32 4.0 1.8 3.0 9.2 15.3 18.7 20.1 19.3 13.1 9.4 3.3 -0.7 8.7 

 
Trecerea de la perioada rece la cea caldă şi invers se face prin salturi de 5-6 grade într-un sens 

sau celălalt. 
Temperatura  maximă în anul 2000  a fost de + 39.1 0 C ; 
Temperatura  minimă în anul 1963 a fost de minus  - 31.8 0 C ; 
Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, variind între 7,50 C şi 9.50 C. 
Vântul 
Din punct de vedere al mişcării aerului pe orizontală, în judeţul Vaslui au fost înregistrate 

valori maxime  ale vantului de 22.2 m/s. 
 

Tabel cu viteza medie lunară a vântului (m/s) în perioada 2004-2013 
 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 
Vaslui 2.4 2.8 3.0 2.8 2.6 2.6 2.1 2.0 2.1 2.1 2.7 2.6 2.5 
Bârlad 2.9 2.9 3.9 3.7 2.9 2.8 2.6 2.7 2.8 2.6 3.0 3.0 3.0 

Negreşti 2.0 2.0 2.4 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.4 1.3 1.6 1.4 1.7 
 
Analizând datele din tabel se constată că vântul a avut cea mai mare viteză medie la începutul 

primăverii, iar cea mai mică la sfârşitul verii. 
Analizând repartiţia vitezei medii a vântului se poate afirma că aceasta scade de la estul la 

vestul judeţului, cele mai mari viteze ale vântului înregistrându-se în culoarul Prutului, iar cele mai 
mici în zona oraşului Negreşti. 

Trebuie menţionat faptul că atunci când vântul este canalizat de văi şi forme de relief, cum 
este la confluenţa văilor Lohanului cu Bârlad în punctul Crasna, vântul poate atinge în unele perioade 
viteze şi mai mari. 

Tabel cu frecvenţa şi viteza medie a vântului pe direcţii (2004-2013) 
 

Staţia N NE E SE S SV V NV calm
Frecvenţa(%) 17.1 4.8 9.0 16.5 4.1 1.3 3.7 22.0 21.7 Vaslui Viteza (m/s) 3.3 2.0 2.1 3.3 3.5 2.5 3.1 3.6  
Frecvenţa(%) 18.8 2.6 0.9 3.3 9.9 19.4 4.4 18.9 21.9 Bârlad Viteza (m/s) 4.2 3.3 3.0 3.7 3.7 3.0 2.9 4.2  
Frecvenţa(%) 9.2 1.4 1.4 14.0 5.6 1.2 6.5 19.6 41.3 Negreşti Viteza (m/s) 4.8 3.5 3.5 3.5 4.0 4.2 3.0 4.3  

 
    d) Fenomene meteorologice extreme: 
 Pe teritoriul judeţului Vaslui, se manifestă frecvent furtuni puternice, în mod deosebit în 
lunile iunie - iulie şi ianuarie - februarie, având drept efecte: 

a) pe timp de vară (sunt însoţite şi de grindină): 
 distrugerea culturilor agricole; 
 distrugerea acoperişurilor locuinţelor; 
 inundaţii datorate scurgerii de pe versanţi; 
 avarierea reţelelor de utilităţi publice; 

b) pe timp de iarnă (sunt însoţite şi de viscol); 
 blocarea arterelor de circulaţie ; 
 eşecul utilităţilor publice; 
 favorizarea producerii accidentelor de circulaţie. 

Zonele predispuse frecvent acestor manifestări sunt: 
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- Dragomireşti - Ştefan cel Mare 
- Negreşti - Codăieşti 
- Tăcuta - Roşieşti 
- Deleni - Vutcani 
- Iana - Puieşti 
- Bogdăniţa - Bogdăneşti 
- Coroieşti  

  
Pe teritoriul judeţului Vaslui nu s-au manifestat până în prezent fenomene meteo periculoase 

care să fie încadrate la categoria tornade. 
 

SECŢIUNEA a 3-a. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 
 
    a) Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate - vârfuri istorice; 

Sub aspect hidrografic, teritoriul judeţului Vaslui aparţine bazinului râului Prut, care 
colectează afluenţii din partea de est şi sud-est, şi bazinului râului Siret, din care râul Bârlad  
drenează cea mai mare suprafaţă a judeţului (peste 2/3). 

 
Râul Bârlad, afluentul Siretului izvorăşte din apropierea Curmăturii, pe Valea Ursului, la o 

altitudine de 370 m şi are o pantă medie de la izvoare la vărsare de 1.38 %.  
Principalele caracteristici generale ale Bârladului sunt:  
 - suprafaţa bazinului hidrografic 7.220 kmp;  
 - lungimea cursului de apă 207 km;  
 - debitul mediu multianual la intrarea în judeţ este de 0,2 mc/s şi de 6,9 mc/s la ieşire, un 
aport important de debit fiind al Vasluiului (1,1 mc/s), Crasnei (0,65 mc/s), Tutovei (0,9 mc/s). 
 Râul Bârlad primeşte o seamă de afluenţi, ca:  

 Garboreta  (S = 201 kmp, L = 23 km); 
 Sacovăţ  (S = 314 kmp, L = 54 km); 
 Stavnic  (S = 212 kmp, L = 46 km); 
 Rebricea  (S = 158 kmp, L = 27 km); 
 Vaslui       (S =692 kmp, L = 81 km); 
 Crasna  (S = 527 kmp, L = 61 km) 
 Jărovăţ  (S = 152 kmp, L = 29 km) 
 Stemnic  (S = 150 kmp, L = 32 km) 
 Racova  (S = 329 kmp, L = 49 km) 
 Simila              (S =267 kmp, L = 44 km) 
 Tutova  (S = 687 kmp, L = 86 km). 

Afluenţii principali pe partea stângă sunt Sacovăţ, Durduc, Rebricea, Vasluieţ, Crasna, 
Jarovăţ şi pe partea dreapta Buda, Racova, Simila şi Tutova.  

 
Râul Prut izvorăşte de pe versantul NE al Muntelui Cernahora (Ucraina) şi are la vărsarea în 

fluviul Dunărea o suprafaţă totală de bazin de 28.396 kmp şi o lungime de 953 km. La intrarea în 
judeţ, imediat în amonte de sistemul hidrografic Drânceni, totalizează o suprafaţă de bazin de 22.630 
kmp şi o lungime de 675 km, iar la ieşire, în amonte de vărsarea râului Elan, o suprafaţă de bazin de 
25.768 kmp şi o lungime de 846 km.  

 
Principalele caracteristici ale Prutului (în ansamblu) sunt:  

 - suprafaţa bazinului hidrografic 10.990 kmp; 
 - lungimea cursului de apă 742 km;  

- debitul mediu multianual la intrarea în judeţul Vaslui este de 104 mc/s şi de 107 mc/s la 
ieşire, aportul afluenţilor fiind redus.  

 Principalii afluenţi sunt:  
 Pruteţ  (S = 350 kmp, L = 40 km) 
 Sărata  (S = 236 kmp, L = 30 km) 
 Elan  (S = 606 kmp, L = 73 km). 
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  Sistemul de Gospodarirea Apelor Vaslui, ca subunitate a DA Prut Iaşi, administrează 
integral apele din judeţul Vaslui şi parţial din judeţele Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vrancea în bazinele 
hidrografice ale râurilor Prut şi Barlad pe o suprafaţă totală de 5606 kmp (1520 kmp în B.H.Prut, 
4086 kmp în B.H.Bârlad). 
           Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este de 2329km (806 km in 
B.H.Prut, 1523km in B.H.Barlad). Principalele cursuri de apa codificate sunt: 
 

- Prut 174 km - Elan 73 km 
- Barlad 149 km - Crasna 61 km 
- Tutova 86 km - Racova 49 km 
- Vaslui 81 km - Simila 44 km 

 
     b) Bazinele hidrografice, lacurile de acumulare - suprafeţe, volume; 
În judeţul Vaslui există un număr de 16 acumulări  cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, din care: 
 - 14 acumulari permanente   - Wtot. = 277,581mil. Mc 
              - Waten. =207,150 mil. mc 
 - 2 acumulari nepermanente - Wtot. = 30,050 mil. Mc 
              - Waten. = 30,050 mil. mc 
 Pe teritoriul judeţului Vaslui există un număr de 76 acumulări cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor şi iazuri piscicole, aflate în administrarea a diferiţi deţinători, conform tabelului de mai 
jos: 
 

Suprafata 
(ha) 

Volum 
(mii mc) Nr. 

Crt 
 

Denumire 
 

Cursul de apa 

Lung 
coron 
(m) 

H baraj (m) 
l 

cor 
(m) Total NNR Total NNR 

BAZINUL HIDROGRAFIC AL RAULUI BARLAD 
1.1 Tacuta* 323.0 10.5 4.5 81 42,0 2700 901 
1.2 Rediu Galian II* 

 
Rediu 370.0 9.5 4.5 112 84.5 3760 1.962 

1.3 Moara Domneasca* 319.0 7.0 3.0 50 34.0 1800 634 

1.4 Feresti* 

 
Ferestilor 

 149.0 6.0 3.0 28.5 9.6 1660 270 

1.5 Corodesti* Studinet 220.0 10.0 5.0 22.4 15.7 880 560 
1.6 Dumesti* Gaureni 305.0 9.0 4.5 29 20.16 880 647 
1.7 Baltati I 110.0 4.0 3.0 - - - - 
1.8 Baltati II 200.0 4.0 3.0 - - - - 
1.9 Baltati III 

Baltati 
 

150.0 4.0 3.0 - - - - 
1.10 Alexesti* 300.0 3.0 4.0 13.6 9.41 130 90 
1.11 Negresti I* 290.0 5.0 4.0 62.0 42.53 700 480 
1.12 Negresti II* 290.0 3.0 3.5 9.09 9.09 149 149 
1.13 Negresti III* 

Velna 

420.0 6.0 4.0 39.72 29.56 860 640 
1.14 Mantu I* Gugu 110.0 4.5 7.0 87.58 51.27 820 480 
1.15 Mantu II* 90.0 3.8 3.0 4.0 2.4 20 12 
1.16 Mantu III* 100.0 6.5 6.0 17.85 13.39 240 180 
1.17 Mantu IV* 130.0 4.5 3.0 7.94 5.78 110 80 
1.18 Mantu V* 130.0 4.0 3.0 12.35 9.10 190 140 
1.19 Stroiesti* 110.0 7.0 4.0 10,00 8,00 240 180 
1.20 Blagesti 

Blagesti 

200.0 3.0 5.0 - - - - 
1.21 Chitoc II 80.0 4.0 3.0 - - - - 
1.22 Lipovat 146.0 9.0 4.5 23.0 17.0 230 170 
1.23 Chitoc I 

Chitoc 
 270.0 6.0 3.0 14.0 14.0 85 85 

1.24 Floresti I* 110.0 6.0 3.5 - - - - 
1.25 Floresti II* 150.0 7.0 5.0 2.27 1.5 68 45 
1.26 Floresti III* 

Simila 
70.0 4.5 4.0 - - - - 

1.27 Buda 200.0 4.0 4.0 - - - - 
1.28 Morareni* 220.0 4.0 3.0 7.0 4.0 70 30 
1.29 Al. Vlahuta I* 70.0 2.0 3.0 6.49 6.49 14 14 
1.30 Al Vlahuta II* 120.0 3.0 3.5 18.31 13.26 290 210 
1.31 Al Vlahuta III* 

Simila 
 

80.0 5.0 4.5 18.51 16.86 370 337 
1.32 Deleni* Ghilahoi 300.0 11.0 7.0 5.16 4.0 1110 860 
1.33 Docaneasa* Torent Risipa 100.0 5.0 4.5 4.45 2.0 78 35 
1.34 Elesteu Iezer* Tutova 2000,0 2.5 5.0 54 54.0 150 150 
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Suprafata 
(ha) 

Volum 
(mii mc) Nr. 

Crt 
 

Denumire 
 

Cursul de apa 

Lung 
coron 
(m) 

H baraj (m) 
l 

cor 
(m) Total NNR Total NNR 

1.35 Eestee Iana I,II,III* Tutova – laterale 8500.0 2.5 3.5 70 70.0 910 910 

1.36 Eleste Rediu Galian* 
I,II,III Rediu 3.600,0 3.0 3.5 17.0 17.0 230 230 

1.37 Dumbrava* Garbovat 200.0 7.0 4.5 6.53 4.0 98 60 
1.38 Topu& 150.0 10.0 5.0 13.57 10.0 380 280 
1.39 Bahna I* 

Burghina 
 295.0 6.0 3.5 10.3 9.0 320 280 

1.40 Tabalaesti I* 100.0 4.0 5.0 7.2 6.0 120 100 
1.41 Tabalaesti II* 150.0 6.0 4.0 10.7 8.0 200 150 
1.42 Tabalaesti IV* 240.0 2.5 4.0 - - - - 
1.43 Botesti I 150.0 9.0 4.0 - - - - 
1.44 Botesti II 

Ganesti 
 

150.0 5.0 4.0 - - - - 

1.45 Tabalaesti III* Valea 
Mandrestilor 160.0 6.0 4.5 - - - - 

1.46 Delea* Delea 185.0 3.0  8.4 7.0 120 100 
1.47 Lohan* Lohan 185.0 8.0 3.5  6.0 140 100 
1.48 Zapodeni Telejna 130. 6.0 3.5 - - - - 
1.49 Buznoaia Telejna 50.0 4.0 4.0 - - - - 
1.50 Fundu Vaii Micestilor 125.0 7.0 3.5 - - - - 
1.51 Odaia Bursucani Torent Izvoare 50.0 5.0 3.0 - - - - 
1.52 Gradina I 80.0 3.5 3.0 4.0 3.0 38 28 
1.53 Gradina II Torent Gradina 80.0 3.5 3.0 4.3 3.0 20 14 

BAZINUL HIDROGRAFIC AL RAULUI PRUT 
2.1. Stanilesti (polder)* Prutet 135.0 3.5 3.0 29 17.0 360 - 
2.2 Budu* Torent Budu 195.0 9.60 5.0 22 4.0 620 - 
2.3 Musata* Musata 398.0 10.5 5.0 79 39.0 2000 - 
2.4 Voloseni* Torent Voloseni 242.0 9.25 5.0 14 4.3 370 - 
2.5 Soparleni* Soparleni 473.0 7.0 4.5 42 16.0 1.120 - 
2.6 Sarata* Sarata 447.0 10.4 5.5 165 79.0 4.320 - 
2.7 Gura Vaii* Gura Vaii 430.0 8.35 4.5 124 55.0 4.070 - 
2.8 Bozia (polder)* Bozia 1955.0 3.65 3.0 46 41.6 960 - 
2.9 Suletea* Jigalia 289.0 7.0 5.0 35.8 12.8 850 - 

2.10 Ghermanesti* Prut – laterale 1200.0 2.0 3.0 90 90.0 3380 3.380 

2.11 Teleasa* Soparleni 390.0 3.0 4.0 7.5 6.0 150 120 
2.12 Rogoaza I* 60.0 3.0 3.5 1.0 1.0 14 14 
2.13 Rogoaza II* 60.0 4.0 3.5 1.0 1.0 14 14 
2.14 Hoceni  

Oteleni 

220.0 2.0 12 1.5 1.5 4 4 
2.15 Recea I 210.0 4.0 5.0 - - - - 
2.16 Recea II* 250.0 10.0 4.5 9.6 8.0 76 56 
2.17 Epureni I* 85.0 10.0 4.0 10.86 8.0 152 112 
2.18 Epureni II* 

Recea 
 

290.0 3.0 3.0 8.75 5.0 35 20 
2.19 Urlati* Elan 144.0 6.0 3.0 8.4 7.0 197 172 
2.20 Gusitei Elan 220.0 3.0 3.0 - - - - 
2.21 Gagesti Elan - lateral 340.0 3.0 2.5 2.0 2.0 12 12 
2.22 Carja I* Prut - laterale 7500.0 1.5 dig cont. 3.0 640 640.0 7630 7.630 
2.23 Carja II* Prut - laterale 6500.0 1.5 dig cont. 3.5 404 404.0 6460 6.460 
 
     c) caracteristicile pedologice: 

Apele freatice de pe teritoriul judeţului Vaslui se găsesc într-o gamă destul de bogată şi se 
datorează variaţiilor morfologice şi geologice ale pământului. În partea de nord a judeţului, respectiv 
a Podişului central Moldovenesc, unde predomină formaţiunile impermeabile apar lentile de apă 
freatică, cantonate în depozite lutoase şi luto-nisipoase. În jumătatea de sud se găsesc întinse strate 
acvifere înmagazinate în formaţiunile sedimentare, pliocencuaternare cu granulaţie grosieră şi 
mijlocie la care adâncimea variază între 5 ÷ 30 m. În lungul râurilor Bârlad şi Elan au fost puse în 
evidenţă pânze freatice cu caracter artezian. 

Apele de adâncime se găsesc acumulate la diferite adâncimi în depozitele cuverturii 
sedimentare. În partea de nord apele de adâncime sunt cantonate în formaţiunile sarmaţianului 
mediului, au calităţi potabile corespunzătoare şi au fost interceptate la cca. 82 m adâncime. În partea 
de sud, grosimea şi permeabilitatea mare a nisipurilor pliocene, au favorizat acumularea unor rezerve 
importante de apă cu caracter ascendent sau chiar artezian. 
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    d) lacuri, iazuri - suprafeţe, adâncimi; 
 În afara acestora există o serie de acumulări construite special pentru prevenirea inundaţiilor 
ca de exemplu : Delea pe râul Delea, Tăcuta, Rediu pe Rediu, Moara Domnească pe râul Fereşti, 
Pungeşti pe Gârceanca, şi Roşieşti pe Idriciu şi încă  cca. 80 de iazuri, crescătorii sau alte acumulări 
mici, amplasate pe diverse râuri : Simila, Racoviţa, Buda, Gugeşti etc. Lacurile naturale sunt puţine 
la număr. Mai importante sunt cele din lunca Prutului : Grosu, Ulmu, Broscăria şi Hârteşti. 
    e) acumulări piscicole – suprafeţe: Datele sunt înscrise în Secţiunea A 3-A. Reţea 
Hidrografică, punctul b) (tabel)  
 
   f) amenajări hidrotehnice- diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor 
etc. 

S.G.A. Vaslui administrează următoarele categorii de lucrări hidrotehnice: 
 Indiguiri  482,786km; 
 Regularizari de albii 331,119km; 
 Consolidari de mal 12,965km; 
 5  derivatii (Prut-Barlad, Rediu-Puscasi, Simila-Rapa Albastra, Rediu-ST Delea si Barlad-

SP Rediu); 
 2  prize de apa (Rediu si Simila); 
 5  statii de pompare (Rediu 1, Rediu 2, Simila, Prodana si Evac. pluviale); 
 Constructii de exploatare (in numar de 33). 

 
Debite 
mc / s  

NR 

DENUMIREA 
CURSULUI   DE 

APA 
S/D 

 
COD 

CADASTRAL 

Lungime 
(Km) 

Supr. 
bazin 
(kmp) 1% 5% 10% 

I.      B.H. PRUT  803,00     
1. PRUT D XIII.1. 174,00 215,5 830 550 - 
2. PRUTET D XIII.1.18.   (CD) 40,00 350,0 147 71 - 
3. RUGINOSUL D XIII.1.18.a. 19,00 49,0 - - - 
4. GURA VAII D XIII.1.18.1. 24,00 138,0 104 59 - 
5. PR .LUI  IVAN D XIII.1.18.1.1. 16,00 21,0 85 45 - 
6. RECEA D XIII.1.18.1.2. 15,00 53,0 193 79 - 
7. HUSI D XIII.1.18.1.2.1. 9,00 28,0 74 50 - 
8. GR.BOULUI BT. D XIII.1.19.    (CD) 27,00 346,0 - - - 
9. SARATA D XIII.1.19.1. 30,00 236,0 45 38 - 
10. CARLIGATI D XIII.1.19.1.1. 11,00 21,0 48 25 - 
11. SCHIOPENI D XIII.1.19.1.2. 15,00 22,0 47 25 - 
12. FRIGENI D XIII.1.19.1.3. 9,00 17,0 - - - 
13. SACA S XIII.1.19.1.4. 8,00 15,0 - - - 
14. GUZARUL D XIII.1.19.1.5. 12,00 22,0 - - - 
15. TODIREASA D XIII.1.19.1.6. 6,00 9,0 - - - 
16. MUSATA D XIII.1.19.1.7. 17,00 68,0 91 59 - 
17 STUHULET D XIII.1.19.1.7.1. 10,00 35,0 - - - 
18. BOZASCA S XIII.1.19.1.7.1.1. 5,00 11,0 45 21 - 
19. BOZIA D XIII.1.19.3. 9,00 22,0 97 59 - 
20. COPACEANA D XIII.1.20. 19,00 58,0 74 52 - 
21. MARCU D XIII.1.20.1. 11,00 16,0 - - - 
22. BELCIUG D XIII.1.21. 13,00 21,0 85 60 - 
23. ELAN D XIII.1.22. 70,00 567,0 133 40 - 
24. RECEA S XIII.1.22.1. 10,00 14,0 - - - 
25. GRUMAZOAIA D XIII.1.22.2. 9,00 12,0 101 57 - 
26. CASLA D XIII.1.22.3. 15,00 62,0 59 29 - 
27. OTELENI D XIII.1.22.3.1. 11,00 25,0 - - - 
28. BARBOSI D XIII.1.22.4. 19,00 41,0 92 65 - 
29. MALAIESTI D XIII.1.22.5. 13,00 15,0 93 65 - 
30. VUTCANI D XIII.1.22.6. 12,00 21,0 93 65 - 
31. CULUBAT D XIII.1.22.7. 10,00 17,0 43 34 - 
32. URDESTI D XIII.1.22.8. 14,00 44,0 57 29 - 
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Debite 
mc / s  

NR 

DENUMIREA 
CURSULUI   DE 

APA 
S/D 

 
COD 

CADASTRAL 

Lungime 
(Km) 

Supr. 
bazin 
(kmp) 1% 5% 10% 

33. PERMOSENI D XIII.1.22.8.1. 10,00 15,0 - - - 
34. JIGALIA S XIII.1.22.9. 10,00 30,0 60 32 - 
35. HULUBAT D XIII.1.22.10. 18,00 42,0 - - - 
36. OITA S XIII.1.22.11. 9,00 17,0 - - - 
37. MIHONA D XIII.1.22.12. 18,00 105,0 54 38 - 
38. EPURENI S XIII.1.22.12.1. 10,00 24,0 88 62 - 
39. BRAITENI S XIII.1.22.12.2. 11,00 24,0 106 62 - 
40. SARATA D XIII.1.22.13. 12,00 20,0 114 67 - 
41. HORINCEA D XIII.1.23. 5,00 10,0 - - - 
42. ZOITEANA S XIII.1.23.1. 5,00 8,0 93 52 - 
43. LISCOV S XIII.1.23.2. 13,00 30,0 177 72 - 
II. B. H. BARLAD 1396,00     
1. BARLAD 

 (bazin propriu ) 
-zona Dumesti 
- amonte Negresti  
-  Negresti- Balteni 
- Balteni-Munteni  
- Munteni – Crasna 
- Crasna – Banca 
- Banca-am. Barlad 
- Barlad – Tutova 

S XII.1.78. 137,00 518,5 

 
 
- 

270 
- 

468 
345 
353 
460 
510 

 
 

310 
- 

235 
310 
210 
220 
280 
305 

 
 

196 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. GARBOVETA S XII.1.78.5. 7,00 83,0 705 140 - 
3. FUNDATURA D XII.1.78.5.2. 4,50 10,0 176 67 - 
4. HAUSEI S XII.1.78.6. 6,00 3,0 73 46 - 
5. GAURENI S XII.1.78.7. 6.00 20,0 96 67 - 
6. SACOVAT S XII.1.78.8. 12,00 33,0 152 85 - 
7. VELNA S XII.1.78.9. 7,00 20,0 58 31 - 
8. DURDUC S XII.1.78.10. 12,00 65,0 117 51 - 
9. REBRICEA S XII.1.78.11. 13.00 59,0 92 65 - 
10. BOLATI S XII.1.78.11.3. 10,00 36,0 - - - 
11. CRACIUNESTI D XII.1.78.11.4. 7,00 11,0 79 17 - 
12. UNCESTI S XII.1.78.12. 7,00 14,0 - - - 
13. BARZESTI D XII.1.78.12.a. 8,00 9,0 117 51 - 
14. MACRESTI D - 1,00 - - - - 
15. BUHAIESTI D - 9,00 - - - - 
16. TELEJNA S XII.1.78.13. 19,00 53,0 114 50 - 
17. RACHITA D XII.1.78.13.1. 8,00 15,0 - - - 
18. BUDA D XII.1.78.14. 32,00 150,0 97 42 - 
19. FUNDUL 

NEGREA 
S XII.1.78.14.1. 6,00 15,0 - - - 

20. FASTACA D XII.1.78.14.2. 11,00 29,0 49 23 - 
21. ULMULUI S - 4,00 - - - - 
22. MARASENI S - 5,00 - - - - 
23. RACOVA 

- am. Ac. Puscasi 
-Ac Puscasi-Vaslui 

D XII.1.78.15 49,00 329,0  
133 

- 

 
75 

310 

- 

24. GARCENEACA S XII.1.78.15.1. 10,00 36,0 - - - 
25. SPIA S XII.1.78.15.2. 8,00 18,0 50 26 - 
26. TOPORASTI S XII.1.78.15.3. 8,00 14,0 58 31 - 
27. TULBURE D XII.1.78.15.4. 3,00 19,0 50 26 - 
28. COSESTI S XII.1.78.15.5. 8,00 17,0 - - - 
29. HARSOVA S XII.1.78.15.6. 19,00 27,0 - - - 
30. VASLUI S XII.1.78.16. 47,00 472,0 197 112 - 
31. REDIU  D XII.1.78.16.5.3. 21,00 85,0 81 42 - 
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Debite 
mc / s  

NR 

DENUMIREA 
CURSULUI   DE 

APA 
S/D 

 
COD 

CADASTRAL 

Lungime 
(Km) 

Supr. 
bazin 
(kmp) 1% 5% 10% 

32. VALEA LARGA D XII.1.78.16.5.3.1. 9,00 14,0 - - - 
33. RECEA D XII.1.78.16.5.3.2. 5,00 8,0 - - - 
34. DUMASCA S XII.1.78.16.5.3.3. 7,00 10,0 - - - 
35. DOBROVAT D XII.1.78.16.5. 4,00 10,0 - - - 
36. LUNCA D XII.1.78.16.6. 16,00 45,0 40 24 - 
37. RAC (IAZ) S XII.1.78.16.7. 14,00 30,0 40 24 - 
38. GLOD D XII.1.78.16.8. 7,00 10,0 51 23 - 
39. FERESTILOR D XII.1.78.16.9. 14,00 69,0 71 39 - 
40. SARATA D XII.1.78.16.9.1. 6,00 11,0 40 21 - 
41. MUNTENI D XII.1.78.16.10. 6,00 19,0 - - - 
42. DELEA D XII.1.78.16.11. 14,00 19,0 188 146 - 
43. CHITOC D XII.1.78.14.b. 12,00 49,0 - - - 
44. BULBOACA S - 1,00 - - - - 
45. CRASNA S XII.1.78.19. 49,00 491,0 221 117 - 
46. CETATUIA D XII.1.78.19.1. 3,00 6,0 - - - 
47. HRUSCA S XII.1.78.19.2. 5,00 17,0 50 26 - 
48. GANESTI D XII.1.78.19.3. 9,00 29,0 - - - 
49. BLAGESTI D XII.1.78.19.4. 13,00 45,0 58 31 - 
50. GUGU D XII.1.78.19.4.1. 6,00 12,0 - - - 
51. BALTATI D XII.1.78.19.5. 14,00 25,0 - - - 
52. BURGHINA D XII.1.78.19.6. 18,00 64,0 49 25 - 
53. LOHAN S XII.1.78.19.7. 35,00 112,0 171 97 - 
54. ALBESTI S XII.1.78.20. 7,00 11,0 71 39 - 
55. GHILAHOI D XII.1.78.21. 13,00 36,0 120 72 - 
56. IDRICI S XII.1.78.22. 20,00 73,0 142 84 - 
57. CHITCANI D XII.1.78.23. 11,00 21,0 58 42 - 
58. VALENI S XII.1.78.24. 7,00 15,0 68 38 - 
59. PARVESTI 

(Mitoc, Albiei ) 
D XII.1.78.25. 16,00 27,0 - - - 

60. PETRISOARA S XII.1.78.26. 9,00 30,0 71 40 - 
61. BANCA S XII.1.78.26.a. 8,00 18,0 - - - 
62. HOROIATA D XII.1.78.27. 29,00 45,0 84 75 - 
63. BOGDANESTI S XII.1.78.27.1. 13,00 18,0 108 67 - 
64. BUJORENI S XII.1.78.27.a. 10,00 24,0 - - - 
65. ZORLENI S XII.1.78.28. 15,00 55,0 155 110 - 
66. SALCUTA D - 1,50 - - - - 
67. GURA ALBESTI S - 1,00 - - - - 

 
  Principalele lucrări de îndiguire ale cursurilor de apă din cele două bazine hidrografice (Siret 
şi Prut) sunt: 
 

  
Nr.  
crt. 

 
BAZIN HIDROGRAFIC 

LUCRAREA LUNGIME(km) 

0 1 2 3 
Indiguire rau Bârlad si afluenti 412,58 

1 Râu Barlad Regularizare rau Bârlad si Afluenti 319,70 
Indiguire rau Prut la Drânceni 2,40 
Indiguire rau Prut Albita – Falciu  67,80 2 Râu Prut 
Indiguire rau Prut Rânzesti – Cârja  14,39 
Indiguiri 497,17  TOTAL 

 JUDETUL VASLUI Regularizari 319,70 
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SECŢIUNEA a 4-a. POPULAŢIE 
 
     a) numărul populaţiei: 

 Populaţia stabilă la 20 octombrie 2011 
                                                                                                       - persoane- 

Judeţul/Mediul Populaţie stabilă Masculin Feminin 
Judeţul Vaslui 395.499 197.704 197.795 

Urban din care: 153.009 74.359 78.650 
Municipiul Vaslui 55.407 27.220 28.187 
Municipiul Bîrlad 55.837 26.757 29.080 
Municipiul Huşi 26.266 12.887 13.579 
Oraş Murgeni 7.119 3.557 3.562 
Oraş Negreşti 8.380 4.138 4.242 

Rural 242490 123.345 119.145 
 

 b) structura demografică; 
 Teritoriul judeţului Vaslui include zone cu potenţial mijlociu şi moderat în partea de est şi de 
sud şi zone cu potenţial demografic foarte ridicat, în partea centrală, de nord şi de vest. 
 Analizând evoluţia sporului natural, se  observă o uşoară îmbunătăţire a acestuia, raportat la 
începutul anilor 90, dar continuă să fie influenţat de o serie de factori ca: 

- schimbarea concepţiei despre familie şi creşterea progresivă a vârstei la care tinerii se 
căsătoresc şi se hotărăsc să aibă un copil; 

- lipsa locuinţelor şi nesiguranţa locului de muncă; 
- asistenţa medicală precară, mai ales în mediul rural. 

 
 c) mişcarea naturală; 
 Mişcarea naturală a populaţiei judeţului Vaslui a cunoscut 2 etape distincte: 

- perioada anilor 1995-2004, când populaţia urbană s-a îndreptat în număr mare spre 
localităţile rurale, pe fondul încetării activităţii majorităţii operatorilor economici din 
judeţ; 

- perioada anilor 2004-2008, când populaţia începe să revină spre oraşe, în condiţiile unei 
uşoare dezvoltări economice a zonei; 

- perioada de după anul 2009 când populaţia urbană s-a îndreptat spre localităţile rurale, pe 
fondul crizei economice; 

 Începând cu anii 1995-1996, pe fondul scăderii accentuate a nivelului de trai, un număr 
însemnat de persoane tinere au ales să lucreze în afara judeţului, dar mai ales în afara ţării, 
destinaţiile preferate fiind Spania şi Italia. 
 
     d) densitatea/concentrarea populaţiei pe zone - aglomerări. 

Populaţia judeţului este concentrată îndeosebi în zonele urbane (municipii şi oraşe) şi în 
localităţile dispuse în apropierea principalelor căi de comunicaţie rutiere sau feroviare, astfel: 

 
Localitatea Populatia stabila la 

1 iulie 2012 Suprafata Densitatea 

 persoane kmp persoane/kmp 
TOTAL 395.499 5318,4 74,36 
MUNICIPIUL VASLUI 55.407 68,44 809,57 
MUNICIPIUL BARLAD 55.837 14,56 3834,95 
MUNICIPIUL HUSI 26.266 63,98 410,53 
ORAS MURGENI 7.119 134,74 52,83 
ORAS NEGRESTI 8.380 61,03 137,30 
ALBESTI 2.893 59,1 48,95 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 1.550 60,31 25,70 
ARSURA 1.717 40,63 42,25 
BACANI 2.814 52,2 53,90 
BACESTI 4.107 47,51 86,44 
BALTENI 1.523 32,31 47,13 



Nesecret 
20 din 268 

 

Localitatea Populatia stabila la 
1 iulie 2012 Suprafata Densitatea 

 persoane kmp persoane/kmp 
TOTAL 395.499 5318,4 74,36 
BANCA 5.389 104,4 51,61 
BEREZENI 4.780 112,96 42,31 
BLAGESTI 1.515 48,42 31,28 
BOGDANA 1.602 49,51 32,35 
BOGDANESTI 3.242 72,56 44,68 
BOGDANITA 1.437 48,68 29,51 
BOTESTI 2.049 58,35 35,11 
BUNESTI-AVERESTI 2.592 66,57 38,93 
CIOCANI 1.638 39,26 41,72 
CODAESTI 4.362 68,47 63,70 
COROIESTI 2.014 74,93 26,87 
COSTESTI 2.953 73,6 40,25 
COZMESTI 2202 42,47 51,84 
CRETESTI 1.790 54,55 32,81 
DANESTI 2.205 57,93 38,06 
DELENI 2.257 41,57 54,29 
DELESTI 2.358 39,93 59.05 
DIMITRIE CANTEMIR 2.676 91,05 29,39 
DODESTI 1.724 29,65 58,14 
DRAGOMIRESTI 4.900 74,18 66,05 
DRANCENI 3.973 63,16 62,90 
DUDA-EPURENI 4.397 73,95 59,45 
DUMESTI 3.334 57,65 57,83 
EPURENI 3.081 63,42 48,58 
FALCIU 5.103 148,57 34,34 
FERESTI 1.897 25,47 74,47 
FRUNTISENI 1.795 36,52 49,15 
GAGESTI 2.024 65,04 57,76 
GARCENI 2.443 57,76 42,29 
GHERGHESTI 2.595 72,46 35,81 
GRIVITA 3.293 63,6 51,77 
HOCENI 2.794 93,8 29,78 
IANA 3.870 44,62 86,73 
IBANESTI 1.451 41,54 34,93 
IVANESTI 4.495 81,86 54,91 
IVESTI 2.409 33,83 71,20 
LAZA 3.114 29 107,37 
LIPOVAT 3.960 71,44 55,43 
LUNCA BANULUI 3.501 83,09 42,13 
MALUSTENI 2.462 55,53 44,09 
MICLESTI 2.636 43,28 60,90 
MUNTENII DE JOS 3.584 57,1 62,76 
MUNTENII DE SUS 2.763 22,39 123,40 
OLTENESTI 2.515 82,2 30,59 
OSESTI 3.157 50,96 61,95 
PADURENI 4.028 88,72 45,40 
PERIENI 3.536 62,04 56.99 
POCHIDIA 1.629 41,93 38,85 
POGANA 2.992 59,58 50,21 
POGONESTI 1.561 25,92 60,22 
POIENESTI 2.855 41,52 68,76 
PUIESTI 4.661 120,4 38,71 
PUNGESTI 3.223 71,12 45,31 
PUSCASI 3.328 29,18 114,05 
RAFAILA 1.835 27,28 67,26 
REBRICEA 3.451 55,89 61,74 
ROSIESTI 3.151 76,49 41,19 
SOLESTI 3.623 66,88 54,17 
STANILESTI 5.117 88,26 57,97 
STEFAN CEL MARE 3.160 48,96 64,54 
SULETEA 2.288 50,05 45,71 
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Localitatea Populatia stabila la 
1 iulie 2012 Suprafata Densitatea 

 persoane kmp persoane/kmp 
TOTAL 395.499 5318,4 74,36 
TACUTA 3.248 60,63 53,57 
TANACU 2.040 62,11 32,84 
TATARANI 2.171 77,55 27,99 
TODIRESTI 3.214 39,05 82,30 
TUTOVA 3.311 53,01 62,45 
VALENI 4.022 38,84 103,55 
VETRISOAIA 2.830 75,18 37,64 
VIISOARA 1.909 51,11 37,35 
VINDEREI 4.025 75,34 53,42 
VOINESTI 3.757 87,31 43,03 
VULTURESTI 2.236 39,31 56,88 
VUTCANI 2.035 68,05 29,90 
ZAPODENI 3.724 101,16 36,81 
ZORLENI 8.595 133,44 64,41 
  
 
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.; 
 Infrastructura rutieră a judeţului Vaslui include 8 sectoare de drum european / drum naţional 
cu o lungime totală de 383,394 km şi 52 sectoare de drum judeţean cu o lungime totală de 938,969 
km. 
  

Sectoarele de drum european/naţional care străbat judeţul Vaslui sunt : 
- DE 581 Tutova – Albiţa 102,750 Km 
- DN 24 Crasna – Codăieşti 47,150 Km 
- DN 24 Zorleni – Fălciu – Huşi 99,486 Km 
- DN 15 D Băceşti – Vaslui 54,380 Km 
- DN 2 F Dragomireşti – Vaslui 43,550 Km 
- DN 28 Drânceni – Albiţa 8,150 Km 
- DN 26 Blăgeşti – Murgeni 13,800 Km  
- DN 11 A Iveşti – Bârlad 14,128 Km 

 Starea drumurilor europene şi drumurilor naţionale este în general bună, iar sectoarele de 
drumuri judeţene sunt practicabile în aproape tot timpul anului. 
 
     b) căile de transport feroviare - triaje, tuneluri; 
 Infrastructura feroviară se compune din 

- 185 Km linie simplă   
- 58 Km linie dublă   
- 2 Km linie încălecată   
- 1 Km linie largă   
- Linie electrificată 0 Km  

 Pe raza judeţului nu există triaje, sau linii de cale ferată electrificate, dar există un tunel 
(Tălăşmani), 8 staţii şi 8 halte, după cum urmează:  

- Staţia CFR Zorleni – com. Zorleni 
- Staţia CFR Vaslui – str. Republicii nr.1 Vaslui 
- Staţia CFR Tutova – com. Tutova 
- Staţia CFR Huşi – str. Gării nr.1 Huşi 
- Staţia CFR Fălciu – com. Fălciu 
- Staţia CFR Crasna – com. Albeşti 
- Staţia CFR Buhăieşti – com. Vultureşti 
- Staţia CFR Bârlad – str. Primăverii nr.1 Bârlad 
- Halta de Mişcare Rebricea – com. Rebricea 
- Halta de Mişcare Negreşti Vaslui – oraş Negreşti 
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- Halta de Mişcare Murgeni – oraş Murgeni 
- Halta de Mişcare Munteni – com. Munteni de Jos 
- Halta de Mişcare Mareşal C. Prezan – com. Băceşti 
- Halta de Mişcare Creţeşti – com. Creţeşti 
- Halta de Mişcare Bălteni – com. Bălteni 
- Halta de Mişcare Banca – com. Banca 

 Liniile feroviare străbat un număr de 489 poduri şi podeţe. 
  
     c) căile de transport aeriene - aeroporturi, aerocluburi etc.;  
  Nu este cazul 
     d) căile de transport subterane - metrou; 
  Nu este cazul 
     e) căile navigabile - porturi; 
  Nu este cazul 
     f) reţele de conducte magistrale - gaze, petrol şi produse petroliere etc. 
  Este detaliată la Secţiunea a 7-a, punctul b).   
  
SECŢIUNEA a 6-a. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
 
     a) zonele industrializate/ramuri; 

Industria judeţului Vaslui a cunoscut o evolutie descendenta in perioada 1990 – 2000, 
favorizand cresterea numarului de someri, respectiv a asistatilor sociali. Productia industriala a 
scazut sub 50 %, disparând operatori economici de importanta economica vitala, atat pentru judet cat 
si la nivel national. Creşterea importurilor au defavorizat, productia interna care avea costuri ridicate 
de producţie, ducând la pierderea pietelor de desfacere si in final la falimentarea operatorilor 
economici.  

Ramura predominantă o reprezintă industria textilă, bazată pe forţa de muncă bine pregătită şi 
destul de ieftină, datorită slabei dezvoltări economice a zonei şi lipsei alternativelor.  

Cei mai reprezentativi operatori în domeniu sunt: 
- S.C. Confecţii S.A. Vaslui; 
- S.C. Confecţii S.A. Bârlad; 
- S.C. Vastex S.A. Vaslui; 
- S.C. Pancarprod S.A. Vaslui; 
- S.C. LCL România S.A. Vaslui;

 În zona municipiului Huşi predomină firmele specializate în confecţionarea încălţămintei, cel 
mai important operator economic în domeniu fiind S.C. Huşana S.A. Huşi. 
 Alţi operatori economici importanţi din judeţul Vaslui sunt: 

- S.C. Rulmenţi Kombasan S.A. Bârlad (rulmenţi); 
- S.C. FEPA S.A. Bârlad (elemente pneumatice şi de automatizare); 
- S.C. Petal S.A. Huşi (utilaj petrolier); 
- S.C. Cantemir S.A. Huşi (mobilier); 

 
b) depozite/rezervoare, capacităţi de stocare;  
Capacităţile de depozitare de pe teritoriul judeţului se clasifică în: 
 
1. spaţii de depozitare pentru cereale: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic 
autorizat Unitatea de depozitare 

1. 

SC.  MANDRA.SA BARLAD 
Str. Mihai Viteazul nr.37 
Loc. Barlad, jud. Vaslui, 
Tel.0235/421070;   
Reprezentant:,SPUZA  AURICA 

Unit. depozit. 
Str. Mihai Viteazul nr.37 
Loc. Barlad, jud. Vaslui 

2. 

SC.AGROMEC ZORLENI SA 
Loc. Zorleni Com. Zorleni 
Jud. Vaslui,Tel. 0235/424898 
Reprezentant  NADA  MIHAI 

Unit.depozit. 
Loc. Zorleni, com. Zorleni 
Jud. Vaslui 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic 
autorizat Unitatea de depozitare 

3. 

SC.ULEROM. SA  VASLUI 
Str. Podul Inalt  nr. 2 Vaslui 
Tel. 0235/360336; 360399 
Reprezentant ZICHIL  VIOREL 

Unit.depozit. 
Str. Podul Inalt  nr. 2 Vaslui 
Unit. depozit. 
B. R. Falciu , jud, Vaslui 
Loc. Falciu, com. Falciu 
jud. Vaslui 

4. 

SC. MIRBA OIL. S.R.L. 
Str. Vidin , Bl. 64, sc.B,, Ap. 18 Vaslui 
Tel.0335405478 
Reprezentant: BALICA  EUGEN 

Unit. depozit. 
Loc. Costesti Com Costesti 
Jud. Vaslui 

5. 

SC. EVEL-H COMPANY S.R.L 
Str. Dragos Voda nr. 34, Bl. C3, sc. A,ap. 8, loc. Barlad 
Jud. Vaslui Tel. 0235423400 
Reprezentant HURDUC   DAN 

Unit. depozit. 
Loc. Costesti 
Com. costesti 
Jud. Vaslui 

6. 
SC COMCEREAL SA 
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575   
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. 
Siloz Baza Vaslui 
Str. Podul Inalt  nr. 3 Vaslui 

7. 
SC COMCEREAL SA 
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575   
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. 
B.R. TUTOVA Loc. Tutova, com. 
Tutova Jud. Vaslui 

8. 
SC COMCEREAL SA 
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575 
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. 
B.R. PUIESTI Loc. Puiesti, com. 
Puiesti Jud. Vaslui 

9. 

SC COMCEREAL SA 
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575   
Reprezentant: CAIN EUGEN 
 

Unit. depozit. 
B.R.NEGRESTI GARA 
Str.Libertatii nr. 15, Negresti 
Jud.  Vaslui 

10. 
SC COMCEREAL SA 
Str. Podul Inalt  nr. 1,Vaslui Tel 0235/361575  /306062 
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. 
B.R.MURGENI Str.Garii , oras 
Murgeni Jud. Vaslui 

11. 
SC COMCEREAL SA  
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575  
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit.  
B.R. HUSI Str. Saca nr. 1, loc. Husi 
Jud. Vaslui 

12. SC COMCEREAL SA  
Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 0235/361575  / 
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit.B.R. HUSI-GARA 
Str. Stanilesti nr. 1,loc. Husi Jud. 
Vaslui 

13. 
SC COMCEREAL SA  Str. Podul Inalt  nr. 1  Vaslui  
Tel 0235/361575    
Reprezentant: CAIN  EUGEN 

Unit. depozit. B.R. EPURENI Com. 
Epureni Jud. Vaslui 

 
14. 

SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui  
Tel 0235/361575   
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. B.R .DRANCENI 
Com.Dranceni Jud. Vaslui 

15. 
SC COMCEREAL SA  
Str. Podul Inalt  nr. 1  Vaslui Tel 0235/361575  306062 
Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit  depozit. B.R .DOCANEASA 
Loc. Docaneasa Com.Vinderei Jud. 
Vaslui 

16. 
SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui       
Tel 0235/361575  / 306062 Reprezentant: CAIN 
EUGEN 

Unit. depozit. B.R .CRETESTI 
Com.Cretesti Jud. Vaslui 

17. 
SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui       
Tel 0235/361575  / 306062 Reprezentant: CAIN 
EUGEN 

Unit. depozit. B.R .CODAESTI 
Com.Codaesti Jud. Vaslui 

18. SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1    Vaslu     
Tel 0235/361575   Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. B.R .BUHAIESTI 
Com.Vulturesti Jud. Vaslui 
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19. SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr.1 Vaslui Tel 
0235/361575  / Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. B.R .BACESTI 
Com.Bacesti Jud. Vaslui 

20. SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1  Vaslui Tel 
0235/361575  / 306062 Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. B.R .BARLAD Str. 
Palerma nr. 1, loc. Barlad Jud. 
Vaslui 

21. SC COMCEREAL SA Str. Podul Inalt  nr. 1 Vaslui Tel 
0235/361575  / 306062 Reprezentant: CAIN EUGEN 

Unit. depozit. B.R BANCA 
Com.Banca Jud. Vaslui 

22. 
SC. R-AGRO FALCIU SA Loc. Falciu Com.Falciu,  
Jud  Vaslui  Tel.0235/430111 Reprezentant: RADU  
CONSTANTIN 

Unit. depozit. FERMA SARATA 
Loc. Falciu, jud. Vaslui 

23. 
SC. R-AGRO FALCIU SA Loc. FalciuCom. Falciu jud. 
Vaslui Tel.0235/430111 Reprezentant: RADU  
CONSTANTIN 

Unit. depozit. FERMA VALEA 
LUI MARCU Loc. Falciu, jud. 
Vaslui 

24. 

SC AGROREP SERVICE S.R.L.TUTOVA  
Loc .Tutova,Com. Tutova, Jud. Vaslui  
Tel 0744640182  
Reprezentant: ISTRATE  MIRCEA 

Unit. depozit.  
Loc. Tutova Com. Tutova Jud. 
Vaslui 

25. 
SC AGROEXPORT S.R.L. Str.Stefan cel Mare nr. 6 ,bl. 
B1-3, sc.C, ap. 39 , loc Barlad jud. Vaslui, 
Tel. . 0235/419690 Reprezentant,OBREJA  RODICA 

unit. depozit. Com. Grivita Jud. 
Vaslui 

26. 

SC AGROCOMPLEX SA BARLAD  
Str. Tecuciului nr. 7, loc. Barlad Jud. Vaslui, 
Tel. 0235/417030  
Reprezentant: ANDRONACHE  DUMITRU 

Unit. depozit.  
FNC. BARLAD Str. Plevnei nr. 1 
loc. Barlad Jud. Vaslui 

27. 

SC AGROCOMPLEX SA BARLAD Str. Tecuciului nr. 
7, loc. Barlad Jud. Vaslui 
Tel. 0235/417030 
Reprezentant: ANDRONACHE  DUMITRU 

Unit. depozit. 
BAZA .BARLAD SILOZ Str. 
Plevnei nr. 1 loc. BarladJud. Vaslui 

28. 

SC AGROCOMPLEX SA BARLAD  
Str. Tecuciului nr. 7, loc. Barlad Jud. Vaslui  
Tel. 0235/417030  
Reprezentant: ANDRONACHE  DUMITRU 

Unit. depozit. 
FERMA POCHIDIA 
Com. Pochidia Jud. Vaslui 

29. 

SC AGROCOMPLEX SA BARLAD  
Str. Tecuciului nr. 7, loc. Barlad Jud. Vaslui  
Tel. 0235/417030;  
Reprezentant: ANDRONACHE  DUMITRU 

Unit. depozit. FERMA  
COROIESTI Loc Coroiesti Jud. 
Vaslui 

30. 

SA. AGROIND BEREZENI  
Loc. Berezeni,Com.Berezeni,Jud.Vaslui  
Tel.0235/431018 
Reprezentant: DIMA TOADER 

Unit. depozit.  
MAGAZIE Loc. Berezeni Jud. 
Vaslui 

31. 

SA. AGROIND BEREZENI  
Loc. Berezeni,Com.Berezeni, Jud.Vaslui 
Tel.0235/431018; 431.417  
Reprezentant: DIMA TOADER 

Unit. depozit. 
MAGAZIE Loc. Berezeni Jud. 
Vaslui 

32. 

SC .  ECOPLANT  S.R.L Loc. 
Berezeni,Com.Berezeni,Jud.Vaslui 
Tel.0235/431066;431417 Reprezentant: POROSNICU 
LIVIU 

Unit. depozit. MAGAZIE Loc. 
Berezeni Jud. Vaslui 

33. 

SC .  ECOPLANT  S.R.L  
Loc. Berezeni,Com.Berezeni,Jud.Vaslui 
Tel.0235/431066;431417  
Reprezentant: POROSNICU LIVIU 

Unit. depozit.  
MAGAZIE Loc. Berezeni Jud. 
Vaslui 

34. 

SC PANIPAT IRIS SABUCURESTI  
Str. Maximilian Popper nr. 30 Bl. F6, sc. 2, ap. 56, 
sector 3 Bucuresti Tel. 0235/410044;  Reprezentant: 
PROFIR  DAN 

Unit. depozit.  
MOARA HUSI Str. Saca nr. 19, 
loc. Husi Jud. Vaslui 
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35. 

SC IRIS COMPANY SA. BUCURESTI  
Str. Maximilian Popper nr. 30 Bl. F6, sc. 2, ap. 56, 
sector 3 Bucuresti Tel. 0235/410044 Reprezentant: 
PROFIR  DAN 

Unit. depozit.  
MOARA BARLAD Str. V.Parvan 
nr. 47 ,loc. Barlad Jud. Vaslui 

36. 

SC IRIS COMPANY SA.BUCURESTI 
Str. Maximilian Popper nr. 30Bl. F6, sc. 2, ap. 56, sector  
Bucuresti 
Tel. 0235/410044; Reprezentant:  PROFIR  DAN 

Unit. depozit. 
DEP. PANIFICATIE II 
Str.Zorilor nr.19,loc. Barlad 
Jud. Vaslui 

37. 

SC IRIS COMPANY SA BUCURESTI  
Str. Maximilian Popper nr. 30 Bl. F6, sc. 2, ap. 56, 
sector 3 ,Bucuresti Tel. 0235/410044; 
Reprezentant:PROFIR  DAN 

Unit. Depozit 
RAMPA BARLAD Str.Metalurgiei 
nr.3ª,loc. Barlad Jud. Vaslui 

38. 

SC PRODCOM IRIS S.ABUCURESTI  
Str. Maximilian Popper nr. 30 Bl. F6, sc. 2, ap. 56, 
sector 3 Bucuresti  
Tel.0235/426418 Reprezentant: NICA  DANIELA 

Unit.depozit  
MOARA MURGENI Oras 
Murgeni, jud.Vaslui 

39. 
SC  IRIS NEGRESTI SA  
Str.Garii nr. 18, loc. Negresti ,Jud. Vaslui 
Tel.0235/457584  Reprezentant  ZARNESCU  RODICA 

Unit.dep.  
CENTRU SCHIMB NEGRESTI 
Str. Garii nr. 18 , loc. Negresti Jud. 
Vaslui 

40. 
SC AGROALIMENT S.R.L.  
Loc. Perieni, Com Perieni, Jud. Vaslui Tel. 0235/417386 
Reprezentant: DULUTE CONSTANTIN 

Unit. dep.  
MAGAZIE CEREALE Loc. Perieni 
Jud. Vaslui 

41. 
SC.BIOPLANTSEM S.R.L.  
Loc. Falciu,Com. Falciu,Jud. Vaslui Tel.0235/430208  
Reprezentant; LUNGANU  VIOREL 

Unit. dep.  
DEPOZIT FALCIU Loc. Falciu 
Jud. Vaslui 

42. 
SC. FARINPROD S.R.L.  
Loc. Crasna,Com. Albesti,Jud. Vaslui Tel.0235/344153  
Reprezentant:   MIRCEA  MIHAI 

Unit. depozit.  
MAGAZIE COSTESTI Loc. 
Costesti (incinta fostului CAP) Jud. 
Vaslui 

43. 
SC. FARINPROD S.R.L.  
Loc. Crasna,Com. Albesti, Jud. Vaslui Tel.0235/344153  
Reprezentant: MIRCEA  MIHAI 

Unit. depozit.  
MAGAZIE INCINTA MORII 
Loc.Crasna, com Albesti Jud. 
Vaslui 

44. 

SC. ENVANS S.R.L.  
Str. Crisan nr. 19, Suburbia Moara Grecilor  Vaslui Tel. 
0235/341341  
Reprezentant ENEA  STEFAN 

SC. ENVANS S.R.L.  
Unit.dep. MAGAZIE CODAESTI 
Com. Codaesti Jud. Vaslui 

45. 
SC. ENVANS S.R.L.  
Str. Crisan nr. 19 Suburbia Moara Grecilor Vaslui Tel. 
0235/341341 Reprezentant ENEA  STEFAN 

Unit.dep.  
MAGAZIE CODAESTI FOST 
CAP Com. Codaesti Jud. Vaslui 

46. 
SC. L.C. AGRO TEST  S.R.L. Loc. Rasesti,Com. 
Dranceni,Jud. Vaslui Tel. 0235/482576: 0745502099 
Reprezentant: CHIRIAC  VASILE 

Unit. depozit. DEP. RASESTI Loc. 
Rasesti Com. Dranceni 

47. PF. ILAS ALEXANDRU Oras. Murgeni ,Jud. Vaslui 
Tel. 074617318 Reprezentant ILAS ALEXANDRU 

Unit. depozit. MAGAZIE  
MURGENI Loc. Murgeni Jud. 
Vaslui 

48. 
SC AGROMEC CODAESTI SA Loc. 
Codaesti,Com.Codaesti,Jud.Vaslui Tel. 0235/341301/  
Reprezentant HELGIU  LILIANA 

Unit. depozit. MAGAZIE  
METALICA Loc. Codaesti Com. 
Codaesti Jud. Vaslui 

49. 
SC. ENACHE MORARIT S.R.L. Str. Sos. Husi-
Dranceni nr. 4 Loc. Husi,jud. Vaslui Tel. 0235/481933 
Reprezentant: ENACHE  EMIL 

Unit. depozit. MAGAZIE BETON 
Loc. Hurdugi Com D. Cantemir 
Jud. Vaslui 

50. 
SC. ENACHE MORARIT S.R.L. Str. Sos. Husi-
Dranceni nr. 4 Loc. Husi,jud. Vaslui Tel. 0235/481933 
Reprezentant: ENACHE  EMIL 

Unit. depozit. MAGAZIE BETON 
Loc. Hurdugi Com D. Cantemir 
Jud. Vaslui 
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51. 
SC. ENACHE MORARIT S.R.L. Str. Sos. Husi-
Dranceni nr. 4 Loc. Husi,jud. Vaslui Tel. 0235/481933 
Reprezentant: ENACHE  EMIL 

Unit. depozit. MAGAZIE BETON 
Loc. Hurdugi Com D. Cantemir 
Jud. Vaslui 

52. 
SC. ENACHE MORARIT S.R.L. Str. Sos. Husi-
Dranceni nr. 4 Loc. Husi,jud. Vaslui Tel. 0235/481933 
Reprezentant: ENACHE  EMIL 

Unit. depozit. MAGAZIE BETON 
Loc. Hurdugi Com D. Cantemir 
Jud. Vaslui 

53. 
SC.   LEO  S.R.L  Loc.Ghermanesti,Com. Dranceni, 
Jud. Vaslui Tel. 0235/48214, 0744705320 Reprezentant 
IGNAT  LEONIL 

Unit. depozit. MAGAZIE 
METALICA Loc.Rasesti, fostul 
S.M.A Com. Dranceni, jud. Vaslui 
Unit. depozit. SILOZ- com. 
Vetrisoaia Jud. Vaslui 

54. 
SC AGROTUR  S.R.L. Loc. Lunca Veche,Com. Lunca  
Banului Jud. Vaslui Tel. 0744627117; Reprezentant 
TIRON  COSTEL TIBERIU 

MAGAZIE Com. Vetrisoaia Sos. 
Husi-Falciu km. 30, DN.24ª Jud. 
Vaslui 

55. 
SC.SIDERAL  TRADYNG S.R.L Str. 1 Decembrie 
nr.10 Loc. Husi , jud. Vaslui Tel;;0235/480051 
Reprezentant: POPA  GHITA 

Unit.depozit. MAGAZIE Loc. 
Hurdugi, com . D Cantemir Jud. 
Vaslui 

56. 
A.F.  BRASOVEANU C. Loc. Codaesti. 
com.Codaesti,Jud.Vaslui Tel.0235/341179 
Reprezentant: BRASOVEANU  COSTICA 

Unit. depozit. MAGAZIE- 
loc.Codaesti, jud.Vaslui 

57. 
SC  AGROCLAAS  S.R.L Str Stramosilor nr. 2 A, 
bL.D1 –III Sc. B,ap.5, loc. Iasi Tel. 023252739 
reprezentant: PINTILII CONSTANTIN 

Unit. depozit. MAGAZIE 
METALICA Loc. Falciu ,com. 
Falciu Jud. Vaslui 

58. 
SC. AVICOM  SA. Loc. Munteni de Jos, Com. Munteni 
de Jos Jud. Vaslui Tel. 0235/312531; Reprezentant: POP  
GHEORGHE 

Unit depozit. SILOZ Loc. Munteni 
de Jos Jud. Vaslui 

59. 
SC ZOOPROD S.R.L Str. Husi- Stanilesti nr. 50, Loc. 
Husi, jud. Vaslui, Tel.0722313025 Reprez. NECHIFOR 
IOAN 

Unit depozitare MAGAZIE 
BETON Sos. Husi-Stanilesti,  
Ferma Gura-Vaii,com. Stanilesti 

60. 
SC. AGRICOLA  RASESTI S.R.L Str.Al. Giugaru 
nr.14, bl. 9, sc. A, Ap. 14, loc. Husi, jud. Vaslui 
Tel.0745245214 Reprezentant LEON  NECULAI 

Unit. depozitare. MAGAZIE 
BETON Loc. Rasesti, com. 
Dranceni, Jud. Vaslui 

61. 
SC. NEREMA FAGADAU S. R. L Loc. Dodesti,Com. 
Dodesti,Jud. Vaslui Tel. 0235433184 Reprezentant 
MANOLIU IOAN 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
BETON Loc. Dodesti Com. 
Dodesti Jud. Vslui 

62. 
SC. OLEUS S.R.L. Str. Republicii  nr. 277, bl. B6, Sc. 
A, ap. 3,loc. Barlad, jud . Vaslui Tel. 0235/429325; 
0749596901 Reprezentant COZMA  LUIGI 

Unit. Depozitare MAGAZIE  
BETON Loc. Bacani, DJ. Bacani-
Bogdanita                                            
Jud. Vaslui 

63. PF. MIHAI  C. Oras Murgeni, jud. Vaslui 
Tel.072426050 Reprezentant MIHAI CONSTANTIN 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
METALICA Loc Raiu . oras. 
Murgeni Jud. Vaslui 

64. 
SA. CORNI- HUSI Str. Sara nr. 126, loc. Husi  
Jud. Vaslui Tel. 0235/480295  
Reprezentant CORNEA  GEORGE 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
BETON Str. Sara nr. 126, loc. Husi 
Jud. Vaslui 

65. 
SC.AGRO  TORA S.R.L Str.M. Kogalniceanu nr. 56, 
Loc. Negresti ,jud. Vaslui Tel. 0235/457176 
Reprezentant CIOATA COSTICA 

Unit. Dedozitare MAGAZIE 
METALICA Str. M. Kogalniceanu 
nr. 56 Loc. Negresti, jud. Vaslui 

66. 
SC.AGRO  TORA S.R.L Str.M. Kogalniceanu nr. 56, 
Loc. Negresti ,jud. Vaslui Tel. 0235/457176 
Reprezentant CIOATA COSTICA 

Unit. Dedozitare MAGAZIE 
BETON  Loc. Todiresti Com. 
Todiresti Jud. Vaslui 

67. S.C  FANION S.R.L. Str. Garii  nr. 2, loc. Vaslui Jud. 
Vaslui Tel.0235361503 Reprezentant CARP STEFAN 

S.C  FANION S.R.L. Unit. 
Depozitare MAGAZIE  BETON 
Loc. Lipovat , jud Vaslui 

68. S.C AGROMILER  S.R.L. Loc. Voinesti,com 
Voinesti,jud. Vaslui Tel.0235/347413 Reprezentant 

MAGAZIE BETON Loc. Voinesti 
jud. Vaslui Fostul IAS Marasesti 
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MILER AURELIAN 

69. 

S.C DALEX  IMPEX  S.R.L. Str. Epureanu nr. 55. 
bl.A5, sc. A  Ap. 10, loc. Barlad , jud. Vaslui Tel. 
0744275965 Reprezentant DOBROGEANU 
GHEORGHE 

Unit. Depozitare MAGAZIE  
BETON Loc. Simila, com Zorleni 
Jud. Vaslui 

70. 
SC AGROTICA S.R.L. Loc. ViisoaraCom Viisoara,Jud. 
Vaslui Tel. 0235/433039 Reprezentant CIRCOTA  
PUSA 

Unit. Depozitare MAGAZIE  
BETON Loc. Viisoara,  Com. 
Viisoara ,jud. Vaslui 

71. 
SC FERMA  MILENIA S.R.L. Loc. Vetrisoaia,Com. 
Vetrisoaia Jud. Vaslui, Tel.0235/432031 Reprezentant 
MALASINC  JENICA 

Unit. depozit. MAGAZIE 
METALICA+ZID Loc. Vetrisoaia, 
jud. Vaslui 

72. 
SC.AGRICOLA  PICIOROAGA.S.R.L Str.Calugareni 
nr. 201,Vaslui Tel. 0235/313591: Reprezentant 
PICIOROAGA   MIHAI 

Unit. Depozitare MAGAZIE  B. 
C.A Str. Calugareni nr. 201 Vaslui 

73. 
SC BOSBO-SEM  S.R.L. Loc. Falciu,Com. Falciu,Jud. 
Vaslui Tel. 0235/430091 Reprezentant PRODAN  
TOADERT 

Unit. depozit. MAGAZIE   BETON 
Com. Falciu Jud. Vaslui 

74. 
SC.  CRISPAMAR   PRUTEANU.S.R.L  Str. Negrea 
nr. 13-14,Loc. Negresti , jud. Vaslui Tel.0235/457941 
Reprezentant PRUTEANU  CORNELIU 

Unit. depozit. MAGAZIE  BETON 
Str. Negrea  nr. 13-14 loc.Negresti 
Jud. Vaslui 

75. SC  INTERAGRO ZOO S.R.L Loc. Banca, com. Banca 
Jud. Vaslui Tel. 0742210401 Reprezentant GIUSCA  I.  

Unit. depozit. MAGAZIE  BETON 
Com Banca.jud. Vaslui Fostul 
Agromec  

76. 
SC. YRYMAR  S.R.L Loc. Falciu,Com. Falciu  
Jud. Vaslui Tel. 0744296309  
Reprezentant NECULITA  COSTACHE 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
BETON Loc Falciu- Copaceana 
Jud. Vaslui 

77. 
SC. YRYMAR  S.R.L Loc. Falciu,Com. Falciu,Jud. 
Vaslui Tel. 0744296309 Reprezentant NECULITA  
COSTACHE 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
METAL Loc Falciu- Copaceana 
Jud. Vaslui 

78. 

STATIUNEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE 
PENTRU AGRICULTURA VASLUI Str. Stefan cel 
Mare  nr. 256,Vaslui Tel. 0335411591 Reprezentant 
AVRAMESCU  EUGEN 

Unit. depozit. MAGAZIE  BETON 
Str. Stefan cel Mare  nr. 256 
Loc.Vaslui 

79. 
SC. DEMOCRIT S.R.L Str. Republicii bl. 334, 
sc.A,Ap.12, Vaslui Tel. 0744519238 Reprezentant 
ANITEI  PETRU 

Unit. depozit. MAGAZIE BETON 
Loc. Costesti Jud. Vaslui 

80. 
SC AGROGRIG S.R.L Loc. Berezeni Com Berezeni 
Jud. Vaslui Tel.0746458024 Reprezentant GRIGORE  
TOADER 

SC AGROGRIG S.R.L Unit. 
depozit. MAGAZIE BETON Loc. 
Musata ,com. Berezeni Jud. Vaslui 

81. 
SC. COMPLEX BERBECUTI S.R.L Loc Vetrisoaia , 
com Vetrisoaia Jud. Vaslui Tel. 0742046897 
Reprezentant MUNTEANU  TASACHE 

SC. COMPLEX BERBECUTI 
S.R.L Unit. Depozitare MAGAZIE 
BETON Loc. Vetrisoaia jud. Vaslui 

82. 
SC NISTOR  S.R.L. Loc. Vetrisoaia Com. Vetrisoaia 
Jud. Vaslui Tel. 0745943834/ 0235432144 Reprezentant 
NISTOR  COSTEL 

SC NISTOR  S.R.L. Unit. depozit. 
MAGAZIE BETON Loc. 
Vetrisoaia, jud. Vaslui 

83. 
SC AGRO LORY-TYM S.R.L Loc. Gagesti Com. 
Gagesti Jud. Vaslui  
tel. 0747026096 reprezentant  COATU   ION 

Unit. Depozitare MAGAZIE 
METALICA Loc. Gagesti, jud. 
Vaslui 

84. 
SC  AGROVET  S.A  Loc. Vetrisoaia Com  Vetrisoaia 
Jud. Vaslui Tel.0740229085 Reprezentant STANGA  
CORNELIU 

Unit. depozit. MAGAZIE 
METALICA Loc. Vetrisoaia jud. 
Vaslui 

85. 
SC AGRARIA  COM S.R.L. Loc. Salcioara Com. 
Banca Jud. Vaslui Com. Banca,jud. Vaslui Tel. 
0744371718 Reprezentant GORNESCU IULIAN 

Unit. depozit. MAGAZIE  
METALICA Loc Gara  Banca 
Com. Banca,jud. Vaslui 

86. CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI   

CENTRUL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU 
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PERIENI  Loc. Perieni, com. Perieni Jud. Vaslui Tel. 
0235/413770 Reprezentant NISTOR DUMITRU 

COMBATEREA EROZIUNII 
SOLULUI   PERIENI  Soseaua 
Barlad –Bacau km. 7 Com. Perieni, 
jud. Vaslui 

87. 
SC. GRAMINIS S.R.L. Loc. Crasna, Com. Albesti Jud. 
Vaslui Tel 0744911318 Reprezentant CORUTIU  
EUGEN 

SC. GRAMINIS S.R.L. Unit. 
depozit. MAGAZIE ZID Loc. 
Corni Com.Albesti Jud. Vaslui 

88. 

SC. VADIM PROD S.R.L.  Loc. Falciu Com. Falciu 
Jud. Vaslui  MAGAZIE BETON Loc. Falciu Com. 
Falciu Jud. Vaslui Tel. 0235430164; Reprezentant 
VASILACHE  VASILE 

MAGAZIE BETON Loc. Falciu 
Com. Falciu Jud. Vaslui 

89. 
A.F. GIURCANEANU  ION  Loc. Falciu Com. Falciu 
Jud. Vaslui Tel. 0235430234  Reprezentant 
GIURCANEANU   N. ION 

Loc. Falciu Com. Falciu Jud. Vaslui 

90. 
SC. PEDORADY S.R.L  Str. N. Lupu nr.1, bl.I 2,sc E, 
ap. 74, loc. Husi, jud. Vaslui.. Tel. 0740076142  
Reprezentant. SERBAN  PETRU 

MAGAZIE  METALICA Loc. 
Rasesti, com. Dranceni,  Jud. Vaslui 

91. SC ULVIL GAN SRL Loc. Zorleni,  com. Zorleni Jud. 
Vaslui Uni.depozit Tel.  Reprezentant. GANCEANU  V. 

Loc. Zorleni,  com. Zorleni Jud. 
Vaslui 

92. 
SC. PERSPECTIVE SRL Str. Cetatea de Pamant nr. 14 
Loc. Barlad, jud. Vaslui Unit. depozit. Tel. 
0235/412575; Reprezentant GERASIM  LUCA 

MAGAZIE  BETON Loc. 
Salcioara, com. Banca Jud.  Vaslui 

93. 
SC AGRODENS SRL Loc.Ghermanesti,  com. 
Dranceni Jud. Vaslui Unit. depozit. Tel. 0742363153 
Reprezentant AVRAM SORIN 

MAGAZIE BETON 
Loc.Ghermanesti ,  com. Dranceni 
Jud. Vaslui 

94. 
SC.  MANDRA.SA BARLAD  Str. Mihai Viteazul 
nr.37 Loc. Barlad, jud. Vaslui Tel.0235/421070;  
Reprezentant: SPUZA  AURICA 

Unit. depozit. Loc. Rosiesti Gara , 
com. Rosiesti Jud. Vaslui 

95. 

SC TUBEROZA S.R.L. Str. Epureanu nr. 6 Loc. Barlad, 
jud. Vaslui Unit. depozit. Tel. 0235421117 / 
02354111337 Reprezentant: TIMOFTE   ANA -
GABRIELA 

SILOZ Str. T. Vladimirescu nr. 186 
Loc. Barlad, jud. Vaslui 

 
2. depozite en-gros de materiale: 
 

Denumire ( felul 
materialelor de 

 depozitare ) 
Amplasament *

Natura 
materialelor de 

constructie, felul 
constructiei (Ne) 
protejata, (Ne) 

ingropata 

Capacitate de 
depozitare (pe 
tip de produs), 
(tone, tone/mp) 

Rampe 
imbarcare-
debarcare 

(nr./dimensiune in 
ml) 

1. DEPOZITE (cu capacitate  mai mare de 20 tone ) 

SC MIRCO ITALIA SRL 
Focsani  - PCL. Vaslui     

nr.telefon 322466 

Sos.Nationala 
nr.306 Vaslui 

platforma din 
beton acoperita pt. 
a proteja material 
pe baza de ciment, 
materiale pe baza 

de ipsos 

300tone         
2tone / mp       
400 tone        

2 tone / mp 

  

SC DOREVECO SRL     
depozit de bauturi si prod. 

Alimentare             
nr.telefon 321357 

Str.Calugareni, 
nr.240          

Str.Republicii 
nr.367 

 cladire din  beton 1000 mp 2x18 ml 

SC RADICAL GRUP SRL  
depozit -diverse mat.constr. 

Nr.telefon 322942 

Str.Calugareni   
nr. 103         

Str.Garii 
Protejat 0,5   



Nesecret 
29 din 268 

 

SC TAVIANI SRL        
depozit bauturi alcoolice si 

nealcoolice              
nr.telefon 313494/316450 

Str.Calugareni 
nr.103A 

depozit facut din 
zidarie acoperit cu 

tabla 
20 t   

SC TAVIANI SRL        
materiale constructii 

Str.Calugareni 
nr.103A 

depozit facut din 
zidarie acoperit cu 

tabla 
60 t   

SC MIGDALIN SRL      
dep.de bauturi alcoolice si 

nealcoolice              
nr.telefon 361821 

Str.Slt.Ioanesei 
Adrian, nr.26 A  

nr.telefon 
361821 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 
80 t 2  x 6 ml 

SC DIXMAN SA         
servicii generale          

nr.telefon 361412 

Str. Fabricii nr.1 
Vaslui 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 
164 t   

SC BIG - METAL II       
materiale constructii, 

sanitare  nr. Telefon 321379 
322755                 
361014            

Str. M.Viteazu 
nr.275          

Str.Stefan cel 
Mare nr.76      

Str.Stefan cel 
Mare nr.76      

o platforma 
betonata acoperita 

si  trei depozite    
metalice acoperite

1500mp/10t mp  
2000mp/10t mp    

SC CONCOMB - VRABIE 
SRL                    

materiale de constructii     
nr.telefon 360501 

Str.Garii nr.65 
Vaslui 

constructie din 
zidarie si o 

platforma din  
metal acoperita 

65 t   

SC CELANOVA SRL     
depozit materiale de 
constructii nr.telefon 

315308 

Str. Vaslui - 
Barlad nr.24 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 

50 t ciment      
20 t placi        
10 t var         

40t blocuri 
ceramice        

  

FEDERALCOOP VASLUI 
comert cu ridicata         
nr. Telefon 311133 

Str.Ing.Badea 
Romeo, nr.2 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 

suprafata constr.  
peste 20t 2666mp 
peste 20t 891mp 
peste20t 693mp   
peste 10t 608mp 
peste 10t 296mp 
peste 10t 196mp 
peste 10t 565mp 
peste 10t 293mp  

 5 x 5 ml         
3 x 7 ml 

SC BAMBUS SRL        
dep.bauturi alcoolice si     

nealcoolice              
nr.telefon 314136 

Str.Caraiman, 
nr.14 Barlad - 
punct de lucru 

Vaslui        
Str.Garii nr.2 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 

suprafata 
construita de 
834,45 mp/10 

tone/mp 

  

2. MAGAZII  (cu capacitate  mai mare de 10 tone ) 

SC MIRCO ITALIA SRL 
Focsani - PCL. Vaslui 

Str.Gh.Doja nr.5 
Vaslui 

material pe baza de 
ciment,  

200 tone   
2 tone / mp   

SC DOREVECO SRL     
magazie pt. ambalaje 

Str.Calugarenu, 
nr.240 

constructie din 
caramida 300mp   

SC RADICAL GRUP SRL  
2 magazii - diverse 

materiale constructii 

Str.Calugareni   
nr. 103         

Str.Garii 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 
0,5mp   
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SC BIG - METAL II       
materiale constructii, 

sanitare  nr. Telefon 321379 

Str.M.Viteazu 
nr.275 Vaslui 

15 platforme 
metalice              2 
platforme metalice

20 mp /10 t mp   
200 mp /10 tmp     

FEDERALCOOP VASLUI 
comert cu ridicata         
nr. Telefon 311133 

Str.Al.Vlahuta, 
nr.1 

depozit facut din   
caramida acoperit 

cu tabla 

peste 10t 648 mp 
peste 10t 491mp   

 
3. rezervoare pentru carburanţi-lubrifianţi: 
 

Statii benzina PETROM         
nr.telefon 311889 str. Stefan cel Mare nr.3 cladire facuta din beton 

acoperita 3x60 to 

Statie benzina LUKOIL  DN VS - BD cladire facuta din beton 
acoperita 3 x 60 t 

Statie benzina PETROM 
NETWORK SRL nr. Tel. 311244  Str.Petru Rares, nr.39    cladire facuta din beton 

acoperita 

5 rezervoare din 
care: 3x5.6 t;   

1x14 t:  1x19 t. 

Statie benzina PETROL 
NETWORK nr.telefon 312391 

Str.Stefan cel Mare 
nr.260 

cladire facuta din beton 
acoperita 

5 rezervoare din 
care: 1x5.6 t; 

1x9.5 t: 1x18 t; 
1x9.8 t. 

Statie benzina ULMENA        
statie de distrib. carburanti auto   

nr.telefon 318545 
Str.Husului nr.67 cladire facuta din beton 

acoperita 1x 34 t;  1x15 t. 

Statie benzina ULMENA        
nr.telefon 312488 

Str.Stefan cel Mare km 
124 

cladire facuta din beton 
acoperita 

1x 33 t;         
143 t.           

1x28to;         
1x20 to 

Statie benzina UNISERV    Zona 
Industriala - Moldosin tel: 340015 Str.Metalurgiei 8 cladire facuta din beton 

acoperita 
1x36 t;          
1x10 t. 

Statie PECO ROTRANS        
tel: 317523 Str.Al. Vlahuta nr.2  cladire facuta din beton 

acoperita 
2X27 T;         
2X10 T. 

 
 
Municipiul Bârlad: 
 
1. depozite en-gros de materiale: 

S.C. COMPACTUS-ROM S.R.L. Str. Tecuciului, nr. 5  
S.C. ROMCEREAL. Str. Palerma, nr. 3 

S.C. SEMROM. Str. Palerma, nr. 4 

Grup depozite Federalcoop. Str. Palerma, nr. 2 

Depozit en-gros Paloda Str. Tecuciului, nr. 8 

S.C. MULTIM S.A. Str. Popa Sapca 

Construcţii Consult Str. Nicolae Iorga 

Depozit Mihâilă- Biblioteca Str. Stroe Belloescu 
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Depozit Mihăilă Str. Mihai Viteazul 

Depozit Doreveco Str. Tecuciului, nr. 14 

Depozit Cleopatra Str. Tecuciului, nr. 8 
 
2. rezervoare pentru carburanţi-lubrifianţi: 

Denumire staţie PECO Adresa  Nr. 
rezervoare 

Capacitate 
rezervoare 

S.C. Petromold S.R.L. b-dul Republicii, nr. 108 4 31,5 t 
S.C. Lukoil România S.R.L.  b-dul Republicii, nr. 279 A 4 30 cmc 

S.C. Rompetrol b-dul Republicii, nr. 231 6 30 cmc 
S.C. Petromold S.R.L. Str. Paloda, nr. 9 4 31,5 t 

Petrom S.A. Membru OMV E 581 (Simila) 4 31,5 t 
Petrom S.A./OMV Str. Republicii 25/ Confecţii 2 30 cmc 

 
Municipiul Huşi: 
1. depozite en-gros de materiale: 

S.C. Original S.R.L. Str. Dobrina 43A  
S.C. Maxim’S COM S.R.L. Calea Basarabiei,  

 
2. rezervoare pentru carburanţi-lubrifianţi: 

Denumire staţie PECO Adresa  Nr. 
rezervoare 

Capacitate 
rezervoare 

Petrom S.A./OMV Vama Albiţa 3 60 mc 
Petrom S.A./OMV Calea Basarabiei, zona industrială 3 60 mc 
S. C Dacpetrol SRL Calea Basarabiei, zona industrială 2 15 t 

S. C Dacpetrol SRL Str. Nicolaie Cişman 2 
1 

15 t 
3000 l 

S.C. Lukoil România S.R.L. Str, Huşi-Albiţa 4 120 t 

S.C. Marsemar Str. Dobrina 3 
1 gaz 

22 mc 
4500 l 

 
               c) exploatările miniere, petroliere:  
  Nu este cazul 
       d) fondul funciar - terenuri agricole, suprafeţe împădurite; 

Denumire indicator U/M 2005 
Suprafaţa  totală ha 531840 
Suprafaţa agricolă din care: ha 401507 
  - arabilă ha 291308 
  - păşuni ha 87291 
  - fâneţe ha 7921 
  - vii şi pepiniere viticole ha 12247 
  - livezi şi pepiniere pomicole ha 2740 
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră 

ha 79545 

Ape şi bălţi ha 8251 
Alte suprafeţe ha 42537 

 
Din suprafaţa totală a judeţului, 72,2 % reprezinta zona agricolă, 16,4 % păduri şi terenuri cu 

vegetaţie forestieră şi 11,4 % alte suprafeţe (ape, suprafeţe construite, drumuri, căi ferate, etc.). 
Deşi condiţiile de relief nu sunt peste tot favorabile, solurile sunt intens folosite în agricultura 

fiind relativ fertile. Se remarcă următoarele tipuri de soluri: 
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• de-a lungul văilor Bârladului şi Prutului, pe terasele acestora, s-au dezvoltat cernoziomuri, 
inclusiv cernoziomuri carbonatice; 

• pe interfluvii se trece treptat spre cernoziomuri cambice, soluri cenuşii şi soluri bune 
podzolite; 

• pe versanţi apar diferite faze erodate ale acestora, asociate cu regosoluri, lăcovişti de coastă 
şi sărături; 

• în zonele de luncă apar, aluviuni şi soluri aluvionale, local gleizate şi salinizate. 
Extinderea culturilor a micşorat mult suprafaţa acoperită cu păduri. Pe înălţimi până la 300 m, 

apar insular păduri de quercinee în amestec cu arţar tătărăsc. La peste 300 m altitudine, pe lânga 
stejar, cresc şi alte foioase cum sunt gorunul, teiul, carpenul, paltinul, ulmul şi chiar fagul. 

Dintre speciile cu valoare cinegetică se remarcă mistreţul şi căpriorul în zona pădurilor de 
foioase; în lunca Prutului, se întâlnesc animale cu blana preţioasa: vidra, bizamul şi câinele enot. 
Ihtiofauna ce populeaza apele Prutului este din familia crapului, iar ale Bârladului din cea a 
cleanului. 

Resursele subsolului sunt puţin variate, fiind reprezentate aproape în totalitate de materiale 
de construcţie. Se exploatează mai mult pe plan local gresii, calcare oalitice, nisip, argila şi loess; în 
unele sate sunt folosite local ape minerale sulfuroase, bicarbonatate iodo-bromurată şi magneziano-
sodice (Drânceni, Murgeni, Pungeşti, Dăneşti). 
 
         e) turism/capacităţi de primire turistică: 

Denumire indicator UM 2005 
Unităţi de cazare turistică existente - total nr. 13 
Capacitate de cazare turistică existentă - total locuri 562 
 
În municipiul Vaslui cele mai importante capacităţi de cazare sunt reprezentate de: 

Denumire,  
proprietarul Amplasament Capacitate 

Hotel restaurant  VASLUI Vaslui, str. Nicolae Bălcescu,  
nr.  2 27 

Hotel restaurant RACOVA Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 69 76 

Motel+ restaurant AMBIS Vaslui, str. Stefan cel Mare, 
 nr.2 16 

Pensiunea MIHALCEA Vaslui, str. Calugareni 7 
Camping CIUŞMEAUA 

MOLDOVENCEI Sos. Vaslui-Negresti 12 

 
În municipiul Bârlad cele mai importante capacităţi de cazare sunt reprezentate de: 

Denumire,  
proprietarul Amplasament Capacitate 

Hotel MOLDOVA Bârlad, str. 1 Decembrie, nr. 1   117 
Motel OCCIDENT Bârlad, str. Paloda   80 

HANUL LUI GEORGICA Soseaua Tecuci – E 581 30 
Pensiunea GIANI-BANCA DE 581 km 16 30 
Popas PRIVIGHETOAREA DE 581 Tutova 30 

Hanul ALEXANDRU DE 581 km 8 20 
 

În municipiul Huşi cele mai importante capacităţi de cazare sunt reprezentate de: 
Denumire,  
proprietarul Amplasament Capacitate 

Hotel CANTEMIR S.C. Rahova Huşi str. General Teleman   96 
Motel CASTELUL DINTRE VII 

S.C. Nadia Huşi, Calea Donea  21 
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     f) apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei; 
 La nivel de judeţ sunt inteprinse demersuri de noi activităţi economice care momentan se află 
în stadiul de proiect. 
     g) resurse naturale. 

 
 
  Potentialul natural al judeţului Vaslui, se evidentiaza cu un areal funciar ridicat, favorizând 
dezvoltarea agriculturii si cresterii animalelor. Nu sunt alte resurse naturale in zona de competenta  
care sa influenteze pozitiv economia judeţului Vaslui. 
 
 
SECŢIUNEA a 7-a. INFRASTRUCTURI LOCALE 
 
     a) instituţii publice - cultură, ocrotirea sănătăţii etc.; 

Principalele instituţii de cultură si ocrotirea sănătăţii din judeţul Vaslui sunt: 
- Muzee 

 Muzeul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vaslui, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul 
Municipal Huşi, Muzeul Episcopal Huşi, Galeriile de Artă Guguianu Bârlad. 

- Biblioteci 
 Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, Biblioteca „Stroe Belloescu” Bârlad, 
Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huşi. 

- Case de cultură  
 Casa de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui, Casa de Cultură „G. Tutoveanu” Bârlad, Casa 
de Cultură „Alexandru Giugaru” Huşi şi 78 case de cultură la nivel de oraşe şi comune. 

- Teatru: 
 Teatrul ,,Victor Ion Popa” Bârlad 

- Parcuri şi grădini: 
 Grădina Zoologică Bârlad  

- Mănăstiri şi lăcaşe de cult: 
 În judeţul Vaslui se află numeroase mănăstiri, cele care oferă cazare sunt: 

• Mănăstirea Bujoreni care se află la ieşirea din satul Popeni la punctul numit 
Căprioara (distanţa de 5 km pe un drum forestier pietruit) drumul judeţean 
Bârlad – Murgeni – Fălciu; 

• Mănăstirea Pârveşti este veche de 200 ani, este construită din lemn şi este 
amplasată pe drumul european pe traseul Crasna – Vaslui – Costeşti – Părveşti 
(traseul Costeşti – Pârveşti este drum de piatră – 6km); 

• Mănăstirea Moreni este situată la aproximativ 27 km sud de Vaslui între 
comunele Costeşti şi Moreni, traseul de la drumul european către spre mănăstire 
este pietruit; 

• Mănăstirea Floreşti este situată la 38 km nord de oraşul Bârlad, la capul 
dealurilor Poieneştilor şi la intalnirea vâlcelelor Lunca şi Humăria, între dealurile 



Nesecret 
34 din 268 

 

Mirceşti, Cobotoaiei şi Poieneşti. Este străbătută de pârâul Simila care primeşte 
în dreapta lui pârâul Humaria; 

• Mănăstirea Grăjdeni este la 15 km est de municipiul Bârlad, intr-o poieniţă din 
pădurea de deasupra satului Grăjdeni. Drumul de acces către mănăstire este 
asfaltat şi este pe DJ 242F; 

• Mănăstirea „Dimitrie Cantemir” Grumezoaia se află în comuna vasluiană cu 
acelaşi nume, situată la aproximativ 25 km de municipiul Huşi. Accesul se face 
pe drum asfaltat până la mănăstire; 

• Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” accesul se face pe traseul Bârlad – Băcani - 
Alexandru Vlahuţă; 

• Mănăstirea Fâstâci se află in satul cu acelaşi nume in comuna Cozmeşti la 25 km 
de Vaslui şi 10 km de gara CFR Bârzeşti; 

• Mănăstirea de la Movila lui Burcel se află pe DN 24, la 25 km de municipiul 
Vaslui; 

• Mănăstirea Mălineşti este situată la 5km de Gârceni, pe platoul dealului ce 
desparte Gârceniul de Băceşti, in apropierea locului numit „La Scaune”; Traseul 
către mănăstire este Vaslui – Laza – Ivăneşti – Pungeşti – Gârceni – Mălineşti. 

Lăcaşe de cult fără cazare sunt: 
• Catedrala „Sf. Apostol Petru şi Pavel” Huşi; 
• Mănăstirea „Vovidenia” Huşi; 
• Mănăstirea Bogdăniţa; 
• Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” Ivăneşti; 
• Mănăstirea „Sf. Treime” Tanacu; 
• Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” Huşi; 
• Biserica „Sf. Ioan” Vaslui – ctitoria lui Ştefan cel Mare. 

   
          Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, în cadrul căruia funţionează: 23 licee, 1 scoală 
postliceală, 365 şcoli primare şi gimnaziale şi 371 grădiniţe. 
  În municipiul Vaslui şi suburbiile acestuia sunt 17 şcoli generale şi de arte şi meserii cu 7.290 
elevi, 6 licee şi grupuri şcolare cu 8.605 elevi. 
 În municipiul Bârlad sunt 12 şcoli generale cu 7.528 elevi, 4 licee şi grupuri şcolare cu 5.277 
elevi. 
 În municipiul Huşi sunt 7 şcoli generale cu 3.736 elevi, 3 licee cu 2963 elevi. 
 

      Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Vaslui, care are în subordine: Spitalul judeţean de 
urgenţă, Spitalul de boli infecţioase Vaslui, Spitalul de adulţi şi copii Bârlad, Spitalul municipal 
Huşi, Spitalul orăşenesc Murgeni, policlinici în cele trei municipii şi în oraşul Negreşti, dispensare 
umane în oraşul Murgeni şi în toate comunele judeţului.  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui: 
Specializări: medicina internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, cardiologie, 
chirurgie generala, chirurgie şi ortopedie infantile, ortopedie si traumatologie, obstretică 
ginecologie, neurologie, oftalmologie, ORL, pediatrie, ATI (anestezie şi terapie 
intensivă), pneumologie (I şi II), oncologie medicală, medicină internă cronici, 
dermatovenerologie, boli infecţioase, psihiatrie; 

-  Unitate Primire Urgenţe (UPU)-SMURD; 
-  Farmacii; 
-  Laboratoare analize medicale, radiologie şi imagistică medicală, endoscopie 

digestivă, explorări funcţionale, bacteriologie BK, recuperare medicină fizică şi 
balneologie; 

- Serviciul de anatomie patologică; 
- Bloc operator central cu săli de operaţie; 
- Serviciul judeţean de medicină legală; 
- Centrul de sănătate mintală adulţi şi copii; 
- Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Dispensar TBC; 
- Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate. 
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Capacitate de spitalizare: 892 paturi; 18 paturi spitalizare de zi şi  24 pentru însoţitori. 
 Încadrare cu personal:  

- medici: 145 din care rezidenţi pe post = 46; 
- asistenţi medicali: 503; 
- personal auxiliar: 263. 

Mijloace de comunicare: centrala telefonica proprie. 
               Capacitatea de extindere în interiorul judeţului: 20 medici şi 50 cadre medii. 

 Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad: 
Specializări: medicina internă, cardiologie, neurologie, gastroenterologie, obstretică 
ginecologie, neonatologie, chirurgie generala, ortopedie si traumatologie, ATI (anestezie 
şi terapie intensivă), dermatovenerologie, ORL, oftalmologie, oncologie medicală, 
medicină internă cronici, boli infecţioase, pneumologie I şi II, psihiatrie; 

- Centru de hemodializă; 
- Compartiment Primire Urgenţe (CPU) cu pct. de lucru în str. Epureanu, nr. 50; 
- Secţia pediatrie I; 
- Secţia pediatrie II; 
- Farmacii; 
- Unitate de transfuzie sanguină; 
- Laboratoare analize medicale, radiologie şi imagistică medicală, explorări  
   funcţionale, bacteriologie BK; 
- Serviciul de anatomie patologică; 
- Bloc operator central cu săli de operaţie; 
- Centrul de Sănătate mintală adulţi; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Dispensar TBC; 
- Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate. 
- Capacitate de spitalizare: 784 paturi; 47 paturi spitalizare de zi şi  44 pentru 

însoţitori. 
 Încadrare cu personal:  

- medici: 130 din care rezidenţi pe post = 50; 
- asistenţi medicali: 459; 
- personal auxiliar: 240. 

Mijloace de comunicare: centrala telefonică proprie. 
Capacitatea de extindere în interiorul judeţului: 4 medici şi 8 cadre medicale. 

 Spitalul Municipal Huşi: 
- Specializări: medicină internă, medicină internă cronici, chirurgie generală, 

obstretică ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie, boli infecţioase, 
psihiatrie, ATI (anestezie şi terapie intensivă), psihiatrie, dermatovenerologie, 
pneumologie, 

- Camera de Gardă (C.G.); 
- Farmacie; 
- Laboratoare analize medicale, radiologie şi imagistică medicală; 
- Serviciul de anatomie patologică; 

     -      Bloc operator central cu săli de operaţie; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Dispensar TBC; 
- Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate. 

Capacitate de spitalizare: 285 de paturi, 10 paturi spitalizare de zi. 
- Încadrare cu personal:  

- Medici: 49, rezidenţi pe post 27; 
- Cadre medii: 142; 
- Personal auxiliar: 102; 

Mijloace de comunicare: centrala telefonica proprie 
Capacitatea de extindere în interiorul judeţului: încadrarea sub organigrama nu 
permite. 

 Spitalul Orăşenesc Murgeni: 
- Specializări: Medicina interna, Pediatrie, Psihiatrie cronici, Psihiatrie acută; 
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- Camera de gardă; 
- Farmacie, 
- Laboratoare analize medicale; 
- Sterilizare; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale. 

                     Capacitate de spitalizare: 141 de paturi. 
Încadrare cu personal:  

- Medici: 7 din care rezidenţi pe post 4; 
- Cadre medii: 27 
- Personal auxiliar: 28 

- Mijloace de comunicare: centrala telefonica proprie 
- Capacitatea de extindere în interiorul judeţului: încadrarea sub organigrama nu 

permite. 
 

 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui: 
• Staţia Vaslui: Str. Tipografiei, nr. 1, telefon 0235/361477, Apel unic de urgenţă 112, 

prin care se retransmit solicitările pentru urgenţe şi la celelalte staţii din judeţ. 
- autosanitare: 14 
- conducători auto: 28 
- medici: 8 
- personal medico- sanitar: 39 
- operatori registratori de urgenţă: 4  
- componenţa turei de serviciu:  

- 1 medic 
- 5 asistenţi 
- 5 conducători auto 
- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie 
- posibilităţi de extindere: către staţia Negreşti: 1 autosanitară. 

 către staţia Huşi: 1 autosanitară 
 către judeţele Bacău şi Iaşi: 1 autosanitară. 

• Staţia Bârlad: Str. 1 Decembrie nr. 55, telefon 0235/411750. 
- autosanitare: 8; 
- conducători auto: 23 
- medici: 2 
- personal medico- sanitar: 23 
- componenţa turei de serviciu:  

- 1 medic 
- 5 asistenţi 
- 5 conducători auto 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie 
- posibilităţi de extindere: către staţia Murgeni: 1 autosanitară. 

către judeţele Bacău, Galaţi şi Vrancea: 1   
autosanitară. 

• Staţia Huşi: Str. Aviator Mitache, nr. 3, telefon 0235/481145 
- autosanitare: 9; 
- conducători auto: 16 
- medici: - 0 
- personal medic sanitar: 17 
- componenţa turei de serviciu:  

- 3 asistenţi 
- 3 conducători auto 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie 
- posibilităţi de extindere: către staţia Murgeni: 1 autosanitară. 

       către judeţul Iaşi: 1 autosanitară. 
• Staţia Murgeni: în incinta Spitalului Orăşenesc Murgeni, telefon 0235/426001, 

426002  
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- autosanitare: 5; 
- conducători auto: 7 
- medici: -0 
- personal medic sanitar: 6 
- componenţa turei de serviciu:  

- 1 asistenţi 
- 1 conducător auto 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie 
• Staţia Negreşti: în incinta Spitalului Orăşenesc Negreşti, telefon 0235/ 457970 

- autosanitare: 7; 
- conducători auto: 8 
- medici: -0 
- personal medic sanitar: 12 
- componenţa turei de serviciu:  

- 3 asistenţi 
- 3 conducători auto 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie 
 Coordonarea intervenţiei echipajelor medicale de urgenţă şi a echipajelor de prim ajutor 
calificat se realizează de către personalul S.A.J. prin dispeceratul comun ISUJ-SAJ, care 
funcţionează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui. 
 
 Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.) Vaslui aparţinând 
I.S.U.J. Vaslui funcţionează în judeţul Vaslui din luna noiembrie 2009, prin cele 4 echipaje de prim 
ajutor calificat (EPA) dotate cu ambulanţe tip B2, de la subunităţile de pompieri din Vaslui, Bârlad, 
Huşi şi Negreşti; este în curs de operaţionalizare şi echipajul de terapie intensivă mobilă, care va fi 
dotat cu 1 ambulanţă tip ,,C”. 
 Principala misiune a echipajelor de prim ajutor o reprezintă acordarea primului ajutor medical 
calificat şi transportul victimelor la unităţile sanitare din raionul de intervenţie; coordonarea medicală 
a echipajelor se realizează de personalul medical ce îşi desfăşoară activitatea în dispeceratul comun 
ISUJ-SAJ, care funcţionează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al 
judeţului Vaslui. 

• S.M.U.RD. Vaslui, str. Castanilor,  nr. 9, tel. 0235/311212, 0235/311213 
- autosanitare:  1 tip C (Terapie Intensivă Mobilă), 2 tip B (1 rezervă); 
- medici: 4; 
- asistenţi medicali: 4; 
- conducători auto/ paramedici: 8; 
- paramedici: 12. 

                  - componenţa turei de serviciu:  
 TIM 
 1 medic; 
 1 asistent; 
 1 paramedic; 
 1 conducători auto/ paramedic 

 EPA 
 2 paramedici; 
 1 conducător auto/ paramendic. 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie TETRA, GPS, Telefon 
GSM, 

• E.P.A.Bârlad, str. Nicolae Bălcescu,  nr.24 ,  tel. 0235/411212, 0235/411213 
- autosanitare:  2 tip B (1 rezervă);; 
- conducători auto: 4 
- paramedici: 8 
- componenţa turei de serviciu:  

 2 paramedici 
 1 conducători auto/paramedic 
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- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie TETRA, GPS, Telefon 
GSM, 

• E.P.A. Huşi, str. Ştefan cel Mare,  nr. 83,  tel. 0235/481212, 0235/481213 
- autosanitare:  1 tip B; 
- conducători auto: 4 
- paramedici: 8 
- componenţa turei de serviciu:  

 2 paramedici 
 1 conducători auto/paramedic 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie TETRA, GPS, Telefon 
GSM, 

• E.P.A. Negreşti,  
- autosanitare:  1 tip B; 
- conducători auto: 4 
- paramedici: 8 
- componenţa turei de serviciu:  

 2 paramedici 
 1 conducători auto/paramedic 

- mijloace de comunicare: staţie radio emisie recepţie TETRA, GPS, Telefon 
GSM, 

Notă: - Medicii şi asistenţii medicali sunt asiguraţi de U.P.U.- S.M.U.R.D. Vaslui; 
          - Paramedicii sunt asiguraţi de I.S.U.J. Vaslui. 

 
În situaţia în care numărul victimelor unui eveniment care au afecţiuni grave este mai mare de 

5, la nivelul judeţului se pune în aplicare ,,Planul roşu de intervenţie”, situaţie în care conducerea 
echipajelor care asigură asistenţa medicală de urgenţă se asigură de prefectul judeţului Vaslui, prin 
inspectorul şef al ISUJ Vaslui. 

 
 Ambulatorii de specialitate în structura spitalelor: 4, astfel: 

 Vaslui= 1  
 Bârlad= 1 la Spitalul de Adulti şi 1 la Spitalul de Copii 
 Huşi= 1 

• Cabinete medicale individuale care asigură servicii de medicină de familie în contract 
cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate= 182. 

 Cabinete medicale stomatologice= 110.  
 Cabinete medicale multifuncţionale în sistem privat (ambulatorii de specialitate)= 4 

 
 

La nivelul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru siguranţa Alimentelor Vaslui 
funcţionează 1 laborator sanitar-veterinar de stat cu sediul în municipiul Bârlad, str. Trestiana nr. 2. 
 La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, funcţionează câte o circumscripţie sanitar-
veterinară (C.S.V.), deservită de 1 medic şi 1-2 asistenţi. La nivelul judeţului sunt autorizate şi 
funcţionează 3 cabinete medical-veterinare private, din care 1 în municipiul Vaslui, încadrat cu doi 
medici, şi 2 în municipiul Bârlad, încadrate fiecare cu câte 1 medic. 
 

 Situaţia efectivelor de animale din localităţile judeţului: 
 

SPECIA 
Nr. 
crt. 

Centrul Sanitar 
Veterinar de 

Asistenţă BOVINE ECVINE OVINE CAPRINE PORCINE PĂSĂRI IEPURI ANIMALE 
DE BLANĂ 

FAM. 
ALBINE CÂINI 

1 VASLUI 1859 647 4182 335 1656 13593 0 0 350 303 
2 BÂRLAD 649 213 1956 493 1193 24628 0 0 557 1636 
3 HUSI 860 401 3854 296 2514 19721 298 0 1366 2006 
4 NEGRESTI 1236 580 1222 160 1047 28000 200 0 621 850 
5 ALBESTI 756 308 3053 349 524 20016 316 0 392 1190 
6 AL. VLAHUŢĂ 1250 642 2535 208 955 23855 500 0 350 1200 
7 ARSURA 510 399 1072 56 1298 15993 75 0 131 471 
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SPECIA 
Nr. 
crt. 

Centrul Sanitar 
Veterinar de 

Asistenţă BOVINE ECVINE OVINE CAPRINE PORCINE PĂSĂRI IEPURI ANIMALE 
DE BLANĂ 

FAM. 
ALBINE CÂINI 

8 BĂCANI 820 354 1685 350 1080 15000 250 0 205 1420 
9 BĂCEŞTI 1438 381 1128 428 1319 12562 0 0 621 1190 
10 BĂLTENI 519 143 831 221 405 11256 214 0 137 496 
11 BANCA 1648 925 8628 1262 1672 49278 295 0 280 1940 
12 BEREZENI 1377 532 6207 251 1754 25340 125 0 727 2026 
13 BLĂGEŞTI 616 316 1559 742 742 15752 0 0 202 981 
14 BOGDANA 615 427 1267 420 569 7780 300 0 700 530 
15 BOGDĂNEŞTI 1593 926 6917 810 2045 21187 210 0 610 1785 
16 BOGDĂNIŢA 610 367 1950 380 717 13305 140 0 370 980 
17 BOŢEŞTI 685 431 3214 282 759 19335 314 0 248 572 

18 
 BUNEŞTI- 
AVEREŞTI 739 541 1957 260 922 10777 878 0 775 1275 

19 CODĂEŞTI 1166 818 5059 195 735 14702 80 0 173 1275 
20 COROIEŞTI 714 312 2071 237 984 12900 120 0 650 1407 
21 COSTEŞTI 1032 507 1169 285 1311 19050 646 0 631 1308 
22 CREŢEŞTI 573 177 1432 278 525 6762 67 0 84 496 
23 DĂNEŞTI 930 808 2814 66 668 9500 0 0 212 500 
24 DELENI 846 205 1108 374 790 19803 197 0 521 1198 
25 DELEŞTI 1690 503 2308 133 1270 19676 592 0 630 1972 
26 D. CANTEMIR 907 522 5061 380 662 38398 142 0 83 998 
27 DRAGOMIREŞTI 1263 567 1626 393 622 10657 46 0 822 948 
28 DRÂNCENI 1115 801 1228 760 1623 19930 159 0 121 129 
29 DUDA-EPURENI 982 319 2826 183 1118 19353 201 0 39 848 
30 DUMEŞTI 889 398 312 126 742 10395 656 0 283 586 
31 EPURENI 1236 493 3412 853 1286 23401 362 0 683 1492 
32 FĂLCIU 1384 549 3875 368 570 27000 0 0 280 2200 
33 GĂGEŞTI 936 494 3280 904 864 17687 308 0 187 960 
34 GÂRCENI 968 406 1367 305 968 10098 169 0 280 1618 
35 GHERGHEŞTI 941 523 3078 217 1129 13094 0 0 550 1306 
36 GRIVIŢA 1712 814 4058 400 1388 9023 79 0 416 1933 
37 HOCENI 1017 461 5710 370 717 22689 0 0 450 935 
38 IANA 681 574 2859 145 1316 7398 53 0 470 1302 
39 IVĂNEŞTI 1810 698 1789 401 1929 21653 840 0 1045 2678 
40 IVEŞTI 790 552 3069 245 588 20381 0 0 20 1534 
41 LAZA 1313 402 1557 429 1047 21460 404 0 208 1430 
42 LIPOVĂŢ 1138 589 2786 301 615 12611 233 0 1554 1272 

43 
LUNCA 
BANULUI 1557 491 4681 165 2674 21989 898 0 260 1686 

44 MĂLUŞTENI 924 466 1509 732 799 12063 0 0 1045 1799 
45 MICLEŞTI 450 356 1339 125 436 11857 90 0 702 1107 

46 
MUNTENII DE 
JOS 1300 302 1544 151 564 12682 120 0 550 1200 

47 MURGENI 1482 666 5324 853 2106 18044 0 0 767 2286 
48 OLTENEŞTI 1197 415 3517 294 505 28200 0 0 285 1260 
49 OŞEŞTI 1086 474 1789 99 1000 8000 100 0 352 1800 
50 PĂDURENI 980 562 8631 255 680 15893 128 0 121 1195 
51 PERIENI 1543 695 320 1159 1590 12400 150 0 423 1700 
52 POGANA 692 434 3408 338 1133 16871 126 0 460 838 
53 POGONEŞTI 733 300 2877 171 966 8707 100 0 416 1933 
54 POIENEŞTI 952 312 1086 156 346 9784 0 0 96 1241 
55 PUIEŞTI 1686 796 5565 642 1308 27170 371 0 282 1333 
56 PUNGEŞTI 1700 600 1515 605 725 11500 250 0 420 2100 
57 REBRICEA 1244 494 2616 115 818 11927 288 0 249 1286 
58 ROŞIEŞTI 964 457 4441 426 1064 8341 123 0 350 1060 
59 SOLEŞTI 878 673 5407 181 907 16875 81 0 713 1644 
60 STĂNILEŞTI 2131 892 6880 424 2415 27060 435 0 527 2487 

61 
ŞTEFAN CEL 
MARE 1048 451 1832 114 783 19322 489 0 112 1429 
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SPECIA 
Nr. 
crt. 

Centrul Sanitar 
Veterinar de 

Asistenţă BOVINE ECVINE OVINE CAPRINE PORCINE PĂSĂRI IEPURI ANIMALE 
DE BLANĂ 

FAM. 
ALBINE CÂINI 

62 ŞULETEA 948 400 4526 720 1251 11500 10 0 40 1389 
63 TĂCUTA 1325 807 9351 365 978 750 0 0 385 1150 
64 TANACU 1644 665 6318 284 896 27200 368 0 473 2154 
65 TĂTĂRĂNI 1079 383 4538 398 840 14922 320 0 230 980 
66 TODIREŞTI 1587 645 2527 310 1143 25430 150 0 380 1100 
67 TUTOVA 918 573 5088 593 1349 16187 853 0 438 1617 
68 VĂLENI 1237 709 8006 293 792 11265 0 0 95 894 
69 VETRIŞOAIA 715 506 5465 280 944 25016 1638 0 324 1592 
70 VIIŞOARA 1186 489 6834 758 1500 24330 428 0 623 2433 
71 VINDEREI 1138 550 3658 903 1417 14580 282 0 197 1535 
72 VOINEŞTI 1466 801 3698 468 1182 11898 226 0 450 1242 
73 VULTUREŞTI 785 303 1035 72 609 17930 525 0 275 1152 
74 VUTCANI 692 268 3307 253 422 15038 0 0 150 500 
75 ZĂPODENI 1233 586 2967 261 646 32842 88 0 365 1323 
76 ZORLENI 1726 670 2607 420 1620 27730 198 0 299 2092 

 
 b) reţele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze, etc. 

La nivelul judeţului Vaslui se regasesc urmatoarele utilitatile publice : 
a) reţele de furnizare a apei potabile: 

o municipiul Vaslui: 
• surse de alimentare cu apă: 

- barajul de acumulare Soleşti este sursa de alimentare principală cu apă, 
fiind în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 
Direcţia Apelor Prut Iaşi; 

- tipul captării: captare tip sifon; 
- transport gravitaţional până la Staţia de pompare „Spital”; 
- categoria apei: de râu în zona prizei, necesită tratare.  

- Surse subterane- captare prin drenuri: 
- Delea veche; 
- Chiţoc. 

- Surse alternative: 
- Acumularea Puşcaşi – este în administrarea Administraţiei  Naţionale 

„Apele Române”, Direcţia Apelor Prut Iaşi; 
- tipul captării: priză turn, prevăzută cu batardou pentru reglarea 

sau blocarea debitului de apă; 
- distribuţie gravitaţională până la Staţia de pompare Rediu II şi 

prin pompare spre Staţia de tratare Delea; 
- captare de suprafaţă din râul Bârlad- este în administrarea Administraţiei  

Naţionale „Apele Române”, Direcţia Apelor Prut Iaşi; 
- tipul captării- priză de mal şi pompare din SP Rediu I în Staţia de 

tratare Delea. 
• Conducte de aducţiune: 

- Aducţiunea Soleşti (Staţia de vid) – Vaslui (Staţia de pompare Spital) – 
PREMO, Dn 1000 mm, lungime 16,5 km; 

- Conducta de refulare de la SP Spital – Staţia de tratare Delea – PREMO, 
Dn 1000 mm, lungime 1,2 km; 

- Conducta de aducţiune de la acumularea Puşcaşi – SP Rediu – Dn 600 
mm, lungime 7,7 km; 

- Conducta de refulare SP Rediu I – Staţia de tratare Delea, Dn 400 mm, 
lungime 3,5 km; 

- Conducta de refulare SP Rediu II – Staţia de tratare Delea, Dn 600 mm, 
lungime 4,4 km; 

• Staţia de tratare a apei – Staţia Delea: 
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- capacitatea staţiei de tratare – proiectat/instalat/în funcţiune: 700 l/s. În 
prezent se utilizează capacitatea până la 400 l/s. 

- stocarea se face în rezervoare de capacitatea: 
- 2 x 1000 mc: str. Delea; 
- 2 x 3500 mc: str. Delea; 
- 2 x 250 mc: Parcul Copou. 

o municipiul Bârlad: 
• surse de alimentare cu apă: 

- barajul de acumulare Cuibul Vulturilor localizat în zona satului Crâng, 
comuna Ciocani la 12 km de municipiul Bârlad. Staţia de pompare S.P. 
Cuibul Vulturilor pompează apa către Staţia de Tratare printr-o conductă 
Dn 800 mm. 

- puţuri locale – 7 puţuri de adâncime localizate în municipiul Bârlad (str. 
Lirei, Nicolae Bălcescu, Soarelui, Dumbrava, Epureanu, Al. Vlahuţă). 
Apa captată este refulată direct în reţeaua de distribuţie a municipiului 
Bârlad. 

- puţuri forate Tutova – Bădeana- 14 puţuri amplasate în zona comunei 
Tutova pe marginea şoselei Bârlad-Tecuci. Apa captată este pompată în 
conducta magistrală de aducţiune Munteni-Bârlad. 

- complex captare – Negrileşti – 22 puţuri şi staţie de repompare în zona 
comunei Munteni, judeţul Galaţi, debitează apa spre municipiul Bârlad 
prin conducta magistrală Dn 600 în lungime de 42 km. 

• Conducte de distribuţie a apei potabile însumează 160 km. 
• Uzina de Apă – Complexul de acumulare şi pompare de distribuţie în 

municipiul Bârlad, constituit din 3 rezervoare a 5000 mc şi staţia de 
pompare în reţeaua de distribuţie. Apa provine din sursa Negrileşti şi 
opţional din Staţia de Tratare. 
- Staţia de Tratare – Apa captată şi pompată din sursa Barajul Cuibul 

Vulturilor este tratată, înmagazinată în rezervorul de 7500 mc şi 
distribuită în reţeaua municipiului Bârlad. 

o municipiul Huşi: 
• sursa de alimentare cu apă a municipiului Huşi este râul Prut, având 

capacitatea de captare de 200 l/s; 
• conducta de aducţiune este de 2 fire din OL şi azbociment, cu diametre 

cuprinse între Dn 300 mm, Dn 400 mm şi Dn 600 mm, în lungime totală 
de 12 km; 

- conductele de distribuţie sunt din OL, PE şi azbociment, cu diametre 
cuprinse între Dn 40 mm şi Dn 600 mm; 

- lungimea totală a reţelei de distribuţie este de 63,8 km. 
- capacitatea staţiei este de 200 l/s; 
- staţia de tratatre a apei potabile are ca trepte principale: decantare cu 

soluţie Sachtoklar, filtrare cu filtre rapide, clorinare şi ozonare.  
- rezervoare de înmagazinare: 

- 2x500 mc – în staţia de tratare; 
- 2x2000 mc + 1x250 mc – rezervoare intermediare; 
- 1x5000 mc – rezervor de înmagazinare şi distribuţie 

b) retele de termoficare: 
- în municipiul Huşi: producerea şi distribuţia agentului termic este 

asigurată de 10 centrale termice  de cvartal, din care 3 funcţionează pe 
combustibil lichid uşor CLU, iar 7 funcţionează pe gaze naturale.lungimea 
totală a canalului termic este de 13, 6 km. 

c) retele de telefonie ; 
- Telekom – operator telefonie fixa ; 
- RCS-RDS – televiziune prin cablu, telefonie, internet şi satelit; 
- Reţelele de telefonie mobilă: Orange, Vodafone, Cosmote. 

d) reţeaua de transport gaze naturale; 
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 Alimentarea cu gaze naturale a judeţului Vaslui se realizează din sursa Motoşeni (jud. Bacău) 
racordată la sistemul naţional. Presiunea în gazului în conductă pe timpul transportului este cuprinsă 
între 16-21 bari. Traseul conductei Motoşeni tranzitează teritoriul Chilieni, Păcurăreşti, Movileni, 
Ciocani, Crâng până la Staţia de predare amplasată aval 700 m faţă de Barajul Râpa Albastră. 
 Alimentarea municipiilor Vaslui şi Huşi se realizează prin conductă de înaltă presiune 16-21 
bari. Traseul conductei de la Staţia de predare Bârlad la punctul de ramificare Crasna este paralel cu 
DE 581 prin localităţile Sălcioara, Strâmtura Mitoc, Mitoc, Sârbi, Chiţcani, Rădeşti, fiind amplasată 
pe partea stângă a acestuia direcţia de parcurs Bârlad-Crasna. 
 Traseul Crasna-Vaslui este paralel cu DN 24 prin localităţile Bulboaca, Secuia, Băcăoani, 
Munteni de Jos.  
 Crasna-Huşi, amplasarea conductei este paralel cu DE 581 prin localităţile Târzii, Olteneşti, 
Curteni, Budeşti, Creţeşti, Creţeştii de Sus, Satu Nou până la Staţia de predare Huşi amplasată la 
Dobrina, distanţă aproximativ 900 m Camping Dobrina pe partea stângă a DE 581.  

e) retele de distributie gaz metan ;
 Municipiul Vaslui:  

- lungimea reţelei de repartiţie este de 12,2 km, amplasată pe zonele: SRM 
predare (lângă staţia de epurare) – Ana ipătescu (SRM 1); SRM predare – 
Zona Industrială; Ana Ipătescu – Dimitrie Sturza, str. Decebal – str. 
Traian;   

- lungimea reţelei de distribuţie este de 68,264 km; 
- amplasarea SRM sector: SRM 1 – Ana Ipătescu; SRM 2 – Dimitrie Sturza; 

SRM 3 – Traian (Călugăreni). 
 Municipiul Bârlad:  

- Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Bârlad se realizează prin 
conducte de medie presiune (6 bari) de la Staţia de predare Râpa Albastră 
până la SRM 1 amplasat în curtea Punctului de lucru (distribuţie gaze 
naturale) Bârlad, care asigură alimentarea cu gaze naturale de joasă 
presiune (0,1 bari) zona de nord a municipiului Bârlad, cartierele Ţuguieta 
1 şi 2, Cotu Negru şi conductă de medie presiune amplasată paralel cu 
bulevardul Republicii, str. Grigore Ignat, str. Ardeal, str. Soarelui, str. 
Virtuţii, str. Păcii, str. Alexandru Vlahuţă, str. Col. Simionescu până la 
SRM 2 amplasată în zona Pieţii 1 Mai ce asigură alimentarea cu gaze 
naturale a zonei de sud a municipiului şi cartierelor Deal 1, Deal 2, Bariera 
Puieşti şi Complex Şcolar. 

 Municipiul Huşi: 
- lungimea reţelei de repartiţie este de 4,977 km, amplasată pe zonele: 

Dobrina, Sara, Frunzelor, Ştefan cel Mare;   
- lungimea reţelei de distribuţie este de 29,86 km; 
- amplasarea SRM sector: SRS 1 – Dobrina (Marsemar), SRM 2 – Dobrina 

(poliţia de frontieră); SRM 3 – Frunzelor; SRM 4 – Ştefan cel Mare. 
 Oraşul Negreşti 

-     lungimea reţelei de repartiţie este de 3,53 km;  
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 1,54 km; 
-     amplasarea SRM sector: Negreşti – str. Decebal. 

 comuna Munteni de Jos: 
- lungimea reţelei de repartiţie în satul Munteni de Jos este de 1,453 km;   
- lungimea reţelei de distribuţie este de 8,66 km 
satul Băcăoani 
-     lungimea reţelei de repartiţie este de 0,718 km;  
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 3,38 km; 
satul Secuia 
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 2,637 km; 

 comuna Costeşti 
-     lungimea reţelei de repartiţie este de 0,665 km;  
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 2,2 km; 

      extravilan sat Chiţcani 
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 1,99 km; 
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-     amplasarea SRM – FNC SC Safir SRL, SC Migdalin SRL; 
 comuna Deleni 

-     lungimea reţelei de repartiţie este de 2,24 km;  
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 0,89 km; 
-     amplasarea SRS – Bulboaca; 

 extravilan comuna Roşieşti 
-     lungimea reţelei de distribuţie este de 1,536 km; 
-     amplasarea SRM – Ferma pui SC Sagem SRL. 
 

f) reţele electrice si statii de transformare ; 
- trasee de linii electrice aeriene de 110 KV: 

- LEA 110 KV Negreşti-Ţibăneşti (judeţul Iaşi); 
- LEA 110 KV Delea-Iaşi Sud; 
- LEA 110 KV Munteni-Negreşti; 
- LEA 110 KV Munteni-Vaslui circ. 1, 2; 
- LEA 110 KV Munteni-Rediu, circ. 1, 2; 
- LEA 110 KV Delea-Vaslui; 
- LEA 110 KV Munteni-CTU; 
- LEA 110 KV Munteni-Moldosin; 
- LEA 110 KV Rediu-Moldosin; 
- LEA 110 KV Munteni-Huşi; 
- LEA 110 KV Huşi-Stănileşti-Vetrişoaia; 
- LEA 110 KV Rediu-Roşieşti; 
- LEA 110 KV Vetrişoaia-Fălciu; 
- LEA 110 KV Bârlad-Roşieşti; 
- LEA 110 KV Bârlad-Glăvăneşti; 
- LEA 110 KV Bârlad-Crâng; 
- LEA 110 KV Bârlad-Simila, circ. 1, 2; 
- LEA 110 KV Bârlad-Murgeni; 
- LEA 110 KV Murgeni-Fălciu. 

- staţii de transformare: 
- Negreşti, str. Decebal nr. 39 – Staţia 110/20 KV Negreşti; 
- Vaslui, str. Călugăreni nr. 101 – Staţia 110/20 KV Vaslui; 
- Vaslui, str. Filaturii nr. 114 – Staţia 110/20 KV Delea; 
- Vaslui, str. Metalurgiei nr. 2 – Staţia 110/20 KV Rediu; 
- Huşi, str. Obor nr. 2 – Staţia 110/20 KV Huşi; 
- Stănileşti – Staţia 110/20 KV Stănileşti; 
- Roşieşti – Staţia 110/20 KV Roşieşti; 
- Vetrişoaia – Staţia 110/20 KV Vetrişoaia; 
- Fălciu – Staţia 110/20 KV Fălciu; 
- Murgeni – Staţia 110/20 KV Murgeni; 
- Bârlad, str. Costache nr. 33 – Staţia 110/20 KV Crâng; 
- Bârlad, str. Republicii nr. 285 – Staţia 110/6 KV Simila; 
- Bârlad, str. Republicii nr. 286 – Staţia 110/20 KV Bârlad; 

 
     c) locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă - tabere de sinistraţi. 
Sunt stabilite în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă a fiecărei  localităţi. 
 
     SECŢIUNEA a 8-a. SPECIFIC REGIONAL/LOCAL 
 
     a) vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere. 
          Prin dispunerea sa în partea de nord-est a României, teritoriul judeţului Vaslui poate fi 
influenţat de următoarele riscuri transfrontaliere: 

a) accident nuclear la centralele nucleare din Ucraina (gen Cernobâl); 
b) inundaţii pe râul Prut, în situaţia distrugerii barajului Acumulării de la Stânca Costeşti 

(deţinut în comun de România şi Republica Moldova); 
c) reţelele de crimă organizată din fostele republici sovietice; 
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d) încercarea unui număr foarte mare de cetăţeni moldoveni de a pătrunde în spaţiul Uniunii 
Europene, prin Punctul de Control Trecere Frontieră Albiţa; 

e) slaba dezvoltare economică a Republicii Moldova, în raport cu România; 
f) situarea pe traseele de zbor a păsărilor călătoare (Lunca Prutului), ce poate determina 

apariţia epizotiilor, gen gripa aviarară. 
 Din punct de vedere cultural există o influenţă majoră a culturii slave, mai ales în domeniul 
vieţii religioase, fapt ce determină ca peste 90% din populaţia judeţului să se declare ca aparţinând 
religiei creştin ortodoxe; în ultima perioadă de timp se simte o influenţă puternică a prozelitismului 
venit din occident, mai ales în mediul urban. 
 
 

CAPITOLUL III 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

      
 SECŢIUNEA 1. ANALIZA RISCURILOR  
 
 Analiza riscurilor cuprinse în Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a fost 
întocmită în scopul cunoaşterii mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare, amplorii şi 
efectelor posibile ale acestora. 
 Analiza s-a realizat pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a 
altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze, documente de control, puncte de vedere, 
constatări la faţa locului de către comisii mixte etc. 
 În realizarea şi definitivarea analizei, s-au  avut în vedere următoarele categorii de riscuri care 
ar putea influenţa populaţia, localităţile, bunurile, infrastructura şi mediul: 

    1) riscuri naturale; 
    2) riscuri tehnologice; 
    3) riscuri biologice; 
    4) riscuri de incendiu; 
    5) riscuri sociale; 
    6) alte tipuri de riscuri. 

     1. Riscuri naturale  
 Analiza riscurilor naturale cuprinde referiri cu privire la: fenomene meteorologice periculoase 
(inundaţii, furtuni, tornade, secetă, îngheţ, etc), incendii de pădure, avalanşe, fenomene distructive de 
origine geologică (cutremure, alunecări de teren). 
 Fenomenele meteorologice periculoase care în decursul timpului au afectat teritoriul 
judeţului,    s-au manifestat  sub formă de inundaţii, furtuni, secetă şi îngheţ.  
 Specific precipitaţiilor lichide este caracterul torenţial al acestora, fapt ce a determinat  
producerea unor viituri cu efect important asupra albiilor cursurilor de apă. 
 
 Inundaţiile înregistrate în judeţul Vaslui, s-au datorat ploilor torenţiale, iar scurgerile de pe 
versanţi şi/ sau unii torenţi, au favorizat fenomenul, care în general nu a produs decât pagube 
materiale nesemnificative, iar în cazuri izolate şi decesul prin înec sau electrocutare. 
 Din analiza datelor şi informaţiilor cuprinse în acte de control, verificări în teren şi informări, 
rezultă că principalele cauze care au favorizat producerea unor inundaţii, au fost: 

 necurăţarea şanţurilor, rigolelor, podurilor, podeţelor şi subtraversărilor, precum şi 
subdimensionarea acestora; 

 existenţa construcţiilor (unele fără avize) în zone inundabile; 
 căderi de precipitaţii abundente şi scurgeri de pe versanţi şi torenţi, într-un interval  scurt 

de timp; 
 depozitarea resturilor menajere în albiile râurilor( pârâurilor); 
 existenţa vegetaţiei ierboase şi lemnoase în albii; 
 neregularizarea unor porţiuni ale cursurilor de apă, precum şi lipsa lucrărilor de apărare a 

unor locuinţe dispuse în zone inundabile; 
 Previziunile producerii inundaţiilor sunt legate de informările efectuate de către factorii cu 
atribuţii în studiul prognozelor şi de transmiterea la timp a informaţiilor cu privire la evoluţia 
fenomenelor meteorologice. În cadrul fluxului informaţional organizat la nivel regional, 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui primeşte informări prin fax 
de la ANM Bucureşti şi SGA Vaslui, pe care ulterior le transmite la localităţi. 
 Localităţile şi obiectivele ce pot fi afectate de inundaţii sunt amplasate pe principalele cursuri 
de apă ale celor două bazine hidrografice importante, respective Prut şi Bârlad, precum şi în aval de 
acumulări hidrotehnice, fie cu rol de apărare, fie destinate pentru alimentarea cu apă potabilă şi/sau 
industrială, iar efectele dinamice posibile ale revărsărilor şi scurgerilor de pe torenţi, sunt prezentate 
în anexa 6.  Lucrările hidrotehnice care pot produce inundaţii, sunt prezentate în anexa 6.  
 
  Furtunile sunt prezente atât în sezonul cald, când deseori sunt însoţite de ploi şi descărcări 
electrice, dar şi în sezonul rece, când acestea manifestă sub formă de viscol, ce favorizează formarea 
sulurilor de gheaţă care provoacă blocarea căilor de circulaţie rutieră şi feroviară, acestea 
producându-se mai frecvent în zonele de înălţimi dominante.  
 În zona de competenţă, tornadele nu s-au declanşat la intensitatea manifestată în alte regiuni 
ale ţării, ea derulându-se sub forma unor ,,vârtejuri” de scurtă durată, care în unele situaţii au generat 
pagube materiale în municipiile Vaslui şi Bârlad, prin avarierea unor şarpante, acoperişuri şi 
autovehicule. 
 Este de remarcat faptul că odată cu schimbarea globală a climei, aceasta va favoriza apariţia 
şi în alte zone/regiuni geografice, inclusiv a judeţului Vaslui, a unor fenomene meteorologice care 
până odinioară nu erau caracteristice zonei (îndeosebi tornade, epidemii, epizootii, etc.). 
 
 Seceta s-au manifestat atât în anotimpul călduros, cât şi în cel friguros când în cursul unui an 
s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii sub media pluvio anuală. Predictibilitatea fenomenelor 
meteorologice periculoase, efectele dinamice a acestora, necesitatea evacuării persoanelor şi 
bunurilor, precum şi a taberelor de sinistraţi, starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, 
zonele planificate a fi inundate controlat, construcţiile realizate în zone inundabile, precum şi  
posibilitatea strămutării construcţiilor respective în zone ferite de inundaţii, sunt prezentate în anexa 
nr. 6. 
  Zonele din judeţ unde s-au produs astfel de fenomene, sunt situate la interferenţa dintre clima 
rece şi cea caldă, cu preponderenţă în partea de vest a judeţului. 
 Posibilitatea/probabilitatea apariţiei unor fenomene meteorologice periculoase în noi locuri, 
nu este exclusă, luându-se în calcul atât schimbarea globală a climei, cât şi acţiunile necontrolate ale 
omului care nu reuşeşte să conserve şi să dezvolte mediul natural la standarde optime. 
 
 Incendii de pădure  
 Judeţul Vaslui deţine o suprafaţă de 79545 ha. păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră. 
 Reprezentând 16,39 % din suprafaţa judeţului, pădurile sunt răspândite neuniform, 
majoritatea suprafeţelor împădurite, aflându-se în vârfurile de bazin ale cursurilor de apă. 
 În timp au fost înregistrate incendii izolate la fondul frostier şi vegetaţie forestieră  
nesemnificative raportată la suprafaţa totală, având o frecvenţă redusă manifestată în diferite locuri 
din zona de competenţă. Există totuşi posibilitatea apariţiei unor astfel de riscuri în fiecare an, mai 
frecvente în perioda primavară- vară;  toamnă. 
 
 Avalanşe  
 În zona de competenţă nu s-au produs avalanşe, configuraţia terenului, eliminând  producerea 
acestui  tip de risc ce ar putea afecta localităţi sau amenajări. 
     
 Fenomene distructive de origine geologică      

Între anii 1977 - 1990, au avut loc 4 cutremure în judeţul Vaslui, după cum urmează: 
-   4 martie 1977 - magnitudine 7,2 şi intensitate IX 
-   31 august 1986 - magnitudine 6,5 şi intensitate VIII 
-   30 mai 1990 - magnitudine 5,8 şi intensitate VI 
-   31 mai 1990 - magnitudine 5,6 şi intensitate VI 

Datele statistice privind victimele şi daunele provocate de seismele produse în anii anteriori, 
arată că în judeţul Vaslui nu s-au înregistrat morţi sau răniţi, iar o parte din locuinţe au suferit 
avarieri uşoare. 
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Normativul P 100/92 situează o mare parte a judeţului Vaslui în zona ,,B”, pentru care este indicata 
valoarea Ks=0,25, ceea ce reprezintă o creştere cu 25% a forţei seismice luată în calcul pentru 
structurile actuale comparativ cu normativul P 100/81 şi, de 10 ori faţă de STAS 3684/53 după cum se 
constată din tabelul de mai jos. 

 
Valorile coeficientului Ks luat în calculul antiseismic al construcţiilor din judeţul Vaslui (evoluţie în 
timp): 

      Act  
normativ 

Coef.         

STAS 
3684/53 P 13/63 P 13/70 P100/78 P 100/81 P100/92 

Ks 0,025-0,05 0,05 0,05 0,20 0,20 0,25 
 Din acest tabel se trage concluzia ca acele construcţii realizate în perioada anilor 1960 - 1970, 
vor avea de suferit la un seism cu intensitate mare. 
 
 
CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE CONSTRUCŢIILOR - ALCĂTUIRE 

Fondul construit existent al judeţului Vaslui este compus din: 
- Clădiri     
- industrial 
- agricole 
- transport- telecomunicatii 
- afaceri, comerţ, banci 
- depozitare 
- locuinţe 
- învătământ, ştiinţă, cultură-fizică, agrement 
- administrative 
- Construcţii speciale:     - industriale 

- agricole 
- hidrotehnice 
- depozitare 
- utilităţi publice 
- lucrări de artă 

Din punct de vedere constructiv al clădirilor cu aglomeraţii de persoane, cu risc ridicat la 
seisme, se disting în special blocurile de locuinţe. În aceste blocuri stau mulţi oameni un mare număr 
de ore pe zi, spre deosebire de o clădire social-culturală unde prezenţa oamenilor reprezintă câteva 
ore pe zi în medie. 

În judeţul Vaslui, majoritatea blocurilor de locuinţe s-au executat după anii 1960 şi datorită 
înfiinţării noului judeţ după anul 1968. 

În acest context, în cele 3 municipii actuale (Vaslui, Bârlad, Huşi) şi oraşul Negreşti, din 
punct de vedere constructiv a blocurilor de locuinţe, se disting următoarele perioade: 

a. perioada până în anul 1968 
Sistemul constructiv al blocurilor de locuinţe realizate în aceasta perioadă a fost realizat 

astfel: 
-   pereţi portanţi din zidărie de cărămidă; 
-   planşee din beton monolit sau fâşii cu goluri fără suprabetonare; 
-   fundaţii tip continuu din beton simplu; 
-   acoperişuri tip terasă sau şarpanta, cu învelitoare din ţiglă. 
În general, blocurile erau prevăzute cu subsol tehnic parţial, în zona centrală, unde se aduna 

instalaţiile interioare. 
Regimul de înălţime al acestor blocuri variaza:P+2 -4E. 
Blocurile realizate respectau normele de proiectare din acea perioadă, care nu mai îndeplinesc 

exigenţele normelor actuale. 
b. perioada 1968 -1977 

          În   această  perioadă,   odată   cu  înfiinţarea judeţului,   se   construieşte   mult, configurându-
se, în general, actualele zone de locuinţe din oraşele judeţului Vaslui.        
 Sistemul constructiv cu preponderenţă utilizat: 
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-   pereti portanti din diafragme de beton armat, monolit, în sistem fagure sau celular (pentru 
spaţii comerciale); 
-   planşee din beton armat monolit sau din panouri şi semipanouri de planşeu din beton armat 
prefabricat; 
-  fundaţii tip continuu din beton simplu sub pereţii din beton ai subsolului tehnic; 
-  acoperiş tip terasă. 
Regimul de înălţime pentru aceste blocuri: P+4E 
Tot în această perioadă, au fost construite şi blocurile cu regim de înălţime P+10E, cu pereţi 

din diafragme de beton armat în sistem glisat, fundate pe radier general. 
Blocurile realizate în această perioadă au respectat normele de proiectare valabile la acea 

data, norme ce nu mai îndeplinesc exigenţele normelor actuale. 
c. perioada 1977-1992 
(anul 1992 - apare noul normativ de proiectare antiseismica). 
În această perioadă au fost definitivate actualele zone de locuinţe din oraşele judeţului Vaslui. 
Sisteme constructive predominante în această perioadă: 
- panouri mari din beton armat prefabricat 

• pereţi din panouri mari din beton armat. 
• plansee din semipanouri şi panouri de planşeu din beton armat pref.  
• fundaţii tip continuu din beton simplu sub pereţii din beton armat ai subsolului 

tehnic general  
• acoperiş tip terasă 

- cadre din beton armat - realizate în special la arterele principale de circulaţie din oraşe, 
unde la parter au fost amenajate spaţii comerciale. La aceste sisteme constructive 
remarcăm: 

- cadre clasice din beton armat, cu stâlpi şi grinzi monolite, planşee prefabricate sau 
monolite din beton armat, închideri din zidărie de cărămidă normală, tip G.V.P. sau 
înlocuitori de cărămidă (b.c.a, blocuri uşoare, etc) 

- cadre de tip ,,lamelar” cu stâlpi lamelari turnaţi monolit, planşee prefabricate sau monolite 
din b.a, închideri din zidărie de cărămidă sau înlocuitori de cărămidă.  

 În ambele sisteme de cadre, blocurile sunt prevăzute cu subsol tehnic general. Regimul de 
înălţime variază de la P+3-8E. După anul 1977, regimul de înălţime al blocurilor de locuit a fost 
limitat la P+8E (9 niveluri). 

d. perioada după anul 1992 
După anul 1992, construcţiile realizate sunt în general de tip ,,plombă" şi majoritatea sunt 

clădiri de afaceri, comerţ (bănci) sau învăţământ (şcoli). 
Aceste clădiri sunt proiectate şi realizate în conformitate cu exigenţele normativelor actuale 

privind protecţia antiseismică. 
Tot în această perioadă se remarcă, în mod deosebit, intervenţiile proprietarilor sau chiriaşilor 

asupra imobilelor pe care le ocupă. 
Intervenţiile sunt realizate fie în mod autorizat sau neautorizat. 
În general, aceste intervenţii constau în: 

-   mărirea unor goluri existente; 
-   demolarea unor pereţi structurali; 
-   realizarea unor noi goluri de circulaţie. 

Intervenţiile realizate fără autorizaţie de construire, acolo unde au afectat elemente structurale, pot 
pune în pericol rezistenţa şi stabilitatea unei clădiri, în cazul unui cutremur major. 
 Pentru celelalte construcţii din judeţul Vaslui, unde sunt aglomerări reduse de oameni sau 
numai aglomerări ocazionale, nu prezintă importanţă descrierea sistemului constructiv. Mijloacele de 
intervenţie pentru sistemele de scrise mai sus, în caz de calamitate, sunt identice şi pentru aceste 
clădiri. Zonele construite în judeţ, posibil a fi afectate de un cutremur major, sunt prezentate în anexa 
5., precum şi zonele vulnerabile din judeţ si sunt evidenţiate raioanele de intervenţie în cazul 
producerii unui cutremur cu o intensitate > de 7 grade pe scara Richter. 
           La nivelul judeţului Vaslui, construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasele 1, 2 şi 3 de 
risc seismic sunt prezentate astfel: 

- municipiul Vaslui 40 locuinţe cu 8607 persoane 
- municipiul Bârlad 52 locuinţe cu 4630 persoane 
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- municipiul Huşi 5   locuinţe cu 399 persoane 
- oraşul Negreşti 3 locuinţe cu 169 persoane 

 
 Alunecări de teren 
 În zona de competenţă, fenomenele de acest gen s-au manifestat izolat, pe arii restrânse, 
îndeosebi în perioada anilor 70-80. Ulterior zonele afectate s-au stabilizat sau semistabilizat fie prin 
efectuarea unor lucrări de împădurire, fie de consolidare a terenurilor. În anii următori, alunecările de 
teren produse în zona de competenţă au fost reactivate şi avut ca şi cauze principale, scurgerile de pe 
versanţi sau torenţi şi  angrenarea rocilor de către viituri, aceste fenomene manifestându-se îndeosebi 
în anotimpurile de primăvară- vară între lunile aprilie şi iulie. 
 Locurile cunoscute în care s-au produs astfel de fenomene, tipul acestora, cauzele principale 
ale producerii acestora, suprafaţa afectată, cauzele care au determinat apariţia acestora şi măsurile 
luate, sunt prezentate în anexa 5.  
 Având în vedere compoziţia solului şi reliefului din zona de competenţă, dar şi faptul că 
uneori intervenţia omului este necontrolată, există posibilitatea reactivării unor alunecări de teren, 
dar şi apariţia unor astfel de fenomene în alte zone neâmpădurite ale unor versanţi. 
     
 2. Riscuri tehnologice  
 „Analiza riscurilor tehnologice” a cuprins referiri cu privire la: riscuri industriale, riscuri de 
transport şi depozitare de produse periculoase (transport prin reţele magistrale, transport feroviar, 
transport rutier), de existenţa pe teritoriul judeţului a muniţiilor neexplodate din timpul războiului, de 
poluare a surselor de apă şi altele. Localităţile cu risc tehnologic sunt prezentate în harta din anexa 5. 
 
 2.1. Riscuri industriale 
 În zona de competenţă nu sunt operatori economici a căror obiect de activitate să prezinte 
pericole de accidente majore în care să fie implicate substanţe periculoase. Operatorii economici care 
intră sub incidenţa Hotărârii de guvern nr. 804 din 25 iulie 2007, modificată cu H.G. 79/ 2009 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, 
sunt încadraţi cu risc minor şi au următorul profil de activitate: 

- SC. Marsemar SA Huşi – servicii de umplere butelii; 
            - SC. Zone Gaz SRL Vaslui- servicii de umplere butelii.
 

Operatorii economici enumeraţi anterior desfăşoară activităţi care prezintă pericole de 
accidente majore în care să fie implicate substanţe periculoase.  
 Tipurile de substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie sunt prezentate în 
anexa 7. 
 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice, sunt 
prezentate de asemenea, în anexa 7. 
 Riscurile domeniului de activitate existent sunt: 
 Riscul mecanic care se datorează utilajelor în funcţiune în cadrul fabricaţiilor si a activităţilor 
de transport si manipulare materii prime şi produse finite. Principalii factori de risc mecanic sunt 
următorii: vase aflate sub presiune - cazane de abur, reactoare care funcţionează sub presiune, tevi 
prin care circulă gaze la presiune înaltă; utilaje aflate în mişcare - pompe, compresoare, utilaje de 
transport materiale solide. 
 Un accident la un reactor sau rezervor reprezintă cel mai mare factor de risc mecanic ce poate 
fi generat, pentru ca o eventuală explozie, în vas, poate să rănească oamenii aflaţi pe o rază de până 
la 100 de metri. 
 Un oarecare risc mecanic prezintă şi vehiculele, atât auto cât si căi ferate, care circulă pe 
platformă, dar şi unele persoane aflate întâmplător în zonă. 
 Principalii factori de risc termic se situează în zone în care nu există permanent lucrători. 
Acestea se identifică în unele utilaje din fluxurile tehnologice din cadrul instalaţiilor tehnologice. 
 Vasele şi conductele în care se vehiculează fluide fierbinţi au izolatie termică. 
 O eventuală scurgere de fluid fierbinte poate să producă accidente cu vatămări corporale. 
Aceste tipuri de accidente prezintă un pericol deosebit, fluidele din instalaţii având, în general, şi un 
caracter toxic. 
 De asemenea, un factor de risc termic îl prezintă şi centrala termică şi conductele de abur 
aferente acesteia. 
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 Toate utilajele sub tensiune şi cablurile de medie şi de înaltă tensiune sunt factori de risc 
electric. 
 Instalaţiile şi depozitele în care sunt vehiculate sau stocate substanţe explozibile, cum ar fi 
hidrogenul sau acetilena sunt realizate în construcţie antiex, pentru evitarea riscului de apariţie a 
exploziei. 
 Riscul chimic poate fi generat în special de două tipuri de factori de risc, substanţe chimice 
periculoase care pot genera pericole asupra sanătăţii umane şi substanţe inflamabile care pot genera 
incendii şi/sau explozii. 
 
 2.2. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase 
 Potenţialele pericole ale prelucrării, manipulării, depozitării, transportului şi supravegherii 
substanţelor, produselor  şi deşeurilor periculoase, constau în: 

• posibilitatea emanării de substanţe periculoase şi intoxicării angajaţilor;  
• posibilitatea unor explozii (amestecuri explozibile de abur/aer ale substanţelor de 

separare); 
• posibilitatea izbucnirii unor incendii precum şi în răspândirea unor produse 

inflamabile toxice; 
 Aceste riscuri pot apare atât pe timpul transportului pe reţeaua rutieră, cât şi pe cea feroviară. 
Sunt analizate şi luate în calcul, în mod deosebit drumul European E585, care traversează teritoriul 
judeţului de la Tutova la Albiţa, dar şi drumurile naţionale şi judeţene pe care circulă autovehicule ce 
pot transporta produse clasificate ca fiind periculoase. 
 Transportul şi depozitarea produselor periculoase este concentrată în cadrul următoarelor 
societăţi: 

- SC O.M.V.- PETROM - produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC. PETROL NETWORK- produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC LUKOIL   -  produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC SERVOIL - produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC ROTRANS - produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC ROMPETROL - produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC DAC PETROL HUŞI - produse petroliere , autocisterne, statii de alimentare; 
- SC STEMAR SRL VASLUI – substanţe chimice, cu mijloace de transport proprii. 

   
 2.3. Riscuri de transport rutier 
 În urma analizelor efectute rezultă că numărul accidentelor produse pe km=1, la 2 Km, 
totalizându-se un număr de 189 accidente cu victime. 

Zonele în care s-au produs cele mai multe accidente rutiere sunt: 
- DE 581, între km 55-60, 75-80, 86-90, 98-100, 104-106, 116-118, 122-124, 142-145 şi între km 

152-154. 
- DN 24,   între km 110-112, 129-131, 135-137, 140-142 şi între km 143-145; 
- DN 2 F,  între km 44-48, 48-54,  73-75 şi între km 78-80; 
- DN 15 D, între km 73-75, 78-81, 90-93, 108-110 şi  între km 123-125; 
- DN 11 A, între km 91-93 
- DN 26, între km 82-84 
- DN 28, între km 135-137 
- DN 24 A, între km 06-08, 16-18, 25-28, 56-58 şi  între km 95-98 
 

Accidente petrecute şi consecinţele acestora asupra populaţiei, infrastructurii şi mediului: 
 DJ 244C, în zona localităţii Urlaţi, com. Dimitrie Cantemir, în luna mai 2012, un 

autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat în afara părţii carosabile, având drept 
efect împrăştierea a 2000 saci de îngrăşăminte pe câmp, care a fost recuperat şi încărcat în 
alt mijloc de transport. 

 în data de 27.11.2014 a avut loc un accident de circulaţie rutieră, pe DE 581 in dreptul 
localităţii Creţeşti, unde a fost implicata o autocisternă încărcată cu 27 tone de benzină, 
aparţinând S.C. Andezit din Chişinău, rezultând scurgeri de benzină din cisternă, fără 
victime. Interventia a fost dificilă, a durat peste 17 ore, (de la 01:10 pana la ora 18.20), a 
fost deosebit de periculoasa deoarece s-a intervenit pe timp de noapte, in conditii de 
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vizibilitate redusa, cu scurgeri mari de combustibil (aproximativ 6 tone ) fiind nevoie de o 
coordonare foarte atenta a tuturor fortelor participante intrucât exista oricand pericolul unei 
explozii. 

Autocisterna a fost repusa pe carosabil si in siguranta cu ajutorul unei automacarale de 40 tone 
apartinand unei societati comerciale din judeţ. 
 O situaţie a numărului de accidente, şi porţiunile de drum pe care s- a intâmplat evenimentul, 
este prezentată în anexa nr 9. 
 
 2.4. Riscuri de transport feroviar 
 Infrastructura feroviară din zona de competenţă se compune din: 

- Linie simplă  185 Km 
- Linie dublă  58 Km 
- Linie încălecată  2 Km 
- Linie largă  1 Km  
- Linie electrificată  0 Km  

 Pe raza judeţului există 5 triaje (Vaslui, Bârlad, Buhăeşti, Crasna, Zorleni) şi 1 tunel 
(Tălăşmani, comuna Vinderei), un număr de 8 staţii şi 8 halte. Liniile feroviare străbat un număr de 
489 poduri şi podeţe. 
 Există de asemenea şi puncte periculoase pe calea ferată, în zone inundabile, eroziuni sau 
terasamente instabile, cum ar fi : 
 ● zonă inundabilă 

- Bârlad –Zorleni 
- Banca – Roşieşti 
- Vaslui – Buhăieşti 
- Bălteni – Bârzeşti 
- Buhăieşti – Rebricea 
- Epureni – Murgeni 
- Murgeni – Fălciu 
- Crasna – Târzii 
- Târzii – Olteneşti 
- Olteneşti – Creţeşti 
- Crasna – Huşi 
- Creţeşti – Podgoria Huşilor 
- Dumeşti – Băceşti 

 ● terasamente instabile 
- Bârzeşti – Buhăieşti 
- Bujoreni – Horga 
- Buhăieşti – Negreşti Vaslui 

 ● eroziuni, afuieri 
- Dumeşti – Băceşti 
- Buhăieşti- Negreşti Vaslui   

 Un risc îl pot reprezenta materialele periculoase transportate pe calea ferată, atât pe timpul 
deplasării, cât şi pe timpul staţionării vagoanelor în gări sau în alte zone tranzitate, unde sunt dispuse 
locuinţe sau spaţii comerciale. 
 Un caz  de acest gen s-a petrecut pe timpul staţionării unei locomotive în gara Buhăeşti, la 
care s-a produs un incendiu. Având în vedere infrastructura existentă, implicarea factorului uman, 
dar şi tehnica uzată fizic şi moral, acest tip de riscuri se mai pot manifesta. De asemenea, ţinând cont 
de faptul că în unele perioade ale anului, îndeosebi în perioada sărbătorilor religioase şi a unor 
manifestări şi evenimente cultural- sportive, fluxul de persoane creşte, se poate lua în calcul 
implicarea persoanelor din această categorie în riscuri de accidente. 
 
     2.5. Riscuri de transport fluvial şi maritim 
 În zona de competenţă nu există asemenea infrastructură (porturi şi căi de transport 
navigabile). 
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 2.6. Riscuri de transport aerian 
 În zona de competenţă nu sunt amenajate aeroporturi, aerodromuri sau piste de aterizare. 
Riscul ce poate fi luat în calcul, este cel legat de probabilitatea prăbuşirii unui avion, elicopter, care 
strabat spaţiul aerian aferent judeţului. 
 
 2.7. Riscuri de transport prin reţele magistrale 
 Magistralele de transport care prin specific pot constitui surse de risc, sunt îndeosebi cele 
destinate transportului de gaz, care pot produce incendii, explozii, poluări sau eşec al utilităţilor 
publice pentru localităţile alimentate cu această sursă de energie. Caracteristicile principale ale 
magistralelor de transport a gazului, sunt prezentate în anexa 10. 
 
 2.8. Riscuri  nucleare 
 În zona de competenţă nu sunt amplasate obiective de risc nuclear, dar pentru că judeţul 
Vaslui este situat la  graniţa de est, sunt luate în calcul riscuri transfrontaliere generate de existenţa 
pe teritoriul statelor vecine a unor centrale nucleare (Cernobâl- Ukraina), care în anii precedenţi din 
cauza unor erori, a provocat radiaţii pe arii extinse.  
 De asemenea, se admite ipoteza că teritoriul judeţului poate fi tranzitat de autovehicule care 
să transporte surse radioactive ratăcite, sustrase, pierdute, etc, care în anumite condiţii pot fi 
generatoare de riscuri radiologice. 
 
 2.9. Riscuri  de poluare a apelor 
 Teritoriul judeţului este strabătut de două bazine hidrografice principale, respective cel al 
râurilor Prut şi Bârlad, pe care nu s-au înregistrat fenomene de poluare a apelor. Zonele care ar putea 
fi afectate de poluări sunt Râurile Prut şi Bârlad, dar şi unele lucrări hidrotehnice mari cum sunt 
Acumulările Soleşti, Râpa Albastră, Cuibul Vulturilor, Puşcaşi.  
 
 2.10. Riscuri de inundaţii provocate de accidente la construcţii hidrotehnice  

Gospodarirea apelor a constituit o preocupare de prim ordin pentru judetul Vaslui. Dovezi ale 
acestei preocupari sunt : lucrările de îndiguire de pe râurile Prut (Albiţa – Fălciu) Bârlad şi afluenţi, 
regularizarea râului  Bârlad şi afluenti aval Negresti, acumulările permanente Puscasi, Solesti, 
Cazanesti, Râpa Albastra, Cuibul Vulturilor, Mânjesti, Posta Elan, Pungesti, Trohan, Rosiesti, Delea, 
acumularile nepermanente polder Vulturesti si Valea Seacă, precum si promovarea investitilor, 
aparare impotriva inundatiilor a localitatilor Solesti - Vaslui – Secuia. 
 Aceste lucrari au schimbat si vor schimba regimul hidrologic al principalelor cursuri de apa 
din judet, rezolvându-se totodata si cele doua necesitati de prim ordin : 

  -alimentarea cu apa a populatiei si industriei  
  -apararea impotriva inundatiilor 

Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui are în administrare directă un numar 16 acumulari  
cu rol de aparare impotriva inundatiilor, din care : 

 -14 acumulari permanente – Wtot. = 277,581mil. mc 
     Waten. =207,150 mil. mc 

 -2 acumulari nepermanente – Wtot. = 30,050 mil. mc 
      Waten. = 30,050 mil. mc 

 
 Pe lângă beneficii, aceste acumulări pot provoca inundaţii de mare amploare, atât datorită 
unor defecţiuni tehnice, cât şi exploatării umane deficitare. 
 
            2.11Riscuri  de prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

Este posibilă prabuşirea unor elemente de constructie (;arpante, balcoane, elemente de fatada, 
etc), la anumite constructii, care in timp  au suferit degradari, modificari, constructii neautorizate, 
supraîncarcari ale elementelor portante. 

Sunt luate in calcul doar cladirile care au fost expertizate tehnic. 
     
 2.12. Riscuri  de eşec al utilităţilor publice 

Sistemele, instalaţiile şi echipamentele a căror scoatere din funcţiune poate conduce la eşec al 
utilităţilor publice, sunt cele legate de alimentare cu apă, gaze naturale, energie electrică şi termică, 
transport şi telecomunicaţii, îndeosebi pentru populaţia dispusă în zonele urbane ale judeţului. 
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Infrastructura care asigură utilităţi publice către populaţie este realizată în mare parte până în 
anul 1990, elementele componente ale acesteia prezentând un grad de uzură avansat. Perioadele de 
timp în care se pot produce eşecuri ale utilităţilor publice sunt cele în care se produc fenomene 
meteorologice periculoase, care afectează reţelele de distribuţie a energiei electrice şi staţii de 
transformare, de alimentare cu apă, de canalizare, reţelele de comunicaţii, staţii de epurare, de 
pompare şi tratare a apei, etc, avariindu-le sau distrugându-le. 
 
 2.12. Riscuri  de căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
 În zona de competenţă nu s-au înregistrat căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, dar 
astfel de fenomene pot apărea iar consecinţele lor s-ar putea materializa în declanşarea de incendii, 
explozii, iradieri, etc. 
 
 2.13. Riscuri  de descoperire a muniţiei neexplodate 
 În judeţul Vaslui nu  au existat teatre de operatii militare sau zone de conflict armat in urma 
carora sa fi fost inregistrate depozite, sau cantitati insemnate de munitie neexplodata. Au fost 
descoperite in timp si in mod izolat, elemente de  munitie neexplodata, mai frecvent in localitatiile: 
Vaslui, Birlad, Husi, Murgeni, Bunesti-Averesti, Drânceni, Grivita, Munteni de Jos, Rosiesti, 
Tatarani, Tutova (a fost cea mai semnificativa având urmatoarele caracteristicii lungime 120 cm, 
diametru 60 cm, greutate 500 kg) Vutcani,  fara a fi  înregistrate evenimente care sa duca la  pierderi 
de vieti omenesti sau distrugeri de bunuri materiale. Situaţia misiunilor este prezentata in anexa 12. 
 Există posibilitatea descoperirii în viitor şi a altor elemente de muniţie rămase neexplodate, 
riscul fiind crescut dacă persoanele care intră în contact cu asemenea elemente, nu cunosc şi nu 
respectă regulile şi măsurile de comportare în astfel de situaţii. 
 
 3. Riscuri  biologice 
 Zonele care sunt predispuse la izbucnirea unor epidemii/ epizootii, sunt cele în care sunt 
amplasate ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize, zone locuite paupere, 
tabere de sinistraţi sau refugiaţi şi sunt materializate pe harta din anexa 5 şi anexa 11.  
 Localităţile cu cel mai mare risc de producere a unor epidemii, urmare a condiţiilor deficitare 
şi a sustragerii populaţiei de la vaccinare sunt: Vaslui, Bârlad, Negreşti, Murgeni, Băceşti, Ciocani, 
Cozmeşti, Dumeşti, Dragomireşti, Ghergheşti, Iana, Oşeşti, Pungeşti, Puşcaşi, Rafaila, Soleşti, 
Voineşti. 
 De asemenea, locaţiile din judeţ mai vulnerabile predispuse la apariţia unor focare de boală la 
animale (tuberculoza, rabia), sunt municipiul Bârlad, oraşul Murgeni şi comuna Deleşti. 
 În anul 2006 a existat un caz izolat în care s-a descoperit gripa aviară la o pasăre în apropiere 
de râul Prut, fenomenul neluând amploare la nivelul judeţului. 
 Probabilitatea declanşării unor epidemii este amplificată de existenţa la periferiile zonelor 
urbane a unor locuinţe fără utilităţi publice (apă, energie electrică, canalizare), îndeosebi în 
apropierea municipiilor Vaslui (cartier Delea) şi Bârlad (cartier Crâng). 
 Fiind judeţ de graniţă, e posibil să existe în viitor riscul apariţiei unor noi focare de infecţii.  
 
 4. Riscuri  de incendiu 
 Din analiza statistică efectuată, riscul de incendiu se diferenţiază de celelalte tipuri de risc, 
prin frecvenţă, amploare, intensitate şi pagube produse.  
 

Cele mai semnificative intervenţii au fost:  
a. pentru localizarea şi lichidarea incendiilor: 
• incendiul din data de 29.01.2013 produs la Şcoala cu clasele I-IV în localitatea Fundătura, 

comuna Deleşti izbucnit de la un coş de fum deteriorat;  
• incendiul din data de 18.02.2013 produs la Mănăstirea „Ştefan cel Mare” din localitatea 

Chirceşti, com. Micleşti; 
• incendiul din data de 11.05.2013 produs în municipiul Huşi, str. Fundătura Ştefan 

Ionescu, nr. 2, izbucnit la mansarda Complexului de locuinţe „Relu” bl. R1, R2, R3, (în 
formă de L, cu subsol, 3 etaje şi mansardă); 
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• incendiul din data de 05.08.2013, izbucnit la o casă particulară, amplasată în satul 
Ciorteşti, com. Ciorteşti, jud. Iaşi,  având amenajată într-o cameră sediul Casei de Ajutor 
Reciproc al Pensionarilor din localitate; 

•  în data de 23.11.2013, s-a  intervenit pentru localizarea şi lichidarea  incendiului izbucnit 
la pătulul de cereale de la Baza de recepţie aparţinând  SC Comcereal SA Vaslui din 
localitatea Ivăneşti.  

• incendiul din data de 30.07.2014 produs la autoturismul Ford Galaxi, nr. de înmatriculare 
B-29-UKX, conducător auto Căciulă Alexandru Constantin, care a aruncat cu benzină în 
interiorul autoturismului, după care i-a dat foc în timpul controlului la Punctul de Trecere 
a Frontierei din Vama Albiţa; au ars: autoturismul în proporţie de 90%, 2 scanere mobile 
cu raze X, 1 motocositoare, instalaţia garajului din PCTF Albiţa, 300 litri motorină, 50 
litri diluant, 50 pensule; s-au produs pagube în valoare de 800.000 lei şi au fost protejate 
bunuri în valoare de 2.500.000 lei. 

•  incendiul  din data de 13.08.2014, produs în localitatea Gârceni, la sosirea echipajului de 
la punctul de lucru Ivăneşti se manifesta în dormitorul locuinţei aparţinând numitului 
Mănică Ioan şi la acoperişul casei, cauza care a determinat declanşarea acestuia fiind 
focul deschis în spaţii închise.  În urma incendiului proprietarul în vârstă de 64 ani şi 1 
copil de 14 ani au decedat; au fost distruse bunuri în valoare de 25.000 lei şi protejate 
100.000 lei. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au participat un număr de 2 
ofiţeri, 5 subofiţeri, 6 poliţişti, 3 voluntari şi 2 cetăţeni care au acţionat cu 1 A.S.A.S. în 
vederea limitării efectelor negative şi propagarea acestuia la întregul imobil. 

 
    5. Riscuri  sociale 
 Riscurile sociale sunt generate de existenţa pe teritoriul judeţului a unor locuri de adunare, 
târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu afluenţă mare de public. Locurile de adunare în 
care se concentreză un număr mare de persoane sunt: stadioanele din Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti 
şi din localităţile rurale înscrise în competiţia judeţeană, sălile de spectacole din case de cultură, 
teatre.  
 De asemenea riscul social se poate înregistra şi în localităţile în care sunt organizate şi se 
desfăşoară târguri, cum ar fi: Vaslui, Bârlad, Murgeni, Negreşti, Puieşti, Codăeşti, Ivăneşti, Deleşti, 
etc.  
 Ca risc social deosebit,  poate fi luată în calcul şi perioada de desfăşurare pe teritoriul 
judeţului a bâlciului de vară- toamnă, organizat în perioada iulie- septembrie în localităţile urbane.  
 
 6. Alte tipuri de riscuri 
 Zonele de risc ridicat sunt cele situate în localităţi urbane, sau pe principalele căi de 
comunicaţie rutieră şi feroviară, unde este concentrată un număr mare de populaţie şi unde sunt 
amplasate instalaţii tehnologice, infrastructuri, obiective, centre comerciale, instituţii, etc,  care pot fi 
antrenate şi angrenate într-o situaţie de urgenţă.  
 Analizând infrastructura judeţului, ca şi amplasarea acestuia din punct de vedere geografic, se 
poate aprecia că în funcţie de locul în care se manifestă, în zona de competenţă există riscuri urbane, 
perurbane şi rurale care pot afecta populaţia, infrastructura şi mediul pe termen scurt, mediu şi lung. 
 
 

CAPITOLUL IV 
ACOPERIREA RISCURILOR 

 
SECŢIUNEA I. CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE 
INTERVENŢIE 
 

Acoperirea riscurilor la nivelul judeţului Vaslui se realizează prin acţiuni de prevenire, 
protecţie şi intervenţie 
 

1.1 Prevenirea situaţiilor de urgenţă 
 Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
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- controale şi inspecţii de prevenire; 
- avizare/autorizare de securitate la incendii şi protecţie civilă; 
- acordul; 
- asistenţa tehnică de specialitate; 
- informarea preventivă; 
- pregătirea populaţiei; 
- constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale. 
Activităţile de prevenire se execută de către următoarele structuri: 
 inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” 

al judeţului Vaslui; 
 compartimentele de prevenire din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă; 
 organele de poliţie; 
 patrulele de jandarmi. 

Activităţile enumerate se execută la termenele şi cu peridiocitatea stabilite prin instrucţiunile 
de specialitate şi se intensifică la declararea stării de alertă ori la iminenţa producerii unei situaţii de 
urgenţă. 
 
 1.2 Activităţile de protecţie în situaţii de urgenţă 
 Se execută în scopul evitării manifestării riscurilor, reducerii frecvenţei de producere sau 
limitării consecinţelor acestora, prin următoarele acţiuni: 

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismică, de mediu, hidrografică şi de altă 
natură şi se execută de către toate instituţiile cu atribuţii de monitorizare, pe tipuri de risc, în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 privind aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe 
care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; activităţile sunt detaliate în fişele cu atribuţii ale 
fiecărei instituţii (anexa nr. 2), iar datele şi informaţiile rezultate în urma monitorizării sunt 
transmise la Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al 
judeţului Vaslui şi la Centrele operative cu activitate permanentă/temporară a instituţiilor cu atribuţii 
în domeniu; 

b) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice teritoriului judeţului Vaslui şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol. 

Activitatea se execută în mod constant de către toate instituţiile cu atribuţii în monitorizarea 
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, începând de la serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă, 
până la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (instituţiile reprezentate) şi se intensifică la 
iminenţa producerii şi/sau producerea situaţiei de urgenţă. 
 Formele şi mijloacele prin care se execută informarea populaţiei sunt: 

- difuzarea comunicatelor prin mass-media; 
- adunări cetăţeneşti; 
- distribuirea de pliante, afişe şi alte materiale; 
- transmiterea informărilor prin staţiile portabile instalate pe autospecialele aparţinând 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui, 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui şi 
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui. 

- Realizarea de interviuri, amteriale de presă, etc. 
Pentru transmiterea informărilor în situaţii de urgenţă, posturile de radio şi televiziune, 

indiferent de forma de proprietate, au obligaţia legală de a transmite gratuit şi cu prioritate mesajele 
autorităţilor publice în situaţii de urgenţă; în acest sens, la nivelul Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă există un protocol încheiat cu Filiala Teritorială Iaşi a Societăţii Naţionale de 
Radiocomunicaţii, prin care reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” 
al judeţului Vaslui pot transmite către populaţie mesajele în situaţii de urgenţă de la staţiile locale ale 
societăţii. 

c) Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă: 
Se execută în scopul pregătirii populaţiei şi forţelor de intervenţie, prin una din următoarele 

forme: 
 Instruiri şi convocări; 
 Exerciţii: 
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 exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă, pe tipuri de risc (cu forţe 
şi mijloace în teren); 

 exerciţii pentru verificarea fluxului informaţional decizional în situaţii de urgenţă; 
 exerciţii de cooperare (pentru verificarea fluxului informaţional decizional şi în 

teren, cu forţe şi mijloace); 
 alarmări publice; 

 În funcţie de amploarea lor, exerciţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt conduse de 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, iar la ele participă forţele şi mijloacele cuprinse în 
planurile de intervenţie, pe tipuri de risc.  

La pregătirea exerciţiilor se execută următoarele activităţi: 
- stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie; 
- definitivarea obiectivelor; 
- crearea a cel puţin 2 scenarii pentru tipul de risc respectiv; 
- analiza scenariilor, a posibilităţilor de intervenţie şi alegerea variantei optime de 

acţiune; 
- stabilirea dispozitivului de intervenţie; 
- verificarea fluxului informaţional decizional; 
- desfăşurarea practică a acţiunilor de intervenţie; 
- analiza modului de desfăşurare a exerciţiuluii şi folosirea concluziilor rezultate în 

activităţile următoare. 
 

1. 3 Intervenţia în situaţii de urgenţă 
 1.3.1. Servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă: 
 Pe teritoriul judeţului Vaslui există următoarele forţe şi mijloace pentru intervenţia în situaţii 
de urgenţă: 

a) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui, cu următoarele 
structuri: 

- Centrul operaţional, cu sediul în Vaslui; 
- Detaşamentul de Pompieri Vaslui, cu sediul în Vaslui (în acelaşi local cu 

inspectoratul); 
- Detaşamentul de Pompieri Bârlad, cu sediul în bârlad; 
- Secţia de Pompieri Huşi, cu sediul în Huşi; 
- Garda 2 de Intervenţie, cu sediul în Negreşti; 
- Punctul de lucru, din localitatea Ivaneşti (doar între 15.04. şi 15.11); 
- Punctul de lucru din localitatea Murgeni. 

b) Un număr de 85 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dispuse în fiecare 
localitate a judeţului, cu excepţia municipiului Vaslui; dintre acestea, un număr de 14 
localităţi dispun de câte o autospecială de lucru cu apă şi spumă, iar 1 localitate are in 
dotare o ambulanta tip Renault. 

- categoria I: Bârlad, Huşi, Negreşti. 
- categoria a II-a: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Arsura, Bălteni, Blăgeşti, Bogdana,  

Bogdăneşti, Bogdăniţa, Boţeşti, Buneşti Avereşti, Coroieşti, Costeşti, Creţeşti, Dăneşti, Deleni, 
Deleşti, Dimitrie Cantemir, Duda-Epureni, Dumeşti, Epureni, Băceşti, Ghergheşti, Gârceni, Griviţa, 
Iana, Ivăneşti, Iveşti, Laza, Lipovăţ, Măluşteni, Micleşti, Munteni de Jos, Olteneşti, Oşeşti, Poieneşti, 
Pogana, Rebricea, Roşieşti, Soleşti, Stănileşti, Ştefan cel Mare, Tăcuta, Tătărăni, Todireşti, Tutova, 
Văleni, Vetrişoaia, Vinderei, Voineşti, Vultureşti, Zăpodeni, Zorleni, Puşcaşi, Rafaila, Pogoneşti, 
Pochidia, Tanacu, Munteni de Sus, Ibăneşti, Fruntişeni, Fereşti, Dodeşti, Ciocani, Cozmeşti, Vutcani. 
 
 

Categoria a-III-a 

Tipul autospecialei 
Nr. 
Crt

. 
 

Localitatea 
 
 APCT  

 R-8135 
FA 

ATI  
R-12215

DAF  
GT 
360 

ASAS     
 Mercedes  
CAMIVA  

Ambulanţă   
Renault 

ASAS   
  Renault 
Midlum 
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Unimog 2,5t 

1 Berezeni 1      
2 Codăeşti 1      
3 Dragomireşti 1      
4 Găgeşti   1    
5 Hoceni 1      
6 Lunca Banului 1      
7 Murgeni  1     
8 Pădureni    1 1  
9 Perieni      1 
10 Puieşti 1      
11 Viişoara 1      

TOTAL =15 7 1 1 1 1 1 
 
c) Servicii private pentru situaţii de urgenţă la următorii operatori economici: 

- categoria I: Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” Vaslui, Grupul Şcolar Industrial 
„Ion Mincu” Vaslui, S.C. Gaz Est S.A. Vaslui, S.C. Rotrans S.A. Vaslui, Vaslui, S.C. 
Pancarprod S.A. Vaslui, S.C. Goscom S.A. Vaslui, S.C. Racova S.A. Vaslui, S.C. RAGCL 
Bârlad, S.C. Conda-Tex S.R.L. Bârlad, S.C. Drumuri Naţionale Bârlad, S.C. Marsemar S.A. 
Huşi. 
- categoria a II-a: S.C. LCL România S.A. Vaslui, S.C. E-ON Moldova S.A. Vaslui, S.C.  
Vascar S.A. Vaslui, S.C. Confecţii S.A. Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui, S.C. Ilvas S.A. Vaslui, Spitalul Municipal Bîrlad, S.C. Confecţii 
S.A. Bârlad, S.C., Goscomloc S.A. Huşi, S.C. Gartek S.R.L. Huşi, S.C. Tehnoutilaj S.A. 
Huşi, S.C. Scorilo S.R.L. Huşi, S.C. Zone Gaz S.R.L. Vaslui, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. 

 
Categoria 
   a-III-a 

Categoria       
      a-IV-a 

Categoria 
     a-V-a 

Tipul autospecialei Nr. 
Crt. 

Denumirea  
operatorului economic 

Motopompa  APCA  
R-12215 

1 
S.C. BADOTHERM - A.M.C.  
S.A 1     

2 S.C. ULEROM S.A. 1     
3 S.C. HUSANA S.A. 1     
4 S.C. VASTEX S.A. 1     

5 
S.C. SPITALUL JUDETEAN 
VASLUI 1     

6 S.C. MECANO FUC NEGRESTI 2     
7 S.C. FEPA S.A. BÂRLAD 1     

8 
S.C. IRIS COMPANY S.A. 
BÂRLAD 1     

9 S.C. MÂNDRA S.A. BÂRLAD 1     
10 S.C. MOBILA S.A. BÂRLAD 1     
11 S.C. CANTEMIR S.A. HUŞI 1     
12 S.C. RULMENŢI S.A. BÂRLAD 1   2 

TOTAL = 12 13  2 
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1.3.2. Încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a populaţiei şi 
personalului, pe tipuri de risc 

 
 

1. Accidente chimice şi explozii cu implicaţii în afara amplasamentului şi 
incendii de mari proporţii 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

B. MIJLOACE 
- 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 7 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale:  
 - mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
A. substantele de stingere 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 3 ofiţeri de politie; 10 agenţi;  1 tehnician foto; 2 agenţi de poliţie rutieră; 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism Wolswagen; 
- 1 microbuz Wolswagen Transporter  
- 1 autoturism Wolswagen poliţie rutieră 
- 1 cameră video 
- 1 aparat foto digital  

C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60' 
 - în afara programului de lucru: 90' 
 
  SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1 ofiţer  
- 4 agenţi 
- 1 personal contractual 
 B.MIJLOACE: 
 - 2 autospeciale  pentru munca operativă 
-  1 autocamion transport materiale 
-  1 grup electogen 
Materiale  
 - 2 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile 
 - 6 lanterne, 3 cazmale, 1 târnacop, 1răngă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru : 50 min. 
 - în afara  programului de lucru : 180 min. 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 

- 1 autocamion  
- 1 autostaţie radio 
- 1 staţie radio 

Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
-19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 Marmide, 8 cazmale; 4 lopeţi; 1 topor, 4 rangi; 8 târnacoape, 
19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A. FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

 
U.M. 01411 Bârlad 

A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 Marmide, 8 cazmale; 12 lopeţi; 2 topoare, 5 răngi; 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'   
-  în afara programului de lucru: 90' 
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U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingător C9 19; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru:    300' 
 

U.M. 01430 Băceşti 
A. FORTE 

- 2 Sgp; 
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
 (doar la incendiile de proporţii, produse pe o raza de maxim 2  km în jurul unităţii) 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie din dotare; 
- 2 complete de protecţie, 2 MCG; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A 
DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60' 
- în afara programului de lucru: 150' 
 

2. Accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase  
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 8  autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe sasiu R 8135; 
- 7 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
A. mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
B. substantele de stingere 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50'     
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 3 of de pol; 10 agenţi; 1 teh. foto; 2 agenţi pol. rutieră; 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism Wolswagen 
- 1 microbuz Wolswagen Transporter 
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 - 1 autoturism Wolswagen poliţie rutieră 
- 1 cameră video 
 - 1 aparat foto digital 
 C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre: 60'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protectie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 
SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI 
A. FORŢE 
- 1 ofiţer 
- 4 agenţi 
- 1 personal contractual 
B. MIJLOACE: 
- 2 autospeciale pentru munca operativă 
- 1  autocamion transport materiale 
- 1 grup electogen 
Materiale  
 - 2 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile; 6 lanterne, 3 cazmale, 1 târnacop, 1 rangă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara  programului de lucru: 180 min. 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnica si teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopată mică de infanterie, 4 corturi, 10 stingător C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
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3.  Urgenţe radiologice 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

B. MIJLOACE 
- 8  autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe sasiu R 8135; 
- 7 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
. 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- substanţele de stingere. 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 

 
U.M. 01776 Huşi 

A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopată mică de infanterie, 4 corturi, 10 stingător C9 19; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru:  300' 
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4. Inundaţii de mari proporţii produse de accidente la construcţii hidrotehnice 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”PODUL ÎNALT” VASLUI 
A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 8  autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe sasiu R 8135; 
- 1 autoşenilată; 
- 7 autoturisme;  
- 1 ambulanţă tip B. 
. 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 11 motopompe; 
- 8 bărci. 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
-  8 of. de pol; 21 agenti; 1 teh. foto; 3 agenţi pol. rutieră; 
B. MIJLOACE 
 - 1 autoturism ARO; 
 - 1 autospecială de intervenţie (DPIR) tip Mercedes; 
  - 1 autoturism Wolswagen poliţie rutieră; 
 - 1 camera video; 
  - 1 aparat foto digital; 3 bărci pneumatice (2 pers, 4 pers. 6 pers.). 
 C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 
           SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1 ofiţer 
- 27 agenţi, din care : 
        - 8 de la S.P.F. Fălciu 
        - 8 de la S.P.F. Berezeni 
        - 8 de la S.P.F. Huşi 
        - 3 de la C.S.O. 
- 2 personal contractual 
 B.MIJLOACE: 
-  2 autospeciale  pentru munca operativă 
-  1autocamion transport materiale 
- 1 grup electogen - reşedinţă 
- 2 ambarcaţiuni intervenţie  
Materiale  
 - 3 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile; 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcoape, 5 răngii, 10 veste de salvare, 5 colaci de salvare  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. şi S.P.F. – uri 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara  programului de lucru: 180 min. 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 

A. FORTE 
- 3 ofiţeri;  
- 38 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autospecială transport efective; 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare. 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30’ 
 - în afara programului de lucru: 50’ 

 
U.M. 02564 Vaslui (CMJ) 

A. FORTE 
- 2 ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
       (Doar în garnizoana Vaslui) 

 
U.M. 01458 Bârlad 

A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion  
- 1 autostaţie radio 
- 1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protectie individuala.din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 Marmide, 8 cazmale; 4 lopeţi; 1 topor, 4 răngi; 8 târnăcoape, 
19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45’  
- în afara programului de lucru: 90’ 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A. A FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45’  
- în afara programului de lucru: 90’ 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
 - 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
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Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 Marmide, 8 cazmale; 12 lopeţi; 2 topoare, 5 răngi; 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
           UM 01358 Bârlad 
A FORTE 
-1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale; 4 lopeţi; 2 târnacoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnica si teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingătoare C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru:  300' 
          
 

5. Fenomene meteo periculoase şi inundaţii 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 8  autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe sasiu R 8135; 
- 1 autoşenilată; 
- 7 autoturisme;  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
-  mijloacele de protecţie individuală din dotare; 
- 11 motopompe; 
- 8 bărci. 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
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- în timpul programului de lucre: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 8 of de pol; 21 agenţi; 1 teh. foto; 3 agenţi pol. rutieră; 4 agenţi  conductori ambarcaţiuni 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism ARO 
- 1 autospecială de intervenţie (DPIR) tip Mercedes 
- 1 autoturism Wolswagen poliţie rutieră 
- 1 camera video 
- 1 aparat foto digital; 
- 3 bărci pneumatice (1x2 pers,1x4 pers.1x6 pers.) 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre:  60' 
- în afara programului de lucru:  90' 
 
           SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 5 ofiţeri 
- 40 agenţi din care : 
       - 10 de la S.P.F. Fălciu 
       - 10 de la S.P.F. Berezeni 
       - 15  de la S.P.F. Huşi 
       - 5 de la C.S.O. 
- 4 personal contractual 
 B. MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocamion  transport materiale  
- 2 ATV 
- 1 grup electrogen   
- 1 ambarcaţiune  rapidă de intervenţie 
Materiale  
 - 3  radiotelefoane mobile, 20  radiotelefoane portabile 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcoape,  
5 răngii , 10 veste de salvare, 5 colaci de salvare  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O.  şi S.P.F - uri 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara  programului de lucru: 80 min. 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 

 
U.M. 02564 Vaslui (CMJ) 

A. FORTE 
- 2 ofiţeri, 3 subofiţeri. 
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B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

(Doar în garnizoana Vaslui) 
 
U.M. 01458 Bârlad 

A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale:  
-  mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale; 4 lopeţi; 1 topor, 4 răngi; 8 târnăcoape,  
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A. FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 
lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
-19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 Marmide, 8 cazmale, 12 lopeţi, 2 topoare, 5 răngi, 8 
târnăcoape;  
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
           UM 01358 Bârlad 
A. FORTE 
-1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 târnăcoape; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
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U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingătoare C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru:  300' 
 
         U.M. 01430 Băceşti 
A. FORTE 

- 2 Sgp; 
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion  
 (doar la incendiile de proporţii, produse pe o rază de maxim 2  km în jurul unităţii) 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 2 complete de protecţie, 2 MCG; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A 
DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60' 
- în afara programului de lucru: 150' 
 
 

6. Cutremure 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 19 ofiteri; 3 maistri militari; 110 subofiteri; 

B. MIJLOACE 
- 8 Autospeciale de stingere cu apa si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 4 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare;  
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 1 autospecială pirotehnică; 
- 3 autospeciale de primă intervenţie şi comandă; 
- 4 autospeciale pentru „munca operativă”  
- 4 ambulanţe (3 tip B, 1 tip C.) 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- substanţe de stingere 
- materiale de deblocare – salvare de protecţie civila; 
- 8 corturi, 8 paturi pliante. 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- in timpul programului de lucre: 10'  
 - in afara programului de lucru:     50' 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 40 of de pol; 240 agenţi; 1 teh. foto;  
B. MIJLOACE 
- 1 autospecială de intervenţie (DPIR) tip Mercedes 
- 2 autoturisme de teren ARO (cu tehnica de avertizare) 
 - 4 autoturisme Wolkswagen poliţie rutieră 
- 1 cameră video 
 - 1 aparat foto digital;  
 C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
 - în afara programului de lucru:  90' 
            SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 2 ofiţeri 
- 30 agenţi din care : 
      - 9 de la S.P.F. Huşi 
      - 9 de la S.P.F. Berezeni 
      - 9 de la S.P.F. Fălciu 
      - 3 de la C.S.O. 
- 4 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocamion transport materiale  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 3 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile, 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnacoape, 5 răngi.  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. şi S.P.F - uri 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara programului de lucru: 180 min 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 38 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW; 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR   DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui (C.M.J.) 
A. FORTE 
- 2 ofiţeri, 3 subofiţeri. 
B.TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
       (Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
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-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
-19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 Marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 răngi, 8 târnăcoape; 
-19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C.TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

 
U.M. 01411 Bârlad 

A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
- 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 19 complete de protectie, 19 MCG, 2 Marmide, 8 cazmale; 12 lopeţi; 2 topoare, 5 răngi; 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 pături, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
         UM 01358  Bârlad 
A. FORTE 
- 1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale; 4 lopeţi; 2 târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţeri; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  



Nesecret 
70 din 268 

 

Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 
4 corturi, 10 stingător C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
 

U.M. 01430 Băceşti 
A . FORTE 

- 2 Sgp; 
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion  
 (doar la incendiile de proporţii, produse pe o raza de maxim 2  km în jurul unităţii) 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 2 complete de protectie, 2 MCG; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60' 
- în afara programului de lucru: 150' 
 

7. Alunecări şi prăbuşiri de teren 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 
A. FORTE 

- 17 ofiţeri; 3 maistri militari; 110 subofiteri; 
B. MIJLOACE 
- 1 autospecială de stingere cu apa si spumă (Renault); 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 4 autoturisme; 
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protectie individuală din dotare;  
- substanţele de stingere 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of de pol; 6 agenţi; 1 teh. Foto.; 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism Logan; 
- 1 autoturism Dacia; 
 - 1 camera video; 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
-  în afara programului de lucru: 90' 
 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI 
A. FORŢE 
- 2 ofiţeri 
- 20 agenţi din care: 
         -  6 de la S.P.F. Huşi 
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         -  6 de la S.P.F. Berezeni 
         -  6 de la S.P.F. Fălciu 
         -  2 de la C.S.O. 
- 2 personal contractual. 
 B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale pentru munca operativă; 
- 1 autocamion transport materiale; 
- 1 grup electogen; 
Materiale  
 - 3 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile; 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcoape, 5 răngi.  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O.  şi S.P.F - uri 
 - în timpul programului de lucru: 10 min. 
 - în afara  programului de lucru: 50 min. 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW; 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui  
A. FORTE 
- 2 ofiţeri, 3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru:     90' 
(Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloace de protectie individuală din dotare; 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 
cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 rângi; 8 târnacoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi 
cizme de cauciuc, 1 trusa sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
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 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 
lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 19 complete de protectie, 19 MCG, 2 marmide, 8 
cazmale, 12 lopeti, 2 topor, 5 răngi, 8 târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 
perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
           UM 01358  Bârlad 
A. FORTE 
-  1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 
târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 
4 corturi, 10 stingătoare C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
 

U.M. 01430 Băceşti 
A. FORTE 

- 2 Sgp; 
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion  
 (doar la incendiile de proporţii, produse pe o raza de maxim 2  km în jurul unităţii) 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
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- 2 complete de protectie, 2 MCG; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A 
DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 60' 
- în afara programului de lucru: 150' 
 
 

8. Accidente biologice, epidemii şi epizotii 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

B. MIJLOACE 
-  1 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (Renault); 
-  1 autospecială descarcerare grea MAN; 
-  1 autocamion de transport tip DAC 10215 
-  2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
-  4 autoturisme; 
-  1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- substanţe de stingere 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of de pol; 3 agenţi; 1 asistent medical, 1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
 - 1 autoturism Logan 
 - 1 autoturism Dacia 
 - 1 cameră video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 
        SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 2 ofiţeri 
- 25 agenţi din care : 
       - 7 de la S.P.F. Huşi 
       - 7 de la S.P.F. Berezeni 
       - 7 de la S.P.F. Fălciu 
       - 4 de la C.S.O 
- 2 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocamione  transport materiale  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 3 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile, 10 lanterne.  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O.  şi S.P.F - uri 
 - în timpul programului de lucru : 50 min. 
 - în afara  programului de lucru : 180 min 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 

 
U.M. 02564 Vaslui  

A. FORTE 
- 2 ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- in timpul programului de lucru:  45'  
- in afara programului de lucru: 90' 
(Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare, 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 
cazmale, 4 lopeti, 1 topor, 4 răngi, 8 târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi 
cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
-  în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare, 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 
lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 cazmale, 12 lopeţi, 2 topoare, 5 răngi, 8 
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târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
-  în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
          UM 01358  Bârlad 
A. FORTE 
- 1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 
târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 

- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mică de infanterie, 
4 corturi, 10 stingător C9 19; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
 

9. Accidente în subteran(subsoluri şi spaţii înguste) 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

1. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

2. MIJLOACE 
- 1 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (Renault); 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 4 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
 - mijloacele de protectie individuală din dotare;  
 - mijloace de deblocare salvare de protecţie civilă. 
3. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of de pol; 4 agenţi;1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
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 - 1 autoturism Logan 
 - 1 autoturism  Wolskvagen Poliţie rutieră 
 - 1 camera video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
-  în afara programului de lucru:     90' 
 
           SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1 ofiţer 
- 20 agenţi din care : 
       - 6 de la S.P.F. Huşi 
       - 6 de la S.P.F. Berezeni 
       - 6 de la S.P.F. Fălciu 
       - 2 de la C.S.O. 
- 2 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocamione  transport materiale  
- 1 grup electogen, 3 cazmale, 5 târnăcoape, 5 răngi ,    
Materiale  
-  3 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile 
- 10 lanterne,  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
- în timpul programului de lucru: 50 min. 
- în afara  programului de lucru: 180 min 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de interventie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui  
A. FORTE 
- 2 ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru:  90' 
(Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
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-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 răngi; 8 târnăcoape, 
19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 
lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
-  mijloacele de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 cazmale, 12 lopeţi, 2 topoare, 5 răngi, 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
             UM 01358  Bârlad 
A. FORTE 
- 1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 
târnacoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 

- 1 ofiter; 2 maiştri militari, 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 



Nesecret 
78 din 268 

 

4 corturi, 10 stingător C9 19; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru:    300' 
 

10. Avarii la conductele magistrale 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

B. MIJLOACE 
- 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 6 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- mijloace de deblocare salvare de protecţie civilă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of de pol; 2 agenti;1 teh. Foto şi 2 ag. Pol. Rutieră. 
B. MIJLOACE 
 - 1 autoturism Logan 
 - 1 autoturism  Wolskvagen Poliţie rutieră 
 - 1 camera video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
-  în afara programului de lucru: 90' 
 
           SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1 ofiţer 
- 10 agenţi 
- 2 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 1 autospecială  pentru munca operativă 
- 1 autocisternă C.L.  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 5 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile; 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnacope, 5 răngi; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
  - în afara  programului de lucru: 80 min 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 

 
U.M. 02564 Vaslui  

A. FORTE 
- 2 Ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- in timpul programului de lucru:  45'  
- in afara programului de lucru: 90' 
 (Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 răngi, 8 târnăcoape, 
19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
-  mijloace de protecţie individuală.din dotare;  
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
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- mijloace de protecţie individuală din dotare; 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 
cazmale; 12 lopeţi; 2 topor, 5 rângi; 8 târnăcoape; 
-19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
            
            UM 01358  Bârlad 
A. FORTE  
-1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
- 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală.din dotare; 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 
târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC; 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80;   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M;  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare; 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de 
infanterie, 4 corturi, 10 stingător C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
 

11. Accidente majore pe căile de transport 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215; 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 7 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- mijloace de deblocare salvare de protecţie civilă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of de pol; 4 agenţi;1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
 - 1 autoturism Wolskvagen   
 - 1 autoturism Wolskvagen Poliţie rutiera 
  - 1 camera video 
  - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
 - în timpul programului de lucru: 60'  
 - în afara programului de lucru:  90' 
 
          SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 2 ofiţeri 
- 15 agenţi 
-  5 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocisternă C.L.  
- 2  autocamione  transport materiale  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 5 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile; 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcoape, 5 răngi 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara  programului de lucru: 180 min 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30’ 
 - în afara programului de lucru: 50’ 

 
U.M. 02564 Vaslui  

A. FORTE 
- 2 ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
   (Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
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-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
-  mijloacele de protecţie individuală.din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 răngi, 8 târnăcoape,  
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusa sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

 
U.M. 01476 Bârlad 

A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 18 complete de protectie, 18 MCG, 5 cazmale, 14 
lopeţi, 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare, 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 
cazmale, 12 lopeţi, 2 topoare, 5 răngi, 8 târnăcoape; 
-19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 
           UM 01358  Bârlad 
A. FORTE  
-1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare, 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 
târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
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Materiale: 
- mijloacele de protectie individuala.din dotare;  
- 48 complete de protectie, 48 lopata mica de infanterie, 4 corturi, 10 stingator C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 

 
12. Căderi de obiecte cosmice 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiteri; 3 maistri militari; 110 subofiteri; 
B. MIJLOACE 
- 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe sasiu R 8135; 
- 7 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- mijloace de deblocare salvare de protecţie civilă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucre: 10'  
 - în afara programului de lucru:  50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 5 of de pol; 20 agenţi;1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autoturisme (Wolskvagen si Logan) 
 - 1 microbuz  Wolskvagen Transporter 
- 1 autoturism  Wolskvagen Politie rutieră 
 - 1 camera video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  60'  
-  în afara programului de lucru: 90' 
 
            SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1ofiţer 
- 10 agenţi 
- 2 personal contractual 
B.MIJLOACE: 
- 2 autospeciale  pentru muncă operativă 
- 1 autocamion transport materiale  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 3 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcoape, 5 răngi; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru : 50 min. 
 - în afara  programului de lucru : 180 min 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW; 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui  
A. FORTE 
- 2 Ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- in timpul programului de lucru:  45'  
- in afara programului de lucru: 90' 
  (Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare;  
-19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 răngi, 8 târnăcoape,  
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiteri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală.din dotare;  
18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18, saci merinde, 
18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
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- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 cazmale, 12 lopeţi, 2 topoare, 5 răngi, 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90'  
 
             UM 01358  Bârlad 
A. FORTE  
 - 1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale, 4 lopeţi, 2 târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingătoare C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 
 
 

13. Accidente majore şi avarii mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii 
 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2  Autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială de lucru şi salvare de la înălţimi; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 3 autoturisme  
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- substanţe de stingere 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 5 of de pol; 20 agenţi;1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism Logan, 
- 1 autoturism  Wolskvagen Poliţie rutieră 
 - 1 cameră video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 
          SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 1ofiţer; 
- 10 agenţi; 
- 2 personal contractual. 
 B.MIJLOACE: 
- 1 autospecială  pentru munca operativă; 
- 1  autocamione transport materiale ; 
- 1 grup electogen ; 
Materiale  
 - 2 radiotelefoane mobile, 5 radiotelefoane portabile; 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 5 târnăcope, 5 răngi; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru: 60 min. 
 - în afara  programului de lucru:  90 min. 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiţer;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
-  2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR 
DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui  
A. FORTE 
- 2 Ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
(Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
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-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale, 4 lopeţi, 1 topor, 4 rangi, 8 târnăcoape, 
19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 pături, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

  
U.M. 01476 Bârlad 

A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
A. FORTE 
 - 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
 - mijloace de protecţie individuală din dotare; 
 - 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 cazmale; 12 lopeţi; 2 topoare, 5 răngi; 8 
târnăcoape, 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

UM 01358  Bârlad 
A. FORTE  
-1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloace de protecţie individuală din dotare; 
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale; 4 lopeţi; 2 târnăcoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 

 
U.M. 01776 Huşi 

A. FORTE 
 - 1 ofiţer; 2 maiştri militari; 11 subofiţeri, 34 Sgp.;  
B. MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică şi teren ADTT4-M  
Materiale: 
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- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingător C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300'     
 
 

14. Poluări majore ale factorilor de mediu şi curs de apă cu hidrocarburi  
sau alte substanţe 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI 

A. FORTE 
- 17 ofiţeri; 3 maiştri militari; 110 subofiţeri; 

B. MIJLOACE 
- 3 autospeciale de stingere cu apă si spumă; 
- 1 autospecială descarcerare grea MAN; 
- 1 autocamion de transport tip DAC 10215; 
- 2 autocamioane de intervenţie pe şasiu R 8135; 
- 7 autoturisme; 
- 1 ambulanţă tip B. 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare;  
- mijloace de deblocare salvare de protecţie civilă 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VASLUI 
A. FORTE 
- 2 of. de pol; 20 agenţi;1 teh. Foto. 
B. MIJLOACE 
- 1 autoturism  Wolskvagen 
- 1 autoturism  Wolskvagen Transporter 
- 1 autoturism  Wolskvagen Politie rutieră 
 - 1 camera video 
 - 1 aparat foto digital;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 10'  
 - în afara programului de lucru: 50' 
 
          SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VASLUI  
A. FORŢE 
- 2 ofiţeri 
- 20 agenţi din care : 
       - 6 de la S.P.F. Huşi 
       - 6 de la S.P.F. Berezeni 
       - 6 de la S.P.F. Fălciu 
       - 2 de la C.S.O. 
- 4 personal contractual 
 B. MIJLOACE 
- 2 autospeciale  pentru munca operativă 
- 1 autocamione  transport materiale  
- 1 grup electogen   
Materiale  
 - 5 radiotelefoane mobile; 5 radiotelefoane portabile 
 - 10 lanterne, 3 cazmale, 
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C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZIŢIE  C.S.O. 
 - în timpul programului de lucru: 50 min. 
 - în afara  programului de lucru: 180 min. 
 
 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VASLUI 
A. FORTE 
- 1 ofiter;  
- 19 subofiţeri; 
B. MIJLOACE 
- 2 autoturisme de teren Nissan Terrano; 
- 1 autospecială de intervenţie VW 
- 1 autocamion de transport materiale; 
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuale din dotare 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 30' 
 - în afara programului de lucru: 50' 
 

U.M. 02564 Vaslui  
A. FORTE 
- 2 ofiţeri,  3 subofiţeri. 
B. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru:  45'  
- în afara programului de lucru:  90' 
(Doar în garnizoana Vaslui) 
 

U.M. 01458 Bârlad 
A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp 
B. MIJLOACE 
-1 autocamion  
-1 autostaţie radio 
-1 staţie radio 
Materiale: 
- mijloacele de protectie individuala.din dotare;  
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 4 marmide, 8 cazmale; 4 lopeţi; 1 topor, 4 răngi; 8 târnacoape,  
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 paturi, 19 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară;  
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
 - în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01476 Bârlad 
A . FORTE 
-  11 subofiţeri, 7 Sgp. 
B . MIJLOACE 
 - 1 autocamion  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare;  
- 18 complete de protecţie, 18 MCG, 5 cazmale; 14 lopeţi; 5 topoare, 5 târnăcoape, 18 saci merinde, 
18 foi de cort;   
C . TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

U.M. 01411 Bârlad 
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A. FORTE 
- 1 ofiţer; 3 subofiţeri, 15 Sgp. 
B. MIJLOACE 
 - 2 autocamioane  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală din dotare; 
- 19 complete de protecţie, 19 MCG, 2 marmide, 8 cazmale, 12 lopeţi, 2 topor, 5 rangi, 8 târnăcoape, 
- 19 saci merinde, 19 foi de cort, 19 pături, 15 perechi cizme de cauciuc, 1 trusă sanitară; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

UM 01358  Bârlad 
A. FORTE  
- 1 subofiţer, 16 Sgp. 
B . MIJLOACE 
- 1 autocamioane  
Materiale: 
- mijloacele de protecţie individuală.din dotare; 
- 7 complete de protecţie, 7 MCG, 2 cazmale; 4 lopeti; 2 târnacoape; 
C.  TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 45'  
- în afara programului de lucru: 90' 
 

  U.M. 01776 Huşi 
A. FORTE 
- 1 ofiter; 2 maiştri militari; 11 subofiteri, 34 Sgp.;  
MIJLOACE 
- 1 autocamion 
- 1 autoturism 
- 1 autospecială de cercetare TABC NBC 
- 1 autospecială decontaminare personal ADP 80   
- 1 autospecială decontaminare tehnică si teren ADTT4-M  
B. Materiale: 
- mijloacele de protectie individuală din dotare;  
- 48 complete de protecţie, 48 lopeţi mici de infanterie, 4 corturi, 10 stingătoare C9 19 ; 
C. TIMP DE PUNERE LA DISPOZITIE A DETASAMENTELOR DE INTERVENTIE 
- în timpul programului de lucru: 120'  
- în afara programului de lucru: 300' 

 
1.3.3. Zona de acoperire a riscurilor  
a) Pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui: întreg 

teritoriul judeţului Vaslui şi un număr de 4 localităţi din judeţul Iaşi: Dolheşti, Cozmeşti, Gorban, 
Ciorteşti. 

b) Pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: teritoriul localităţii pe care 
funcţionează. 

c) Pentru Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă: perimetrul operatorului economic pe 
care îl deservesc. 

d) Pentru Serviciul de Ambulanţă Judeţean: întreg teritoriul judeţului Vaslui. 
 
1..3.4. Timpii de răspuns: 
a) Serviciul de Ambulanţă Judeţean: 

            - mediul urban: - urgenţa 0-I: până la 15 minute. 
           - urgenţa II: până la 20 minute. 

     - mediul rural: până la 60 minute. 
b) Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă: 

- în timpul programului de lucru: 10 min 
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- în afara programului de lucru: 50 min. 
c) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

- în localitatea de reşedinţă: 30 min 
- în satele componente: 60 min 
- în localităţile vecine cu care au încheiate convenţii de colaborare: 90 min. 

d) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui: 
  1)  timpul de alertare 1 - 3 minute, în funcţie de anotimp, în timpul zilei sau noaptea; 
  2) timpul de răspuns în obiectivele şi localităţile în care sunt dislocate permanent 

subunităţile: 
        - în obiectivele publice de importanţă deosebită şi cu risc ridicat – între 5 şi 15 

minute; 
         - în localităţile de dislocare - între 5 şi 25 de minute; 
         - în localităţile din raionul de intervenţie - între 15 şi 35 de minute; 
  3) raza medie a raionului de intervenţie - între 15 şi 30 de kilometri; 
  4) viteza medie de deplasare a autospecialelor - 60 km/oră. 
 

              În anul 2014 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt ” al judeţului Vaslui a 
fost alertat la un număr de 9631 evenimente E.P.A. reprezentând 92% din totalul solicitărilor 
I.S.U.J.(10.488), astfel:  

 9.401 asistenţă medicală de urgenţă (din care T.I.M. = 964, E.P.A.= 8437), în 
medie 25,75 pe zi; 

     8 descarcerări; 
   222 evenimente la care nu s-a intervenit 

 
             Situaţia intervenţiilor S.M.U.R.D.  pe  structuri, se prezintă,  astfel: 

 Detaşamentul Vaslui – 3.405 intervenţii, din care:  
  3.403 asistenţă medicală de urgenţă (2.441 – 

E.P.A.; 962 – T.I.M.);    
  2 descarcerări; 

 Garda II Negreşti – 1.164 intervenţii, din care:  
  1.164 asistenţă medicală de urgenţă;    

 Detaşamentul Bârlad – 2.649 intervenţii, din care:  
  2.645 asistenţă medicală de urgenţă;  
  4 descarcerări; 

 Secţia Huşi – 2191 intervenţii, din care:  
 2.189 intervenţii, toate asistenţă medicală de 

urgenţă; 
 2 descarcerări; 

 
Situaţia comparativă a intervenţiilor S.M.U.R.D., fără descarcerări ,din 01.01 – 31.12.2014, 

cu aceeaşi perioadă a anului 2013 
                       ( se observă o creştere a numărului de intervenţii cu 21%) 
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În mediul urban s-au înregistrat 2666 intervenţii  în procent de 28 %, iar în mediul rural 6735 
intervenţii, reprezentând 72 %. 
                      

Destinaţie 
EPA Urban Rural Total 

I.S.U.J. 
VS- TIM 381 581 962 
VS- EPA 656 1785 2441 
Negreşti 326 838 1164 
Bârlad 803 1842 2645 
Huşi 500 1689 2189 
Total 

I.S.U.J. 2666 6735 9401 

 
 
 

T i p u r i  de  i n t e r v e n ţ i i  şi  p r i n ci p a l e l e  a f e c ţ i u n i  p r i v i n d   
a s i s t e n ţ a   m e d i c a lă   de  u r g e n ţ ă 

 
 

Din totalul intervenţiilor S.M.U.R.D., intervenţia pe coduri de urgenţă este următoarea: 
 

          Cod 
EPA Roşu Galben Total 

I.S.U.J. 
VS – TIM 962  962 
VS – EPA 174 2267 2441 
Negreşti 71 1093 1164 
Bârlad 183 2462 2645 
Huşi 136 2053 2189 
Total 

I.S.U.J. 1526 7875 9401 

         
 

      Persoane asistate – 9.401 din care: 7.841 adulţi reprezentând 83.5 % şi  1.560 copii în procent de 
16,5 %,  

Nr. 
Crt. Tipul intervenţiei 

 
Det. 

Vaslui 
TIM 

 

Det. 
Vaslui 
EPA 

Garda II 
Negreşti 

 
Det. 

Bârlad 
 

Secţia  
Huşi 

Total 
I.S.U.J. % 

1.  Afecţiuni medicale 270 1112 538 1264 1159 4343 46 
2.  Traumatisme 111 736 288 746 524 2405 25.5 
3.  Neurologie şi psihiatrie 129 254 120 269 191 963 10 
4.  Afecţiuni cardiace 126 143 121 178 168 736 8 
5.  Intoxicaţii 56 91 35 112 66 360 4 
6.  Accident rutier 54 28 9 29 34 154 1.5 
7.  Alte afecţiuni 2 44 34 17 19 116 1.2 
8.  Stop C.R. cu R.C.P. 77 4 1 5 9 96 1 
9.  Transport interclinic 89 1    90 1 
10.  Chirurgie 3 16 11 16 8 54 0.7 
11.  Arsuri 5 10 2 4 11 32 0.5 
12.  Stop C.R. fără R.C.P. 19  2   21 0.3 
13.  Decedat 19   1  20 0.2 
14.  Contagioase  2 1 3  6 0.06 
15.  Accident feroviar 2  1   3 0.03 
16.  Oftalmologie   1 1  2 0.02 

Total 962 2441 1164 2645 2189 9401 100 
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                                         din care: 
• Persoane conştiente – 8.859 (94 %); 
• Persoane inconştiente – 370 (4 %); 
• Persoane semiconştiente – 172 (2%); 

     
         Pacienţii cărora li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă de către S.M.U.R.D (9.401), în 
funcţie de      gravitatea afecţiunilor, au avut următoarea destinaţie: 

 9.022 transportaţi la spital (95,5%);   
    199 rămaşi la domiciliu (2 %); 
      91 au rămas la locul intervenţiei (persoanele pentru care s-a declarat 

decesul,  
               de către medicul de pe ambulanţa T.I.M.)  (1 %); 

      64 preluaţi de S.A.J. sau echipajul T.I.M., prin transfer (1 %); 
-         25 pacienţi transportaţi la elicopter (0,5 %). 

                                                       
 
                         

T i m p  m e d i u  de  r ă s p u n s/ i n t e rv e n ţ ie  şi  v i t e z a  de  d e p l a s a r e   
a   e c h i pa j e l o r   S.M.U.R.D. 

 

Nr 
crt 

Timp mediu de 
răspuns/intervenţie/ 

viteza de delasare 

 
Det. 

Vaslui 
TIM 

 

Det. 
Vaslui 
EPA 

Garda 
II 

Negreşti 

Det. 
Bârlad 

Secţia  
Huşi ISUJ Vaslui 

1. urban 3 min 3 min 3 min 3 min 4 min 3 min 

2. 
Timp mediu de 
răspuns  rural 21 min 23 min 16 min 25 min 21 min 21 min 

12 min 

3. Timp mediu de intervenţie 54 min 31 min 48 min 33 min 27 min 38 min 
4. urban 57 km/h 61 km/h 55 km/h 51 km/h 47 km/h 54 km/h 
5. 

Viteza de 
deplasare rural 64 km/h 77 km/h 60 km/h 62 km/h 60 km/h 64 km/h 

59 km/h 

                                                                                                           
.       

3.5. Activitatea operaţională (ponderea intervenţiilor într-un an calendaristic): 
În medie, ponderea intervenţiilor în zona de competenţă într-o perioadă de 12 luni se prezintă 

astfel: 
În anul 2014 inspectoratul a intervenit pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă la 

10.175 misiuni, comparativ cu 8.512 misiuni în anul 2013, însemnând o creştere cu un procent de 
19%, din care: 
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Situaţia comparativă de la începutul anului 2014 raportată la  aceeaşi perioadă a anului  2013: 
 

Tipul    intervenţiei 01.01 - 31.12.2014 01.01-31.12.2013 
C r e ş t e r i/ 

D e s c r e ş t e ri 
 S i t u a ţ i i  de  u r g e n ţ ă 10.175 8.512 +   19% 
  Asistenţă medicală de urgenţă 9.401 7.767 +   21% 

   Incendii    292 
din care 6 în jud. Iaşi 

   289 
  din care 6  în jud. Iaşi 

+     1% 

   Asistenţa persoanelor    126   127   -    0,7% 

A l t e   s i t u a ţ i i 196   239    -    18 % 
 Asig. măs. PSI la evenimente publice   86  102        -    16 % 
 Asanări   40  38     +       5 % 
Distrugeri muniţie    5   4     +     25 % 
Inundaţii   9 48       -    81% 
Alte situaţii   (fenomene meteo peric., degajare ţurţuri, 
căutare pers.dispărută, deblocare uşă, oală uitată pe 
aragaz, degajare bovină din şanţ, degajare tencuială) 

56               47     +     19 % 

 Incendii vegetaţie uscată şi altele  108                21     +    414% 
 Salvări animale   23  25      -        8% 
  Asigurare/supraveghere zonă probabilă 
de producere a unei situaţii de urgenţă   21  20      +       5 % 

  Descarcerări    8  22      -       64 % 
  Alte intervenţii   0    2    -         

 
Rata incendiilor la 100.000 locuitori este de 72,31, ceea ce situează Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui, iar la 1000 km2 este de 53,78. Ca urmare a incendiilor au 
decedat un număr de 9 persoane. 

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la limitarea şi înlăturarea urmărilor 
unui număr de 161 situaţii de urgenţă, alături de echipajele profesioniste ale Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui. 
  

SECŢIUNEA a 2-a. ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 
 
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

    a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie; 
    b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
    c) deplasarea la locul intervenţiei; 
    d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 

intervenţie; 
    e) transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
    f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
    g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
    h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
    i) manevra de forţe; 
    j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
    k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
    l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
    m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 
    n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
    o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
    p) restabilirea capacităţii de intervenţie; 
    q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior; 
    r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
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SECŢIUNEA a 3-a. FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR 
 

În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
 a) Intervenţia personalului de pe locul de muncă şi a personalului Serviciilor Voluntare şi 
Private pentru Situaţii de Urgenţă; 
  b) Intervenţia forţelor profesioniste, pe urgenţe: 
     - urgenţa I - asigurată de gărzile de intervenţie ale subunităţii în raionul/obiectivul afectat; 
     - urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă; 
         - urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
                - urgenţa a IV-a - asigurată de grupări operative dislocate la ordinul Inspectorului General;  
  c) Intervenţia forţelor cu care se cooperează. 
 
SECŢIUNEA a 4-a. ACŢIUNILE DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE 

 
    Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru: 

a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de 
primă necesitate; 

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea 
populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi; 

c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de 
urgenţă specifice; 

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror 

integritate pe durata situaţiilor de urgenţă este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri 
şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de 
chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură 
servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor 
de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de 
urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi 
de transport, clădiri pentru învăţământ; 

f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 
 Detalierea acţiunilor de protecţie intervenţie pentru fiecare instituţie în parte este realizată 
prin fişele din anexa nr. 2. 
 
 
SECŢIUNEA a 5-a. INSTRUIREA 
 
 Pregătirea forţelor de intervenţie specializate se realizează astfel: 
 a) Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui 
parcurge următoarele forme de pregătire: 
 - participarea la programul de pregătire continuă în unitate (trimestrial); 
 - desfăşurarea programului de pregătire cu subofiţerii operativi din turele de serviciu (zilnic); 
 - convocări de pregătire, pe specialităţi, organizate de instituţii cu atribuţii de pregătire în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
 - antrenamente de specialitate; 
 - exerciţii. 
 b) Personalul încadrat în serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă: 
 - convocări de specialitate, organizate la Centrul Naţional de Management în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 
 - instructaje lunare de pregătire, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul 

Înalt” al judeţului Vaslui; 
 - studiu individual; 



Nesecret 
96 din 268 

 

 - participarea la exerciţii. 
 c) Personalul încadrat în serviciile private pentru situaţii de urgenţă: 
 - convocări de specialitate, organizate la Centrul Naţional de Management în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 
 - instructaje lunare de pregătire, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul 

Înalt” al judeţului Vaslui; 
 - studiu individual; 
 - participarea la exerciţii. 
d) Personalul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui: 
 - participarea la programul de pregătire continuă; 
 - convocări de pregătire, pe specialităţi, organizate de instituţii cu atribuţii de pregătire în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
 - antrenamente de specialitate; 
 - exerciţii. 
e) Forţele Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale: 
 - participarea la programul de pregătire continuă; 
 - convocări de pregătire, pe specialităţi, organizate de instituţii cu atribuţii de pregătire în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
 - antrenamente de specialitate; 
 - exerciţii. 
 Pentru toate categoriile de personal enumerate se întocmesc anual planuri de pregătire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, care sunt avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul 
Înalt” al judeţului Vaslui şi aprobat de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Celelalte forţe care participă la monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă includ în 
programele proprii de pregătire teme specifice domeniului analizat şi participă la exerciţiile şi 
aplicaţiile conduse de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Primarii şi conducătorii operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura 
cunoaşterea de către forţele de intervenţie şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune, conform 
planurilor aprobate de analiză şi acoperire a riscurilor. 
 
SECŢIUNEA a 6-a. REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ŞI DE 
COOPERARE 
 
 Sistemul informaţional decizional la nivelul judeţului Vaslui cuprinde următoarele 
subsisteme: 
 a) subsistemul de observare, detectare, măsurare, înregistrare, stocare şi prelucrare a datelor 
specifice, compus din: 
 - posturi de observare la nivelul fiecărei localităţi, instituţii publice şi operatorilor economici; 
 - seismografe dispuse în punctele de comandă de protecţie civilă din municipiile Vaslui şi 
Bârlad; 
 - aparatură de măsură şi control din posturile pluviometrice aparţinând Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Vaslui; 
 - aparatură de măsură şi control de la acumulările hidrotehnice; 
 - aparatură de verificare a calităţii factorilor de mediu din dotarea Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului şi Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Vaslui; 
 - aparatura specifică riscurilor de epidemii şi epizootii/zoonoze din dotarea Direcţia de 
Sănătate Publică, respectiv Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 - mijloacele de observare, detectare, măsurare, înregistrare, stocare şi prelucrare a datelor 
specifice din cadrul fiecărei instituţii care asigură funcţii de sprijin pentru monitorizarea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
 b) subsistemul de alarmare, notificare, culegere şi transmitere a informaţiilor şi deciziilor de 
către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă, compus din: 
 ● mijloacele de alarmare existente pe întreg teritoriul judeţului, astfel: 
 - 5 centrale de alarmare, dispuse în punctul de comandă judeţean, punctele de comandă din 
municipiile Vaslui şi Bârlad şi locurile de conducere din localităţile Huşi şi Negreşti; 
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 - un număr de 3 sirene electronice în municipiul Vaslui (permit şi transmiterea mesajelor 
vocale), 7 sirene electrice, 19 sirene electrice în municipiul Bârlad, 9 sirene electrice în municipiul 
Huşi, 4 sirene electrice în oraşul Negreşti şi 1 sirenă electrică în oraşul Murgeni; 
 - un număr de 65 sirene electrice, cu putere cuprinsă între 3 şi 5,5 KW, în fiecare comună, cu 
excepţia comunelor Fereşti, Munteni de Sus, Puşcaşi, Băcani, Bogdăniţa, Ciocani, Dodeşti, 
Fruntişeni, Găgeşti, Ibăneşti, Pogana, Pochidia, Pogoneşti, Viişoara, Cozmeşti şi Rafaila, care nu 
dispun de sirene de alarmare electrice; 
 - 3 motosirene la operatorii economici din municipiile Vaslui, Bârlad şi oraşul Negreşti; 
 -  mijloacele de alarmare (sirene) de pe autovehiculele din dotarea Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră şi 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui; 
 - clopotele de la biserici, în toate satele judeţului. 
 ● mijloace pentru notificarea măsurilor de prevenire, a iminenţei sau producerii unei situaţii 
de urgenţă: 
 - legăturile telefonice (fixe şi mobile) şi aparatura fax ale instituţiilor ce asigură funcţii de 
sprijin pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 - mijloacele telefonice (fixe şi mobile) şi fax ale operatorilor economici care execută 
transporturi de substanţe periculoase; 
 - aparatura şi echipamentele de radiocomunicaţii ale tuturor instituţiilor cu atribuţii în 
domeniu.  

● mijloacele pentru culegerea şi transmiterea informaţiilor şi deciziilor referitoare la 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă: 
 - legăturile telefonice (fixe şi mobile) şi aparatura fax ale instituţiilor ce asigură funcţii de 
sprijin pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 - mijloacele telefonice (fixe şi mobile) şi fax ale operatorilor economici care execută 
transporturi de substanţe periculoase; 
 - aparatura şi echipamentele de radiocomunicaţii ale tuturor instituţiilor cu atribuţii în 
domeniu.  

Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor 
negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative, al cărui 
model este prezentat în anexa nr. 16. Schema fluxului informaţional decizional în situaţii de urgenţă 
este prezentată în anexa nr. 17. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, primarii şi comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au 
obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi 
hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. 
 
 

CAPITOLUL V  
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 

acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de 
comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 

Consiliul Judeţean Vaslui şi consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile 
necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii 
riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

În funcţie de categoriile de riscuri identificate pe teritoriul judeţului Vaslui şi în afara 
acestuia, dar ar căror efecte se pot resimţi pe teritoriul judeţului, de mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, la nivelul judeţului Vaslui au 
fost stabilite următoarele tipuri de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor: 

a) Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul 
Înalt” al judeţului Vaslui; 
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b) compartimentele de prevenire din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă organizate în judeţul Vaslui; 

c) Centrul Operaţional şi structurile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui 

d) grupele, echipele şi echipajele organizate pe specialităţi în cadrul Serviciilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă; 

e) Filiala judeţeană a Societăţii naţionale de Cruce Roşie. 
Pe lângă tipurile de forţe enumerate, la acţiunile de prevenire şi gestionare a riscurilor pe 

teritoriul judeţului Vaslui mai pot participa forţe din cadrul unor instituţii, în funcţie de tipul de risc 
manifestat şi urmările acestuia: 

- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui; 
- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui; 
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vaslui; 
- Centrul Militar Judeţean Vaslui (unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale: U.M. 

01776 Huşi, U.M. 01458 Bârlad, U.M. 01408 Vaslui, U.M. 01430 Băceşti) 
(detaşamente); 

- Structurile poliţiei comunitare din fiecare localitate unde există organizare în 
domeniu; 

- Unităţile din coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică; 
- Unităţile din coordonarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi a Siguranţei Alimentelor; 
- Detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi al operatorilor 

economici specializaţi; 
- Forţe auxiliare din rândul populaţiei şi salariaţilor , altele decât cele instruite special 

pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform sarcinilor stabilite pentru 
formaţiunile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi instituţiile 
publice. 

  Valoarea concretă a acestor forţe, dotarea lor şi modul de acţiune sunt cuprinse în 
Planurile de Analiză şi Acoperire a Riscurilor întocmite la nivelul fiecărei localităţi. Intervenţia 
acestor forţe se execută la solicitarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, respectiv Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi cu aprobarea eşaloanelor 
ierarhice superioare fiecărei instituţii. 

În plan se regăsesc în anexele 19-21, mijloace şi materiale de apărare existente, aflate în 
dotarea C.L.S.U., mijloace pentru intervenţia în situaţii de urgenţă aflate în dotarea operatorilor 
economici respectiv generatoarele electrice aflate în dotarea instituţiilor componente ale C.J.S.U. 
Vaslui. 

La nivelul judeţean există următoarele planuri ce sunt puse în aplicare la producerea unei 
situaţii de urgenţă: 

 Plan comun al unităţilor M.Ap.N şi M.A.I. pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
dezastrelor în judeţul Vaslui; 

 Schema cu riscurile teritoriale din judeţul Vaslui; 
 Plan judeţean de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice 

provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren; 
 Plan judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
 Plan de evacuare a populaţiei, bunurilor materiale şi colectivităţilor de animale în 

situaţii de urgenţă a judeţului Vaslui; 
 Plan de înştiinţare şi alarmare al judeţului Vaslui; 
 Plan de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică; 
 Planul de acţiune al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui 

pentru situaţii de alertă teroristă; 
 Ghidul măsurilor de urgenţă- transportul mărfurilor periculoase; 
 Plan de cooperare între I.S.U.J. şi TVR, Studioul Teritorial Iaşi; 
 Plan de intervenţie în situaţii de urgenţă al U.M. 0960 Vaslui ; 
 Plan operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă; 
 Plan de acţiune a M.A.I. în cazul producerii unei situaţii de urgenţă generate de seism; 
 Planul de asigurare continuităţii activităţii I.S.U.J. Vaslui în cazul unei pandemii; 
 Planul judeţean de urgenţă în cazul unei pandemii; 
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 Plan de apărare împotriva incendiilor în masă; 
 Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de Protecţie Civilă al I.S.U.J. Vaslui; 
 Plan de cooperare între Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vaslui şi Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui; 
 Plan de acţiune comun al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui şi Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui pentru identificarea şi depistarea 
minorilor dispăruţi în situaţii de urgenţă. 

 Plan de cooperare între Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui; 

 Plan intern de urgenţă pentru transportul mărfurilor periculoase la Staţia CFR Vaslui; 
 Plan de cooperare comună I.S.U.J. Vaslui şi I.S.U.J. Iaşi; 
 Plan de evacuare a stadionului municipal Vaslui; 
 Plan de intervenţie a I.S.U.J. Vaslui la U.M. 01430 Băceşti;  
 Plan de intervenţie la Centrul Militar Judeţean Vaslui; 
 Plan de cooperare I.S.U.J. Vaslui – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi 

Vânătoare Focşani şi Direcţia Silvică Vaslui; 
 Hărţi ale ocoalelor silvice; 
 Plan de cooperare între S.T.S. – M. Ap.N. – M.A.I. – S.P.P. – S.R.I. privind 

informarea prin S.N.U.A.S.U. a situaţiilor de ameninţare cu materiale explozive sau 
substanţe periculoase şi sesizările de obiecte suspecte; 

 Protocol de colaborare în vederea asigurării primului ajutor calificat în fază 
prespitalicească de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt”al 
judeţului Vaslui,  prin Serviciul Mobil de Urgenţă, Renimare şi Descarcerare 
(SMURD). 

 Planul Roşu de intervenţie al judeţului Vaslui; 
 
 

 
CAPITOLUL VI 

 LOGISTICA ACŢIUNILOR 
 
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi 

acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 
Forţele şi mijloacele de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă sunt 

stabilite în planurile existente (enumerate la capitolul V) şi se asigură de instituţiile publice şi 
operatorii economici cu atribuţii în domeniu prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, 
specifice tipurilor de riscuri repartizate ca funcţii de sprijin conform H.G. 2288/2004. 

Resursele necesare analizei şi acoperirii riscurilor se prevăd în planurile anuale de 
asigurare cu resurse materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, document ce 
stă la baza întocmirii bugetului anual pentru situaţii de urgenţă în fiecare unitate administrativ-
teritorială. 

 
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
1. Prezentul plan intră în vigoare la data aprobării acestuia. Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă va asigura transmiterea extraselor din acesta către toate instituţiile cu atribuţii 
în domeniu, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă. 

2. Planul se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât 
cele analizate sau modificări în structura instituţiilor care au atribuţii în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, cuprinse în prezentul plan. 

3. Planul se păstrează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului 
Vaslui, ca instituţie ce asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

4. La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor se anexează următoarele documente: 
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Anexa nr.1 - Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în unitatea administrativ-teritorială; 
Anexa nr. 2 - Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; 
Anexa nr. 3 - Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
Anexa nr. 4 Riscuri potenţiale în judeţele vecine şi în afara frontierei de stat care pot afecta 

teritoriul judeţului Vaslui; 
Anexa nr. 5 - Hărţi de risc; 
Anexa nr. 6 - Obiective ce pot fi afectate de situaţiile de urgenţă pe tipuri de risc; 
Anexa nr. 7 - Substanţe periculoase prezente pe amplasamentul operatorilor economici încadrate 

la risc minor; 
Anexa nr. 8 - Statistica alunecărilor de teren; 
Anexa nr. 9 - Analiza accidentelor produse pe căile rutiere; 
Anexa nr. 10 - Caracteristicele conductelor de gaze, sectorul gaz metan; 
Anexa nr. 11 - Zone potenţiale de izbucnire a unor epidemii şi epizootii în funcţie de amplasarea 

colectivităţilor de animale, fermelor, dispensarelor  şi spitalelor; 
Anexa nr. 12 - Situaţia intervenţiilor pirotehnice; 
Anexa nr. 13 - Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei 

de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri; 
Anexa nr. 14 - Situaţia mijloacelor de înştiinţare / alarmare la nivelul judeţului Vaslui; 
Anexa nr. 15 - Proceduri de intervenţie pe tipuri de riscuri; 
Anexa nr. 16 - Modele de rapoarte operative în situaţii de urgenţă; 
Anexa nr. 17 - Schema fluxului informaţional-decizional; 
Anexa nr. 18 - Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 
Anexa nr. 19 - Centralizator mijloace pentru intervenţia în situaţii de urgenţă aflate în dotarea  

operatorilor economici; 
Anexa nr. 20 - Centralizator mijloace şi materiale de apărare existente, aflate în dotarea CLSU; 
Anexa nr. 21 - Centralizator generatoare aparţinând instituţiilor componente ale C.J.S.U. Vaslui. 
Anexa nr. 22 - Registrul de capabilitiei de intervenţie terestră, aeriană, navală la nivelul judeţului Vaslui 
Anexa nr. 23 - Registrul de riscuri pentru situaţii de urgenţă, în raport cu particularităţile judeţului Vaslui 

şi verificarea capabilităţilor de intervenţie imediată 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI 
              Col. 

       Neculai OLARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nesecret 
101 din 268 

 

INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 1 la nr.                        
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor 

 în judeţul Vaslui 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 
(adresa) 

Persoana de contact 

Atribuţii în 
PAAR 

conform  
fişei nr.__ 

Prefect, PUICĂ ANDREI 
Tel: 0745.803.665; Adresa: Vaslui, str. Traian, 
bl. 287, sc. A, et. 2, ap. 10. 1. Instituţia 

Prefectului 

Adresa: str. Ştefan 
cel Mare, nr. 79 

Tel: 0235.361.454 
Fax: 0235.361.398

Subprefect GOLOGAN MIRCEA 
Tel: 0751.016.371 

Fişa nr. 1 

Preşedinte, BUZATU DUMITRU 
Tel: 0722.303.687 
Adresa: Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 84, sc. C, 
ap. 20. 
Vicepreşedinte, MIHALACHE VASILE 
Tel: 0729.218.767; 0235.457.102 
Adresa: Negreşti, str.1 Decembrie, nr.28. 

2. Consiliul Judeţean 
Vaslui 

Adresa: str. Ştefan 
cel Mare, nr. 79 

Tel: 0235.361.089 
Fax: 0235.361.090

Vicepreşedinte, BICHINEŢ CORNELIU 
Tel: 0723.633.758; 0235.457.992 
Adresa: Negreşti, str. 1 Decembrie, nr. 4 A. 

Fişa nr. 2  

Inspector şef, Col. OLARU NECULAI 
Tel: 0749.272.980 
Adresa: str. Radu Negru, bl. 274, sc. C, et. 1, 
ap. 3. 
Prim adjunct, Col. BLAGOCI GHEORGHE 
Tel: 0749.272.981 
Adresa: str. 8 Martie, nr. 20. 

3. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii de 
Urgenţă “Podul 

Înalt” al judeţului 
Vaslui 

Adresa: str. 
Castanilor, nr. 9 

Tel: 0235.311.212 
Fax: 0235.315.555

Şef Centru Operaţional Col. LEFTER MIHAI 
Tel: 0749.272.983 
Adresa: Vaslui, str. Dragoş Vodă, nr. 328. 

Fişa nr. 3 

Inspector şef, comisar şef CARP MIHAI  
Tel: 0235.307.121; 0335.407.046; 
0741.178.899; (Birou: 0235.361.849) 
Adresa: Vaslui, str. Griviţei, bl. 268, sc. B, ap.10

4. 
Inspectoratul de 

Poliţie al judeţului 
Vaslui 

Adresa: str. Hagi 
Chiriac, nr. 1 

Tel: 
0235.307.005; 
0235.307.004; 
0235.307.103 

Fax: 0235.311.352

Adjunct inspector şef,  
comisar şef POPA CĂTĂLIN 
Tel: 0746067987; (Birou: 0235307002) 
Adresa: Vaslui, str.Mihai Viteazu, nr. 276, sc. 
B, ap. 11. 

Fişa nr. 4 

5. 
Serviciul Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră Vaslui 

Adresa: str. 
Dobrina, nr. 18 

Tel: 0235.480.302 
Fax: 0235/481.317

Inspector şef, Comisar şef  CERNAT VASILE 
Tel: 0756.050.137; 0766.400.066 
Adresa: Huşi, jud. Vaslui Fişa nr. 5 

Inspector şef,  
Col. SMÂNTÂNĂ PAUL 
Tel: 0749.678.277; 0235.317.485 
Adresa: Vaslui, str. Donici, nr. 23, bl. 23, sc. B, 
et. 2, ap. 4. 

6. 

 
 

Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi 

Adresa: str. 
Călugăreni, nr. 

100, Vaslui 
Tel: 0235.312.373 
Fax: 0235.314.881

Prim adjunct,   
Col. PĂVĂLOAIA GHEORGHIŢĂ  

Fişa nr. 6 
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Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 
(adresa) 

Persoana de contact 

Atribuţii în 
PAAR 

conform  
fişei nr.__ 

Tel: 0749.223.662; 0740.087.662 
Adresa: Municipiul Vaslui, str. Peneş Curcanul, 
bl. 237, sc. A, et. I, ap. 4. 
Adjunct,  
Col. MUCILEANU DOREL 
Tel: 0749.034.815; 0235480700 
Adresa: Vaslui, str. Veteran Ţurcanu, nr. 63 
Comandant,  
Col. TEOFIL COSTIN 
Tel: 0744.700.640; 0335.409.143  
Adresa: Vaslui, str. George Enescu, bl. 252, sc. 
A, ap. 9. 7. Centrul Militar 

Judeţean Vaslui 

Adresa: str. 
Constantin 

Dobrogeanu 
Gherea, nr. 11 

Tel: 0235.312.961 
Fax: 0235.312.821 

 
 

Şef de stat major, 
Lt. col. APOSTOL CĂTĂLIN 
Tel: 0749.086.960 
Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 151, ap. 
11, sc. B, et.2. 

Fişa nr. 7, 
8, 9, 10, 

8. 

Structura 
Teritorială pentru 
Probleme Speciale 

Vaslui 

Adresa: str. Ştefan 
cel Mare, nr. 79 

Tel: 0235.361.435 
Fax: 0235.361.435

Lt.col. BUDACA DANIEL 
Tel: 0745.179.756 
Adresa: Vaslui, str. Republicii, bl. 377, sc. E, et. 
7, ap. 6. 

Fişa nr. 11 

Şef serviciu,  
Col. DURLEŞTEANU ILIE CRISTIAN 
Tel: 0740.270.603; 0723.551.663 
Adresa: Vaslui, str. Petru Rareş, bl. 265, sc. A, 
ap. 7. 9. 

Serviciul de 
Telecomunicaţii 

Speciale 

 
 

Adresa: str. Hagi 
Chiriac, nr. 1 

Tel: 0235.310.296 
Fax: 0235.310.296

Lt.col GAŢU CRISTIAN 
Tel: 0744.607.347 
Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 191, sc. 
E, ap. 13. 

Fişa nr. 12 

Director VLADA MIHAELA 
Tel: 0725.218.680 
Adresa: Vaslui 

10. Direcţia de 
Sănătate Publică 

Adresa: str. 
Republicii, bl. 
367, sc. E şi F 

Tel: 0235.311.714 
Fax: 0235.317.351

Consultant  
dr. LUMINIŢA COSTACHE 
Tel: 0725.218.682 
Adresa: Bârlad, Bd. Republicii, nr. 267, bl. B3, 
sc. A, et. 2, ap. 18. 

Fişa nr. 13 

Director executiv,  
dr. PETCU TRAIAN C-TIN 
Tel: 0726.331.817 
Adresa:  11. 

Direcţia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru Siguranţa 
Alimentelor 

Adresa: Bârlad, 
str. Trestiana, nr. 2 
Tel: 0235.421.121 
Fax: 0235.421.278

Director executiv adjunct,  
PONEA MIHAI 
Tel: 0731.900.155 
Adresa: Bârlad 

Fişa nr. 14 
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Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 
(adresa) 

Persoana de contact 

Atribuţii în 
PAAR 

conform  
fişei nr.__ 

12. 
Inspectoratul 
Judeţean în 
Construcţii 

Adresa: str. 
Călugăreni, nr. 21 

Tel: 
0235.311.931; 
0235.361.401 

Fax: 0235.312.221

Coordonator,  
ALEXA CORNELIU 
Tel: 0759.042.388  
 Fişa nr. 15 

Col. NICOLAE GHEORGHIU  
Tel: 0753.019.173 
Adresa: Vaslui 

13. 
Secţia Judeţeană 

de Informaţii 
Vaslui 

Adresa: str. Hagi 
Chiriac, nr. 1 

Tel: 0235.302.500 
Fax: 0235.312.153

Lt. col CHITIC IONEL 
Tel: 0735.204.646 
Adresa: Vaslui, str. Vasile Alecsandri, bl. 37, 
sc. B, ap. 7. 

Fişa nr. 16 

Director, CHELSOI GHEORGHE 
Tel: 0335.409.293; 0744.779.218 
Adresa: Vaslui, str. Slt. Ioanesei Adrian, bl. 
443, sc. C, ap. 16. 
Inginer şef GUGIUMAN PETRU 
Tel: 0742.109.777 
Adresa: Vaslui, str. Petru Rareş, bl. 264, sc. C, 
ap. 5. 

14. 
Sistemul de 

Gospodărire a 
Apelor 

Adresa: str. Ştefan 
cel Mare, nr. 191 

Tel: 
0235.361.137; 
0235.361.139; 
0335.401.317; 
0335.401.318 

Fax: 0235.361.136 Şef dispecerat, 
IPATE CRISTIAN DANIEL 
Tel: 0745.589.382 

Fişa nr. 17 

Director executiv, 
Jrs.NISTOR MARIA MĂDĂLINA  
Tel: 0742.035.036 
Adresa: Vaslui, str. Decebal, bl. 197, sc. A, et. 
2, ap. 9. 

15. 
Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului 

Adresa: str. 
Călugăreni, nr. 63 
Tel: 0335.401.723 
Fax: 0235.361.842

Şef Serviciu Monitorizare, Sinteză şi 
Coordonare, 
GĂGEANU CRISTINA 
Tel: 0744.027.747 
Adresa: Vaslui, str. Avântului, bl. 50, sc. A, ap. 
9. 

Fişa nr. 18 

Cms. CARMEN RĂDULESCU 
Tel: 0741.288.842 
Adresa: Vaslui , str. M. Kogălniceanu, bl. A1, 
sc. D, ap. 16. 

16. 

Comisariatul 
Judeţean al Gărzii 

de Mediu 

Adresa: str. 
Călugăreni, nr. 63 
Tel: 0235.317.254 
Fax: 0235.317.254

Adjunct, 
LAIC CRISTIAN 
Tel: 0751.169.921, Adresa: Vaslui, str. 
Bucovinei, bl. 436, sc. C, et. 1. 

Fişa nr. 19 

Director, CRUDU GIGEL 
Tel: 0754.026.048 
Adresa: Vaslui 17. Direcţia Agricolă a 

Judeţului Vaslui  

Adresa: str. 
Eternităţii, nr. 11 

Tel: 
0235.311.802; 
0235.311.590 

Fax: 0235.311.591

BORDEIANU GHEORGHE 
Tel: 0743.584.323 
Adresa: mun. Vaslui, jud. Vaslui  

Fişa nr. 20 

18. Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Adresa: str. Mihail 
Kogâlniceanu, nr. 

19 

Inspector general,  
PLACINTA MIHAELA 
Tel: 0724.531.818 

Fişa nr. 21 
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Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 
(adresa) 

Persoana de contact 

Atribuţii în 
PAAR 

conform  
fişei nr.__ 

Adresa: Bârlad, str. N. Iorga, nr. 1, bl. U-11, sc. 
10, ap. 8. 

Tel: 0235.311.928 
Fax: 0235.311.715

Inspector adjunct,  
APRODU NARCIS 
Tel: 0742.201.997 
 
Director executiv,  
PREPELITA SORIN  
Tel: 0721.151.928; 0768.145.553 
Adresa: Vaslui 19. 

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi 

Inspecţii Sociale 
Vaslui 

Adresa: str. Mihail 
Kogâlniceanu, nr. 

24 
Tel: 0235.311.563 
Fax: 0235.310.980

Consultant, 
Jur. AILINCĂI GHEORGHE  
Tel: 0744.765.370 
Adresa: Vaslui 

Fişa nr. 22 

Inspector şef, 
CHIRVASE  GHEORGHE 
Tel: 0752.079.451 
 
Inspector şef adjunct,  
HARJA COSTEL 
Tel: 0744.184.055 
Adresa: Vaslui, str. Traian, bl. 224, sc. A, et. 3, 
ap. 15  

20. 
Inspectoratul 

Teritorial pentru 
Muncă 

Adresa: str. Radu 
Negru, nr. 4 

Tel: 0235.322.120 
0235.319.067 

Fax:.0235.361.420 Inspector şef adjunct, 
MAICAN LUCICA 
Tel: 0744520140 
Adresa: Vaslui, str. Bucovinei, bl. 436, sc. D, 
et. 1, ap. 15. 

Fişa nr. 23 

Şef compartiment Servicii Reţea de Acces  
CHIHAIA GABRIEL 
 Tel: 0235.361.122; 0760.247.677 
Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 304 

21. Direcţia de 
Telecomunicaţii 

Adresa: str. 
Inginer Badea 
Romeo, nr. 1 

Tel: 
0235.315.115; 
0235.304.115 

Fax: 0235.330.410

Inspector protecţie civilă  
TRIFAN GHEORGHE 
Tel: 0766.529.938 
Adresa: Vaslui, str. Călugăreni, bl. 272, sc. C, 
ap. 8 

Fişa nr. 24 

Coordonator zonă DUMITRU BAHRIM 
Tel: 0723.119.199 
Adresa: Vaslui, str. Petru Rareş, bl. 263, sc. A, 
et. 2, ap. 6 

22. SC E-ON SA 

Adresa: str. Toma 
Caragiu, nr. 7 

Tel: 
0235.312.030; 
0235.305.999 

Fax: 0235.305.998

ŞOPU CLAUDIU  
Tel: 0730.003.678 
Adresa: Vaslui, str. Spătar Angheluţă, bl. 207, 
sc. A, et. 3, ap. 16 

Fişa nr. 25 

23. 
Secţia Drumuri 
Naţionale S.A. 

Bârlad 

Adresa: str. 
Tecuciului, nr. 12 

Tel: 

Director RADU LUCIAN 
Tel: 0756.115.037 
Adresa: Bârlad 

Fişa nr. 26 
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Nr. 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 
(adresa) 

Persoana de contact 

Atribuţii în 
PAAR 

conform  
fişei nr.__ 

0235.410.464; 
0235.413.201 

Fax: 0235.418.378

MAFTEI GICU  
Tel: 0753073982 
Adresa: Bârlad, str. General Naomescu,  nr. 5, 
bl. E, sc. A, et. 1, ap. 5 

24. 
S.C. Lucrări 

Drumuri şi Poduri 
S.A. Vaslui 

Adresa: str. 
Castanilor, nr. 8 

Tel: 0235.311.053 
Fax: 0235.314.344

Director COTIGĂ ADRIAN DAN 
Tel: 0722.508.019 
Adresa: Vaslui, str. George Enescu, bl. 251, sc. 
B, ap. 5, et. 1 

Fişa nr. 27 

25. Staţia CFR Vaslui 

Adresa: str. Gării, 
nr. 1 

Tel: 0235.313.393 
Fax: 0235.318.666

Şef staţie APRODU CĂTĂLIN 
Tel: 0740.119.547 
Adresa: Vaslui, str. Traian, bl. 279, sc. A Fişa nr. 28 

Şef agenţie ing. MORARU CONSTANTIN 
Tel: 0751.193.576 
 26. 

Agenţia Judeţeană 
a Autorităţii 

Rutiere Române 

Adresa: str. 
Călugăreni, nr. 

144 
Tel: 0235.311.753 
Fax: 0235.311.753

Adjunct SERBEZEANU CONSTANTIN 
Tel: 0725.597.463 
 

Fişa nr. 29 

Director, 
ANTON CEZAR  
Tel: 0766.655.672 
Adresa: Huşi, str. Dr. Keribach, nr. 12. 27. 

Agenţia Naţională 
de Îmbunătăţiri 

Funciare - Filiala 
de Îmbunătăţiri 
Funciare Vaslui  

Adresa: str. Spiru 
Haret, nr. 5 

Tel: 
0235.361.400; 
0335.405.401; 
0335.405.502 

Fax: 0235.361.400

Şef serviciu 
DAMIAN SANDU 
Tel: 0725.167.759 
 

Fişa nr. 30 

28. Filiala Judeţeană 
de Cruce Roşie 

Adresa: str. 
Inginer Badea 
Romeo, nr. 55 

Tel: 0235.321.297 
Fax: 0235.321.297

Director GOLOGAN VIOREL 
Tel: 0744.580.116 
Adresa: Vaslui, str. Peneş Curcanul, nr. 284, sc. 
A, ap. 4 

Fişa nr. 31 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 2 la nr.                        
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE 
ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR  

 
Autoritatea:   INSTITUŢIA PREFECTULUI Fişa nr. 1 

I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

- dispune monitorizarea permanentă prin intermediul 
instituţiilor de pe plan local ce fac parte din Grupul de 
suport tehnic, a evoluţiei factorilor de risc specifici; 

- informează, prin Grupul de suport tehnic Comitetele 
ministeriale şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de 
Urgenţă asupra situaţiei concrete din teren 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă. 

- verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului 
judeţean, ale consiliului local sau ale primarului; 

- primeşte informări privind monitorizarea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, de la instituţiile cu atribuţii în acest 
domeniu; 

- în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă, semnează hotărârile, planurile, 
programele, regulamentele şi măsurile adoptate; 

- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele 
şi proiectele de acte normative. 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- dispune informarea preventivă a populaţiei cu privire la 
tipurile de risc specifice judeţului Vaslui, prin intermediul 
instituţiilor de la nivel local, care fac parte din Comitetul 
judeţean pentru situaţii de urgenţă 

- Exerciţii  
 

- aprobă planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă a 

parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente. 

 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă. 

- legislaţia în situaţii de urgenţă; 
 
 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- pliante, fluturaşi; 
- mijloace de informare prin mass-media; 
- adunări, convocări 

- Exerciţii şi aplicaţii  
III. INTERVENŢIE 

- alarmare 

- în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, aprobă folosirea 
mijloacelor de alarmare; 

- în calitate de preşedinte al CJSU, declară, cu acordul 
ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la 
nivelul judeţului sau în mai multe localităţi din judeţ, în 
zonele periclitate şi verifică asigurarea permanenţei la 
comitetele locale 
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- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare - coordonează acţiunile de căutare /salvare / descarcerare 

- asistenţă medicală - coordonează măsurile pentru asigurarea asistenţei medicale 
pentru populaţia sinistrată; 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- în calitate de preşedinte al C.J.S.U. ia următoarele măsuri : 
- coordonează  activităţile de gestionare a situaţiilor de 

urgenţă din responsabilitatea autorităţilor  centrale din 
teritoriu; 

- înstituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul 
gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- asigură coordonarea tehnică, prin intermediul Grupurilor de 
suport tehnic, a acţiunilor de intervenţie operativă; 

- asigură cazarea, aprovizionarea cu alimente, apă a 
populaţiei sinistrate; 

- asigură adăpostirea, hrănirea şi asistenţa veterinară a 
animalelor evacuate, în cazul depăşirii capacităţii de 
intervenţie a comitetelor locale; 

- asigură, prin Centrul operaţional al Inspectoratului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă, transmiterea avertizărilor şi 
prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele 
afectabile şi urmăreşte măsurile luate de comitetele locale, 
deţinătorii de lucrări cu rol de apărare, agenţii economici 
specializaţi, unităţile poluatoare; 

- dispune măsurile care se impun pentru prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi foloseşte în acest sens 
sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această 
destinaţie sau cele special allocate de la bugetul de stat. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

-  în calitate de preşedinte al C.J.S.U. ia măsuri pentru: 
• repunerea în funcţiune a tehnicii, adăposturilor 

infrastructurii, reţelelor şi instalaţiilor avariate; 
• aplicarea măsurilor sanitar-epidemice necesare; 
• stabilirea pagubelor fizice şi valorice rezlutate în urma 

manifestării situaţiilor de urgenţă; 
• sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea 

gospodăriilor proprietate personală, avariate sau 
distruse 

 
Autoritatea: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Fişa nr. 2 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă a 

parametrilor şi a factorilor de 
risc ce pot genera situaţii de 
urgenţă şi transmiterea datelor 
la autorităţile competente 

- asigură monitorizarea permanentă a parametrilor şi a 
factorilor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă, prin 
intermediul consiliilor locale 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- primeşte informări de la Comitetul judeţean pentru situaţii 
de urgenţă privind activitatea desfăşurată; 

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea 
acestuia; 

- instituie reguli şi dispoziţii privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă pentru domeniul public şi privat al unităţii 
administrativ-teritoriale; 

- analizează anual capacitatea de apărare la dezastre şi 
hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia; 

- asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în 
planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de 
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alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru 
intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare 
pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de gestionarea a 
situaţiilor de urgenţă; 

- stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei 
publice locale comunale şi orăşeneşti, proiectele de 
organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi 
de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de 
realizare a acestora în cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti 
implicate 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- dispune informarea preventivă a populaţiei cu privire la 
tipurile de risc specifice judeţului Vaslui, prin intermediul 
consiliilor locale; 

- hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de 
formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare 
de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

- sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă ( pompieri 
şi protecţie civilă ) şi cercurilor de elevi Prietenii 
pompierilor 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă a 

parametrilor şi a factorilor de 
risc ce pot genera situaţii de 
urgenţă şi transmiterea datelor 
la autorităţile competente 

- nu este cazul 
 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- legislaţia în situaţii de urgenţă; 
- resurse umane şi financiare : conform organigramei 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- pliante, fluturaşi; 
- mijloace de informare prin mass-media; 
- adunări, convocări; 
- resurse financiare: conform bugetului 

IV. INTERVENŢIE 

- Acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- asigură  evacuarea populaţiei, a animalelor, bunurilor 
materiale, valorilor culturale importante şi a bunurilor de 
patrimoniu prin : 

a. asigurarea transportului urban necesar realizării 
evacuării; 

b. asigurarea hranei şi apei, în primele 72 de ore de 
la evacuare sau de la instituirea stării de alertă; 

c. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor şi 
animalelor afectate sau evacuate. 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI Fişa nr. 3 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă a 

tipurilor de risc specifice 
judeţului Vaslui şi 

- monitorizează şi evaluează permanent, prin dispeceratul 
unităţii, tipurile de risc ce se manifestă la nivelul judeţului 
Vaslui; 



Nesecret 
109 din 268 

 

transmiterea datelor la 
autorităţile competente 

 

- informează operativ Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, Instituţia Prefectului Vaslui şi Consiliul judeţean 
Vaslui despre riscurile potenţiale; 

- transmite atenţionări/avertizări  Comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă şi celorlalte instituţii de la nivelul 
judeţului Vaslui cu atribuţii pe linia monitorizării şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă 

- centralizează datele şi informaţiile privind monitorizarea 
pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor 
negative a acestora; 

- elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind 
natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune 
măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte 
acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor 
legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, stabileşte măsurile 
necesare pentru creşterea nivelului de securitate al 
cetăţenilor, bunurilor şi sancţionează, prin personalul 
desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de 
competenţă; 

- emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii, în domeniul de 
competenţă; 

- avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă 
voluntare şi private; 

- controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în 
condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare 
şi private, precum şi activitatea acestora; 

- participă la elaborarea şi derularea programelor pentru 
pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi 
private, precum şi a populaţiei; 

- participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de 
competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi 
intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile 
publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea 
de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de 
competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de 
urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă; 

- Exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu 
celelalte forţe apartinând M.A.I, M.Ap.N,CLSU, şi altor 
instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă a 

tipurilor de risc specifice 
judeţului Vaslui şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente 

- resurse umane; 
- mijloace tehnice; 
- resurse financiare 

- Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- resurse umane; 
- mijloace auto; 
- resurse financiare 
- legislaţia în situaţii de urgenţă; 

- Informarea preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice judeţului Vaslui şi 

- pliante, fluturaşi; 
- mijloace de informare prin mass-media; 
- aadunări, convocări; 
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asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- resurse umane; 
- resurse financiare. 

- Exerciţii  - resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

III. INTERVENŢIE 
- alarmare - execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi 

activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare a 
Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţă. 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi 
activităţi de recunoaştere, cercetare, căutare, salvare, 
descarcerare, deblocare. 

- asistenţă medicală - participă la activităţi de acordare a  primului ajutor sau a 
asistenţei medicale de urgenţă. 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 

JUDEŢULUI VASLUI Fişa nr. 4 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă 

prin efectivele aflate în 
misiuni a apariţiei situaţiilor 
de urgenţă la nivelul 
judeţului Vaslui 

- monitorizare, permanentă, prin observare directă; 
- se informează  autorităţile de pe plan local cu atibuţii în 

monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, funcţie de 
tipul de risc 

- Exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu forţele 
şi mijloacele aparţinând I.S.U.J., I.J.J., I.J.P.F., C.L.S.U., 
MAp.N. şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, conform planificării C.J.S.U. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă 

prin efectivele aflate în 
misiuni a apariţiei situaţiilor 
de urgenţă la nivelul 
judeţului Vaslui 

- resurse umane; 
- mijloace de transport şi de comunicaţii 

- exerciţii  - resurse umane şi materiale, mijloace de comunicaţii; 
- în locaţiile/zonele unde se execută astfel de acţiuni, conform 

planificării CJSU 
III. INTERVENŢIE 

- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele în 
care nu există instalate mijloace specializate sau acestea nu 
sunt în stare operativă de funcţionare, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor; 
- izolarea preliminară a zonei afectate şi devierea circulaţiei 

autovehiculelor şi persoanelor; 
- aplicarea măsurilor de interzicere a circulaţiei în zonele 

afectate şi dirijarea acesteia pe alte rute; 
- stabilirea şi comunicarea căilor de acces în zona afectată ce 

pot fi utilizate de structurile specializate de intervenţie. 
- asistenţă medicală - asigură transportul răniţilor şi persoanelor contaminate la 

structurile medicale pentru acordarea de asistenţă 
specializată; 

- asigură respectarea măsurilor sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi a restricţiilor de consum alimente, 
apă, furaje, etc. 

- acţiuni de îndepărtare a - stabileşte şi comunică, prin efectivele aflate în serviciu a 
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manifestării pericolului 
produs 

primelor date şi informaţii privind efectele situaţiilor de 
urgenţă; 

- intensifică măsurile de menţinerea a ordinii publice, a celor 
de combatere a infracţiunilor şi altor fapte antisociale; 

- sprijină activitatea de evidenţă a populaţiei care se 
evacuează şi asigură paza bunurilor private şi publice, în 
raioanele afectate şi în cele unde se execută evacuarea; 

- participă la identificarea victimelor şi stabilirea persoanelor 
dispărute; 

- participă la mobilizarea populaţiei apte de muncă, a 
mijloacelor de transport şi tehnice, în vederea folosirii lor la 
acţiunile de intervenţie; 

- supravegheză încetarea activităţilor publice şi respectarea 
măsurilor de protecţie specifice; 

- participă la evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale ale 
acestora; 

- asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, a 
personalor evacuate şi altor resurse; 

- cercetarea cauzelor care au generat situaţii de urgenţă, prin 
structurile specializate; 

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului de 
lucru în 60 minute, în afara programului de lucru în 90 
minute cu următoarele forţe şi mijloace : 40 ofiţeri, 240 
agenţi, 3 agenţi poliţie rutieră, 4 agenţi conducători 
ambarcaţiuni, 1 tehnician foto, 6 autoturisme, 1 autospecială, 
3 bărci pneumatice. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- evaluează posibilităţile de producere a efectelor secundare în 
zona afectată şi transmite date şi informaţii către autoritatea 
competentă de gestionare a situaţiei de urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de 
primă necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul 
asistenţei umanitare internaţionale. 

 
Autoritatea: SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE              

FRONTIERĂ VASLUI Fişa nr. 5 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă prin 

efectivele aflate în misiuni a 
apariţiei situaţiilor de urgenţă 
în zona frintierei de stat 

- monitorizare, permanentă, prin observare directă; 
- se informează  autorităţile de pe plan local cu atibuţii în 

monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, funcţie 
de tipul de risc 

- Asigură controlul intrării în tară 
a transporturilor de substanţe 
periculoase şi controlul utilizării 
focului deschis fără luarea 
măsurilor pentru împiedicarea  
propagarii la vecintăţi 

- asigură controlul populaţiei, operatorilor economici şi 
instituţiilor care desfăşoară activităţi în zona frontierei de 
stat, precum şi transportatorii ce tranzitează punctele de 
trecere a frontierei din zona de competenţă 

- Exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu 
forţele şi mijloacele aparţinând ISUJ, IJJ, IJP, CLSU, 
MAp.N. şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, conform planificării CJSU 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă prin 

efectivele aflate în misiuni a 
apariţiei situaţiilor de urgenţă la 

- resurse umane; 
- mijloace de transport şi de comunicaţii; 
- mijloace de observare 
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nivelul judeţului Vaslui 
- Asigură controlul intrării în tară 

a transporturilor de substanţe 
periculoase şi controlul utilizării 
focului deschis fără luarea 
măsurilor pentru împiedicarea  
propagarii la vecintăţi 

- legislaţie în domeniu 
- resurse umane; 
- mijloace de transport 

- Exerciţii  - resurse umane şi materiale, mijloace de comunicaţii; 
- în locaţiile/zonele unde se execută astfel de acţiuni, 

conform planificării CJSU 
III. INTERVENŢIE 

- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele 
în care nu există instalate mijloace specializate sau 
acestea nu sunt în stare operativă de funcţionare, la 
solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor; 

- asistenţă medicală - asigură transportul răniţilor şi persoanelor contaminate la 
structurile medicale pentru acordarea de asistenţă 
specializată; 

asigură respectarea măsurilor sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi a restricţiilor de consum alimente, apă, 
furaje, etc. 
- stabileşte şi comunică, prin efectivele aflate în serviciu a 

primelor date şi informaţii privind efectele situaţiilor de 
urgenţă; 

- intensifică supravegherea şi controlul frontierei de stat; 
- prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi criminalităţii 

transfrontaliere în zona de competenţă, precum şi a 
oricărei alte încălcări a regimului juridic al frontierei de 
stat 

- supravegheză încetarea activităţilor publice şi respectarea 
măsurilor de protecţie specifice; 

- asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de 
trecere a frontierei de stat Albiţa şi Fălciu, iar la 
solicitarea altor autorităţi participă la stfel de acţiuni în 
localităţile din zona de fontieră; 

- permite trecerea frontierei de stat, pe baza aprobărilor  
- legale, a persoanelor care părăsesc zona de manifestare a 

situaţiei de urgenţă, asigurînd respectarea locurilor de 
trecere şi a intinerariilor de deplasare; 

- informeză persoanele care se prezintă pentru trecerea 
frontierei de stat despre producerea situaţiei de urgenţă; 

- facilitează trecerea frontierei de stat a formaţiunilor 
specializate de intervenţie şi asistenţei umanitare din 
partea altor state; 

- participă cu forţele şi mijloacele disponibile, la limitarea 
şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; 

- prezintă propuneri şi ia măsuri de executare a ordinelor şi 
dispoziţiilor de închidere temporară, pînă la înlăturarea  

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

- urmărilor situaţiilor de urgenţă, a punctelor de trecere  a 
frontierei de stat Albiţa şi Fălciu; 

- îndrumă populaţia din zona de responsabilitate spre 
adăposturile existente; 

- participă la evacuarea populaţiei şi a bunurilor acesteia 
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- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului 
de lucru în 50 minute, în afara programului de lucru în 
180 minute cu următoarele forţe şi mijloace : 5 ofiţeri, 40 
agenţi 4 personal contractual, 2 autocamioane, 2 
autocisterne, 2 autospeciale, 1 grup electrogen, 1 
ambarcaţiune rapidă de intervenţie, 1 barcă pneumatică 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- evaluează posibilităţile de producere a efectelor 
secundare în zona afectată şi transmite date şi informaţii 
către autoritatea competentă de gestionare a situaţiei de 
urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de 
primă necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul 
asistenţei umanitare internaţionale. 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL DE JANDARMI AL 

JUDEŢULUI VASLUI Fişa nr. 6 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Participă la aplicaţii de 

cooperare şi exerciţiile de 
protecţie şi intervenţie în 
situaţii de urgenţă 

 

- cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu forţele şi 
mijloacele aparţinând ISUJ, IPJ, IJPF, CLSU, MAp.N. şi 
altor instituţii cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, conform planificării CJSU 

II. RESURSE NECESARE 
- Participă la aplicaţii de 

cooperare şi exerciţiile de 
protecţie şi intervenţie în 
situaţii de urgenţă 

- resurse umane şi materiale, mijloace de comunicaţii; 
- în locaţiile/zonele unde se execută astfel de acţiuni, 

conform planificării CJSU 

III. INTERVENŢIE 
- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele 

în care nu există instalate mijloace specializate sau acestea 
nu sunt în stare operativă de funcţionare, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor; 
- organizează dispozitive de blocare a zonei afectate pentru 

interzicerea pătrunderii autovehiculelor şi persoanelor 
neautorizate; 

- participă la transportul persoanelor spre punctele de 
acordare a asistenţei medicale, înlăturarea unor obstacole, 
transportul de materiale şi bunuri de prim ajutor 

- asistenţă medicală - asigură securitatea şi paza perimetrului de carantină; 
- asigură transportul răniţilor şi persoanelor contaminate la 

structurile medicale pentru acordarea de asistenţă 
specializată; 

- asigură respectarea măsurilor sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi a restricţiilor de consum alimente, 
apă, furaje, etc. 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- asigură, prin misiuni specifice, intervenţia forţelor şi 
mijloacelor specializate în zonele afectate; 

- stabileşte şi comunică, prin efectivele aflate în serviciu a 
primelor date şi informaţii privind efectele situaţiilor de 
urgenţă; 

- asigura paza şi apărarea unor căi de comunicaţie şi a 
transporturilor devenite importante în situaţia creată; 

- participă la evacuarea populaţiei (fluidizarea circulaţiei, 
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paza raioanelor evacuate şi a celor în care se face 
evacuarea populaţiei, menţinerea ordinii în raioanele de 
evacuare); 

- restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată 
prin orice acţiuni sau fapte care contravin legilor în 
vigoare; 

- assigură paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a 
bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite de 
Guvern şi a obiectivelor aparţinând M.A.I.; 

- intensifică activităţile de pază şi protecţie a obiectivelor 
din competenţă; 

- participă cu forţele şi mijloacele proprii în zonele afectate 
de dezastre, la acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi 
înlăturarea urmărilor acestora; 

- participă , cu efectivele aflate în misiuni de ordine publică, 
la îndrumarea populaţiei spre cele mai apropiate 
adăposturi; 

- planifică şi pregăteşte resursele umane, materiale şi a 
tehnicii în vederea intervenţiei operative; 

- asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, a 
persoanelor evacuate şi altorresurse; 

- supravegheză încetarea activităţilor publice şi respectarea 
măsurilor de protecţie specifice; 

- ia măsuri pentru menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 
- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului 

de lucru în 30 minute, în afara programului de lucru în 50 
minute cu următoarele forţe şi mijloace : 3 ofiţeri, 7 
subofiţeri, 20 gradaţi voluntari, 1autocamion, 1 autoturism, 
1 autospecială. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- evaluează posibilităţile de producere a efectelor secundare 
în zona afectată şi transmite date şi informaţii către 
autoritatea competentă de gestionare a situaţiei de urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de 
primă necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul 
asistenţei umanitare internaţionale. 

 
 

Autoritatea: CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VASLUI 
UM nr. 02564 VASLUI Fişa nr. 7 

I. INTERVENŢIE 
- Acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale 
asigură intervenţia cu forţe şi mijloace ale M.Ap.N. pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă pe 
teritoriul judeţului Vaslui; 

- conduce activitatea forţelor şi mijloacelor M.Ap.N., care 
acţionează pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor 
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Vaslui; 

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului 
de lucru în 60 minute, în afara programului de lucru în 150 
minute cu următoarele forţe şi mijloace : 2 ofiţeri, 3 
subofiţeri, 1 autocamion, 1 autosanitară. 
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Autoritatea: CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VASLUI  
- UM 01458 BÂRLAD - Fişa nr. 8 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu celelalte 

forţe apartinând MAI,M.Ap.N., CLSU, şi altor instituţii cu 
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

II. RESURSE NECESARE 
- Exerciţii  - resurse umane: conform statului de organizare 

- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 
III. INTERVENŢIE 

- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele în 
care nu există instalate mijloace specializate sau acestea nu 
sunt în stare operativă de funcţionare, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă cu forţe proprii şi în cooperare la acţiunile de 
căutare /salvare / descarcerare 

- asistenţă medicală - asigură asistenţă medicală a răniţilor şi persoanelor afectate 
de dezastre, în limita disponibilităţilor din organică 

- participă la instalarea spitalelor de campanie 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- participă cu forţe şi mijloace proprii, în zonele afectate de 
dezastru, la acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor 
acestora; 

- constituie, conform prevederilor actelor normative specifice 
cu caracter intern, grupa operativă pentru conducerea 
acţiunilor de intervenţie la dezastre şi stabilesc ofiţeri de 
legătură pe lângă Comitetul judeţean/local pentru situaţii de 
urgenţă; 

- asigură înlăturarea urmărilor dezastrelor în caz că unitatea 
sau obiectivele proprii sunt afectate; 

- asigură intervenţia forţelor şi mijloacelor prevăzute în 
planurile propii de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- constituie, la ordin, detaşamente de intervenţie şi le asigură 
cu tehnică militară şi materiale pe categorii de acţiuni, pentru 
a putea interveni în sprijinul organelor administraţiei publice, 
la cererea acestora; 

- asigură sprijin logistic, pentru organizarea şi desfăşurarea 
evacuării populaţiei şi bunurilor materiale, amenajarea 
locurilor de primire şi cazare a sinistraţilor; 

- asigură transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi 
asistenţă de primă necessitate în situaţii de urgenţă;

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului de 
lucru în 60 minute, în afara programului de lucru în 150 
minute cu următoarele forţe şi mijloace : 1 ofiţer, 3 
subofiţeri, 15 gradaţi voluntari, 1 autocamion, 1 autostaţie 
radio şi 1 staţie radio. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- evaluează posibilităţile de producere a efectelor secundare în 
zona afectată şi transmite date şi informaţii către autoritatea 
competentă de gestionare a situaţiei de urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de primă 
necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul asistenţei 
umanitare internaţionale. 
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Autoritatea: CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VASLUI  
- UM 01476 BÂRLAD - Fişa nr. 9 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu 

celelalte forţe apartinând M.A.I, M.Ap.N., CLSU, şi altor 
instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

II. RESURSE NECESARE 
- exerciţii  - resurse umane: conform statului de organizare 

- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 
III. INTERVENŢIE 

- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele în 
care nu există instalate mijloace specializate sau acestea nu 
sunt în stare operativă de funcţionare, la solicitarea 
autorităţilor locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă cu forţe proprii şi în cooperare la acţiunile de 
căutare /salvare / descarcerare 

- asistenţă medicală - asigură asistenţă medicală a răniţilor şi persoanelor afectate 
de dezastre, în limita disponibilităţilor din organică 

- participă la instalarea spitalelor de campanie 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- participă cu forţe şi mijloace proprii, în zonele afectate de 
dezastru, la acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor 
acestora; 

- constituie, conform prevederilor actelor normative specifice 
cu caracter intern, grupa operativă pentru conducerea 
acţiunilor de intervenţie la dezastre şi stabilesc ofiţeri de 
legătură pe lângă Comitetul judeţean/local pentru situaţii de 
urgenţă; 

- asigură înlăturarea urmărilor dezastrelor în caz că unitatea 
sau obiectivele proprii sunt afectate; 

- asigură intervenţia forţelor şi mijloacelor prevăzute în 
planurile propii de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- constituie, la ordin, detaşamente de intervenţie şi le asigură 
cu tehnică militară şi materiale pe categorii de acţiuni, 
pentru a putea interveni în sprijinul organelor administraţiei 
publice, la cererea acestora; 

- asigură sprijin logistic, pentru organizarea şi desfăşurarea 
evacuării populaţiei şi bunurilor materiale, amenajarea 
locurilor de primire şi cazare a sinistraţilor; 

- asigură transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi 
asistenţă de primă necessitate în situaţii de urgenţă; 

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului de 
lucru în 60 minute, în afara programului de lucru în 150 
minute cu următoarele forţe şi mijloace : 11 subofiţeri, 7 
gradaţi voluntari, 1 autocamion.  

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- evaluează posibilităţile de producere a efectelor secundare în 
zona afectată şi transmite date şi informaţii către autoritatea 
competentă de gestionare a situaţiei de urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de 
primă necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul 
asistenţei umanitare internaţionale. 
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Autoritatea: CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VASLUI  
- UM 01776 HUŞI - Fişa nr. 10 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă a 

contaminărilor radioactive şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente 

- execută observarea şi controlul nuclear în cazul pericolului 
de contaminare radioactivă 

- Exerciţii  - participă cu forţe şi mijloace proprii, în cooperare cu 
celelalte forţe apartinând M.A.I, M.Ap.N.,CLSU, şi altor 
instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

II. RESURSE NECESARE 
- monitorizarea permanentă a 

contaminărilor radioactive şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente 

- resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

- exerciţii  - resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

III. INTERVENŢIE 
- alarmare - informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele în 

care nu există instalate mijloace specializate sau acestea nu 
sunt în stare operativă de funcţionare, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice locale 

- acţiuni de căutare /salvare / 
descarcerare 

- participă cu forţe proprii şi în cooperare la acţiunile de 
căutare /salvare / descarcerare 

- asistenţă medicală - asigură asistenţă medicală a răniţilor şi persoanelor afectate 
de dezastre, în limita disponibilităţilor din organică 

- participă la instalarea spitalelor de campanie 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- participă cu forţe şi mijloace proprii, în zonele afectate de 
dezastru, la acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor 
acestora; 

- constituie, conform prevederilor actelor normative specifice 
cu caracter intern, grupe operative pentru conducerea 
acţiunilor de intervenţie la dezastre şi stabilesc ofiţeri de 
legătură pe lângă Comitetul judeţean/local pentru situaţii de 
urgenţă; 

- asigură înlăturarea urmărilor dezastrelor în caz că unitatea 
sau obiectivele proprii sunt afectate; 

- asigură intervenţia forţelor şi mijloacelor prevăzute în 
planurile propii de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- constituie, la ordin, detaşamente de intervenţie şi le asigură 
cu tehnică militară şi materiale pe categorii de acţiuni, 
pentru a putea interveni în sprijinul organelor administraţiei 
publice, la cererea acestora; 

- asigură sprijin logistic, pentru organizarea şi desfăşurarea 
evacuării populaţiei şi bunurilor materiale, amenajarea 
locurilor de primire şi cazare a sinistraţilor; 

- participă la alimentarea cu apă a populaţiei; 
- asigură transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi 

asistenţă de primă necessitate în situaţii de urgenţă; 
- asigură sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice; 
- asigură operativ forţele şi mijloacele de sprijin pentru 

realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi 
clădirilor, la solicitarea autorităţilor publice locale; 

- intervenţia operativă va fi asigurată în timpul programului 
de lucru în 50 minute, în afara programului de lucru în 150 
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minute cu următoarele forţe şi mijloace : 1 ofiţer, 11 
subofiţeri, 34 gradaţi voluntari, 2 maistri militari, 1 
autocamioane, 1 autoturism, 3 autospeciale. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- execută permanent controlul CBRN 
- evaluează posibilităţile de producere a efectelor secundare 

în zona afectată şi transmite date şi informaţii către 
autoritatea competentă de gestionare a situaţiei de urgenţă; 

- participă la refacerea şi repunerea în funcţiune a tehncii, 
adăposturilor şi instalaţiilor avariate; 

- participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de 
primă necessitate şi a celor oferite, de alte state, în cadrul 
asistenţei umanitare internaţionale. 

 
Autoritatea: STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME    

SPECIALE VASLUI Fişa nr. 11 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Controlul preventiv al 

autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- organizează, coordonează şi controlează activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor şi 
operatorilor economici privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

- transmite autorităţilor administraţiei publice locale, 
instituţiilor şi operatorilor economici, după caz, sarcinile 
rezultate din planul de evacuare în situaţii de uregenţă; 

-  cuprinde în bugetul propriu fondurile necesare pentru 
îndeplinirea măsurilor stabilite prin planul de pregătire a 
economiei naţionale pentru apărare; 

-  solicită, în condiţiile legii, date şi informaţii privind 
potenţialul economic şi uman al autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici;  

- Exerciţii  - participă la exerciţii şi aplicaţii conduse de C.J.S.U. 
II. RESURSE NECESARE 

-  Controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- legislaţia în situaţii de urgenţă; 
- resurse umane şi materiale conform organigramei 

- Exerciţii  - resurse umane şi materiale conform planurilor aprobate 
III. INTERVENŢIE 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- organizează, coordonează şi controlează la autorităţile 
administraţiei publice locale activităţile privind consumul 
raţionalizat al populaţiei în situaţii de situaţii de urgenţă; 

- analizează, la instituirea stării de asediu sau a stării de 
urgenţă, precum şi pentru înlăturarea urmărilor unor 
dezastre, cererile de întrebuinţare a unor rezerve 
materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în 
caz de producere a unor situaţii de urgenţă. 

 
Autoritatea: OFICIUL JUDEŢEAN DE TELECOMUNICAŢII   

SPECIALE VASLUI Fişa nr. 12 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă a 

riscurilor în domeniul de 
competenţă   

- monitorizarea pericolelor pentru reţelele informatice şi de 
comunicaţii; 

- gestionarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare 
guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicaţii 
speciale; 

- monitorizarea spectrului de frecvenţe radio aflat în 
gestiunea sa şi al organismelor ce fac parte din sistemul 
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naţional de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu 
acestea; 

- informarea  instituţiilor abilitate în domeniu, cu privire la 
manifestarea riscurilor specifice. 

- Control preventiv - execută controlul tehnic al reţelelor de telecomunicaţii din 
administrarea sa şi asigură confidenţialitatea 
telecomunicaţiilor speciale în vederea depistării şi 
înlăturarii ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice 

- Exerciţii  - participă la exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, în conformitate cu atribuţiile specifice 

II. RESURSE NECESARE 
- monitorizarea permanentă a 

riscurilor în domeniul de 
competenţă   

- resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

- control preventiv - resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

- exerciţii  - resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate : conform tabelei de înzestrare 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- asigură legăturile de telecomunicaţii speciale pe timpul 
manifestării situaţiilor de urgenţă; 

- asigură măsurile privind siguranţa naţională în domeniul 
său de activitate, conform legislaţiei în vigoare; 

- asigură inviolabilitatea instalaţiilor, echipamentelor şi 
reţelelor de telecomunicaţii speciale, conform prevederilor 
legale; 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- asigură repunerea în funcţiune a reţelelor de comunicaţii şi 
informatică avariate; 

 
Autoritatea: DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI Fişa nr. 13 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea în permanenţă 

a stării de sănătate a 
populaţiei, a îmbolnăvirilor în 
masă şi a ameninţărilor 
biologice de pe teritoriul 
judeţului. 

- colaborează cu ISUJ şi cu C.J. sau C.L., după caz, pentru 
coordonarea metodologică a activităţii instituţiilor 
specializate  care asigură servicii de asistenţă medico-
socială; 

- controlează şi evaluează modul de asigurare a asistenţei 
medicale curative şi profilactice; 

- colectează şi înregistrează datele privind tipurile, 
cantitatea şi modul de gestionare a deşeurilor generate în 
unităţile medicale din zona de jurisdicţie; 

- Controlul preventiv al 
îmbolnăvirilor în masă, 
stabilirea dimensiunilor şi 
caracteristicilor zonelor de 
carantină şi a măsurilor 
profilactice. 

- coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi 
nou născutului; 

- colectează şi înregistrează datele privind sănătatea 
populaţiei, utilizând informaţiile în scopul identificării 
problemelor de sănătate ale acesteia; 

- identifică posibilele probleme de sănătate publică sau 
ameninţările la adresa sănătăţii unei comunităţi; 

- organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de 
promovare a sănătăţii; 

- analizează şi evaluează periodic indicatorii stării de 
sănătate a populaţiei şi criteriile de performanţă a 
unităţilor sanitare; 

constituie pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra 
sănătăţii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, 
dezinfectante şi alte materiale specifice. 
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- Informarea preventivă 
privind starea de sănătate a 
populaţiei, a îmbolnăvirilor 
în masă şi ameninţările 
biologice de pe teritoriul 
judeţului 

- prezintă rapoarte periodice privind starea de sănătate  a 
populaţiei; 

- informează populaţia cu privire la riscurile apariţiei unei 
epidemii şi a măsurilor de urmat în această situaţie 

- Exerciţii  
 

- participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de 
C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea în permanenţă 

a stării de sănătate a 
populaţiei, a îmbolnăvirilor 
în masă şi a ameninţărilor 
biologice de pe teritoriul 
judeţului. 

- Controlul preventiv al 
îmbolnăvirilor în masă, 
stabilirea dimensiunilor şi 
caracteristicilor zonelor de 
carantină şi a măsurilor 
profilactice. 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui; 
-     Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad; 
- Spitalul de Copii „Sf. Nicolae” Bârlad; 
- Spitalul Municipal Huşi; 
- Spitalul Orăşenesc Murgeni; 
- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui 
- Personal:  
 Medici:                             209 
                    Personal medic sanitar:      77 
 Cadre medii:                   1020 
 Personal auxiliar:              930 

Autosanitare:                      49 
                    Conducători auto:               83                    
 

- Informarea preventivă 
privind starea de sănătate a 
populaţiei, a îmbolnăvirilor 
în masă şi ameninţările 
biologice de pe teritoriul 
judeţului 

- materiale informatice, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din 
unităţile aflate sub coordonarea D.S.P..  

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de 

căutare/salvare/descarcerare 
- stabilizare şi triaj medical; 
- transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie 

specifice; 
- asistenţă medicală 
 

- suplimentarea capacităţii de spitalizare; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical; 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de 
carantină; 

- măsuri profilactice; 
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de 

sprijin 
- acţiuni de limitare a 

consecinţelor unui pericol 
 

- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi 
distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau 
evacuate 

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea 
efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de 
sănătate a populaţiei 

 
Autoritatea:    DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU 

SIGURANŢA ALIMENTELOR VASLUI Fişa nr. 14 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă a 

stării de sănătate a animalelor, 
a bolilor cu transmitere de la 

- organizează, coordonează, gestionează şi controlează 
activitatea privind identificarea şi înregistrarea 
animalelor; 
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animale la om şi a siguranţei 
alimentelor de origine 
animală destinate consumului 
uman. 

- organizează, coordonează, gestionează şi controlează 
activitatea posturilor de inspecţie la frontieră; 

- efectuează acţiuni de supraveghere veterinară activă şi 
pasivă, în vederea cunoaşterii incidenţei şi prevalenţei 
bolilor transmisibile ale animalelor. 

- actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce 
sunt supuse declarării şi notificării oficiale, precum şi a 
celor supuse carantinei de necesitate, diferenţiate în raport 
cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate, 
particularităţile modului şi ale căilor de transmitere a 
acesteia, precum şi cu implicaţiile economico-sociale. 

- constituie comandamente antiepizootice formate din 
conducători ai unităţilor de pe teritoriul respectiv şi alte 
persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor de 
control stabilite de autoritatea veterinară centrală cu 
privire la combaterea bolilor. 

- Controlul preventiv a stării de 
sănătate a animalelor, a 
bolilor cu transmitere de la 
animale la om şi a siguranţei 
alimentelor de origine 
animală destinate consumului 
uman. 

- dispune măsurile necesare, până la clarificarea oricărei 
suspiciuni referitoare la apariţia unei boli sau a unui 
element de risc în relaţie cu sănătatea animalelor, 
sănătatea publică, protecţia animalelor şi siguranţa 
alimentelor; 

- controlează produsele şi subprodusele de origine animală 
destinate consumului uman, precum şi cele ce nu sunt 
destinate acestui scop, materiile furajere utilizate în 
nutriţia animalelor şi produsele medicinale veterinare, în 
toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, 
procesare, intermediere, punere pe piaţă, şi cele ce fac 
obiectul importului, exportului, tranzitului şi comerţului; 

- pune în aplicare normele veterinare pentru prevenirea 
difuzării bolilor transmisibile prin mişcarea animalelor 
vii, materialului germinativ de origine animală, 
produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi 
controlului veterinar  

- Informarea preventivă privind 
starea de sănătate a 
animalelor, a bolilor cu 
transmitere de la animale la 
om şi a siguranţei alimentelor 
de origine animală destinate 
consumului uman. 

- organizează activităţi veterinare publice pe întreg 
teritoriul judeţului, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, 
a sănătăţii publice şi a siguranţei alimentelor; 

- informează populaţia privind riscul apariţiei unor 
epizootii/zoonoze în anumite zone ale judeţului  şi 
măsurile ce se iau în acest caz; 

- Exerciţii  Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 
II. RESURSE NECESARE 

- Monitorizarea permanentă a 
stării de sănătate a 
animalelor, a bolilor cu 
transmitere de la animale la 
om şi a siguranţei 
alimentelor de origine 
animală destinate 
consumului uman. 

- Controlul preventiv a stării 
de sănătate a animalelor, a 
bolilor cu transmitere de la 
animale la om şi a siguranţei 
alimentelor de origine 
animală destinate 

 
 
- 1 laborator sanitar-veterinar  
- 1 autoagregat pentru dezinfecţie 
- 86 circumscripţii sanitar-veterinare 
- 3 cabinete medical-veterinare private 
- 90 medici veterinari 
- 90 asistenţi veterinari 
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consumului uman. 
- Informarea preventivă 

privind starea de sănătate a 
animalelor, a bolilor cu 
transmitere de la animale la 
om şi a siguranţei 
alimentelor de origine 
animală destinate 
consumului uman. 

- materiale informatice, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

 
 

- Exerciţii  
- Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din 

unităţile aflate sub coordonarea D.S.V.S.A.. 
 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de 

căutare/salvare/descarcerare 
 

 
- transport sanitar şi evacuarea animalelor şi păsărilor cu 

mijloacele de intervenţie specifice; 

- asistenţă medicală 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical 

sanitar veterinar; 
- execută controlul sanitar veterinar al alimentelor; 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-  

- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de 
carantină; 

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de 
sprijin 

- realizarea decontaminării animalelor şi produselor 
vegetale 

- măsuri profilactice 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

 
 
 

- ia măsuri de supraveghere a gradului de contaminare a 
culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea 
efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi 
animalelor. 

- ia măsuri de prevenire şi oprire  a difuzării unor boli 
transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a 
afecta sănătatea animalelor, sănătatea publică şi siguranţa 
alimentelor; 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII 

VASLUI Fişa nr. 15 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea permanentă 

privind calitatea construcţiilor 
şi disciplinei în urbanism 

 

- elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat 
domeniului lucrărilor publice 

- implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în 
domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi 
locuinţei; 

- implementează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, 
lucrărilor publice şi locuinţei; 

-  execută cercetării ştiinţifice în domeniile lucrărilor publice 

- Exerciţii  - Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 
 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă 

privind calitatea 
construcţiilor şi disciplinei 
în urbanism 

- resurse umane; 
- tehnică de specialitate 

- Exerciţii  - resurse umane, conform statului de organizare; 
- resurse materiale 
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Autoritatea:  DIRECTIA JUDETEANA DE INFORMATII VASLUI Fişa nr. 16 
I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Monitorizarea permanentă a 
riscurilor în domeniul de 
competenţă   

- monitorizarea sustragerii de armament, muniţie, materii 
explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unităţile 
autorizate să le deţină, contrabanda cu acestea, producerea, 
deţinerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte 
condiţii decît cele prevăzute de lege, precum şi portul de 
armament sau muniţie, fără drept, dacă prin acestea se pune 
în pericol siguranţa naţională 

- Control preventiv - execută controlul preventiv în domeniul de competenţă 
II. RESURSE NECESARE 

- Monitorizarea permanentă a 
riscurilor în domeniul de 
competenţă   

- resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate: conform tabelei de înzestrare 

- Control preventiv - resurse umane: conform statului de organizare 
- tehnică de specialitate: conform tabelei de înzestrare 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale 
demnitarilor care beneficiază de protecţie; 

- asigură constituirea parcului de mijloace necesare 
transportului demnitarilor care beneficiază de protecţie 

 
Autoritatea:    SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VASLUI Fişa nr. 17 

I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Monitorizare permanentă 
împotriva inundaţiilor, a 
fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi a 
poluărilor accidentale 

- observarea, măsurarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor 
meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor, 
avertizărilor şi alarmărilor şi transmiterea acestora 
factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă 
generate de situaţiile de urgenţă; 

- instalarea de dispozitive meteorologice, hidrologice sau 
hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi mărimilor 
caracteristice locale de apărare; 

- Controlul preventiv pentru 
limitarea efectelor cauzate de 
inundaţii, fenomenele 
meteorologice periculoase, 
accidentele la construcţii 
hidrotehnice şi poluările 
accidentale. 

- efectuarea de măsurători privind manevrele de exploatare 
care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere; 

- verificarea construcţiilor cu rol de apărare şi urmărirea 
asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari; 

- verificarea funcţionalităţii dispozitivelor hidromecanice, a 
aparaturii de măsură şi control, a comportării construcţiilor, 
precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de 
telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezervă; 

- executarea de verificări privind starea tehnică a lucrărilor 
de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi întreţinerea cursurilor de apă, a 
rigolelor şi şanţurilor de scurgere în localităţi; 

- dispune, în perioade de ape mari, măsuri operative 
obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor şi barajelor, a 
sistemelor de desecare, indiferent de deţinători, astfel încât 
prin exploatarea corelată la nivel de bazin, să se realizeze 
eficienţa maximă în acţiunile de apărare împotriva 
inundaţiilor; 

- Informarea preventivă privind 
apariţia inundaţiilor, a 
fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi a 
poluărilor accidentale. 

- participă la avertizarea comitetelor locale în caz de 
producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor 
accidentale; 

- elaborează informaţii, prognoze şi avertizări privitoare la 
inundaţii, gheţuri, secetă hidrologică şi poluări accidentale 
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 pe bazine hidrografice; 
- Exerciţii  - Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizare permanentă 

împotriva inundaţiilor, a 
fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi a 
poluărilor accidentale 

- Controlul preventiv pentru 
limitarea efectelor cauzate de 
inundaţii, fenomenele 
meteorologice periculoase, 
accidentele la construcţii 
hidrotehnice şi poluările 
accidentale. 

- 229 persoane; 
- 5 mijloace de intervenţie (autovehicule); 
- 2 excavatoare; 
- 2 buldozere; 
- 4 bărci pneumatice; 
- 7 sirene de avertizare 

- Informarea preventivă privind 
apariţia inundaţiilor, a 
fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi a 
poluărilor accidentale. 

- materiale informatice, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea S.G.A. Vaslui. 

 
III. INTERVENŢIE 

- alarmare - participă la transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate 
localităţile şi obiectivele din zonele afectabile; 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- participă cu forţele şi mijloacele de intervenţie în zonele 
critice pentru consolidarea sau supraînălţarea lucrărilor 
hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de gheţuri de pe 
cursurile de apă, combaterea poluărilor accidentale; 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- stabilesc măsurile ce se impun şi fac propuneri de lucrări 
noi de apărare în zonele afectate sau de refacere a 
construcţiilor grav avariate de viituri; 

 
Autoritatea:    AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI VASLUI Fişa nr. 18 

I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Monitorizarea permanentă a 
dinamicii caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii). 

- identifică, descrie şi stabileşte, în funcţie de fiecare caz şi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi 
indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale 
unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului; 

- analizează probabilitatea şi gravitatea principalelor 
componente ale impactului asupra mediului şi stabileşte 
necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sau 
remediere; 

- coordonează activitatea de instruire în domeniul protecţiei 
mediului; 

 
- Informarea preventivă privind 

dinamica caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 

- informarea scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice 
formă materială despre: 
a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi 

atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile 
naturale,  diversitatea biologică şi componentele sale, 
inclusiv organismele modificate genetic, precum şi 
interacţiunea dintre aceste elemente; 
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materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii). 

b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, 
radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, 
emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce 
afectează sau pot afecta elementele de mediu; 

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt 
politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile 
încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice 
şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile 
care afectează sau pot afecta elementele şi factorii de 
mediu; 

d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei 
privind protecţia mediului; 

e) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv 
contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului 
trofic, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, 
monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în 
care acestea sunt sau pot fi afectate de starea 
elementelor de mediu; 

- Exerciţii  - Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 
 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea permanentă a 

dinamicii caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii). 

 

 
- 11 persoane; 
- 4 laboratoare fixe; 
- 1 staţie de monitorizare a radioactivităţii aerului 
- 9 staţii de monitorizare a aerului 
 

- Informarea preventivă privind 
dinamica caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii). 

- materiale informatice, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea Agenţiei de Protecţie a Mediului 
Vaslui. 

 
III. INTERVENŢIE 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

 
 
 

- dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor 
generatoare de poluare, în vederea aplicării măsurilor de 
urgenţă; 

- stabileşte dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de 
carantină; 

- asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin 
- participă la acţiunile de decontaminare 
- numeşte comisii de experţi pentru evaluarea prejudiciului 

adus mediului 
 

- acţiuni de limitare a - solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricţiilor şi 
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consecinţelor unui pericol 
 

interdicţiilor; 
 

 
Autoritatea:    COMISARIATUL JUDEŢEAN AL GĂRZII             

DE MEDIU VASLUI Fişa nr. 19 

I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Controlul preventiv a 
dinamicii caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii).. 

- controlul stării elementelor de mediu, cum sunt aerul şi 
atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile 
naturale,  diversitatea biologică şi componentele sale, 
inclusiv organismele modificate genetic, precum şi 
interacţiunea dintre aceste elemente; 

- controlul factorilor, cum sunt substanţele, energia, 
zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile 
radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, 
ce afectează sau pot afecta elementele de mediu; 

- controlul măsurilor, inclusiv măsurilor administrative, cum 
sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile 
încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau 
juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care 
afectează sau pot afecta elementele şi factorii de mediu; 

- verificarea stării de sănătate şi siguranţei umane, inclusiv 
contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului 
trofic, a condiţiilor de viaţă umană, a siturilor arheologice, 
monumentelor istorice şi orice construcţii, în măsura în 
care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de 
mediu; 

 
 

- Exerciţii  - Participă la exerciţiile coordonate de C.J.S.U.. 
II. RESURSE NECESARE 

- Controlul preventiv a 
dinamicii caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii).. 

- 8 comisari 
- 3 autoturisme 

- Informarea preventivă privind 
dinamica caracteristicilor 
calitative ale elementelor de 
mediu (aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului,  
straturile atmosferice, 
materiile organice şi 
anorganice, fiinţele vii). 

- materiale informatice, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea Comisariatului de Protecţie a 
Mediului Vaslui. 

-  
III. INTERVENŢIE 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

- dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor 
generatoare de poluare, în vederea aplicării măsurilor de 
urgenţă; 
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- stabileşte dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de 
carantină; 

- asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin 
- participă la acţiunile de decontaminare 
- numeşte comisii de experţi pentru evaluarea prejudiciului 

adus mediului; 
- acţiuni de limitare a 

consecinţelor unui pericol 
- solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricţiilor şi 

interdicţiilor; 
 

Autoritatea: DIRECŢIA AGRICOLĂ A JUDEŢELUI VASLUI Fişa nr. 20 
I. PREVENIREA RISCURILOR 

- Monitorizarea în permanenţă 
privind organizarea şi 
sistematizarea teritoriilor 
agricole, optimizarea 
exploataţiilor agricole, 
protecţia şi ameliorarea 
solurilor, protecţie plantelor şi 
carantina fitosanitară. 

- înregistrează, în condiţiile legii, indicaţiile geografice, 
rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile şi 
metodele de procesare industrială a produselor agricole; 

- stabileşte norme fitosanitare specifice privind prevenirea 
introducerii şi răspândirii organismelor de carantină, 

- monitorizează organismele de carantină 
- pune în aplicare strategia în domeniul protecţiei plantelor şi 

al produselor de uz fitosanitar; 
- Controlul preventiv privind 
organizarea şi sistematizarea 
teritoriilor agricole, 
optimizarea exploataţiilor 
agricole, protecţia şi 
ameliorarea solurilor, 
protecţie plantelor şi carantina 
fitosanitară.. 

- controlează activitatea de selecţie, ameliorare şi de 
reproducţie a animalelor de interes zootehnic; 

- verifică modul de respectarea a normelor fitosanitare 
specifice privind prevenirea introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină; 

- urmăreşte gradul de implementare a politicilor specifice 
privind combaterea biologică a bolilor, dăunătorilor, 
protecţia fitosanitară a culturilor şi siguranţa alimentară a 
consumatorului; 

- coordonează activitatea de inspecţii privind producerea, 
valorificarea, comercializarea şi certificarea calităţii 
produselor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare 
pentru domeniile: vitivinicol; legume-fructe; creşterea 
animalelor; organisme modificate genetic; îngrăşăminte 
chimice şi depozitare cereale; 

- Informarea preventivă 
privind organizarea şi 
sistematizarea teritoriilor 
agricole, optimizarea 
exploataţiilor agricole, 
protecţia şi ameliorarea 
solurilor, protecţie plantelor şi 
carantina fitosanitară. 

- organizează activităţi publice pe întreg teritoriul judeţului, 
pentru asigurarea calităţii produselor de origine animală şi 
vegetală; 

- colaborează cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor în scopul informării populaţiei 
privind riscul apariţiei unor zoonoze în anumite zone ale 
judeţului  şi măsurile ce se iau în acest caz; 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de 
C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea în permanenţă 
privind organizarea şi 
sistematizarea teritoriilor 
agricole, optimizarea 
exploataţiilor agricole, 
protecţia şi ameliorarea 
solurilor, protecţie plantelor şi 
carantina fitosanitară. 
- Controlul preventiv privind 
organizarea şi sistematizarea 
teritoriilor agricole, 

- 7 autoturisme 
- 67 persoane din care: 

• 14 la Unitatea fitosanitară 
• 14 la Unitatea pentru ameliorarea şi reproducţia în 

zootehnie 
• 39 la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
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optimizarea exploataţiilor 
agricole, protecţia şi 
ameliorarea solurilor, 
protecţie plantelor şi carantina 
fitosanitară.. 
- Informarea preventivă 
privind organizarea şi 
sistematizarea teritoriilor 
agricole, optimizarea 
exploataţiilor agricole, 
protecţia şi ameliorarea 
solurilor, protecţie plantelor şi 
carantina fitosanitară. 

- materiale informative, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea Direcţiei Agricole a Judeţului 
Vaslui. 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 
 

- evacuarea animalelor; 
- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate; 
- asigurarea transportului pentru persoanele, animalele şi 

bunurile evacuate; 
- asistenţă medicală 
 

- asigurarea apei şi hranei pentru animalele afectate sau 
evacuate; 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 
 

- localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier; 
- decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor; 
- realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale 

şi animale; 
- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 
 
 
 
 

- supravegherea gradului de contaminare a culturilor, 
fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe 
şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor; 

- supravegherea gradului de contaminare a păşunilor; 
- acordarea de ajutoare de primă necessitate şi despăgubiri 

financiare pentru populaţie, agenţi economici, instituţii şi 
uniăţi administrative teritoriale efectate; 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI Fişa nr. 21 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Informarea preventivă privind 
producerea unor situaţii de 
urgenţă şi modul de comportare a 
elevilor şi cadrelor didactice pe 
timpul situaţiilor de urgenţă  
 

- Parcurgerea unor teme specifice la orele de dirigenţie 
- Organizarea de conferinţe, simpozioane şi campanii 

informative 
- Organizarea de concursuri specifice pe linia prevenirii şi 

stingerii incendiilor şi protecţiei civile(“Prietenii 
pompierilor” şi “Cu viaţa mea apăr viaţa”) 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Informarea preventivă privind 
producerea unor situaţii de 
urgenţă şi modul de comportare a 
elevilor şi cadrelor didactice pe 
timpul situaţiilor de urgenţă  

- materiale informative, documentare, pliante, reviste,  mass-
media, filme documentare, conferinţe, simpozioane, afişe, 
campanii informative. 

 
 

- Exerciţii  - Personalul din unităţile aflate sub coordonarea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean  Vaslui. 

III. INTERVENŢIE 
- alarmare - asigură  înştiinţarea şi avertizare pentru personalul didactic 

şi pentru elevii şi preşcolarii din instituţiile de 
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învăvăţămînt. 
- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

-     asigură spaţii de cazare pentru persoanele evacuate în urma   
situaţiilor de urgenţă 
 

 
Autoritatea: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI 

INSPECŢII SOCIALE VASLUI Fişa nr. 22 

I. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru 
populaţie, agenţi economici, instituţii şi unităţi administrativ-
teritoriale afectate de situaţii de urgenţă; 

- aplicarea măsurilor de asistenţă socială pentru persoanele 
afectate; 

- acordarea asistenţei religioase şi sociale persoanelor afectate. 
- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol - Nu este cazul 

 
Autoritatea: INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI Fişa nr. 23 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Controlul preventiv privind 
securitatea şi sănătatea muncii 
precum şi disciplina muncii 

- Execută  controale la operatorii economici care prin natura 
activităţilor desfăşurate prezintă grad de pericol ridicat pe 
linia securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Verifică dotarea operatorilor economici cu mijloace de 
protecţie individual ( acolo unde este necesar); 

- Execută controale privind respectarea programului normat  
în locurile cu condiţii deosebite de muncă. 

- Informarea preventivă privind 
securitatea şi sănătatea muncii 
precum şi disciplina muncii 

- Organizează activităţi de informare în cadrul operatorilor 
economici pentru prevenirea accidentelor de muncă; 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
  
- Controlul preventiv privind  

- 2 autoturisme 
- 6 inspectori 
- 1 consultant 

- Informarea preventivă privind  - Materiale informative, documentare, pliante, mass-media, 
filme documentare, conferinţe, simpozioane, afişe, 
campanii informative. 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea. 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 
 

- Participă la cercetarea cauzelor care au dus la producerea 
unor accidente de muncă majore; 

- Dispune măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea 
condiţiilor care au favorizat producerea accidentelor de 
muncă majore. 

 
Autoritatea:  TELEKOM VASLUI Fişa nr. 24 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea în permanenţă 
privind funcţionarea reţelei de 
telecomunicaţii. 

- Asigură modernizarea, reabilitarea, repararea ,întreţinerea şi 
exploatarea reţelei de telecomunicaţii pe care o gestionează; 

 
 

- Controlul preventiv privind 
buna funcţionare a reţelei de 
telecomunicaţii.  

- Verifică periodic starea de funcţionare a reţelei de 
telecomunicaţii pe care o gestionează şi a echipamentelor 
necesar funcţionării în bune condiţii. 
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- Informarea preventivă a 
populaţiei.  

- Informează populaţia cu privire la producerea unor situaţii de 
urgenţă care au avut ca efect întreruperea reţelei de 
telecomunicaţii. 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea în permanenţă 
privind funcţionarea reţelei de 
telecomunicaţii. 

- resurse umane 
- tehnică de specialitate 
 

- Controlul preventiv privind 
buna funcţionare a reţelei de 
telecomunicaţii.  

- resurse umane 
- legislaţia în domeniu de competenţă 
- resurse materiale 

- Informarea preventivă a 
populaţiei.  

- resurse umane 
- resurse financiare 

- Exerciţii  
 

- personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea Romtelecom.   

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

- asigură la solicitarea Preşedintelui C.J.S.U., legăturile 
telefonice suplimentare pentru coordonarea forţelor de 
intervenţie pe timpul situaţiilor de urgenţă; 

- execută operaţiuni de remediere a avariilor   reţelei de 
telecomunicaţii şi a echipamentelor aferente afectate de 
situaţiile de urgenţă produse şi repunerea acestora în stare de 
funcţionare. 

 
Autoritatea:  S.C. E – ON S.A. VASLUI Fişa nr. 25 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea în permanenţă 
privind alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor. 

- Asigură modernizarea, reabilitarea, repararea ,întreţinerea şi 
exploatarea reţelelor de alimentare cu energie electrică; 

 
 

- Controlul preventiv privind 
buna funcţionare a reţelei de 
alimentare cu energie electrică.  

- Verifică periodic starea de funcţionare a reţelei şi 
echipamentelor  necesare distribuirii energiei electrice. 

 
- Informarea preventivă a 
populaţiei.  

- Informează populaţia cu privire la producerea unor situaţii de 
urgenţă care au avut ca efect întreruperea alimentării cu 
energie electrică. 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea în permanenţă 
privind alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor. 

- resurse umane 
- tehnică de specialitate 
 

- Controlul preventiv privind 
buna funcţionare a reţelei de 
alimentare cu energie electrică.  

- resurse umane 
- legislaţia în domeniu de competenţă 
- resurse materiale 

- Informarea preventivă a 
populaţiei.  

- resurse umane 
- resurse financiare 

- Exerciţii  - personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea E-ON.   

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

- execută operaţiuni de remediere a avariilor la  reţele electrice 
şi a echipamentelor  aferente afectate de situaţiile de urgenţă 
produse şi repunerea acestora în stare de funcţionare. 
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Autoritatea: SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE BÂRLAD Fişa nr. 26 
I. PREVENIREA RISCURILOR 

- monitorizarea permanentă a 
drumurilor naţionale de pe 
raza judeţului Vaslui 

- asigură modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi 
exploatarea drumurilor de interes naţional, în scopul 
desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei; 

- controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- asigură proiectarea şi construirea drumurilor de interes 
naţional 

- analizează şi face propuneri, în condiţiile legii, cu privire la 
construirea de drumuri noi, desfiinţarea de drumuri, precum 
şi clasarea şi declasarea acestora;     

- informarea preventivă a 
populaţiei  

- informează populaţia cu privire la  producerea unor situaţii de 
urgenţă care au avut ca efect blocarea drumurilor naţionale 

- exerciţii  - participă la exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, în conformitate cu atribuţiile specifice  

II. RESURSE NECESARE 
- monitorizarea permanentă a 

drumurilor naţionale de pe 
raza judeţului Vaslui 

- resurse umane; 
- tehnică de specialitate; 

- controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- resurse umane; 
- legislaţia în domeniu de competenţă; 
- resurse materiale 

- informarea preventivă a 
populaţiei  

- resurse umane ; 
- resurse financiare; 

- exerciţii  - resurse umane, conform statului de organizare; 
- resurse materiale 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- pe sectoarele susceptibile de înzăpezire dispune instalarea de 
parazăpezi şi alte bunuri mobile destinate apărării drumului; 

- participă la eliminarea consecinţelor evenimentelor rutiere; 
- dispune închiderea definitivă şi/sau temporară a circulaţiei 

publice pe drumurile de interes naţional, pentru considerente 
tehnologice sau de siguranţă,  în condiţiile legii; 

- acţionează  în cel mai scurt timp pentru repunerea în 
funcţiune a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale 
afectate; 

- asigură organizarea intervenţiilor necesare în scopul 
eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii 
provocate de calamităţi pe drumurile de interes naţional 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- continuă acţiunile de repunere în funcţiune a infrastructurii 
rutiere afectate de situaţii de urgenţă, de pe raza judeţului 
Vaslui 

 
Autoritatea: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. VASLUI Fişa nr. 27 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea în permanenţă a 
reabilitării, reparării, întreţinerii şi 
exploatării drumurilor judeţene, 
în scopul desfăşurării traficului 
rutier în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei; 

- Analizează şi face propuneri, în condiţiile legii, cu privire la 
construirea de drumuri noi, desfiinţarea de drumuri, precum 
şi clasarea şi declasarea acestora; 

- Elaborează  şi pune în aplicare strategia de modernizare şi 
dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene; 

- Controlul preventiv privind 
reabilitarea, repararea, 
întreţinerea şi exploatarea 
drumurilor judeţene, în scopul 
desfăşurării traficului rutier în 

- Asigură urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparare, 
modernizare şi construcţie a drumurilor judeţene şi a 
podurilor  

- Execută activităţi de reparaţii şi întreţinere a drumurilor, 
podurilor şi utilajelor; 
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condiţii de siguranţă a circulaţiei; - Urmăreşte prin  laboratoarele proprii realizarea controlului 
tehnic de calitate a produselor şi a lucrărilor de întreţinere şi 
reparare a drumurilor şi podurilor; 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Monitorizarea în permanenţă a 
reabilitării, reparării, întreţinerii şi 
exploatării drumurilor judeţene, 
în scopul desfăşurării traficului 
rutier în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei; 
- Controlul preventiv privind 
reabilitarea, repararea, 
întreţinerea şi exploatarea 
drumurilor judeţene, în scopul 
desfăşurării traficului rutier în 
condiţii de siguranţă; 

- 4 autovehicole 
- 10 persoane 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea S.C. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI 
S.A.  VASLUI 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 
 
 
 

- Execută intervenţiile necesare în scopul eliminării operative 
a avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii provocate de 
calamităţi pe drumurile de interes judeţean; 

- Organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării 
rutiere în conformitate cu normele în vigoare şi cu 
convenţiile internaţionale; 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- Colaborează şi ia măsuri, de comun acord cu organele de 
specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative , pentru ridicarea gradului de siguranţă a 
circulaţiei pe drumurile publice; 

 
Autoritatea:  STAŢIA CFR VASLUI Fişa nr. 28 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- monitorizarea permanentă a 

stării căilor feroviare de pe 
raza judeţului Vaslui 

- asigură monitorizarea stării căilor feroviare de pe raza 
judeţului Vaslui; 

- asigură, organizează şi coordonează circulaţia şi manevra, 
aplică măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în 
scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată; 

- controlul preventiv în 
domeniul de competenţă 

- exercită controlul permanent în probleme legate de buna 
funcţionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, 
a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor 
şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot 
produce perturbaţii în desfăşurarea transportului feroviar 
public şi a proceselor de producţie; 

- asigură şi urmăreşte executarea lucrărilor de construcţii-
montaj şi de reparaţie a mijloacelor din dotare; 

- exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme 
legate de siguranţa circulaţiei feroviare şi acţionează pentru 
prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la 
aceasta 

- informarea preventivă a 
populaţiei  

- informează populaţia cu privire la  producerea unor situaţii 
de urgenţă care au avut ca efect blocarea căilor ferate 
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- exerciţii  - participă la exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, în conformitate cu atribuţiile specifice  

II. RESURSE NECESARE 
- monitorizarea permanentă a 

stării căilor feroviare de pe 
raza judeţului Vaslui 

- resurse umane; 
- tehnică de specialitate; 

- controlul preventive în 
domeniul de competenţă 

- resurse umane; 
- resurse financiare 

- informarea preventivă a 
populaţiei  

- resurse umane; 
- resurse financiare 

- exerciţii  - resurse umane ; 
- tehnică de specialitate 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului produs 
- asigură organizarea intervenţiilor necesare în scopul 

eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau a altor 
situaţii provocate de calamităţi pe calea ferată; 

- participă la salvarea şi evacuarea persoanelor sau a 
bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, la 
limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi la 
reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea 
cauzelor, a împrejurărilor şi a vinovaţilor care au condus la 
producerea unor astfel de eveniment. 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- continuă acţiunile de repunere în funcţiune a infrastructurii 
feroviare afectate de situaţii de urgenţă, de pe raza 
judeţului Vaslui 

 
Autoritatea:  AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNÂ VASLUI Fişa nr. 29 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- monitorizarea permanentă a 

infrastructurii şi 
trasnsporturilor executate pe 
raza judeţului Vaslui 

- controlează starea fizică a infrastructurii rutiere şi propune 
măsuri de înlăturare a pericolelor privind securitatea 
rutieră; 

- monitorizează transporturile de substanţe chimice 
periculoase; 

- controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- controlează respectarea normelor obligatorii de securitate 
rutieră, stabilite de Ministerul Transporturilor; 

- colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea 
iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor 
rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a 
evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru 
limitarea lor; 

- înregistrează operatorii de transport în Registrul 
operatorilor de transport rutier; 

- exercită inspecţia şi controlul de stat privind respectarea 
reglementărilor interne şi internaţionale specifice 
transporturilor rutiere, referitoare la condiţiile de siguranţă 
a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediulu 

- exerciţii  - participă la exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, în conformitate cu atribuţiile specifice 

II. RESURSE NECESARE 
- monitorizarea permanentă a 

infrastructurii şi 
transporturilor executate pe 
raza judeţului Vaslui 

- resurse umane; 
- tehnică de specialitate 

- controlul preventiv al 
autorităţilor pe domeniu de 
competenţă 

- resurse umane; 
- legislaţia în domeniu de competenţă; 
- resurse materiale 
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- exerciţii  - resurse umane, conform statului de organizare; 
- resurse materiale 

III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de îndepărtare a 

manifestării pericolului 
produs 

- participă la verificarea stării tehnice a autovehicolelor care 
au fost implicate în accidente cu substanţe periculoase şi 
dispune măsuri în consecinţă; 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

- participă la repunerea în funcţiune a infrastructurii rutiere 
afectate de situaţii de urgenţă, de pe raza judeţului Vaslui 

 
Autoritatea: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE – FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE VASLUI Fişa nr. 30 

I. PREVENIREA RISCURILOR 
- Monitorizarea în permanenţă a  
exploatării, întreţinerii, 
reparaţiilor, proiectărilor şi 
construcţiilor sistemelor şi 
amenajărilor de irigaţii sau 
desecare şi drenaj, lucrărilor de 
apărare împotriva inundaţiilor sau 
combatere a eroziunii solului, 
precum şi reabilitarea şi 
consolidarea acestora. 

- realizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de 
supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind 
efectele economice şi ecologice ale activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare; 

- organizează, realizează şi ţine la zi cadastrul de 
îmbunătăţiri funciare; 

- inventariază anual amenajările de irigaţii funcţionale; 
- urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al 

activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de 
diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia 
protecţiei mediului; 

- urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare aflate în administrare; 

- Controlul preventiv privind 
exploatarea, întreţinerea, repararea, 
proiectarea şi construirea 
sistemelor şi amenajărilor de 
irigaţii sau desecare şi drenaj, 
lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor sau combatere a 
eroziunii solului, precum şi 
reabilitarea şi consolidarea 
acestora. 

- verificarea îndiguirilor şi regularizărilor cursurilor de apă 
de interes local prin care se asigură, în principal, protecţia 
terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva 
inundaţiilor, surselor locale de apă şi emisarilor pentru 
scurgerea apelor; 

- verificarea amenajărilor de irigaţii prin care se asigură 
aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu 
cantităţile de apă necesare.  

- verificarea amenajărilor de desecare şi drenaj, care au drept 
scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la 
suprafaţa terenului şi din sol 

- verificarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi de 
ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se 
previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare 
a terenurilor; 

- verificarea amenajărilor pedoameliorative pe terenurile 
sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, 
inclusiv cu reziduuri petroliere; 

- verificarea perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor 
agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului; 

- Informarea preventivă privind 
exploatarea, întreţinerea, repararea, 
proiectarea şi construirea 
sistemelor şi amenajărilor de 
irigaţii sau desecare şi drenaj, 
lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor sau combatere a 
eroziunii solului, precum şi 
reabilitarea şi consolidarea 
acestora 

- organizează cursuri de instruire a personalului pentru 
pregătirea exploatării şi întreţinerii sistemului de irigaţii sau 
desecare şi drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, de 
protecţie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de 
îmbunătăţiri funciare şi promovarea utilizării noilor tehnici 
şi tehnologii; 

- Exerciţii  - Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 
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II. RESURSE NECESARE 

- Monitorizarea în permanenţă a  
exploatării, întreţinerii, 
reparaţiilor, proiectărilor şi 
construcţiilor sistemelor şi 
amenajărilor de irigaţii sau 
desecare şi drenaj, lucrărilor de 
apărare împotriva inundaţiilor sau 
combatere a eroziunii solului, 
precum şi reabilitarea şi 
consolidarea acestora. 
- Controlul preventiv privind 
exploatarea, întreţinerea, repararea, 
proiectarea şi construirea 
sistemelor şi amenajărilor de 
irigaţii sau desecare şi drenaj, 
lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor sau combatere a 
eroziunii solului, precum şi 
reabilitarea şi consolidarea 
acestora. 

- 16 inspectori de zonă 
- 3 autoturisme ARO 
- 3 autoturisme DACIA 

- Informarea preventivă privind 
exploatarea, întreţinerea, repararea, 
proiectarea şi construirea 
sistemelor şi amenajărilor de 
irigaţii sau desecare şi drenaj, 
lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor sau combatere a 
eroziunii solului, precum şi 
reabilitarea şi consolidarea 
acestora 

- materiale informative, documentare, rapoarte, planuri de 
urgenţă, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative. 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate din unităţile 
aflate sub coordonarea Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare 
Vaslui.  

 
 
Autoritatea: FILIALA JUDEŢEANĂ A SOCIETĂŢII   
                      NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE VASLUI Fişa nr. 31 

I. PREVENIREA RISCURILOR  
- Informarea preventivă privind  
starea de sănătate a populaţiei şi 
prevenirea îmbolnăvirilor; 

- Ajută personalul medical de specialitate la informarea 
populaţiei cu privire la riscurile apariţiei unei epidemii şi a 
măsurilor de urmat în această situaţie 

- Promovează instruirea şi participarea copiilor şi a tinerilor 
la activităţile specifice; 

- Exerciţii  
 

- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile  coordonate de C.J.S.U.. 

II. RESURSE NECESARE 
- Informarea preventivă privind 
starea de sănătate a populaţiei, a 
îmbolnăvirilor în masă şi 
ameninţările biologice de pe 
teritoriul judeţului 

- materiale informative, documentare, rapoarte, pliante, 
mass-media, filme, conferinţe, simpozioane, afişe, 
campanii informative 

 
 

- Exerciţii  - Personalul, tehnica şi aparatura de specialitate aflate sub 
coordonarea Filialei Judeţene Vaslui a Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie.  
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III. INTERVENŢIE 
- acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 
 
 

 Participă alături de personalul medical la: 
- stabilizare şi triaj medical; 
- transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie 

specifice; 
- asistenţă medicală 
 

 Participă alături de personalul medical la: 
- suplimentarea capacităţii de spitalizare; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical; 
 

- acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 
 
 
 

- participă la asigurarea bazei materiale pentru realizarea 
tabelelor de sinistraţi; 

- contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea 
îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor prin programe de 
întrajutorare în beneficiul colectivităţii; 

- organizează servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea 
victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura 
acestora; 

- acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

 Participă alături de personalul medical la: 
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor 

asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a 
populaţiei; 

- încheie convenţii de colaborare şi întocmeşte programe de 
acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care 
desfăşoară activităţi umanitare. 
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 INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                                          Anexa nr. 3 la nr.                        
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                                 Data: 

COMPONENŢA NOMINALĂ 
A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VASLUI 

NR 
CRT NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA 

TELEFON 
SERVICIU 

TELEFON 
MOBIL 

FAX 
SERVICIU 

ADRESĂ 
e-mail 

1. ANDREI PUICĂ 
Preşedintele C.J.S.U. –  

Prefectul judeţului Vaslui 0235/361.454 0745.803.665 0235/361.398 prefectura@ 
prefecturavaslui.ro 

2. DUMITRU BUZATU Vicepreşedintele C.J.S.U. –  
Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui 0235/361.089 0722.303.687 0235/361.090 consiliu@ 

consiliu.vaslui.ro 

MEMBRI 

3. OLARU NECULAI Inspector şef al 
 I.S.U.J. Vaslui 0235/311.212 0749.272.980 0235/315.555 isuvaslui@ 

yahoo.com 

4. CARP MIHAI Inspector şef al  
I.P.J. Vaslui 0235/303.000 0741.178.899 0235/311.352 politia@ 

vs.politiaromana.ro 

5. SMÎNTÎNĂ PAUL Inspector şef al I.J.J. Vaslui 0235/312.373 0749.678.277 0235/314.881 contact@jandarmeria
vaslui.ro 

6. CERNAT VASILE Şef al Serviciului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Vaslui 0235/481.561 0756.050.137 

0766.400.066 0235/481.317 ijpf.vaslui@mai. 
gov.ro 

7. COSTIN IOAN TEOFIL Comandantul 
 Centrului Militar Judeţean Vaslui 

0235/312.961 
0335/416036 0744.700.640 0235/312.821 cmjvaslui@ 

yahoo.com 

8. BUDACA DANIEL Şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Vaslui  0235/361.435 0745.179.756 0235/361.435 stps.vs@ 

anrsps.gov.ro 

9. DURLEŞTEANU 
CRISTIAN ILIE 

Şeful Oficiului 
 Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 0235/310.296 0723.551.663 0235/310.296 ojtsvs@ 

stsnet.ro 

10. CHITIC IONEL Locţiitor şef unitate 
Direcţia Judeţeană de Informaţii Vaslui 0235/302500 0735.204.646 0235/311.832 - 

 

11 PAVEL DANUT Serviciul de Informatii si Protectie Interna 
Vaslui 0235/303027 0743.151.192 0235/303267 
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12. VLADA MIHAELA Director  Executiv al 
 D.S.P. Vaslui 0235/312.455 0725.218.680 0235/317.351 dsp_vs@ 

yahoo.com 

13. TRAIAN CONSTANTIN 
PETCU 

Director Executiv al  
D.S.V.S.A. Vaslui 

0235/421.121 
 

0726.331.817 
 0235/421.278 office-vaslui@ 

ansvsa.ro 

14. ALEXA CORNELIU 
Inspector şef al 

 Inspectoratului Judeţean în Construcţii 
Vaslui 

0235/311.931 0759.042.388 0235/312.221 vaslui@isc-web.ro 
 

15. CHELSOI GHEORGHE Director al 
 S.G.A. Vaslui 0235/361.136 0744.779.218 0235/361.139 

gheorghe.chelsoi@ 
sgavs.dap.rowater. 

ro 

16. NISTOR MARIA 
MADALINA 

Director  executiv  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

0335/401723 
 0742.035.036 0235/361.842 madalina.nistor@ 

apmvs.anpm.ro 

17. RĂDULESCU CARMEN Comisar şef al Comisariatului Judeţean de 
Mediu Vaslui 0235/317.254 0741.288.842 0235/317.254 cjvaslui@ 

gnm.ro 

18. CRUDU GUGEL           Director executiv al 
 D.A.J. Vaslui 0235/311.802 0754.026.048 0235/315.956 office@ 

dadrvaslui.ro 

19. PLĂCINTA GABRIELA Inspector şcolar general al 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui 0235/311.928 0724.531.818 0235/311.715 isjvaslui@isj.vs.edu.r

o 

20. PREPELITA SORIN Director Executiv al Agentiei Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţii Sociale Vaslui 

0235/311.563 
0235/315.789 

0721.151.928 
 

0235/311.563 
0235/315.789 

ajps.vaslui@ 
prestatiisociale.ro 

21. GHEORGHE CHIRVASE Inspector sef al  
Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui 0235/319.067 0752.079.451 0235/361.420 itmvaslui@ 

itmvaslui.ro 

22. RADU LUCIAN Şeful 
Secţiei de Drumuri Naţionale Bârlad 0235/413.201 0756.115.037 0235/418.378 sdn_bd@ 

clicknet.ro 

23. ANTON CEZAR 
Director. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – 
Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vaslui - 

0335/405.505 0725.105.752 0235/361.400 anifvsdir@gmail.com  

24. GOLOGAN  VIOREL Director al  
Filialei Judeţene de Cruce Roşie Vaslui 0335/401.530 0734.449.948 0235/321.297 crucearosie.vaslui@g

mail.com 

25. POPA AURORA Manager general al  
 Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui 0235/361.498 0758.093.460 0235/311934 

aurorapopa@ 
yahoo.ca 
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26. MORARU C-TIN 

Director 
Inspectoratul de Stat ptr. Controlul în 

transportul Rutier -  Inspectoratul de Control 
Rutier Judeţean Vaslui 

 0751.193.576  It3.icjvs@isctr-mt.ro 

27. IDRICEANU  IONEL 
CATALIN 

Director al 
 Direcţiei Silvice Vaslui 0235/361.416 0730.652.311 0235/361.437 office@vaslui. 

rosilva.ro 

28. ACASANDREI  MARIUS Şeful 
 Staţiei Meteo Vaslui 0235/318.683 0728.154.776 0235/318.683 vaslui@meteoromani

a.ro 

29. DUMITRU BAHRIM Sef Centru Operatiuni Retea Vaslui 
 0235/305.700 0723.119.199 0235/305.842 

0235/305.998 
dumitru.bahrim@ 

eon-romania.ro 

30. CHIHAIA GABRIEL Dir. Relatii locale Iasi - Vaslui Romtelecom 
Vaslui 0232/204371 0760.247.677 0232214.515 

gabriel.chihaia@ 
romtelecom.ro 

 

31. TIGHICI ADRIAN Director general  
S.C. GAZ EST Vaslui  0235/316.120  0788.382.584  0235/316.188 gazest@ 

zappmobile.ro 

32. BALTARU IONEL Şef sector  
S.C. E-On Gaz Bârlad 

 0335/414101 
 0235/415402  0748.025.233  0235/415402                 - 

33. MOCĂNAŞU LENUŢA Inginer şef  
 S.C. Aquavas S.A. Vaslui 

0235/311.153 
(0235/311600) 0788.509.293 0235/311.900 aquavas_vaslui@ 

yahoo.com 
CONSULTANŢI 

1. POPESCU EUGEN Ofiţer planificare şi operaţii  
 I.P.J. Vaslui 0235/303.026 0744.272.442 0235/311.352 politia@ 

vs.politiaromana.ro 

2. BLAGOCI GHEORGHE Prim adjunct al inspectorului şef I.S.U.J. 
Vaslui 0235/311.212 0749.272.981 0235/315555 isuvaslui@ 

yahoo.com 

3. BURDUJANU IOAN Şef serviciu Management Organizatoric şi 
Operaţional I.J.J. Vaslui 0235/312.373 0761.671.379 0235/314.881 ioan.burdujanu@ 

jr.mai.intranet 

4. ZAHARIA NELUŢU Ofiţer Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontier
Vaslui 0235/480.302 0762.289.394 0235/481.317 i.j.p.f.vaslui@ 

mai.gov.ro 

5. APOSTOL CĂTĂLIN Şef de Stat Major 
 Centrul Militar Judetean  Vaslui 

0235/312.961 
0335/416036 0742.234.531 0235/312.821 cmjvaslui@ 

yahoo.com 
6. COSTIN CORINA Specialistă chimie militară – UM 01776 Huşi 0235/480.271 0722.407.690 0235/480.271 - 

7. GAŢU CRISTIAN 
EDUARD 

Şeful Biroului  
Comunicaţii Telefonice O.J.T.S. 0235/310.296 0744/607.347 0235/310.296 

ojtsvs@ 
stsnet.ro 
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8. LUPAŞCU CRISTIAN Şef compartiment  
 Direcţia judeţeană de Informaţii Vaslui 0235/302.500 0722.671.564 0235/311.832 - 

9. COSTACHE LUMINITA Şef Departament  
 Direcţia de Sănătate Publică Vaslui 0235/362.194 0725.218.682 0335/402281 dsp_drcostache@ 

yahoo.com 

10. MUNTEANU NELU Director executiv adjunct  
D.S.V.S.A. Vaslui 0235/421.121 0744.586.597 0235/421.278 - 

 11. NICA RADU Inspector de specialitate  la  
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vaslui 0235/311.931 0720.888.787 0235/312.221 serviciul.vaslui@ 

isc-web.ro 

12. GUGIUMAN PETRU Ing.sef SGA Vaslui 0235/361136 0745.257.018 0235/361138 petru.gugiuman@sga
vs.dap.rowater.ro 

13. GĂGEANU CRISTINA Sef serviciu  Monitorizare si Laboratoare 
 Agenţia Jud. pentru Prot.  Mediului Vaslui 0335/401723 0747.027.747 0235/361.842 cristina.gageanu@ 

apmvs.anpm.ro 

14. LAIC CRISTIAN 
GABRIEL 

Comisar-  
Comisariatul Jud. al Gărzii de Mediu Vaslui   0235/317.254 0751.169.921   0235/317.254 cjvaslui@gnm.ro 

15. BORDEIANU 
GHEORGHE 

Consilier Unitatea Fitosanitara 
 D.A.J. Vaslui 0235/311.802 0743.584.323 0235/311.591 

office@ 
dadrvaslui.ro 

 

16. APRODU NARCIS Inspector şcolar  general adjunct 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui  0235/311.928   0742.201.997   0235/311.715  

17. AILINCĂI GHEORGHE 
Consilier juridic  

Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţii 
Sociale Vaslui 

0235/311.563 0744.765.370   0235/311.563 ajps.vaslui@ 
prestatiisociale.ro 

18. CHIRCU CONSTANTIN Consilier - Direcţia Tehnică  
a Consiliului JudeteanVaslui 0235/361.095 0732.003.705 0235/361.091 constantin.chircu@ 

consiliu.vaslui.ro 

19. MAFTEI GICU Ing. Şef sector 
S.C. Drumuri Naţionale Bârlad  0235/413.201 0753073982   0235/418.378 sdn_bd@ 

clicknet.ro 

20. SERBEZEANU 
CONSTANTIN 

Adjunct Inspectoratul de Stat ptr. 
 Controlul în transportul Rutier -  Inspectoratu

de Control Rutier Judeţean  
0725.597.463 it3.icjvs@isctr-mt.ro 

21. DAMIAN SANDU 
Sef serviciu - Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de 

Îmbunătăţiri Funciare Vaslui 
0335/405.505 0725167759 0235/361.400 vaslui@ 

anif.ro 

22. RUSU VASILE  Inspector - Compartiment Paza si  
Protectie Direcţia Silvică Vaslui  0235/361.437   0730.652.301   0235/361.437 office@ 

vaslui.rosilva.ro 
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23. CHIPER DANIELA Director al  
Of. de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui 0235/312.934 0731.606.487 0235/311.731 - 

24. GHICA MARIAN Inspector incidente  
 S.C. E-On S.A. 0235/305.805 0730.170.165 0235/305.998 - 

25. SACALIUC REMUS Şef compartiment Servicii Reţea de Acces 
Romtelecom Vaslui 0235/304.433 0744.924.681 0235/304.100 remus.sacaliuc@ 

romtelecom.ro 

26. URSACHI  DRAGOŞ 
DUMITRU Şef Secţia Linii 2 Bârlad 0235/419.785 0722.693.715 0235/419.785 dragos.ursachi@cfr.r

o 
SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT 

1. LEFTER MIHAI Şef Centru Operaţional al  
I.S.U.J. Vaslui 0235/311.212 0749.272.983 0235/311.212 isuvaslui@ 

yahoo.com 

2. PREDA VLĂDUŢ Ofiţer I la 
I.S.U.J. Vaslui 0235/311.212 0744.528.640  

0235/311.212 
isuvasluistp@ 

yahoo.com 

 
                                                                                                             

 
 



Nesecret 

Nesecret 
142 din 268 

INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 4 la nr.                       
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
Secretariatul tehnic permanent 

 
 

RISCURI POTENŢIALE 
ÎN JUDEŢELE VECINE ŞI ÎN AFARA FRONTIEREI DE STAT 

CARE POT AFECTA TERITORIUL JUDEŢULUI VASLUI 
 

 
Teritoriul judeţului Vaslui poate fi afectat de următoarele riscuri potenţiale generate 

de surse aflate în afara teritoriului judeţului: 
 

1. Inundaţii generate de accidente hidrotehnice la Acumularea Hidrotehnică Stînca 
Costeşti, aflată în comun pe teritoriul judeţului Botoşani şi al Republicii 
Moldova; 

2. Inundaţii generate de revărsarea sau distrugerea Acumulării Piscicole Crăeşti, 
aflată pe teritoriul comunei Bozieni de Jos, judeţul Neamţ. 

3. Instalaţiile nucleare de pe teritoriul Republicii Ucraina. 
                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









SC Zone Gaz SA
SC Stemar SA
SC Vastex SA
SC Ulerom SA 

SC MARSEMAR SA

SC Rulmenti SA
SC Mandra SA

VASLUI

DRANCENI

BARLAD

SC Cantemir SA
SC Petal SA

HUSI

Dispunerea obiectivelor
 sursa de risc chimic 
pe teritoriul judetului

ANEXA nr. 5
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 6 la nr.                        
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
 

OBIECTIVE CE POT FI AFECTATE DE INUNDAŢII 
 
 

ANALIZA 
riscului de inundaţii pe cursuri de apă şi pe localităţi 

 
           A. Bazinul hidrografic al raului Barlad 

OBIECTIVE AFECTABILE 
DIN CARE 

 
Nr.  
crt. 

 
 

COMUNA 
 

TOTAL Revarsari curs de apa Scurgeri torenti 
0 1 2 3 4 

1. Raul Barlad 12.01.78 
 

1.1. BACESTI -101 locuinte 
-70 anexe gospod. 
-3 ob. Soc.-econ. 
-268 ha arabil 
-226 ha pasune 
-3,0 km DJ 
-10 podete tuburi 
-4,4 km DC 
-2 poduri beton 
-1 pod CF 
-1 pod lemn 

-12 locuinte 
-7 anexe gospod. 
-80 ha arabil 
-140 ha pasune 
-2 poduri beton 
-1 pod CF 
-1 pod lemn 

-89 locuinte 
-63 anexe gospod. 
-3 ob. Soc.-econ. 
-188 ha arabil 
-86 ha pasune 
-3,0 km DJ 
-10 podete tuburi 
-4,4 km DC 
 

1.2. DUMESTI -110 locuinte 
-112 anexe gospod. 
-2 ob. Soc.-ec. 
-0,5 km DN 
-1 pod beton 
-3 podete tuburi 
-557 ha arabil 
-1,9 km DC 
-5 ha pasune 
-1 km DJ 
-1 pod lemn 

-28 locuinte 
-19 anexe gospod. 
-1 km DJ 
-1 km DC 
-1 pod lemn 
-552 ha arabil 

-82 locuinte 
-93 anexe gospod. 
-2 ob. Soc.-ec. 
-0,5 km DN 
-1 pod beton 
-3 podete tuburi 
-5 ha arabil 
-0,9 km DC 
-5 ha pasune 

1.3. TODIRESTI -1 Statie CFR 
-6 km CF 
-1,5 km DC 
- 5 podete lemn 
- 0,1 km DJ 248 
- 1 pod tuburi 
- 30 ha teren arabil 
- 10 ha pasune 

-1 Statie CFR 
-6 km CF 
-1,5 km DC 

- 5 podete lemn 
- 0,1 km DJ 248 
- 1 pod tuburi 
- 30 ha teren arabil 
- 10 ha pasune 

1.4. NEGRESTI -7 obiective soc-ec. 
- 1.5 km D.J. 
- 255 ha  arabil 
- 64 ha pasune 

-7 ob. Economice 
-1,5 km DJ 
-225 ha arabil 
-64 ha pasune 

 

1.5. VULTURESTI -2 locuinte 
-5 km CF 
-1 pod CF 
-1 pod beton 
-10 podete tuburi 
-1255 ha arabil 
-5,5 km DC 
-100 ha faneata 
-215 ha pasune 

-4,5 km CF 
-1 pod CF 
-1 pod beton 
-2 podete tuburi 
-1030 ha arabil 
-3,5 km DC 
-100 ha faneata 

-2 locuinte 
-8 podete tuburi 
-225 ha arabil 
-215 ha pasune 
-0,5 km CF 
-2,0 km DC 
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0 1 2 3 4 
1.6. STEFAN  CEL MARE -37 locuinte 

-37 anexe gospod. 
-5,5 km drum satesc 
-4 ob. Soc.ec. 
-6,25 DN 
-1 pod piatra 
-8 poduri beton  
-8 podete tuburi 
-30 ha pepiniera 
-1560 ha arabil 
-257 ha pasune 
-5 pod lemn  
-4 km DC 

-17 locuinte 
-17 anexe gospod. 
-2 ob.soc. ec. 
-1325 ha arabil 
-6 km DN 
-4 km DC 
-3 poduri beton 
-227 ha pasune 
 

-20 locuinte 
-20 anexe gospod. 
-5,5 km drum satesc 
-2 ob. Soc.ec. 
-0,25 DN 
-1 pod piatra 
-5 poduri beton  
-8 podete tuburi 
-30 ha pepiniera 
-235 ha arabil 
-30 ha pasune 
-5 pod lemn 

1.7. BALTENI -1 statie CFR 
-4,0 km CF 
-3,5 km DJ 
-1 pod beton 
-409 ha Arabil 

-1 statie CFR 
-4,0 km CF 
-3,5 km DJ 
-1 pod beton 
-409 ha Arabil 

 

1.8. ZAPODENI -30 ha arabil -30 ha arabil  
1.9. VASLUI -7 ob. economice 

-1 statie CFR; 
-30 gospodarii; 
-50 ha teren agric. 
-1.5 km DN; 
-2 km DJ; 
-1 pod din lemn 

-7 ob. economice; 
-1 statie CFR; 
-30 gospodarii; 
-50 ha teren agric. 
-1.5 km DN; 
-1.5 km DJ; 
-1 pod din lemn 

-0,5 km DJ 

1.10. MUNTENI DE JOS -3 ob. Soc.ec. 
1,8 km CF 
-0,8 km DJ 
-25 ha arabil 
-1 pod beton 

-3 ob. Soc.ec. 
1,8 km CF 
-0,8 km DJ 
-25 ha arabil 
-1 pod beton 

 

1.11. LIPOVAT - 2.5 km DJ 
- 5.5 km CF 
- 228 ha arabil 

- 2.5 km DJ 
- 5.5 km CF 
- 228 ha arabil 

 

1.12. DELENI 98 locuinte 
-57 anexe gospod. 
-10,0 km CF 
-2,0 -km DJ 
-2 poduri beton 
-500 ha arabil 
-46 ha pasune 
-300 ha padure 
-12,0 ha pepiniera 

-70 locuinte 
-31 anexe gospod. 
-5,0 km CF 
-1,0 -km DJ 
-1 pod beton 
-250 ha arabil 
-23 ha pasune 
-150 ha padure 
-6,0 ha pepiniera 

-28 locuinte 
-26anexe gospod. 
-5,0 km CF 
-1,0 -km DJ 
-1 pod beton 
-250 ha arabil 
-23 ha pasune 
-150 ha padure 
-6,0 ha pepiniera 

1.13. ALBESTI -1 statie CFR 
-2 km DE 581 
-1 km CF 
-1 pod beton 
-1 pod CF 
-69 ha arabil 

-1 statie CFR 
-2 km DE 581 
-1 km CF 
-1 pod beton 
-1 pod CF 
-69 ha arabil 

 

1.14. COSTESTI -18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-1 pod CF 
-6 poduri beton 
-351 ha arabil 
-34 ha pasune 

-9 locuinte 
-9 anexe gospod. 
-1 pod CF 
-4 poduri beton 
-331 ha arabil 
-17 ha pasune 

-9 locuinte 
-9 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-20 ha arabil 
-7 ha pasune 

1.15. BANCA - 39 locuinte 
- 53 anexe gospod. 
- 73 ha arabil 
- 60 ha pasune 
- 2 ob. soc.- ec 

- 39 locuinte 
- 53 anexe gospod. 
- 73 ha arabil 
- 60 ha pasune 
- 2 ob. soc.- ec 
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1.16. ROSIESTI -5 locuinte 
-5 anexe gospod 
-90 ha arabil 
-78 ha pasune 
-1 statie C.F.R. 
-1 statie pompare 
-3.0 km DJ 
-2 poduri beton 

-3 locuinte 
-3 anexe gospod 
-90 ha arabil 
-75 ha pasune 
-1 statie C.F.R. 
-1 statie pompare 
-3.0 km DJ 
-2 poduri beton 

-2 locuinte 
-2 anexe gospod 
-3 ha pasune  

1.17. ZORLENI  -9,0 km CF 
-11,3 km DN 
-1 pod 
-1 ob. economic 
-926 ha teren agricol 
- 2 poduri CF 
- 5 ha pasune 
- 1 km DC 
- 1 podet tuburi 

-9,0 km CF 
-10,5 km DN 
-1 pod 
-1 ob. economic 
-896 ha teren agricol 

- 2 poduri CF 
- 30 ha agricol 
- 5 ha pasune 
- 1 km DC 
- 1 podet tuburi 
- 0,8 km DN 
 

1.18. BARLAD -360 locuinte 
-405 anexe gospod 
-1 ob agrocomplex 
- 1 ob PECO 
- 1,3 km DE  
- 1 podet beton 
- 17 ha arabil 
- 2 camine loc. 
-1 statie de 110 kw 
-3 scoli 
-1 camin garson. 
-ACR 
-Centru Prot.copilului 
-3,5 km DJ 

-360 locuinte 
-405 anexe gospod. 
-2 scoli 
-3,5 km DJ 

-1 ob agrocomplex 
- 1 ob PECO 
- 1,3 km DE  
- 1 podet beton 
- 17 ha arabil 
- 2 camine loc. 
-1statie de 110 kw 
-1 scoala 
-1 camin garson. 
-ACR 
-CentruPr.copilului 

1.19. GRIVITA - 23 locuinte 
- 37 anexe gospod. 
- 170 ha arabil 
- 5 km CF 
- 1,5 km DJ 247 
- 1 ob. soc-ec. 
- 2 poduri beton 
- 1 pod CF 
- 80 ha pasune 

- 130 ha arabil 
- 5 km CF 
- 1,5 km DJ 247 
- 1 ob. soc-ec. 
- 1 pod beton 
- 1 pod CF  

- 23 locuinte 
- 37 anexe gospod. 
- 40 ha teren arabil 
- 80 ha pasune 
- 1 pod beton 

1.20. TUTOVA -19 locuinte 
-27 anexe gospod. 
-1670 ha arabil 
-101 ha pasune. 
-9 km CF 
-9,6 km DE 
-8 podete tuburi 
-4,0 km DC 
-1,0 km DJ 
-3 stalpi telefonici 
-4 statii pompare 
-1 pod beton 
-1 pod CF 

-3 locuinte 
-5 anexe gospod. 
-4 statii pompare 
-2,0 km CF 
-1 pod CF 
-1 pod beton 
-2 podete tuburi 
-1562 ha arabil 
 

-16 locuinte 
-22 anexe gospod. 
-108 ha arabil 
-101 ha pasune 
-7 km CF 
-9,6 km DE 
-6 podete tuburi 
-4,0 km DC 
-1,0 km DJ 
-3 stalpi telefonici 
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 TOTAL BARLAD -842 locuinte                
-821 anexe gospod. 
-5 Statii CFR 
-5 statii pompare 
-41 ob. Soc.-econ. 
-56,3 km CF 
-32,45 km DN 
-30,4 km DJ 
-22,6 km DC 
-5,5 km drum satesc 
-8 pod CF 
-29 poduri beton 
-1 pod piatra 
-42 podete tuburi 
-13 poduri lemn 
-8543 ha arabil 
-1181 ha pasune 
-100 ha faneata 
-42 ha pepiniera 
-300 ha padure 
-3 stalpi telefonici 

-571 locuinte 
-549 anexe gospod. 
-5 Statii CFR 
-5 statii pompare 
-25 ob. Economice 
-43,8 km CF 
-20 km DN 
-23,8 km DJ 
-10,3 km DC 
-6 pod CF 
-19 poduri beton 
-4 podete tuburi 
-3 poduri lemn 
-7355 ha arabil 
-616 ha pasune 
-100 ha faneata 
-6,0 ha pepiniera 
-150 ha padure 
 
 

-271 locuinte 
-272 anexe gospod. 
-16 ob. Soc.-econ. 
-12,5 km CF 
-12,45 km DN 
-6,6 km DJ 
-12,3 km DC 
-5,5 km drum satesc 
- 2 pod CF 
-10 poduri beton 
-1 pod piatra 
-38 podete tuburi 
- 10 podete lemn 
-1188 ha arabil 
-565 ha pasune 
-36 ha pepiniera 
-150 ha padure 
-3 stalpi telef. 
 

2. Fundatura-12-01-78-05-02 
2.1. BACESTI -6 locuinte 

-0,5 km CF 
-0,7 km DN 
-1Pod CF 
-1 pod beton 
-179 ha arabil 
-32 ha pasune 

-6 locuinte 
-0,5 km CF 
-0,7 km DN 
-1Pod CF 
-1 pod beton 
-179 ha arabil 
-32 ha pasune 

 

3. Raul Garboveta-12-01-78-05 
3.1. BACESTI -24 ha arabil 

-104 ha pasune 
-2 poduri beton 
.-6 ha arabil 
-36 ha pasune 

-24 ha arabil 
-104 ha pasune 
-2 poduri beton 
.-6 ha arabil 
-36 ha pasune 

 

4. Raul Hausei-12-01-78-06 
4.1. DUMESTI -28 locuinte 

-39 anexe gospod. 
-2 ob. Soc.-ec. 
-0,5 km DN 
-1 pod beton 
-3 podete tuburi 
-5 ha arabil 

-28 locuinte 
-39 anexe gospod. 
-2 ob. Soc.-ec. 
-0,5 km DN 
-1 pod beton 
-3 podete tuburi 
-5 ha arabil 

 

5. Raul Gaureni-12-01-78-07 
5.1. DUMESTI -2 poduri beton 

-5 ha arabil 
-10 ha pasune 

-2 poduri beton 
-5 ha arabil 
-10 ha pasune 

 

6. Raul Sacovat-12-1-78-8 
6.1. TODIRESTI - 33 locuinte 

- 28 anexe gospod. 
- 3,0 km D.J. 
- 1,0 km D.C.  
- 3 poduri beton 
- 160 ha teren arabil 
- 70 ha pasune 

- 33 locuinte 
- 28 anexe gospod. 
- 3,0 km D.J. 
- 1,0 km D.C.  
- 3 poduri beton 
- 160 ha teren arabil 
- 70 ha pasune 

 
 

7. Velna-12-01-78.09 
7.1. NEGRESTI -5 locuinte 

-5 anexe gospod. 
-0,5 DN 
-1 pod beton 
-55 ha arabil 

-5 locuinte 
-5 anexe gospod. 
-0,5 DN 
-1 pod beton 
-55 ha arabil 
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8.2. VULTURESTI -0,2 km CF 
-0,2 km DC 
-150 ha arabil 
-0,3 km CF 
-0,3 km DC 
-450 ha faneata 

-0,2 km CF 
-0,2 km DC 
-150 ha arabil 
-0,3 km CF 
-0,3 km DC 
-450 ha faneata 

 

 TOTAL DURDUC -18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-0,5 km CF 
-0,4 km DN 
-0,3 km DJ 
-0,5 km DC 
-2 poduri beton 
-150 ha arabil 
-69 ha pasune 
-450 ha faneata 

-18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-0,5 km CF 
-0,4 km DN 
-0,3 km DJ 
-0,5 km DC 
-2 poduri beton 
-150 ha arabil 
-69 ha pasune 
-450 ha faneata 

 

9. Raul Rebricea - 12-01-78-11 
9.1. REBRICEA -3 locuinta 

-7 anexe gospod 
-2 ob. soc.-ec. 
-10 ha teren arabil 
-82 ha pasune 
-40 ha fanete 
-4 poduri tuburi 
-0,1 km DJ  
-1,1 km DC  
-2 poduri beton 

-1 locuinta 
-8 ha teren arabil 
-72 ha pasune 
-40 ha fanete 
-4 poduri tuburi 
-1,0 km DC  
 

-2 locuinte 
-7 anexe gospod 
-2 ob. soc.-ec. 
-2 ha teren arabil 
-10 ha pasune 
-0,1 km DJ  
-0,1 km DC 
-2 poduri beton 

9.2. VULTURESTI -2 ob. Soc.ec. 
-0,3 km DN 
-2 podete tuburi 
-79 ha arabil 

-2 ob. Soc.ec. 
-0,3 km DN 
-2 podete tuburi 
-79ha arabil 

 

 TOTAL REBRICEA -3 locuinta 
-7 anexe gospod 
-4 ob. soc.-ec. 
-0,3 km DN 
-0,1 km DJ  
-1,1 km DC  
-6 poduri beton 
-2 podete tuburi 
-89 ha teren arabil 
-82 ha pasune 
-40 ha fanete 

-1 locuinta 
-2 ob. Soc.ec. 
-0,3 km DN 
-1,0 km DC  
-4 poduri beton 
-2 podete tuburi 
-87 ha teren arabil 
-72 ha pasune 
-40 ha fanete 
 

-2 locuinte 
-7 anexe gospod 
-2 ob. soc.-ec. 
-0,1 km DJ  
-0,1 km DC 
-2 poduri beton 
-2 ha teren arabil 
-10 ha pasune 
 

10. Raul Bolati-12-01-78-11-03 
10.1. REBRICEA 

 
-32 locuinte 
-31anexe gospod 
-1 ob. ec. 
-5,2 km DC  
-0,8 km d. satesc 
-9 poduri beton 
-5 podete tuburi 
-51 ha teren arabil 
-44 ha pasune 
-9 ha fanete 

-18 locuinte 
-18 anexe gospod 
-1 ob. ec. 
-4,7 km DC  
-0,7 km d. satesc 
-3 poduri beton 
-1 podet tuburi 
-40 ha teren arabil 
-38 ha pasune 
-1 ha fanete 
 
 
 

-14 locuinta 
-13 anexe gospod. 
- 0,5 km DC  
-0,1 km drum sat. 
-6 poduri beton 
-4 podete tuburi 
-11 ha arabil 
-6 ha pasune 
-8 ha fanete 
 

8. Raul Durduc-12-01-78-10 
8.1. NEGRESTI -18 locuinte 

-18 anexe gospod. 
-0,4 km DN 
-0,3 km DJ 
-2 poduri beton 
-69 ha pasune 

-18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-0,4 km DN 
-0,3 km DJ 
-2 poduri beton 
-69 ha pasune 
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11. Raul Craciunesti-12-01-78-11-04 
11.1. REBRICEA -4 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-0,4 km DC  
-0,3 km drum sat. 
-4 poduri beton 
-21 ha teren arabil 
-10 ha pasune 
-5 ha faneata 

-0,3 km DC  
-2 poduri beton 
-7 ha teren arabil 
-10 ha pasune 
 

-4 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-0,1 km DC 
-0,3 km drum sat. 
-2 poduri beton 
-14 ha arabil 
-5 ha faneata 
 

0 1 2 3 4 
12. Raul Uncesti-12-01-78-12 

12.1. ZAPODENI - 0,1 km DN 
 -1 pod beton 
- 12 ha agricol 
- 5 ha pasune 

- 0,1 km DN 15D 
- 1 pod beton 
- 12 ha agricol 
- 5 ha pasune 

 

13. Raul Barzesti-12-01-78-12-a 
13.1 STAFAN CEL MARE -4 km Drum satesc 

-1 pod beton 
-2 poduri lemn 
-45 ha arabil 
-10 ha pasune 
-15 ha faneata 

-4 km Drum satesc 
-1 pod beton 
-2 poduri lemn 
-45 ha arabil 
-10 ha pasune 
-15 ha faneata 

 

14. Raul Telejna-12-01-78-13 
14.1 ZAPODENI - 2 locuinte 

- 2 anexe gospod. 
- 1 ob. soc. – ec. 
- 0,2 km DN 15D 
- 1,6 DJ km 247 
- 1,1km  DC  
- 7 poduri beton 
- 31 ha arabil 
- 81 ha fanete 

- 2 locuinte 
- 2 anexe gospod. 
- 0,2 km DN 15D 
- 1,6 DJ km 247 
- 0,3 km DC  
- 4 poduri beton 
- 31 ha arabil 
- 81 ha fanete 
 

- 1 ob.soc.- ec. 
- 0,8 km DC 
- 3 poduri beton 

14.2. STEFAN CEL MARE -0,1 km DN 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-20 ha pasune 

-0,1 km DN 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-20 ha pasune 

 

 TOTAL TELEJNA - 2 locuinte 
- 2 anexe gospod. 
- 1 ob. soc. – ec. 
- 0,3 km DN  
- 1,6 km DJ  
- 1,1  km DC  
- 8 poduri beton 
- 41 ha arabil 
-20 ha pasune 
- 81 ha fanete 

- 2 locuinte 
- 2 anexe gospod. 
- 0,3 km DN  
- 1,6 km DJ  
- 0,3 km DC  
- 5 poduri beton 
- 41 ha arabil 
-20 ha pasune 
- 81 ha fanete 
 
 

- 1 ob. soc. – ec. 
- 0,8 km DC 
- 3 poduri beton 

15. Raul Buda-12-01-78-14 
15.1. 

RAFAILA 

- 50 locuinte 
- 74 anexe gospod. 
- 3.5 km D.J. 
 - 60 ha arabil 
- 35 ha pasune 
- 7 poduri lemn 
- 3 poduri beton 

- 32 locuinte 
- 53 anexe gospod 
- 50 ha arabil 
- 30 ha pasune 
- 5 podete lemn 

- 18 locuinte 
- 21 anexe gospod. 
- 3.5 km D.J.148 
- 10 ha arabil 
- 5 ha pasune 
- 2 poduri lemn 
- 3 poduri beton 

15.2. 

OSESTI 

- 25 locuinte 
- 21 anexe gospod. 
- 1  km D.C. 
- 2 km drum satesc 
- 1 km DJ 248 B 
- 5 poduri beton 
- 8 podete tuburi 
- 5 podete de lemn 

- 25 locuinte 
- 21 anexe gospod. 
- 1  km D.C. 
- 1 km DJ 248 B 
- 2 poduri beton 
- 8 podete tuburi 
- 20 ha teren arabil 
- 14 ha pasune 

- 2 km drum satesc 
- 3 poduri beton 
- 8 ha pasune 
- 10 ha teren arabil 
- 5 podete de lemn 
 



Nesecret 

Nesecret 
155 din 268 

- 30 ha teren arabil 
- 22 ha pasune 
- 77 ha faneata 

- 77 ha faneata 

15.3. COZMESTI -2 ob. Soc.ec. 
-0,8 km DJ 
-0,75 km DC 
-2 poduri beton 
-5 ha arabil 
-28 ha faneata 

-2 ob. Soc.ec. 
-0,8 km DJ 
-0,75 km DC 
-2 poduri beton 
-5 ha arabil 
-28 ha faneata 

 

15.4. DELESTI -49 locuinte 
-52 anexe 
-2 ob.soc.ec. 
-44 ha teren arabil 
-28 ha fineata 
-4 poduri beton  
-3 podete beton 
-1 pod lemn 
-0,150 km DC 

-17 locuinte 
-26 anexe 
-1 ob.soc.ec. 
-17 ha teren arabil 
-28 ha fineata 
-3 poduri beton  
-0,150 km DC 
 

-32 locuinte 
-26 anexe 
-27 ha teren arabil 
-3 podete beton 
-1 ob.soc.ec. 
-1 pod beton 
-1 pod lemn 
 
 

15.5. BALTENI -46 locuinte 
-58 anexe gospod. 
-1 ob.soc.-ec. 
-209 ha arabil 
-121 ha pasune 
-35 ha padure 
-1,75 km DJ 
-2 km DC 
-4 poduri beton 
-16 poduri lemn 

-15 locuinte 
-23 anexe gospod. 
-1 ob.soc.-ec. 
-140 ha arabil 
-114 ha pasune 
-35 ha padure 
-1,2 km DJ 
-1,5 km DC 
-3 poduri beton 

-31 locuinte 
-35 anexe gospod. 
-0,5 km DC 
-1 pod beton 
-69 ha arabil 
-0,55 km DJ 
-16 poduri lemn 
-7 ha pasune 
 

 TOTAL BUDA - 170 locuinte 
- 205 anexe gospod. 
-5 ob. Soc.ec. 
-7,05 km D.J. 
- 3,90  km D.C. 
- 2 km drum satesc 
- 18 poduri beton 
- 11 podete tuburi 
- 29 poduri lemn 
- 348 ha arabil 
- 178 ha pasune 
- 133 ha faneata 
-35 ha padure 
 

- 89 locuinte 
- 123 anexe gospod 
-4 ob. Soc.ec. 
- 3 km DJ  
- 3,4  km D.C. 
- 10 poduri beton 
- 8 podete tuburi 
- 5 podete lemn 
- 232 ha arabil 
- 158 ha pasune 
- 133 ha faneata 
-35 ha padure 

- 81 locuinte 
- 82 anexe gospod. 
-1 ob.soc.ec. 
- 4,05 km D.J. 
-0,5 km DC 
- 2 km drum satesc 
- 8 poduri beton 
-3 podete tuburi 
- 24 podete de lemn 
- 116 ha arabil 
- 20 ha pasune 
 
 

16. Raul Fastaca-12-01-78-
14-02 

16.1. COZMESTI -10 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-4 poduri beton 
-69 ha arabil 
-18 ha faneata 
-25 ha pasune 

-3 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-4 poduri beton 
-60 ha arabil 
-18 ha faneata 
-25 ha pasune 

-7 locuinte 
-12 anexe gospod. 
-9 ha arabil 

17. Raul Fundul Negrea 
12.01.78.14.01 

17.1. OSESTI - 5 km drum satesc 
-5 poduri beton 
- 5 podete 
-26 ha teren arabil 
- 3 ha pasune 
- 73 ha fanete 
 
 
 
 

- 6 ha teren arabil 
- 3 ha pasune 
- 50 ha faneata 

- 5 km drum satesc 
-5 poduri beton 
- 5 podete 
-20 ha teren arabil 
- 23 ha fanete 
 
 
 
 
 
 



Nesecret 

Nesecret 
156 din 268 

18. Raul Racova 12-01-78-
15 

18.1. GARCENI - 140 ha arabil - 100 ha arabil - 40 ha arabil 
18.2. PUNGESTI - 136 locuinte 

- 136 anexe gosp. 
- 11 ob. Soc.-ec. 
2,9 km DJ159 
- 3 km DC 113C 
- 3 poduri beton 
- 4 poduri tuburi 
- 305 ha arabil 
- 440 ha pasune 
- 3 poduri lemn 

- 136 locuinte 
- 136 anexe gosp. 
- 6 ob. Soc.-ec. 
- 0,5 km DJ159 
- 3 km DC 113C 
- 3 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 275 ha arabil 
- 400 ha pasune 
- 1 pod lemn 

- 2,4 km DJ 159 
- 30 ha arabil 
- 40 ha pasune 
- 5 ob. soc.-ec. 
- 3 poduri tuburi 
- 2 poduri lemn 
 

18.3. IVANESTI -21 locuinta 
-17 anexa gospod. 
-5 poduri beton 
-210 ha arabil 
-0,5 km DN 
-4 poduri lemn 
-3 ob. Soc. Ec. 
-58 ha pasune 
-4 poduri tuburi 
-1,9 km DC 

-1 locuinta 
-1 anexa gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,4 km DC 
-2 poduri beton 
-2 poduri lemn 
-180 ha arabil 
-40 ha pasune 
 

-20 locuinta 
-16 anexa gospod. 
-3 poduri beton 
-60,0 ha arabil 
-0,5 km DN 
-2 poduri lemn 
-2 ob. Soc. Ec. 
-18 ha pasune 
-4 poduri tuburi 
-1,5 km DC 

18.4. POIENESTI -115 locuinte 
-115 anexe gospod. 
-4 ob. Soc. Ec. 
-3,0 km DN 
-2,5 km DJ 
-3 poduri beton 
-15 podete 
-222 ha arabil 
-76 ha pasune 

-110 locuinte 
-110 anexe gospod. 
-4 ob. Soc. Ec. 
-3,0 km DN 
-1,0 km DJ 
-2 poduri beton 
-14 podete 
-165 ha arabil 
-70 ha pasune 

-5 locuinte 
-5 anexe gospod 
-1 pod beton 
-57 ha arabil 
-1 podet 
-1,5 km DJ 
-6 ha pasune 
 

18.5. LAZA - 12 locuinte 
- 12 anexe gospod. 
- 140 arabil 
- 110 ha pasune 
- 3 poduri beton 
- 3 poduri lemn 
- 1,3 km DJ 
- 2.5 km D.C. 
- 1 pod tuburi 

- 130 ha arabil 
- 110 ha pasune 

- 12 locuinte 
- 12 anexe gospod. 
- 10 arabil 
- 3 poduri beton 
- 3 poduri lemn 
- 1,3 km DJ 
- 2.5 km D.C. 
- 1 pod tuburi 
 

18.6. PUSCASI -84 locuinte  
-55 anexe gospod. 
-10 podete 
-1,7 km DC 
-2 ob. econom. 
-2,6 km DN 
-280 ha Arabil 
-100 ha faneata 
-150 ha pasune 

-40 locuinte  
-39 anexe gospod. 
-1 scoala 
-2 km DN 
-1 km DC 
-230 ha Arabil 
-110 ha pasune 

-44 locuinte  
-16 anexe gospod. 
-10 podete 
-0,7 km DC 
-1 ob. econom. 
-0,6 km DN 
-50 ha Arabil 
-100 ha faneata 
-40 ha pasune 

18.7. VASLUI -2 ob. economice 
-1 pod CF; 
-1 locuinte 
-3 anexe gospod. 
-30 ha teren agr. 
-0.5 km DN 
-0.5 km CF 
-1 pod din beton 

-2 ob. economice 
-1 pod CF; 
-1 locuinte 
-3 anexe gospod. 
-30 ha teren agr. 
-0.5 km DN 
-0.5 km CF 
-1 pod din beton 

 

 TOTAL RACOVA - 369 locuinte 
- 338 anexe gosp. 
- 22 ob. soc.-ec. 
-0.5 km CF 
-6,6 km DN 
-6,7 km DJ 

- 288 locuinte 
- 289 anexe gosp. 
- 14 ob. soc.-ec. 
-0.5 km CF 
-5,5 km DN 
- 1,5 km DJ 

-81 locuinte 
-49 anexa gospod. 
- 8 ob. soc.-ec. 
-1,1 km DN 
- 5,2 km DJ  
-4,7 km DC 



Nesecret 

Nesecret 
157 din 268 

- 9,1 km DC  
-1 pod CF 
- 15 poduri beton 
- 34 poduri tuburi 
- 10 poduri lemn 
- 1327 ha arabil 
- 834 ha pasune 
-100 ha faneata 

- 4,4 km DC  
-1 pod CF 
- 8 poduri beton 
- 15 poduri tuburi 
- 3 poduri lemn 
- 1110 ha arabil 
- 730 ha pasune 
 

-7 poduri beton 
-19 poduri tuburi 
-7 poduri lemn 
-217 ha arabil 
-104 ha pasune 
-100 ha faneata 
 
 

19. Raul Garceneanca-12-
01-78-15-01 

19.1. PUNGESTI - 250 ha arabil 
- 200 ha pasune 

- 250 ha arabil 
- 200 ha pasune 

 

19.2. GARCENI -6 locuinte 
-9 anexe gospod 
- 1.5 km DJ 
- 2 poduri beton 
- 12 ha pasune 

- 1.5 km DJ 
- 2 poduri beton 
- 12 ha pasune 
 

-6 locuinte 
-9 anexe gospod 

 TOTAL GARCENEANCA -6 locuinte 
-9 anexe gospod 
- 1.5 km DJ 
- 2 poduri beton 
- 250 ha arabil 
- 212 ha pasune 

- 1.5 km DJ 
- 2 poduri beton 
- 250 ha arabil 
- 212 ha pasune 

-6 locuinte 
-9 anexe gospod 

20. Raul Toporasti-12-01-
78-15-03 

20.1. PUNGESTI - 10 gospodarii 
- 10 anexe gosp. 
- 0,3 km DC  
- 2 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 2 poduri lemn 
- 30 ha arabil 

- 10 gospodarii 
- 10 anexe gosp. 
- 0,3 km DC  
- 2 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 2 poduri lemn 
- 30 ha arabil 

 

21 Raul Spia-12-01-78-15-
02 

21.1. PUNGESTI - 2 poduri lemn 
- 200 ha pasune 

- 2 poduri lemn 
- 200 ha pasune 

 

22. Raul Tulbure-12-01-78-
15-04 

22.1. IVANESTI -2 anexe gospod. 
-0,2 km DN 
-3 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-1 pod lemn 
-15 ha arabil 
-10 ha pasune 

-2 anexe gospod. 
-0,2 km DN 
-3 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-1 pod lemn 
-15 ha arabil 
-10 ha pasune 

 

23. Raul Cosesti-12-01-78-
15-05 

23.1. IVANESTI -0,3 km DC 
-2 poduri tuburi 
-30 ha arabil 

-0,3 km DC 
-2 poduri tuburi 
-30 ha arabil 

 

24. Raul Harsova-12-01-
78-15-06 

24.1. DELESTI -25 locuinte 
-20 anexe gospod. 
-4  podete 
-60 ha teren arabil 
-25 ha pasune 
-18 ha faneata 

-25 locuinte 
-20 anexe gospod. 
-4 podete 
-60 ha teren arabil 
-25 ha pasune 
-18 ha faneata 

 

24.2. LAZA - 0.1 km drum satesc 
- 1 pod beton 
- 1 pod tuburi 
- 2 poduri lemn 
- 10 ha teren arabil 

- 1 pod beton 
- 2 poduri lemn 
- 10 ha teren arabil 
- 100 ha faneata 

- 0.1 km drum sat. 
- 1 pod tuburi 
 



Nesecret 

Nesecret 
158 din 268 

 TOTAL HARSOVA -25 locuinte 
-20 anexe gospod. 
- 0.1 km drum satesc 
- 1 pod beton 
- 5 poduri tuburi 
- 2 poduri lemn 
-70 ha teren arabil 
-25 ha pasune 
-118 ha faneata 

-25 locuinte 
-20 anexe gospod. 
- 1 pod beton 
- 4 poduri tuburi 
- 2 poduri lemn 
-70 ha teren arabil 
-25 ha pasune 
-118 ha faneata 

- 0.1 km dr. sat. 
- 1 pod tuburi 
 

 
 

0 1 2 3 4 
25. Raul Vaslui-12-01-78-16    

25.1 CODAESTI -5 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-1 ob.social 
-2 poduri lemn 
-2 poduri beton 
-110,1 ha  arabil 
-105 ha  pasune 

-1 ob.social 
-110 ha arabil 
-55 ha pasune 

-5 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-2 poduri lemn 
-2 poduri beton 
-0,10 ha  arabil 
-50 ha  pasune 

25.2. SOLESTI -36 locuinte 
-36anexe gospod 
-10 ob. Soc. Econ. 
-1 pod tuburi 
-5,0 km DN 
-4,0 ha arabil 
-5,0 ha faneata 
-4 km LEA 20KV 

-24 locuinte 
-24 anexe gospod. 
-4,0 km DN 
-4 km LEA 20KV 

-12 locuinte 
-12 anexe gosp. 
-10 ob.soc. econ. 
-1 pod tuburi 
-1,0 km DN 
-4,0 ha arabil 
-5,0 ha faneata 

25.3. VALENI - 150 locuinte 
- 76 anexe gospod. 
- 10 ha teren arabil 
- 160 ha pasune 
- 1 ob. soc.-ec. 
- 2 poduri beton 
- 2 podete tuburi 

- 140 locuinte 
- 72 anexe gospod. 
- 10 ha teren arabil 
- 160 ha pasune 
 

- 10 locuinte 
- 4 anexe gosp. 
- 1 ob. soc.-ec. 
- 2 poduri beton 
- 2 podete tuburi 

25.4. MUNTENI DE SUS -18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-1,0 km DJ 
-32 ha arabil 
-46 ha pasune 
-2 ob. Soc. Ec. 
-0,5 km DN 

-18 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-0,5 km DJ 
-32 ha arabil 
-46 ha pasune 
-2 ob. Soc. Ec. 
-0,5 km DN 

-0,5 km DJ  

25.5. VASLUI -1 locuinta 
-3 anexe 
-350 ha teren agr. 
-1 km DN 
-0.5 km drum 
modernizat 
-1 pod din lemn 

-1 locuinta 
-3 anexe 
-350 ha teren agr. 
-1 km DN 
-0.5 km drum 
modernizat 
-1 pod din lemn 

 

25.6. MUNTENI DE JOS -68 locuinte 
-53 anexe gospod. 
-0,7 km DN 
-4 poduri beton 
-4 podete tuburi 
-8 ob. Soc. Ec. 
-0,6 km DJ 
-110 ha arabil 
-50 ha pasune 
-0,6 km DC 

-5 locuinte 
-5 anexe gospod 

-63 locuinte 
-48 anexe gosp. 
-0,7 km DN 
-4 poduri beton 
-4 podete tuburi 
-8 ob. Soc. Ec. 
-0,6 km DJ 
-110 ha arabil 
-50 ha pasune 
-0,6 km DC 

25.7. LIPOVAT - 100 ha pasune - 100 ha pasune 
 
 

 



Nesecret 

Nesecret 
159 din 268 

0 1 2 3 4 
25.8. DELENI -3,0 km CF 

-0,6 -km DJ 
-1 pod beton 
-100 ha arabil 
-108 ha padure 

-3,0 km CF 
-0,6 -km DJ 
-1 pod beton 
-100 ha arabil 
-108 ha padure 

 

 TOTAL VASLUI -278 locuinte 
-192 anexe gospod. 
-22 ob. Soc. Ec. 
-3,0 km CF 
-7,2 km DN 
-2,2 km DJ 
-0,6 km DC 
-0.5 km dr. modern. 
-11 poduri beton 
-7 poduri tuburi 
-3 poduri lemn 
-716,1 ha  arabil 

-188 locuinte 
-122 anexe gospod. 
-3 ob. Soc. Ec. 
-3,0 km CF 
-5,5 km DN 
-1,1 km DJ 
-0.5 km drum modern. 
-3 poduri beton 
-1 pod din lemn 
- 602 ha teren arabil 
- 361 ha pasune 
-4 km LEA 20KV 

-90 locuinte 
-70 anexe gosp. 
-19 ob.soc. econ. 
-1,7 km DN 
-1,1 km DJ 
-0,6 km DC 
-8 poduri beton 
- 7 podete tuburi 
-2 poduri lemn 
-114,1 ha  arabil 
-100 ha  pasune 
-5,0 ha faneata 

 TOTAL VASLUI -461 ha  pasune 
-5,0 ha faneata 
-4 km LEA 20KV 
-108 ha padure 

-108 ha padure 
 
 

 

26. Raul Rediu-12-01-78-16-05-03 
26.1. TACUTA -14 locuinte 

-9 anexe gospod. 
-0,3 km DC 
-3 poduri de beton 
-1 podet tuburi 
-0,65 ha  arabil 
-6 ha pasune 
-49 ha fanete 

-14 locuinte 
-9 anexe gospod. 
-0,3 km DC 
-2 poduri de beton 
-1 podet tuburi 
-0,65 ha  arabil 
-6 ha pasune 
-49 ha fanete 

-1 pod de beton 

26.2. CODAESTI -5 locuinte 
-5 anexe gospod. 
-1,0 km DJ 
-4 poduri lemn 
-2 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-10 ha arabil 
-30 ha pasune 
-150 ha faneata 

-5 locuinte 
-5 anexe gospod. 
-1,0 km DJ 
-4 poduri lemn 
-2 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-10 ha arabil 
-30 ha pasune 
-150 ha faneata 

 

 TOTAL REDIU -19 locuinte 
-14 anexe gospod. 
-1,0 km DJ 
-0,3 km DC 
-5 poduri de beton 
-3 podete tuburi 
-4 poduri lemn 
-10,65 ha  arabil 
-36 ha pasune 
-199 ha fanete 

-19 locuinte 
-14 anexe gospod. 
-1,0 km DJ 
-0,3 km DC 
-4 poduri de beton 
-3 podete tuburi 
-4 poduri lemn 
-10,65 ha  arabil 
-36 ha pasune 
-199 ha fanete 

-1 pod de beton 

27 Raul Dumasca-12-01-78-16-05-03-03 
27.1 TACUTA -4 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-0,2 km DC 
-1 podet beton 
-3 podete tuburi 
-1 podet lemn 
-11 ha teren arabil 
-8 ha pasune 

-0,1 DC 
-1 podet beton 
-2 podete tuburi 
-1 podet lemn 
-6 ha teren arabil 

-4 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-0,1 km DC 
-1 podet tuburi 
-5 ha teren arabil 
-8 ha pasune 

27.2 CODAESTI -20 ha faneata -20 ha faneata  
 TOTAL DUMASCA -4 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-0,2 km DC 

-0,1 DC 
-1 podet beton 
-2 podete tuburi 

-4 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-0,1 km DC 



Nesecret 

Nesecret 
160 din 268 

 
 
 

29 Raul Valea Larga-12-01-78-16-05-03-03-01 
29.1 TACUTA -1 pod de beton 

-20 ha teren arabil 
-30 ha fanete 

-1 pod de beton 
-20 ha teren arabil 
-30 ha fanete 

 

30 Raul Dobrovat-12-01-78-16-05 
30.1 CODAESTI -18 locuinte 

-19 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-4 poduri lemn 
-210 arabil 
-150 faneata 
-30 pasune 

-18 locuinte 
-19 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-4 poduri lemn 
-210 arabil 
-150 faneata 
-30 pasune 

 

31 Raul Lunca-12-01-78-16-06 
31.1. DANESTI -6 Locuinte 

-6 anexe gospod. 
-0,1 km DJ 
-1 pod beton 
-2 podete beton 
-10 ha arabil 
-3,5 ha pasune 
-0,2 km DC 

-6 Locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,1 km DJ 
-1 pod beton 
-6 ha arabil 
 

-2 podete beton 
-4 ha arabil 
-3,5 ha pasune 
-0,2 km DC 

31.2. CODAESTI -2 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1 pod lemn 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

-2 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1 pod lemn 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

 

31.3. SOLESTI -11 locuinte 
-11 anexe gospod 
-1 pod tuburi 
-2,0 km DC 
-2,0 ha pasune 

-11 locuinte 
-11 anexe gospod 
-1 pod tuburi 
-2,0 km DC 
-2,0 ha pasune 

 

 TOTAL LUNCA -19 Locuinte 
-19 anexe gospod. 
-0,1 km DJ 
-2,2 km DC 
-2 poduri beton 
-2 podete beton 
-1 pod tuburi 
-1 pod lemn 
-20 ha arabil 
-15,5 ha pasune 

-19 Locuinte 
-19 anexe gospod. 
-0,1 km DJ 
-2,0 km DC 
-2 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-1 pod lemn 
-16 ha arabil 
-12 ha pasune 

-0,2 km DC 
-2 podete beton 
-4 ha arabil 
-3,5 ha pasune 
 

32 Raul Rac-12-01-78-16-07 
32.1. MICLESTI -16 locuinte 

-12 anexe gospod. 
-1 km DJ 
-2,0 km DC 
-4 poduri beton 
-50 ha arabil 
-32 ha pasune 

-8 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-1,0 km DC 
-2 poduri beton 
-25 ha arabil 
-10 ha pasune 

-8 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-2 poduri beton 
-25 ha arabil 
-22 ha pasune 
-1,0 km DC 

-1 podet beton 
-3 podete tuburi 
-1 podet lemn 
-11 ha teren arabil 
-8 ha pasune 
-20 ha faneata 

-1 podet lemn 
-6 ha teren arabil 
-20 ha faneata 

-1 podet tuburi 
-5 ha teren arabil 
-8 ha pasune 

28 Raul Recea-12-01-78-16-05-03-03-02 
28.1 TACUTA -8 locuinte 

-8 anexe gospod 
-1 km DC 
-2 podete tuburi 
-10 ha teren arabil 
-16 ha pasune 

-2 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1 podet tuburi 
-12 ha pasune 

-6 locuinte 
-6 anexe gospod 
-1 km DC 
-1 podet tuburi 
-10 ha teren arabil 
-4 ha pasune 



Nesecret 

Nesecret 
161 din 268 

32.2. SOLESTI -5 locuinte 
-5 anexe gospod 
-1 pod tuburi 
-1 pod beton 
-1,0 km DN 
-5,0 ha arabil 

-5 locuinte 
-5 anexe gospod 
-1 pod tuburi 
-1 pod beton 
-1,0 km DN 
-5,0 ha arabil 

 

 TOTAL RAC -21 locuinte 
-17 anexe gospod. 
-1,0 km DN 
-1 km DJ 
-2,0 km DC 
-5 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-55 ha arabil 
-32 ha pasune 

-13 locuinte 
-11 anexe gospod. 
-1,0 km DN 
-0,5 km DJ 
-1,0 km DC 
-3 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-30 ha arabil 
-10 ha pasune 

-8 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-1,0 km DC 
-2 poduri beton 
-25 ha arabil 
-22 ha pasune 

 
33. Raul Ferestilor-12-01-78-16-09 

33.1. DANESTI -12 Locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,4 km DJ 
-0,1 km DC 
-3 poduri beton 
-20 ha arabil 
-16 ha pasune 

-12 Locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-0,1 km DC 
-3 poduri beton 
-16 ha arabil 
-16 ha pasune 

-0,2 km DJ 
-1 podet tuburi 
-4 ha arabil 

33.2. FERESTI -10 ha arabil 
-45 ha pasune 

-10 ha arabil 
-45 ha pasune  

 

33.3. VALENI - 12 locuinte 
- 5 anexe gospod. 
- 5 ha teren arabil 
- 1 podet tuburi 

- 12 locuinte 
- 5 anexe gospod. 
- 5 ha teren arabil 
- 1 podet tuburi 

 

 TOTAL FERESTILOR -24 Locuinte 
-11 anexe gospod. 
-0,4 km DJ 
-0,1 km DC 
-3 poduri beton 
- 2 podete tuburi 
-35 ha arabil 
-61 ha pasune 

-24 Locuinte 
-11 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-0,1 km DC 
-3 poduri beton 
-1 podet tuburi 
-31 ha arabil 
-61 ha pasune 

-0,2 km DJ 
-1 podet tuburi 
-4 ha arabil 

34 Raul Sarata-12-01-78-16-09.01 
34.1 FERESTI -3 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-10 ha arabil 
-15 ha pasune 

-3 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-10 ha arabil 
-15 ha pasune 

 

35. Raul Delea-12-01-78-16-10 
35.1. ZAPODENI - 1,5 km DC 

- 2 poduri beton 
- 7 ha agricol 
- 28 ha fanete 

- 1,5 km DC 
- 2 poduri beton 
- 7 ha agricol 
- 28 ha fanete 

 

35.2. VASLUI -12 ob. sociale; 
-1 pod CF; 
-5 locuinte 
-15 anexe gospod. 
-170 ha teren agr. 
-0.5 km DN; 
-1,5 km dr.modern. 
-3 poduri beton; 
-12 podete tuburi 

-12 ob. sociale; 
-1 pod CF; 
-5 locuinte 
-15 anexe gospod. 
-170 ha teren agr. 
-0.5 km DN; 
-1,5 km dr. modernizat; 
-3 poduri beton; 
-12 podete tuburi 

 

 TOTAL DELEA -5 locuinte 
-15 anexe gospod. 
-12 ob. sociale 
-0.5 km DN 
- 1,5 km DC 
-1,5 km drum 

-5 locuinte 
-15 anexe gospod. 
-12 ob. sociale 
-0.5 km DN 
- 1,5 km DC 
-1,5 km drum 

 



Nesecret 

Nesecret 
162 din 268 

modernizat 
-1 pod CF 
- 5 poduri beton 
-12 podete tuburi 
- 177 ha arabil 
- 28 ha fanete 

modernizat 
-1 pod CF 
- 5 poduri beton 
-12 podete tuburi 
- 177 ha agricol 
- 28 ha fanete 

 
36. Raul Muntenilor-12-01-78-16-10 

36.1. ZAPODENI - 1 ob. soc. – ec. 
- 1 km DC 
- 3 poduri beton 
- 10 ha arabil 
- 16 ha pasuni 
- 8 ha fanete 

- 1 ob. soc. – ec. 
- 1 km DC 
- 3 poduri beton 
- 10 ha arabil 
- 16 ha pasuni 
- 8 ha fanete 

 

36.2. MUNTENI DE SUS -1 ob. Soc. Ec. 
-1 pod beton 
-1,5 km DC 

-1 ob. Soc. Ec. 
-1 pod beton 
-1,5 km DC 

 

 TOTAL MUNTENILOR - 2 ob. soc. – ec. 
- 2,5 km DC 
- 4 poduri beton 
- 10 ha arabil 
- 16 ha pasuni 
- 8 ha fanete 

- 2 ob. soc. – ec. 
- 2,5 km DC 
- 4 poduri beton 
- 10 ha arabil 
- 16 ha pasuni 
- 8 ha fanete 

 

37 Raul Chitoc-12-01-78-14-b 
37.1 LIPOVAT -43 locuinte 

-30 anexe gopod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,3 km DJ 
-9 poduri beton 
-105 ha arabil 
-30 ha pasune 

-8 locuinte 
-5 anexe gopod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,3 km DJ 
-4 poduri beton 
-75 ha arabil 
-20 ha pasune 

-35 locuinte 
-25 anexe gopod. 
-5 poduri beton 
-30 ha arabil 
-10 ha pasune 
 

38 Raul Crasna-12-01-78-19 
38.1. BUNESTI AVERESTI -0,2 km DJ 

-0,6 km DC 
-1 podet tuburi 
-3 poduri beton 
-15 ha arabil 
-52 ha pasune 
-0,4 km Dr exploat 

-0,2 km DJ 
-0,1 km DC 
-1 podet tuburi 
-2 poduri beton 
-50 ha pasune 

-0,5 km DC 
-0,4 km Dr xploit 
-1 pod beton 
-15 ha arabil 
-2 ha pasune 

38.2. TATARANI -7 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-55 ha arabil 
-130 ha pasune 
-2 podete tuburi 
-1 ob. Soc.ec. 
-1 km DJ 
-3,3 km DC 
-3 poduri beton 
-1 pod lemn 

-7 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-55 ha arabil 
-130 ha pasune 
-3,0 km DC 
-3 poduri beton 
-1 pod lemn 

-2 podete tuburi 
-1 ob. Soc.ec. 
-1 km DJ 
-0,3 DC 

38.3. OLTENESTI - 42 locuinte 
- 67 anexe gospod. 
- 15 ha pasune 
- 1 pod beton 
- 1 pod lemn 
- 1 pod tuburi 
-1 ob. Soc.ec. 
-1 km DJ 

- 42 locuinte 
- 67 anexe gospod. 
- 15 ha pasune 
- 1 pod beton 
- 1 pod lemn 
- 1 pod tuburi 

-1 ob. Soc.ec. 
-1 km DJ 

38.4. ALBESTI -2 km DN 
-2 km CF 
-1 pod beton 
-1 pod CF 
-480 ha arabil 

-2 km DN 
-2 km CF 
-1 pod beton 
-1 pod CF 
-480 ha arabil 

 



Nesecret 

Nesecret 
163 din 268 

 TOTAL CRASNA -49 locuinte 
-77 anexe gospod. 
-2 ob. Soc.ec. 
-2 km CF 
-2 km DN 
-2,2 km DJ 

  -3,9 km DC 
-0,4 km Dr exploat 
-1 pod CF 
-8 poduri beton 
-4 podete tuburi 
- 2 poduri lemn 
-550 ha arabil 
-197 ha pasune 

-49 locuinte 
-77 anexe gospod. 
-2 km CF 
-2 km DN 
-0,2 km DJ 
-3,1 km DC 
-1 pod CF 
-7 poduri beton 
- 2 poduri tuburi 
- 2 poduri lemn 
-535 ha arabil 
-195 ha pasune 
 

-2 ob. Soc.ec. 
-2 km DJ 
-0,8 km DC 
-0,4 km Dr xploit 
-1 pod beton 
-2 podete tuburi 
-15 ha arabil 
-2 ha pasune 
 

39. Raul Cetatuia-12-01-78-19-01 
39.1 BUNESTI AVERESTI -16 locuinte 

-16 anexe gospod. 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-15 ha pasune 

-16 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 
-15 ha pasune 

 

40 Raul Hrusca-12-01-78-19-02 
40.1 BUNESTI AVERESTI -4 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-0,1 km dr satesc 
-2 poduri beton 
-1 podet tuburi 
-20 ha arabil 

-4 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-0,1 km dr satesc 
-2 poduri beton 
-1 podet tuburi 
-20 ha arabil 

 

41 Raul Ganesti-12-01-78-19-03 
41.1 BUNESTI AVERESTI -4 baraje 

-13 locuinte 
-13 anexe gospod. 
-1 podet tuburi 
-0,3 km dr satesc 
-20 ha arabil 

-3 baraje -13 locuinte 
-13 anexe gospod. 
-1 podet tuburi 
-0,3 km dr satesc 
-20 ha arabil 
-1 baraj 

41.2 BOTESTI -4 locuinte  
-5 anexe gospod. 
-7 ha arabil  

-4 locuinte  
-5 anexe gospod. 
-7 ha arabil  

 

 TOTAL GANESTI -17 locuinte 
-18 anexe gospod. 
-0,3 km dr satesc 
-1 podet tuburi 
-27 ha arabil 
-4 baraje 

-4 locuinte  
-5 anexe gospod. 
-7 ha arabil  
-3 baraje 
 
 
 
 

-13 locuinte 
-13 anexe gospod. 
-0,3 km dr satesc 
-1 podet tuburi 
-20 ha arabil 
-1 baraj 

42 Raul Gugu-12-01-78-19-04-01 
42.1 BOTESTI -13 locuinte  

-14 anexe gospod. 
-5 ha arabil 

-4 locuinte  
-4 anexe gospod. 
-5 ha arabil 

-9 locuinte  
-10 anexe gospod. 
 

43 Raul Blagesti-12-01-78-19-04 
43.1 BOTESTI -5 locuinte  

-7 anexe gospod. 
-20 ha arabil 
-15 ha pasune 

-2 locuinte  
-4 anexe gospod. 
-20 ha arabil 
-15 ha pasune 

-3 locuinte  
-3 anexe gospod. 
 

43.2 TATARANI -1 pod beton 
-20 ha arabil 
-33 ha  faneata 
-7 poduri tuburi 
-0,5 km DJ 

-4 podete tuburi 
-12 ha arabil 
-15 ha faneata 

-1 pod beton 
-8 ha arabil 
-18 ha  faneata 
-3 poduri tuburi 
-0,5 km DJ 

 TOTAL BLAGESTI -5 locuinte  
-7 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-1 pod beton 

-2 locuinte  
-4 anexe gospod. 
-4 podete tuburi 
-32 ha arabil 

-3 locuinte  
-3 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-1 pod beton 



Nesecret 

Nesecret 
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-7 poduri tuburi 
-40 ha arabil 
-15 ha pasune 
-33 ha  faneata 

-15 ha pasune 
-15 ha faneata 

-3 poduri tuburi 
-8 ha arabil 
-18 ha  faneata 
 

 
44 Raul Baltati-12-01-78-19-05 

44.1 TATARANI -3 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1 ob. Soc.ec. 
-1,0 km DC 
-6 poduri beton 
-1 podet tuburi 
-12 ha arabil 
-15 ha pasune 

-3 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1 ob. Soc.ec. 
-1,0 km DC 
-6 poduri beton 
-12 ha arabil 
-15 ha pasune 
 

-1 podet tuburi 

45. Raul Burghina-12-01-78-19-06 
45.1. SOLESTI -2 poduri lemn 

-1,0 km Dr satesc 
-3,0 ha arabil 
-3,0 ha Ps+Fn 

-2 poduri lemn 
-1,0 km Dr satesc 
-3,0 ha arabil 
-3,0 ha Ps+Fn 

 
 
 
 

45.2. TANACU -4 locuinta 
-4 anexa gospod. 
-11 ha arabil 
-81 ha faneata 
-4,0 km DC 
-1 pod beton 
-7 podete beton 

-2,0 km DC 
-6 podete beton 
-60 ha faneata 

-4 locuinta 
-4 anexa gospod. 
-11 ha arabil 
-21 ha faneata 
-2,0 km DC 
-1 pod beton 
-1 podet beton 

 TOTAL BURGHINA -4 locuinta 
-4 anexa gospod. 
-4,0 km DC 
-1,0 km Dr satesc 
-1 pod beton 
-7 podete beton 
-2 poduri lemn 
-14 ha arabil 
-84 ha faneata 

-2,0 km DC 
-1,0 km Dr satesc 
-6 podete beton 
-2 poduri lemn 
-3,0 ha arabil 
-63,0 ha faneata 
 

-4 locuinta 
-4 anexa gospod. 
-2,0 km DC 
-1 pod beton 
-1 podet beton 
-11 ha arabil 
-21 ha faneata 
 

46. Raul Lohan-12-01-78-19-07 
46.1. DUDA EPURENI - 8 locuinte 

- 8 anexe gospod. 
- 25 ha pasune 
-0,5 km DJ 

- 25 ha pasune 
-0,5 km DJ 

- 8 locuinte 
- 8 anexe gospod. 

46.2. CRETESTI -20 locuinte 
-27 anexe gospod. 
-27 ha arabil 
-26 ha  pasune 
-3,5 km CF 
-3 poduri tuburi 
-0,2 km DC 
-2 poduri beton 

-3 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-13 ha arabil 
-3,25 km CF 
-24 ha  pasune 

-17 locuinte 
-21 anexe gospod. 
-14 ha arabil 
-2 ha  pasune 
-0,25 km CF 
-3 poduri tuburi 
-0,2 km DC 

46.3. OLTENESTI - 4 km CF 
- 15 ha teren arabil 
- 2,0 km DE 581 
- 6,0 km CF 
- 30 ha teren arabil 
- 26 locuinte 
- 23 anexe gospod. 
- 2,0 km DE 581 
- 6,0 km CF 
- 40 ha teren arabil 

- 4 km CF 
- 15 ha teren arabil 
- 2,0 km DE 581 
- 4,0 km CF 
- 20 ha teren arabil 
- 26 locuinte 
- 23 anexe gospod. 
- 2,0 km DE 581 
- 6,0 km CF 
- 40 ha teren arabil 

- 10 ha teren arabil 
- 2,0 km CF 



Nesecret 

Nesecret 
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 TOTAL LOHAN - 54 locuinte 
- 58 anexe gospod. 
-19,5 km CF 
- 4,0 km DE 581 
-0,5 km DJ 
-0,2 km DC 
-2 poduri beton 
-3 poduri tuburi 
-112 ha arabil 
-51 ha  pasune 

-29 locuinte 
-29 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-17,25 km CF 
- 4,0 km DE 581 
-0,5 km DJ 
- 88 ha teren arabil 
-49 ha  pasune 

- 25 locuinte 
- 29 anexe gospod. 
- 2,25 km CF 
-0,2 km DC 
-3 poduri tuburi 
-24 ha arabil 
-2 ha  pasune 

 
47 Raul Albesti-12-01-78-20 

47.1 ALBESTI -10 locuinte 
-5 anexe gospod 
-6 km DC 
-0,3 km Dr. Exp. 
-5 poduri beton 
-1 pod tuburi 

-2 km DC 
-0,3 km Dr. Exp. 
-1 pod beton 
-1 pod tuburi 
-8 ha arabil 
-25 ha pasune 

-10 locuinte 
-5 anexe gospod 
-4 km DC 
-4 poduri beton 
-1 pod lemn 
-16 ha arabil 

  -1 pod lemn 
-24 ha arabil 
-30 ha pasune 

 -5 ha pasune 
 

48. Raul Ghilahoi-12-01-78-21 
48.1. DELENI -10 ha pasune -10 ha pasune  
48.2. COSTESTI -63 locuinte 

-91 anexe gospod. 
-0,6 km DJ 
-4 poduri beton 
-82 ha arabil 
-5 ha pasune 

-34 locuinte 
-34 anexe gospod. 
-0,6 km DJ 
-3 poduri beton 
-70 ha arabil 
-5 ha pasune 

-29 locuinte 
-57 anexe gospod. 
-1 pod beton 
-12 ha arabil 

 TOTAL GHILAHOI -63 locuinte 
-91 anexe gospod. 
-0,6 km DJ 
-4 poduri beton 
-82 ha arabil 
-15 ha pasune 

-34 locuinte 
-34 anexe gospod. 
-0,6 km DJ 
-3 poduri beton 
-70 ha arabil 
-15 ha pasune 

-29 locuinte 
-57 anexe gospod. 
-1 pod beton 
-12 ha arabil 

49. Raul Idriciu-12-01-78-22 
49.1. ROSIESTI -23 locuinte 

-19 anexe gospod 
-1,3 km DJ  
-0,4 km DC 
-9 poduri beton 
-4 podete beton 
-1 pod tuburi 
-6 poduri lemn 
-55 ha teren arabil 
-22 ha pasune 

-17 locuinte 
-13 anexe gospod 
-0,3 km DJ  
-0,2 km DC 
-6 poduri beton 
-1 pod lemn  
-15 ha teren arabil 
-11 ha pasune 
 

-6 locuinte 
-6 anexe gospod 
-1 km DJ  
-0,2 km DC 
-3 poduri beton 
-4 podete beton 
-1 pod tuburi 
-5 poduri lemn 
-40 ha teren arabil 
-11 ha pasune 

50 Raul Chitcani-12-01-78-23 
50.1 COSTESTI -32 locuinte 

-31 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-12 ha pasune 
-16 ha arabil 

-32 locuinte 
-31 anexe gospod. 
-2 poduri beton 
-12 ha pasune 
-16 ha arabil 

 

50.2 BANCA - 1 pod beton 
- 2 podete 
- 0,8 km DN 24 
- 25 ha arabil 

- 1 pod beton 
- 2 podete 
- 0,8 km DN 24 
- 25 ha arabil 

 

 TOTAL CHITCANI -32 locuinte 
-31 anexe gospod. 
- 0,8 km DN 24 
-3 poduri beton 
- 2 podete beton 
-41 ha arabil 
-12 ha pasune 

-32 locuinte 
-31 anexe gospod. 
- 0,8 km DN 24 
-3 poduri beton 
- 2 podete beton 
-41 ha arabil 
-12 ha pasune 

 



Nesecret 

Nesecret 
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51 Raul Mitoc-12-01-78-25 
51.1 BANCA - 12 locuinte 

- 20 anexe gospod. 
- 2 km DC 
- 2 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 50 ha arabil 

- 12 locuinte 
- 20 anexe gospod. 
- 2 km DC 
- 2 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 50 ha arabil 

 

52 Raul Petrisoara-12-01-78-26 
52.1 BANCA - 34 locuinte 

- 46 anexe gospod. 
- 1 ob. soc.- ec. 
- 0,5 km DJ  
- 2 poduri tuburi 
- 78 ha arabil 
- 45 ha pasune 

- 20 locuinte 
- 30 anexe gospod. 
- 0,5 km DJ 
- 38 ha arabil 
- 10 ha pasune 
 

- 14 locuinte 
- 16 anexe gospod. 
- 1 ob. soc.- ec. 
- 40 ha arabil 
- 35 ha pasune 
- 2 poduri tuburi 

53 Raul Banca-12-01-78-26-a 
53.1 BANCA - 21 locuinte 

- 26 anexe gospod. 
- 1 ob. soc.- ec. 
- 1 pod tuburi 
- 75 ha arabil 
- 30 ha pasune 

- 21 locuinte 
- 26 anexe gospod. 
- 1 ob. soc.- ec. 
- 1 pod tuburi 
- 75 ha arabil 
- 30 ha pasune 

 

54 Raul Horoiata-12-01-78-27 
54.1. LIPOVAT -15 locuinte 

-11 anexe gopod. 
-13 ha arabil 
-18 ha pasune 

-15 locuinte 
-11 anexe gopod. 
-13 ha arabil 
-18 ha pasune 

 

54.2. BOGDANESTI - 14 locuinte 
- 17 anexe gospod. 
- 4 stalpi L.E.A. 
- 2.0 km DC 
- 1 pod beton 
- 5 poduri tuburi 
- 3 poduri lemn 
- 14 ha teren arabil 
-96 ha pasune 

- 3 poduri tuburi 
- 5 ha teren arabil 
- 80 ha pasune 
 

- 14 locuinte 
- 17 anexe gospod. 
- 4 stalpi L.E.A. 
- 2.0 km DC 
- 1 pod beton 
- 2 poduri tuburi 
- 3 poduri lemn 
- 9 ha teren arabil 
-16 ha pasune 

 TOTAL HOROIATA -29 locuinte 
-28 anexe gopod. 
- 2.0 km DC 
- 1 pod beton 
- 5 poduri tuburi 
- 3 poduri lemn 
-27 ha arabil 
-114 ha pasune 
- 4 stalpi L.E.A. 

-15 locuinte 
-11 anexe gopod. 
- 3 poduri tuburi 
-18 ha arabil 
-98 ha pasune 
 

- 14 locuinte 
- 17 anexe gospod. 
- 2.0 km DC 
- 1 pod beton 
- 2 poduri tuburi 
- 3 poduri lemn 
- 9 ha teren arabil 
-16 ha pasune 
- 4 stalpi L.E.A. 

55. Raul Bogdanesti-12-01-78-27-01 
55.1. BOGDANESTI -6 locuinte 

-6 anexe gosp. 
- 1 ob. soc.-ec. 
- 0.2 km DJ  
- 5.0 km Dr. Expl 
- 1 pod beton 
- 2 poduri tuburi 
- 1 pod lemn 
- 10 ha teren arabil 
- 10 ha pasune 
- 20 ha plant. plop 

- 5.0 km Dr. Expl 
- 1 pod tuburi 
- 1 pod lemn 
- 10 ha teren arabil 
- 10 ha pasune 
- 20 ha plant. plop 

- 6 locuinte 
-6 anexe gosp. 
- 1 ob. soc.-ec. 
- 0.2 km DJ  
- 1 pod beton 
- 1 pod tuburi 
 

56 Raul Zorleni-12-01-78-28 
56.1 ZORLENI - 138 locuinte 

- 101 anexe gospod. 
- 1,5 km DN 24 A 
- 0,4 km DC 
- 1 pod beton 

- 94 locuinte 
- 79 anexe gospod. 
- 1,0 km DN 24 A 
- 0,4 km DC 
- 1 pod beton 

- 44 locuinte 
- 22 anexe gospod 
- 0,5 km DN 
- 5 ha arabil 



Nesecret 

Nesecret 
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- 4 poduri tuburi 
- 31 ha arabil 
- 20 ha pasune 

- 4 poduri tuburi 
- 26 ha arabil 
- 20 ha pasune 

57 Raul Simila-12-01-78-29 
57.1.  ALEXANDRU VLAHUTA -164 locuinte 

-188 anexe gospod. 
-159 ha pasune 
-176 ha arabil 
- 18 poduri beton 
-3 ob. social-ec. 
- 9,7 km DJ. 
- 0.3 km DC 
- 1 pod lemn 
- 3 podete tuburi 

-148 locuinte 
-167 anexe gospod. 
-139 ha pasune 
-149 ha arabil 
- 7 poduri beton 
-1 ob. social-ec. 
- 5 km DJ. 
 - 0.3 km DC 
 

- 16 locuinte 
- 21 anexe gospod. 
- 4,7 km D.J. 
 - 11 poduri beton 
- 27 ha teren arabil 
- 2 ob. Soc.-ec.          
- 1 pod lemn 
- 20 ha pasune 
- 3 podete tuburi 
 

57.2. BACANI -27 locuinta 
-38 anexa gospod. 
-0,9 km DJ 
-1,1 km Dr satesc 
-4 poduri beton 
-73 ha arabil 
-2 ob. Soc. Ec. 
-77 ha pasune 

-11 locuinte 
-20 anexa gospod. 
-0,3 km Dr satesc 
-1 pod beton 
-58 ha arabil 
-77 ha pasune 
 

-16 locuinta 
-18 anexa gospod. 
-0,9 km DJ 
-0,8 km Dr satesc 
-3 poduri beton 
-15 ha arabil 
-2 ob. Soc. Ec. 
 

57.3. ZORLENI - 1 locuinta 
- 1 anaxa gospod. 

- 1 locuinta 
- 1 anexa gospod. 

 

57.4 BARLAD - 7obiective social-
ec. 
- 2,2 km DE 581  
- 1 pod beton 
- 60 ha teren arabil 
-SC Rulmenti SA 
-2 Blocuri locuinte 
(SC Rulmenti SA) 
-Sere Barlad 
-1 Strand 

- 7obiective social-ec. 
- 2,2 km DE 581  
- 1 pod beton 
- 60 ha teren arabil 
-SC Rulmenti SA 
-2 Blocuri locuinte 
(SC Rulmenti SA) 
-Sere Barlad 
-1 Strand 

 

 TOTAL SIMILA -192 locuinte 
-227 anexe gospod. 
-17 ob. social-ec. 
- 2,2 km DE 581  
- 10,6 km DJ. 
- 0.3 km DC 
-1,1 km Dr satesc 
- 23 poduri beton 
- 3 podete tuburi 
- 1 pod lemn 
-309 ha arabil 
-236 ha pasune 

-160 locuinte 
-188 anexe gospod. 
- 13 obiective social-ec. 
- 2,2 km DE 581  
- 5 km DJ. 
- 0.3 km DC 
-0,3 km Dr satesc 
-9 poduri beton 
-257 ha arabil 
-216 ha pasune 
 

- 32 locuinte 
- 39 anexe gospod. 
- 4 ob. Soc.-ec.          
- 5,6 km D.J. 
 -0,8 km Dr satesc 
- 14 poduri beton 
- 3 podete tuburi 
- 1 pod lemn 
- 42 ha teren 
arabil 
- 20 ha pasune 
 

58. Raul Bogdana-12-01-78-29-03 
58.1. BOGDANA -23 Locuinte 

-15 anexe gospod. 
-0,7 km DJ 
-2,2 km DC 
-3 poduri beton 
-5 poduri  tuburi 
-388 ha arabil 
-109 ha pasune 

-2 Locuinte 
-1 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-0,2 km DC 
-2 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-320 ha arabil 
-80 ha pasune 

-21 Locuinte 
-14 anexe gospod. 
-0,5 km DJ 
-2,0 km DC 
-1 pod beton 
-4 poduri tuburi 
-68 ha arabil 
-29 ha pasune 

58.2. BOGDANITA -33 locuinte 
-44 anexe gospod. 
-30 ha arabil 
-10 ha pasune 
-0,6 km DJ 

-33 locuinte 
-44 anexe gospod. 
-30 ha arabil 
-10 ha pasune 
 

-0,6 km DJ 

58.3 BACANI -7 locuinte 
-6 anexa gospod. 
-90 ha Arabil 

-1 locuinta 
-1 anexa gospod. 
-90 ha Arabil 

-6 locuinte 
-5 anexa gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
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-1 ob. Soc. Ec. 
-0,5 km DJ 
-1 pod beton 
-40 ha pasune 

-40 ha pasune -0,5 km DJ 
-1 pod beton 
 

 TOTAL BOGDANA -63 Locuinte 
-63 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1,8 km DJ 
-2,2 km DC 
-4 poduri beton 
-5 poduri tuburi 
-508 ha arabil 
-159 ha pasune 

-36 Locuinte 
-46 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-0,2 km DC 
-2 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-440 ha arabil 
-130 ha pasune 
 

-27 Locuinte 
-19 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1,6 km DJ 
-2,0 km DC 
-2 poduri beton 
-4 poduri tuburi 
-68 ha arabil 
-29 ha pasune 

59. Raul Ibana-12-01-78-29-02 
59.1. IBANESTI - 17 locuinte 

- 17 anexe gospod. 
- 7 podete lemn 
- 45 ha  arabil 
- 0.4 km D.C.  
- 7 poduri beton 
- 4 ob. soc.-ec. 
- 1 podet tuburi 
- 15 ha pasune 

- 3 locuinte 
- 3 anexe gospod. 
- 35 ha arabil 
- 15 ha pasune 
- 3 poduri beton 
- 3 poduri lemn 

- 14 locuinte 
- 14 anexe gospod. 
- 4 podete lemn 
- 10 ha  arabil 
- 0.4 km D.C.  
- 4 poduri beton 
- 4 ob. soc.-ec. 
- 1 podet tuburi 

59.2. BACANI -22 locuinte 
-26 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,7 km DC 
-1 pod beton 
-30 ha arabil 
-60 ha pasune 
-0,35 km Dr satesc 
-0,4 km DJ 

-14 locuinte 
-19 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,7 km DC 
-1 pod beton 
-30 ha arabil 
-60 ha pasune 

-8 locuinte 
-7 anexe gospod. 
-0,35 km Dr satesc 
-0,4 km DJ 
 

 TOTAL IBANA -39 locuinte 
-43 anexe gospod. 
-5 ob. Soc. Ec. 
-0,4 km DJ 
-1,1 km DC 
-0,35 km Dr satesc 
-8 poduri beton 
- 1 podet tuburi 
- 7 podete lemn 
-75 ha arabil 
-75 ha pasune 

-17 locuinte 
-22 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,7 km DC 
-4 poduri beton 
- 3 poduri lemn 
-65 ha arabil 
-75 ha pasune 
 

- 22 locuinte 
- 21anexe gospod. 
- 4 ob. soc.-ec. 
-0,4 km DJ 
- 0.4 km D.C.  
-0,35 km Dr satesc 
- 4 poduri beton 
- 1 podet tuburi 
- 4 podete lemn 
- 10 ha  arabil 
 

60. Raul Similisoara cu apa-12-01-78-29-01 
60.1. BOGDANA -40 Locuinte 

-19 anexe gospod. 
-3,7 km DJ 
-2,2 km DC 
-4 poduri beton 
-5 poduri tuburi 
-2 poduri lemn 
-411 ha arabil 
-112 ha pasune 
-17 ha faneata 

-17 Locuinte 
-4 anexe gospod. 
-1 km DJ 
-1 pod beton 
-2 poduri lemn 
-23 ha arabil 
-3 ha pasune 
-17 ha faneata 
 

-23 Locuinte 
-15 anexe gospod. 
-2,7 km DJ 
-2,2 km DC 
-3 poduri beton 
-5 poduri tuburi 
-388 ha arabil 
-109 ha pasune 

61 Raul Valea Seaca-12-01-78-31a. 
61.1 PERIENI - 80 ha teren arabil 

- 20  ha pasune 
- 80 ha teren arabil 
- 20  ha pasune 
 
 

 

61.2 BARLAD -80 locuinte 
-35 anexe gospod. 
-5 ob. Soc. Ec. 

-80 locuinte 
-35 anexe gospod. 
-5 ob. Soc. Ec. 
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 TOTAL VALEA SEACA -80 locuinte 
-35 anexe gospod. 

-80 locuinte 
-35 anexe gospod. 

 

 
  -5 ob. Soc. Ec. 

- 80 ha teren arabil 
- 20  ha pasune 

-5 ob. Soc. Ec. 
- 80 ha teren arabil 
- 20  ha pasune 

 

62. Raul Trestiana-12-01-78-31 
62.1. FRUNTISENI - 20 locuinte 

- 35 anexe gospod. 
- 4 ob. social-ec. 
- 0.4 km D.C. 
- 1.5 km DJ. 
- 4 poduri beton 
- 2 poduri lemn 
- 6 poduri tuburi 
- 45 ha teren arabil 

- 3 ob. social-ec. 
- 1.5 km DJ. 
- 4 poduri beton 
- 2 poduri lemn 
- 41 ha teren arabil 
 

- 20 locuinte 
- 35 anexe gospod. 
- 1 ob. social-ec. 
- 0.4 km D.C. 
- 2 poduri tuburi 
- 4 ha teren arabil 

62.2. GRIVITA - 7 locuinte 
- 11 anexe gospod. 
- 45 ha teren arabil 
- 71 ha pasune 
- 4 poduri beton 
- 4 stalpi LEA 
- 1,8 km DJ 242 

- 7 locuinte 
- 11 anexe gospod. 
- 45 ha teren arabil 
- 71 ha pasune 
- 4 poduri beton 
- 4 stalpi LEA 
- 1,8 km DJ 242 

 

 TOTAL TRESTIANA - 27 locuinte 
- 46 anexe gospod. 
- 4 ob. social-ec. 
- 3,3 km DJ. 
- 0.4 km D.C. 
- 8 poduri beton 
- 6 poduri tuburi 
- 2 poduri lemn 
- 90 ha teren arabil 
- 71 ha pasune 
- 4 stalpi LEA 

- 7 locuinte 
- 11 anexe gospod. 
- 3 ob. social-ec. 
- 3,3 km DJ. 
- 4 poduri beton 
- 2 poduri lemn 
- 86 ha teren arabil 
- 71 ha pasune 
- 4 stalpi LEA 
 

- 20 locuinte 
- 35 anexe gospod. 
- 1 ob. social-ec. 
- 0.4 km D.C. 
- 2 poduri tuburi 
- 4 ha teren arabil 

63. Raul Conizoaia-12-01-78-31-01 
63.1 FRUNTISENI - 12 locuinte 

-20 anexe gospod. 
- 2 km DC 
- 3 podete tuburi 
- 7 poduri lemn 
- 45,7 ha teren 
arabil 
- 30 ha pasune 

- 6 locuinte 
- 11 anexe gospod. 
- 0.6 km D.C. 
- 7 poduri lemn 
- 19,5 ha arabil 
- 20 ha pasune 

- 6 locuinte 
- 9 anexe gospod. 
- 1.4 km DC 
- 3 podete tuburi 
- 26,2 ha teren 
arabil 
- 10 ha pasune 
 

64. Raul Jaravat-12-01-78-32 
64.1. GRIVITA - 49 locuinte 

- 34 anexe gospod 
- 1,0 km DC 75 
- 120 ha teren arabil 
- 110 ha pasune 
- 1 podet tuburi 
- 2 punti lemn 

- 40 ha teren arabil 
- 80 ha pasune  

- 49 locuinte 
- 34 anexe gospod 
- 1,0 km DC 75 
- 80 ha teren arabil 
- 30 ha pasune 
- 1 podet tuburi 
- 2 punti lemn 

64.2. VINDEREI -30 locuinte 
-29anexe gospod. 
-25 ha arabil 
-11,0 ha pasune 
-1 pod CF 
-0,5 km DJ 
-1 pod beton 
-0,5 km DC 

-27 locuinte 
-26 anexe gospod. 
-23 ha arabil 
-1 pod beton 
-0,5 km DC 
-10 ha pasune 
 

-3 locuinte 
-3 anexe gospod. 
-2 ha arabil 
-1,0 ha pasune 
-1 pod CF 
-0,5 km DJ 
 

 TOTAL JARAVAT - 79 locuinte 
- 63 anexe gospod 
-0,5 km DJ 
- 1,5 km DC  

-27 locuinte 
-26 anexe gospod. 
-0,5 km DC 
-1 pod beton 

- 52 locuinte 
- 37 anexe gospod 
-0,5 km DJ 
- 1,0 km DC  
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  -1 pod CF 
-1 pod beton 
- 1 podet tuburi 
- 2 punti lemn 
- 145 ha teren arabil 
- 121 ha pasune 

-63 ha arabil 
-90 ha pasune 
 

-1 pod CF 
- 1 podet tuburi 
- 2 punti lemn 
- 82 ha teren 
arabil 
- 31 ha pasune 

65. Raul Tutova-12-01-78-37 
65.1. DRAGOMIRESTI -49 locuinte 

-46 anexe gospod. 
-1,1 DN 
-2,1 DC 
- 0.5 km D.J 
-4 poduri beton 
-2 poduri lemn 
- 4 poduri tuburi 

-14 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-0,5 DN 
-1,0 DC 
- 0.5 km D.J 
-2 poduri beton 
-2 poduri lemn 
-67 ha arabil 

-35 locuinte 
-30 anexe gospod. 
-0,6 DN 
-1,1 DC 
-35 ha arabil 
- 4 poduri tuburi 
- 2 poduri beton 
- 30 ha pasune 

  -102 ha arabil 
-150 ha pasune 
-4 stalpi LEA 
-4 stalpi telf. 
-1 punte lemn 

-120 ha pasune 
-4 stalpi LEA 
-4 stalpi telf. 
-1 punte lemn 

 

65.2. VOINESTI - 1pod beton - 1pod beton  
65.3. PUIESTI -44 locuinte 

-2 ob. Soc. Econ. 
-0,8 km DJ 
-3,5 km DC 
-7 poduri beton 
-3 poduri lemn 
-8 podete tuburi 
-20 stalpi LEA 
-205 ha arabil 
-41 ha pasune 

-33 locuinte 
-2 ob. Soc. Econ. 
-0,8 km DJ 
-1,6 km DC 
-5 poduri beton 
-3 poduri lemn 
-20 stalpi LEA 
-163 ha arabil 
-40 ha pasune 
 

-11 locuinte 
-1,9 km DC 
-2 poduri beton 
-8 podete tuburi 
-2 punti metalice 
-42 ha arabil 
-1,0 ha pasune 
 

65.4. IANA -9 locuinte 
-7 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-0,3 km DC 
-1 pod beton 
-9 ha arabil 
-135 ha pasune 

-6 locuinte 
-5 anexe gospod. 
-0,3 km DC 
-1 pod beton 
-8 ha arabil 
-130 ha pasune 

-3 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-1 podet tuburi 
-1 ha arabil 
-5 ha pasune 

65.5. POGANA - 75 locuinte 
- 77 anexe gospod. 
- 10 poduri beton 
- 14 stalpi L.E.A. 
- 5,5 km DC 
- 6 poduri lemn 
- 68 ha teren arabil 
- 5 obiectiv sociale 
- 0.4 km DJ  
- 1 punte lemn 
- 96 ha pasune 

- 3 locuinte 
- 7 anexe 
- 1 pod beton 
- 0.5 km DC 
- 39 ha pasune 

- 72 locuinte 
- 70 anexe gospod. 
- 9 poduri beton 
- 14 stalpi L.E.A. 
- 5 km DC 
- 6 poduri lemn 
- 68 ha teren arabil 
- 5 obiectiv sociale 
- 0.4 km DJ  
- 1 punte lemn 
- 57 ha pasune 

65.6. CIOCANI -104 locuinte 
-104 anexe gospod. 
-183 ha arabil 
-10 ha pasune 
-5 poduri beton 
-4 ob. Soc. Econ. 
-5,25 km DJ 
-2,5 km Dr satesc 
-1 pasarela beton 
-3 podete beton 

-64 locuinte 
-64 anexe gospod. 
-145 ha arabil 
-3 poduri beton 
-4 ob. Soc. Econ. 
-4,5 km DJ 
-1,8 km Dr satesc 
-1 pasarela beton 

-40 locuinte 
-40 anexe gospod. 
-3 podete beton 
-2 poduri beton 
-0,75 km DJ 
-38 ha arabil 
-10 ha pasune 
-0,7 km Dr satesc 
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65.7. IVESTI -622 locuinte 
-622 anexe gospod 
-2,1 km DN 
-13,7 km DJ 
-46,5 km DC 
-15 ob.soc.ec. 
-442 ha arabil 
-205  ha pasune  
-16 poduri beton 
-2 poduri metal+lemn 
-4 punti  
-1 stalp LEA 

-92 locuinte 
-92 anexe gospod. 
-1 km DJ 
-15 km DC 
-104 ha arabil 
-72  ha pasune 
-1 pod beton 
-4 punti  
-1 stalp LEA 

-530 locuinte 
-530 anexe gospod 
-2,1 km DN 
-12,7 km DJ 
-31,5 km DC 
-15 ob.soc.ec. 
-338 ha arabil 
-133  ha pasune  
-15 poduri beton 
-2 poduri 
metal+lemn 
 

65.8. POGONESTI -47 locuinte 
-23 anexe gospod. 
-0,2 km DJ 
-3 poduri beton 
-90 ha arabil 

-24 locuinte 
-23 anexe gospod. 
-60 ha arabil 
-20 ha pasune 
-1 ob.econ. 

-23 locuinte 
-0,2 km DJ 
-3 poduri beton 
-30 ha arabil 
-15 haPasune 

  -35 ha Pasune 
-2 km DC 
-1 ob.econ. 

 -2 km DC 
 

65.9. TUTOVA -75 ha arabil 
-12 ha pasune 
-10 locuinte 
-12 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1,0 km DJ 

-75 ha arabil 
-12 ha pasune 
-10 locuinte 
-12 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1,0 km DJ 

 

 TOTAL TUTOVA -960 locuinte 
-891 anexe gospod. 
-28 ob. Soc. Econ. 
-3,2 km DN 
- 22,05 km D.J 
-59,9 km DC 
-2,5 km Dr satesc 
-47 poduri beton 
-3 podete beton 
- 13 poduri tuburi 
-13 poduri lemn 
-6 punti lemn 
-2 punti metalice 
-1 pasarela beton 
-1174 ha arabil 
-684 ha pasune 
-39 stalpi LEA 
-4 stalpi telef. 

-246 locuinte 
-219 anexe gospod. 
-7 ob. Soc. Econ. 
-0,5 km DN 
-7,8 km DJ 
-18,4  km DC 
-1,8 km Dr satesc 
-14 poduri beton 
-5 poduri lemn 
-5 punte lemn 
-1 pasarela beton 
-622 ha arabil 
-433 ha pasune 
-25 stalpi LEA 
-4 stalpi telef. 
 

-714 locuinte 
-672 anexe gospod. 
- 20 ob. sociale ec. 
-2,7 km DN 
-14,25 km DJ 
-41,5 km DC 
-0,7 km Dr satesc 
- 33 poduri beton 
-3 podete beton 
- 13 poduri tuburi 
- 8 poduri lemn 
-2 punti metalice 
- 1 punte lemn 
-552 ha arabil 
- 251ha pasune 
- 14 stalpi L.E.A. 
 
 

66.1. PUNGESTI - 6 locuinte 
- 6 anexe gospod 
- 1 pod lemn 
- 5 ha pasune 
- 0,1 km DC  

- 6 locuinte 
- 6 anexe gospod 
- 1 pod lemn 
- 5 ha pasune 
- 0,1 km DC  

 

66.2. DRAGOMIRESTI - 68 locuinte 
-45 anexe gospod. 
- 2 ob. social-ec. 
- 2 km DJ. 
- 1.0 km D.N 
- 2.4 km D.C. 
- 101 ha arabil 
- 70 ha pasune 
- 6 stalpi L.E.A. 
- 1 pod tuburi 
- 8 poduri beton 
 
 

- 43 locuinte 
-35 anexe gospod. 
- 1 ob. social-ec. 
- 0.5 km DJ. 
- 2.4 km D.C. 
- 6 poduri beton 
- 70 ha teren arabil 
- 70 ha pasune 

- 25 locuinte 
-10 anexe gospod. 
- 1 ob. social-ec. 
- 1.5 km DJ. 
- 1.0 km D.N 
- 31 ha arabil 
- 6 stalpi L.E.A. 
- 1 pod tuburi 
- 2 poduri beton 

 TOTAL LIPOVA - 74 locuinte 
- 51 anexe gospod 

- 49 locuinte 
- 41 anexe gospod 

- 25 locuinte 
-10 anexe gospod. 
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- 2 ob. social-ec. 
- 1.0 km D.N 
- 2 km DJ. 
- 2,5 km D.C. 
- 8 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 1 pod lemn 
- 101 ha arabil 
-75 ha pasune 
- 6 stalpi L.E.A. 

- 1 ob. social-ec. 
- 0.5 km DJ. 
- 2,5 km D.C. 
- 6 poduri beton 
- 1 pod lemn 
- 70 ha teren arabil 
- 75 ha pasune 

- 1 ob. social-ec. 
- 1.0 km D.N 
- 1.5 km DJ. 
- 2 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 31 ha arabil 
- 6 stalpi L.E.A. 
 

67. Raul Tulesti-XII-1-78-34-2 
67.1. DRAGOMIRESTI - 10 locuinte 

-9 anexe gospod. 
- 3,2 km D.C. 
- 4 poduri lemn 

- 10 locuinte 
-9 anexe gospod. 
- 2,4 km D.C. 
- 4 poduri lemn 

- 0.8 km D.C. 
- 3 podete tuburi 
- 22 ha arabil 
 

  - 3 podete tuburi 
- 77 ha teren arabil 
- 25 ha pasune 

- 55 ha teren arabil 
- 25 ha pasune 

 

68. Paraul Popesti-12-01.78.34.03 
68.1. DRAGOMIRESTI - 0.5 km D.J 

- 0.4 km D.C. 
- 3 poduri beton 
- 2 poduri tuburi 
- 12 ha teren arabil 

 - 0.5 km D.J 
- 0.4 km D.C. 
- 3 poduri beton 
- 2 poduri tuburi 
- 12 ha teren arabil 

69 Raul Valea Marului-12-01-78-34-04 
69.1 VOINESTI -21 locuinte 

-21 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-2,6 km DC 
-7 poduri beton 
-8 poduri tuburi 
-1 pod lemn 
-1 punte lemn 
-15 ha arabil 
-10 ha pasune 
-1 stalp LEA 

-19 locuinte 
-19 anexe gospod. 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1,2 km DC 
-4 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-1 punte lemn 
-13 ha arabil 
-10 ha pasune 
-1 stalp LEA 
 

-2 locuinte 
-2 anexe gospod. 
-1,4 km DC 
-3 poduri beton 
-6 poduri tuburi 
-1 pod lemn 
-2 ha arabil 
 
 

70. Raul Iezer-12-01-78-34-06 
70.1 VOINESTI  -15 locuinte 

-16 anexe gospod. 
-15 poduri tuburi 
-3  poduri lemn 
-2 poduri beton 
-1 pod casetat 
-2,5 km DC 
-135 ha Pasune 
-2  punti 
-7,0 ha arabil 
-1 stalp LEA 

-15 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-4 poduri tuburi 
-1  pod lemn 
-1,2 km DC 
-110 ha Pasune 
-1  punte 
-3,0 ha arabil 

-11 poduri tuburi 
-2 pod lemn 
-1,3 km DC 
-25 ha pasune 
-2 poduri beton 
-1 pod casetat 
-1 punte lemn 
-4,0 ha arabil 
-1 stalp LEA 
 
 

70.2 PUIESTI -11 locuinta 
-2,1 km DC 
-3 poduri beton 
-2 stalpi LEA 
-3 punti lemn 
-24 ha arabil 
-3 podete tuburi 
-2 poduri lemn 
-1 ha plantatie 

-6 locuinta 
-0,8 km DC 
-1 pod beton 
-2 stalpi LEA 
-1 punte metalica 
-15 ha arabil 

-5 locuinte 
-1,3 km DC 
-2 poduri beton 
-2 punti lemn 
-9,0 ha arabil 
-3 podete tuburi 
-2 poduri lemn 
-1 ha plantatie 

 TOTAL IEZER -26 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-4,6 km DC 
-5 poduri beton 
-1 pod casetat 
-18 poduri tuburi 

-21 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-2 km DC 
-1 pod beton 
-4 poduri tuburi 
-1  pod lemn 

-5 locuinte 
-2,6 km DC 
-4 poduri beton 
-1 pod casetat 
-14 poduri tuburi 
-4 poduri lemn 
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-5  poduri lemn 
-5 punti lemn 
-31 ha arabil 
-135 ha Pasune 
-1 ha plantatie 
-3 stalp LEA 

-2  punti lemn 
-18 ha arabil 
-110 ha Pasune 
-2 stalpi LEA 
 

-3 punti lemn 
-13,0 ha arabil 
-25 ha pasune 
-1 ha plantatie 
-1 stalp LEA 
 

71. Raul Ciubota-12-01-78-34-07 
71.1 PUIESTI -9 locuinte 

-35 ha arabil 
-0,5 km DC 
-2 poduri beton 
-2 podete tuburi 

-9 locuinte 
-35 ha arabil 
-0,5 km DC 
-2 poduri beton 
-2 podete tuburi 

 

72 Raul Fulgu-12-01-78-34-05 
72.1 PUIESTI -12 locuinte 

-0,6 km DJ 
-1,3 km DC 
-4 poduri beton 
-11 poduri lemn 
-14 ha arabil 
-10 ha pasune 

-0,3 km DC 
-2 poduri beton 
 

-12 locuinte 
-0,6 km DJ 
-1,0 km DC 
-2 poduri beton 
-11 poduri lemn 
-14 ha arabil 
-10 ha pasune 

73. Raul Studinet-12-01-78-34-08 
73.1 GHERGHESTI -67 locuinte 

-56anexe gospod. 
-8,1 km DJ 
-13,1 km DC 
-21 poduri tuburi 
-154,5 ha arabil 
-8 poduri beton 
-225 ha pasune 
-6 ob. Soc.ec. 
-12 poduri lemn 
-1 punte lemn 
-4 Stalpi LEA 

-24 locuinte 
-20 anexe gospod. 
-2 poduri lemn 
-58 ha arabil 
-110 ha pasune 
-1,0 km DJ 
-1,0 km DC 
-4 poduri beton 
-4 poduri tuburi 
 

-43 locuinte 
-36anexe gospod. 
-7,1 km DJ 
-12,1 km DC 
-17 podete tuburi 
-96,5 ha arabil 
-4 poduri beton 
-115 ha pasune 
-6 ob. Soc.ec. 
-10 poduri lemn 
-1 punte lemn 
-4 Stalpi LEA 

73.2. IANA -32 locuinte  
-18 anexe gospod. 
-1,7 km DC 
-2 poduri beton 
-261 ha arabil 
-4 poduri lemn 
-1,8 km DJ 
-8 podete tuburi 
-144 ha pasune 

-3 locuinte  
-2 anexe gospod. 
-1,2 km DC 
-3 poduri lemn 
-220 ha arabil 
-135 ha pasune 
-1 pod beton 
 

-29 locuinte  
-16 anexe gospod. 
-0,5 km DC 
-1 pod beton 
-41 ha arabil 
-1 pod lemn 
-1,8 km DJ 
-8 podete tuburi 
-9 ha pasune 

 TOTAL STUDINET -99 locuinte 
-74 anexe gospod. 
-6 ob. Soc.ec. 
-9,9 km DJ 
-14,8 km DC 
-10 poduri beton 
-29 poduri tuburi 
-16 poduri lemn 
-1 punte lemn 
-415,5 ha arabil 
-369 ha pasune 
-4 Stalpi LEA 

-27 locuinte 
-22 anexe gospod. 
-1,0 km DJ 
-2,2 km DC 
-5 poduri beton 
-4 poduri tuburi 
-5 poduri lemn 
-278 ha arabil 
-245 ha pasune 
 

-72 locuinte 
-52 anexe gospod. 
-6 ob. Soc.ec. 
-8,9 km DJ 
-12,6 km DC 
-5 poduri beton 
-25 poduri tuburi 
-11 poduri lemn 
-1 punte lemn 
-137,5 ha arabil 
-124 ha pasune 
-4 Stalpi LEA 
 

74. Raul Carjoani-12-01-78-34-09 
74.1 POGANA - 34 locuinte 

- 30 anexe 
- 4,6 km DC 
- 6 poduri beton 
- 1 pod lemn 
- 56 ha arabil 
- 60 ha pasune 

- 15 locuinte 
- 22 anexe 
- 3,5 km DC 
- 2 poduri beton 
- 1 pod lemn 
- 44 ha arabil 
- 55 ha pasune 

- 19 locuinte 
- 18 anexe 
- 1.1 km DC 
- 4 poduri beton 
- 12 ha arabil 
- 5 ha pasune 
 



Nesecret 

Nesecret 
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75. Raul Perschivul mic - 12-01-78-36-01 
75.1 COROIESTI -21 locuinte 

-21 anexe gospod. 
-1 ob. soc-ec. 
-1,3 km DJ  
-0,9 km DC 
-2 poduri beton 
-3 poduri lemn 
-58 ha teren arabil 
-7 ha pasune 

-21 locuinte 
-21 anexe gospod. 
-1 ob. Soc-ec. 
-1 km DJ  
-0,9 km DC 
-2 poduri beton 
-3 poduri lemn 
-41 ha teren arabil 
-5 ha pasune 

-0,3 km DJ  
-17 ha teren arabil 
-2 ha pasune 
 

76 Raul Dumbrava-12-01-78-36-01-01 
76.1 COROIESTI -10 locuinte 

-6 anexe gospod. 
-1 ob. soc.-ec. 
-1,5 km DC 
-1 pod beton 
-7 podete lemn 
-31 ha teren arabil 
-48 ha pasune 
-2 ha plant. Plop 

-6 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-1 ob. soc.-ec. 
-1 pod beton 
-7 ha teren arabil 
-22 ha pasune 
-2 ha plant. Plop 
 

-4 locuinte 
-1,5 km DC 
-7 podete lemn 
-24 ha teren arabil 
-26 ha pasune 
 
 

 

TOTAL 
BAZIN HIDROGRAFIC 

BARLAD 

-4348 locuinte              
-4098 anexe gospod. 
-5 Statii CFR 
-5 statii pompare 
-187 ob. Soc.-econ. 
-82,35  km CF 
- 6.2 km DE 581 
-59,25 km DN 
-119.1 km DJ 
-186.3 km DC 
-23,05 km drum sat. 
-2.0 km dr. modern. 
-5,7 km Dr exploat 
-14 pod CF 
-352 poduri beton 
-1 pod casetat 
-1 pod piatra 
-10  podete beton 
-281 podete tuburi 
-168 poduri lemn 
-16 punti lemn 
-2 punti metalice 
-1 pasarela beton 
-18321,8 ha arabil 
-6273,5 ha pasune 
-1716 ha faneata 
-42 ha pepiniera 
-443 ha padure 
- 22 ha plant. Plop 
-1 ha plantatie 
-4 stalpi telef 
-4 km LEA 20KV 
-61 stalpi L.E.A. 
-4 baraje 

-2527 locuinte 
-2422 anexe gospod. 
-5 Statii CFR 
-5 statii pompare 
-99 ob. Economice 
-67,6 km CF 
-6,2 km DE 581 
-39,8  km DN 
-59,8 km DJ 
-84,9 km DC 
-2,0 km drum 
modernizat 
-7,9 km drum  satesc 
-5,3 km Dr. Exp 
-11  pod CF 
-201 poduri beton 
-102 podete tuburi 
-69 poduri lemn 
-8 punti lemn 
-1 pasarela beton 
-14906 ha arabil 
-4710 ha pasune 
-1536 ha faneata 
-6,0 ha pepiniera 
-293 ha padure 
- 22 ha plant. Plop 
-4 km LEA 20KV 
- 32 stalpi LEA 
-3 baraje 
-4 stalpi telef. 
 

-1821 locuinte 
-1676 anexe 
gospod. 
-88 ob. Soc.-econ. 
-14,75 km CF 
-19,45 km DN 
-59,3 km DJ 
-101,4  km DC 
-15,15 km dr. sat. 
-0,4 km Dr exploat 
- 3 pod CF 
-151 poduri beton 
-1 pod piatra 
-10  podete beton 
-1 pod casetat 
-179 podete tuburi 
- 99 podete lemn 
-2 punti metalice 
- 8 punti lemn 
-3415,8 ha arabil 
-1563,5 ha pasune 
-180 ha fanete 
-36 ha pepiniera 
-150 ha padure 
-1 ha plantatie 
-3 stalpi telef. 
-1 baraj 
- 29 stalpi L.E.A. 
 
 
 

 
B. bazinul hidrografic al raului Prut 

OBIECTIVE AFECTABILE 
DIN CARE 

 
Nr.  
crt. 

 
 

COMUNA 
 

TOTAL Revarsari curs de apa Scurgeri torenti 
1. Raul Prut-13-01 

1.1. DRANCENI -12 locuinte 
-12 anexe gospod 
-7 ob. Economic 

-12 locuinte 
-12 anexe gospod 
-3 ob. Economic 

- 3 poduri beton 
- 2 baraje 
- 0.2 km D.J. 



Nesecret 

Nesecret 
175 din 268 

-4,0 km DN 
-1,2 km DJ 
-75 ha pasune 
-60,5 ha arabil 
- 3 poduri beton 
- 2 baraje  de coasta 
-1.0 km drum satesc 

-4,0 km DN 
-1,0 km DJ 
-75 ha pasune 
-60 ha arabil 

 -1.0 km drum 
satesc 
- 4 ob. economice 
- 0.5 ha teren arabil 

1.2. DUDA EPURENI - 800 ha arabil - 800 ha arabil  
1.3. STANILESTI - 51 locuinte 

- 45 anexe gospod. 
- 2971 ha arabil 
- 7,5 km DC  
- 2 poduri tuburi 

- 51 locuinte 
- 45 anexe gospod. 
- 2971 ha arabil 
- 7,5 km DC  
- 2 poduri tuburi 

 

1.4. LUNCA BANULUI - 413 gospodarii 
-385 anexe gospod. 
-3 ob. Soc. Ec. 
-2 km DN 
-7,0Km DC 
-2 poduri beton 
-6562 ha arabil 
-398 ha pasune 
- 385.6 ha padure 
-3 baraje  de coasta 
-2 poduri tuburi 

-386 locuinte 
-364 anexe gosp. 
-3 ob. Soc. Ec. 
-7,0Km DC 
-6500 ha arabil 
-393 ha pasune 
- 385.6 ha padure 
 
 

-27 locuinte 
-21 anexe gosp. 
-2 km DN 
-2 poduri beton 
-62 ha arabil 
-3 baraje  de coasta 
-2 poduri tuburi 
-5 ha pasune 
 

1.5. VETRISOAIA -103 locuinte 
-115 anexe gospod 
-3 ob. Soc.ec. 
-2,8 km DC 
-750 ha arabil 
-711 ha pasune 
-200 ha padure 
-108 ha apa+stuf 

-103 locuinte 
-115 anexe gospod 
-3 ob. Soc.ec. 
-2,8 km DC 
-750 ha arabil 
-711 ha pasune 
-200 ha padure 
-108 ha apa+stuf 

 

1.6. BEREZENI -1609 ha Arabil -1609 ha Arabil  
1.7. FALCIU -70 locuinte 

-79 anexe gospod. 
-1,2 km DN 
-3 poduri beton 
-123 ha arabil 
-83 ha pasune 
-1,0 km CF 

-66 locuinte 
-73 anexe gospod. 
-1,2 km DN 
-3 poduri beton 
-110 ha arabil 
-70 ha pasune 
-1,0 km CF 

-4 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-13 ha arabil 
-13 ha pasune 
 

1.8. MURGENI - 27 locuinte 
- 17 anexe gospod. 
- 900 ha am. piscicola 
- 40 ha arabil 
- 33 ha pasune 
- 309 ha faneata 
-1 pod beton 
- 2 km DC 

- 12 locuinte 
- 9 anexe gospod. 
- 900 ha am. piscicola 
- 40 ha arabil 
- 30 ha pasune 
- 309 ha faneata 

- 15 locuinte 
- 8 anexe gospod. 
-1 pod beton 
- 2 km DC 
- 3 ha pasune 

 TOTAL PRUT -676 locuinte 
-653 anexe gospod 
-13 ob. Economic 
-1,0 km CF 
-7,2 km DN 
-1,2 km DJ 
- 19,3 km DC  
-1.0 km drum satesc 
- 9 poduri beton 
- 4 poduri tuburi 
- 5 baraje  de coasta 
-12915,5 ha arabil 
-1300 ha pasune 
- 309 ha faneata 
- 585,6 ha padure 
-108 ha apa+stuf 

-630 locuinte 
-618 anexe gospod 
-9 ob. Economic 
-1,0 km CF 
-5,2 km DN 
-1,0 km DJ 
- 17,3 km DC  
-3 poduri beton 
- 2 poduri tuburi 
-12840 ha arabil 
-1279 ha pasune 
- 309 ha faneata 
- 585,6 ha padure 
-108 ha apa+stuf 
- 900 ha am. piscicola 
 

-46 locuinte 
-35 anexe gosp. 
- 4 ob. economice 
-2 km DN 
- 0.2 km D.J. 
- 2 km DC 
-1.0 km dr. satesc 
- 6 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
- 5 baraje   coasta 
- 75.5 ha teren 
arabil  
-21 ha pasune 
 
 



Nesecret 

Nesecret 
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- 900 ha am. piscicola  
2. Raul Prutet-13-01-18 

2.1. STANILESTI - 47 locuinte 
- 43 anexe gospod. 
- 1,2 km DN  
- 0,9 km DC  
- 1 pod beton 
- 10 podete tuburi 
- 20 ha arabil 
- 20 ha pasune 

- 36 locuinte 
- 34 anexe gospod. 
- 0,5 km DC  
- 7 podete tuburi 

- 11 locuinte 
- 9 anexe gospod. 
- 1,2 km DN  
- 0,4 km DC  
- 1 pod beton 
- 3 podete tuburi 
- 20 ha arabil 
- 20 ha pasune 

3. Raul Elan-13-01-22 
3.1. DIMITRIE CANTEMIR -25 locuinte 

-30 anexe gospod. 
-0,75 km DJ 
-3 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-10 ha arabil 
-75 ha pasune 
-0,1 km DC 

-25 locuinte 
-30 anexe gospod. 
-0,75 km DJ 
-3 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-10 ha arabil 
-75 ha pasune 
-0,1 km DC 

 

3.2. VUTCANI -16 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-2 ob.soc. ec. 
-20 ha arabil 
-50 ha pasune 

-16 locuinte 
-16 anexe gospod. 
-2 ob.soc. ec. 
-20 ha arabil 
-50 ha pasune 

 

3.3. GAGESTI -35 locuinte 
-40 anexe gospod. 
-560 ha arabil 
-253 ha pasune 
-4 poduri beton 
-3 ob. Soc. Ec. 
-0,4 km DJ 
-1,1 km DC 
-0,1 km Dr satesc 

-35 locuinte 
-40 anexe gospod. 
-375 ha arabil 
-168 ha pasune 
-2 poduri beton 
-2 ob. Soc. Ec. 
-1 km DC 

-185 ha arabil 
-85 ha pasune 
-0,4 km DJ 
-2 poduri beton 
-0,1 km Dr satesc 
-1 ob. Soc. Ec. 
-0,1 km DC 

3.4. MURGENI -7 9 locuinte 
-38 anexe gospod. 
- 281 ha arabil 
- 121 ha pasune 
- 5 poduri beton 
- 3 km D.C. 
 - 3 obiective soc-ec 
- 1 pod CF 
- 3 km DN  
- 3 km DJ  
- 3 km CF 

-7 9 locuinte 
-38 anexe gospod. 
- 271 ha arabil 
- 96 ha pasune 
- 4 poduri beton 
- 3 km D.C. 
 - 3 obiective soc-ec 
- 1 pod CF 
- 3 km DN  
- 3 km DJ  
- 3 km CF 

- 25 ha pasune 
- 1 pod beton 
- 10 ha arabil 

3.5. BLAGESTI -20 ha arabil 
-400 ha pasune 
-1 pod beton 

-20 ha arabil 
-400 ha pasune 
-1 pod beton 

 

 TOTAL ELAN -155 locuinte 
-124 anexe gospod. 
-8 ob.soc. ec. 
- 3 km CF 
- 3 km DN  
-4,15 km DJ 
-4,2 km DC 
-0,1 km Dr satesc 
- 1 pod CF 
-13 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-891 ha arabil 
-899 ha pasune 

-155 locuinte 
-124 anexe gospod. 
-7 ob. Soc. Ec. 
- 3 km CF 
- 3 km DN  
-3,75 km DJ 
-4,1 km DC 
- 1 pod CF 
-10 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-696 ha arabil 
-789 ha pasune 
 

-1 ob. Soc. Ec. 
-0,4 km DJ 
-0,1 km DC 
-0,1 km Dr satesc 
-3 poduri beton 
-195 ha arabil 
-110 ha pasune 
 
 

4. Raul Mihona-13.01.22.12 
4.1. EPURENI -27 locuinte 

-18 anexe gospod 
-2 ob.soc.ec. 
-5 poduri beton 

-27 locuinte 
-18 anexe gospod 



Nesecret 

Nesecret 
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-2,5 km DN 
-290 ha arabil 
-70 ha pasune 
-7 poduri beton 
-1 pod lemn 
-3 ob. Soc. Ec. 

-1,5 km DN 
-20 ha arabil 
-10 ha pasune 

-1 km DN 
-270 ha arabil 
-60 ha pasune 
-2 poduri beton 
-1 pod lemn 
-1 ob. Soc. Ec. 

4.2. MURGENI - 31 locuinte 
- 12 anexe gospod. 
- 8 garsoniere 
- 2 obiectiv soc-ec 
- 30 ha arabil 
- 60 ha pasune 
- 3 poduri beton 
- 3 km DN  
- 2 km DJ  
- 3 km DC 
- 1 pod CF 
- 2 km CF 

- 31 locuinte 
- 12 anexe gospod. 
- 8 garsoniere 
- 2 obiectiv soc-ec 
- 30 ha arabil 
- 60 ha pasune 
- 3 poduri beton 
- 3 km DN  
- 2 km DJ  
- 3 km DC 
- 1 pod CF 
- 2 km CF 

 

 TOTAL MIHONA -58 locuinte 
-30 anexe gospod 
- 8 garsoniere 
- 5 obiectiv soc-ec 
- 2 km CF 
-5,5 km DN 
- 2 km DJ  
- 3 km DC 
- 1 pod CF 
- 10 poduri beton 
-1 pod lemn 
-320 ha arabil 
-130 ha pasune 

- 31 locuinte 
- 12 anexe gospod. 
- 8 garsoniere 
- 4 obiectiv soc-ec 
- 2 km CF 
-4,5 km DN 
- 2 km DJ  
- 3 km DC 
- 1 pod CF 
-8 poduri beton 
- 50 ha arabil 
- 70 ha pasune 
 

-27 locuinte 
-18 anexe gospod 
-1 ob. Soc. Ec. 
-1 km DN 
-2 poduri beton 
-1 pod lemn 
-270 ha arabil 
-60 ha pasune 
 

5. Raul Sarata-13-01-19-01 
5.1. PADURENI -36 Locuinte 

-26 Anexe gospod 
-205 ha Pasune 
-1,6 km DC 
-194 ha Arabil  
-2 Poduri  beton 
-6 Poduri   lemn   
-2 Pod  tuburi    

-10 Locuinte 
-5 Anexe gospod 
-100 ha Arabil 
-130 ha Pasune 
-2 Poduri  beton 
-2 Poduri  lemn 
-1,5 km DC 

-26 Locuinte 
-21 Anexe gospod 
-75 ha Pasune 
-0,1 km DC 
-94 ha Arabil  
-4 Poduri   lemn   
-2 Pod  tuburi    

5.2. BEREZENI -1.0 km D.N.  
-1 pod beton 

-1.0 km D.N.  
-1 pod beton 

 

  -250 ha teren arabil 
-150 ha pasune 

-250 ha teren arabil 
-150 ha pasune 

 

5.3. VETRISOIA -100 ha arabil 
-258 ha pasune 

-100 ha arabil 
-258 ha pasune 

 

 TOTAL SARATA -36 Locuinte 
-26 Anexe gospod 
-1.0 km D.N.  
-1,6 km DC 
-3 poduri  beton 
-2 Poduri  tuburi    
-6 Poduri   lemn   
-544 ha arabil  
-613 ha pasune 

-10 Locuinte 
-5 Anexe gospod 
-1.0 km D.N.  
-1,5 km DC 
-3 Poduri  beton 
-2 Poduri  lemn 
-450 ha Arabil 
-538 ha Pasune 
 

-26 Locuinte 
-21 Anexe gospod 
-0,1 km DC 
-2 Poduri  tuburi    
-4 Poduri   lemn   
-94 ha Arabil  
-75 ha Pasune 
 

6. Raul Musata-13-01-19-01-07  
6.1. BEREZENI -1 km D.N.  

-3,5 km D.J.  
-3 poduri beton 
-7 poduri tuburi 
- 1 pod lemn 
-1 put forat 
-226 ha teren arabil 

-0,5 km D.N.  
-3,5 km D.J.  
-3 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-195 ha teren arabil 
-176 ha pasune 

-0,5 km D.N.  
-6 poduri tuburi 
- 1 pod lemn 
-1 put forat 
-31 ha teren arabil 
- 166 ha pasune 
 



Nesecret 

Nesecret 
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-342 ha pasune 
7. Raul Stuhulet-13-01-19-01-07-01 

7.1. BEREZENI -0,1 km D.C. 
-0,75 km stradala 
-3 poduri beton 
-2 poduri tuburi 
-87 ha teren arabil 
-135 ha pasune 

-0,1 km D.C. 
-0,75 km stradala 
-2 poduri beton 
-1 pod tuburi 
-42 ha teren arabil 
-55 ha pasune 

-1 pod beton 
-1 pod tuburi 
-45 ha teren arabil 
-80 ha pasune 
 

8. Raul Casla-13-01-22-03` 
8.1. HOCENI -136 locuinte 

-94 anexe gospod. 
-4,4 km DJ 
-40 ha arabil 
-200 ha faneata 
-2 ob. soc.ec. 
-1 pod beton 

-136 locuinte 
-94 anexe gospod. 
-4,4 km DJ 
-40 ha arabil 
-200 ha faneata 
-2 ob. soc.ec. 
-1 pod beton 

 

8.2 DIMITRIE CANTEMIR -0,2 km DJ 
-1 pod beton 
-7,0 ha pasune 

-0,2 km DJ 
-1 pod beton 
-7,0 ha pasune 

 

 TOTAL CASLA -136 locuinte 
-94 anexe gospod. 
-2 ob. soc.ec. 
-4,6 km DJ 
-2 poduri beton 
-40 ha arabil 
-200 ha faneata 
-7 ha pasune 

-136 locuinte 
-94 anexe gospod. 
-2 ob. soc.ec. 
-4,6 km DJ 
-2 poduri beton 
-40 ha arabil 
-200 ha faneata 
-7 ha pasune 

 

9. Raul Oteleni-13-01-22-03-01 
9.1. HOCENI -86 locuinte 

-82 anexe gospod. 
-1 ob.soc.econ. 
-4 km DC 
-1 pod beton 
-70 ha arabil 
-50 ha faneata 

-42 locuinte 
-40 anexe gospod. 
-3 km DC 
-1 pod beton 
-60 ha arabil 
-50 ha faneata 

-44 locuinte 
-42 anexe gospod. 
-1 ob.soc.econ. 
-1 km DC 
-10 ha arabil 

10. Raul Barbosi-13-01-22-04 
HOCENI -28 locuinte 

-26 anexe gospod. 
-0,5 km DC 

-28 locuinte 
-26 anexe gospod. 
-0,5 km DC 

 10.1. 

 -1 pod beton 
-30 ha arabil 
-100 ha pasune 

-1 pod beton 
-30 ha arabil 
-100 ha pasune 

 

11. Raul Vutcani-13-01-22-06 
11.1. VUTCANI -4 locuinte 

-4 anexe gospod. 
-2,15 km DJ 
-0,3 km DC 
-0,4 km Dr sataesc 
-1 pod beton 
-20 ha arabil 
-15 ha pasune 

-1,0 km DJ 
-1 pod beton 
-20 ha arabil 
-15 ha pasune 

-4 locuinte 
-4 anexe gospod. 
-1,15 km DJ 
-0,3 km DC 
-0,4 km Dr sataesc 
 

12. Raul Malaiesti-13-01-22-05 
12.1. VUTCANI -0,5 km DJ 

-0,4 km DC 
-1 pod beton 
-20 ha arabil 
-40 ha pasune 

-0,5 km DJ 
-0,2 km DC 
-1 pod beton 
-20 ha arabil 
-40 ha pasune 

-0,2 km DC 
 

13. Raul Braiteni-13-01.22.12.02. 
13.1 SULETEA -2 ob. econ. 

-1,1 km DJ 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 
-4 poduri lemn 

-1 ob. econ. 
-0.5 km DJ 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

-4 poduri lemn 
-0.6 km D.J 
-1 centru vinif. 
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13.2. EPURENI -15 ha arabil 
-15 ha pasune 

-15 ha arabil 
-15 ha pasune 

 

13.3. MURGENI - 8 ha arabil 
- 15 ha pasune 

- 8 ha arabil 
- 15 ha pasune 

 

 TOTAL BRAITENI -2 ob. econ. 
-1 centru vinif. 
-1,1 km DJ 
-8 poduri lemn 
-33 ha arabil 
-40 ha pasune 

-2 ob. econ. 
-0,5 km DJ 
-4 poduri lemn 
-33 ha arabil 
-40 ha pasune 

-0.6 km D.J 
-4 poduri lemn 
-1 centru vinif 

14. Raul Jigalia-13-01.22.09 
14.1. SULETEA -0.8 km D.C. 

-20 ha pasune 
-1 pod beton 
-10 ha arabil 

-0.3 km D.C. 
-20 ha pasune 

-0.5 km D.C.  
-1 pod beton 
-10 ha arabil 

14.2. GAGESTI -30 ha arabil 
-5 ha pasune 
-0,2 km DJ 
-1 pod beton 

-30 ha arabil 
-5 ha pasune 
-0,2 km DJ 
-1 pod beton 

 

 TOTAL JIGALIA -0,2 km DJ 
-0.8 km D.C. 
-2 pod beton 
-40 ha arabil 
-25 ha pasune 

-0,2 km DJ 
-0.3 km D.C. 
-1 pod beton 
-30 ha arabil 
-25 ha pasune 

-0.5 km D.C.  
-1 pod beton 
-10 ha arabil 

15. Raul Urdesti-13.0 1.22.08. 
15.1. SULETEA -10 ha teren arabil 

-10 ha pasune 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

 

15.2 GAGESTI -0,4 km DJ 
-1 pod beton 
-10 ha pasune 

-0,4 km DJ 
-1 pod beton 
-10 ha pasune 

 

 TOTAL URDESTI -0,4 km DJ 
-1 pod beton 
-10 ha teren arabil 
-20 ha pasune 

-0,4 km DJ 
-1 pod beton 
-10 ha teren arabil 
-20 ha pasune 

 

16. Raul Epureni-13.0 1.22.12.01. 
16.1. SULETEA -1 magazin 

-1 pod beton 
-0.5 km D.C. 

-1 magazin 
-1 pod beton 
-0.5 km D.C. 

 

16.2. EPURENI -21 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-4 poduri beton 
-5 ha alunecari 
-3 ob.soc.ec. 
-0,3 km DN 
-3,8 km DJ 
-4 km DC 
-3 Punti 
-215 ha arabil 
-176 ha pasune 
-10 ha vie 
-2 poduri CF 

-21 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-4 poduri beton 
-5 ha alunecari 
-3 ob.soc.ec. 
-3 km DJ 
-4 km DC 
-3 Punti 
-20 ha arabil 
-20 ha pasune 

-10 ha vie 
-2 poduri CF 
-195 ha arabil 
-156 ha pasune 
-0,8 km DJ 
-0,3 km DN 
 

 TOTAL EPURENI -21 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-4 ob.soc.ec. 
-0,3 km DN 
-3,8 km DJ 
-4,5 km DC 
-2 poduri CF 
-5 poduri beton 
-3 Punti 
-215 ha arabil 
-176 ha pasune 
-10 ha vie 

-21 locuinte 
-10 anexe gospod. 
-4 ob.soc.ec. 
-3 km DJ 
-4,5 km DC 
-5 poduri beton 
-3 Punti 
-20 ha arabil 
-20 ha pasune 
 

-0,3 km DN 
-0,8 km DJ 
-2 poduri CF 
-195 ha arabil 
-156 ha pasune 
-10 ha vie 
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17. Raul Sarata-13-01-22-13 
17.1. BLAGESTI -9 locuinte 

-12 anexe gospod. 
-78 ha arabil 
-1 pod beton 
-70 ha pasune 
-0,5 km DN 

-0,5 km DN 
-20 ha arabil 
-40 ha pasune 

-9 locuinte 
-12 anexe gospod. 
-58 ha arabil 
-1 pod beton 
-30 ha pasune 

17.2. MURGENI - 45 ha pasune 
- 30 ha arabil 
- 2 km DN 26 

- 8 ha pasune - 37 ha pasune 
- 30 ha arabil 
- 2 km DN 26 

 TOTAL SARATA -9 locuinte 
-12 anexe gospod. 
-2,5 km DN 
-1 pod beton 
-108 ha arabil 
-115 ha pasune 

-0,5 km DN 
-20 ha arabil 
-48 ha pasune 

-9 locuinte 
-12 anexe gospod. 
- 2 km DN  
-1 pod beton 
-88 ha arabil 
-67 ha pasune 

18. Raul Liscov-13.01-23-02 
18.1. BLAGESTI -12 locuinte 

-14 anexe gospod. 
-0,5 km DN 
-2,0 km DC 
-2,0 km Dr. Satesc 
-5 poduri beton 
-50 ha arabil 

-12 locuinte 
-14 anexe gospod. 
-0,5 km DN 
-2,0 km DC 
-2,0 km Dr. Satesc 
-5 poduri beton 
-50 ha arabil 

 

18.2. MALUSTENI -0,4 km DJ 
-1 pod lemn 
-43 ha pasune 
-4 poduri beton 
-29 ha arabil 

-0,2 km DJ 
-1 pod lemn 
-15 ha pasune 

-4 poduri beton 
-29 ha arabil 
-28 ha pasune 
-0,2 km DJ 
 

 TOTAL LISCOV -12 locuinte 
-14 anexe gospod. 
-0,5 km DN 

-12 locuinte 
-14 anexe gospod. 
-0,5 km DN 

-0,2 km DJ 
-4 poduri beton 
-29 ha arabil 

 
 TOTAL LISCOV -0,4 km DJ 

-2,0 km DC 
-2,0 km Dr. Satesc 
-9 poduri beton 
-1 pod lemn 
-79 ha arabil 
-43 ha pasune 

-0,2 km DJ 
-2,0 km DC 
-2,0 km Dr. Satesc 
-5 poduri beton 
-1 pod lemn 
-50 ha arabil 
-15 ha pasune 

-28 ha pasune 
 

19. Raul Zoiteana-13-01-23-01 
19.1. MALUSTENI -25 ha arabil 

-21ha pasune 
-10 ha arabil -15 ha arabil 

-21ha pasune 
20. Raul Gura Vaii-13-01-18-01 

20.1. ARSURA - 19 locuinte 
- 9 anexe gospod. 
- 0.8 km D.J. 
 - 2 poduri beton 
- 7 ha teren arabil 
- 2 ha pasune 

- 19 locuinte 
- 9 anexe gospod. 
- 0.8 km D.J. 
 - 2 poduri beton 
- 7 ha teren arabil 
- 2 ha pasune 

 

20.2. DUDA EPURENI - 22 locuinte 
- 22 anexe gospod. 
- 1 pod lemn 
- 20 ha teren arabil 
- 25 ha pasune 

- 22 locuinte 
- 22 anexe gospod. 
- 1 pod lemn 
- 20 ha teren arabil 
- 25 ha pasune 

 

20.3 STANILESTI - 5 locuinte 
- 4 anexe gospod. 
- 0,2 km DN  
- 2 poduri beton 
- 70 ha arabil 
- 55 ha pasune 
- 1 pod tuburi 
- 1,1 km DC 

- 1 km DC 
- 1 pod beton 
- 50 ha arabil 
- 20 ha pasune 

- 5 locuinte 
- 4 anexe gospod. 
- 0,2 km DN  
- 1 pod beton 
- 20 ha arabil 
- 35 ha pasune 
- 1 pod tuburi 
- 0,1 km DC 
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 TOTAL GURA VAII - 46 locuinte 
- 35 anexe gospod. 
- 0,2 km DN  
- 0.8 km D.J. 
 - 1,1 km DC 
- 4 poduri beton 
- 1 pod tuburi 
- 1 pod lemn 
- 97 ha teren arabil 
-82 ha pasune 

- 41 locuinte 
- 31 anexe gospod. 
- 0.8 km D.J. 
 - 1 km DC 
- 3 poduri beton 
- 1 pod lemn 
- 77 ha teren arabil 
- 47 ha pasune 
 

- 5 locuinte 
- 4 anexe gospod. 
- 0,2 km DN  
- 0,1 km DC 
- 1 pod beton 
- 1 pod tuburi 
- 20 ha arabil 
- 35 ha pasune 
 

21. Raul Recea-13-01-22-01 
21.1. DUDA EPURENI - 8 locuinte 

- 8 anexe gospod. 
- 1 pod beton 
- 14 ha teren arabil 
- 54ha pasune 
- 0,3 km DJ  
- 1 pod lemn 

- 8 locuinte 
- 8 anexe gospod. 
- 1 pod beton 
- 14 ha teren arabil 
- 50 ha pasune 
- 0,3 km DJ  

- 1 pod lemn 
- 4 ha pasune 

21.2. HUSI -0,5 km DE 581 
-1 ob.soc.ec. 
-40 ha pasune 

-0,5 km DE 581 
-1 ob.soc.ec. 
-40 ha pasune 

 

 TOTAL RECEA - 8 locuinte 
- 8 anexe gospod. 
-1 ob.soc.ec. 
-0,5 km DE 581 
- 0,3 km DJ  
- 1 pod beton 
- 1 pod lemn 
- 14 ha teren arabil 
- 94 ha pasune 

- 8 locuinte 
- 8 anexe gospod. 
-1 ob.soc.ec. 
-0,5 km DE 581 
- 0,3 km DJ  
- 1 pod beton 
- 14 ha teren arabil 
- 90 ha pasune 

- 1 pod lemn 
- 4 ha pasune 

22. Raul Husi-13-01-18-01-02-01 
22.1. HUSI -0,2 km DN 

-7,7 km retea str. 
-27 poduri beton 
-1 podet lemn 
-1 punte lemn 
-40 ha arabil 

-0,2 km DN 
-1 pod beton 
-40 ha arabil 

-7,7 km retea str. 
-26 poduri beton 
-1 podet lemn 
-1 punte lemn 
 

23. Paraul lui Ivan-13-01-18-01-01 
23.1. DUDA EPURENI - 14 locuinte 

- 14 anexe gospod 
- 1 ob. Soc.-ec. 
- 0,3 km DJ 
- 5 poduri tuburi 
- 25 ha pasune 
- 14 ha faneata 

- 14 locuinte 
- 14 anexe gospod 
- 1 ob. Soc.-ec. 
- 0,3 km DJ 
- 5 poduri tuburi 
- 25 ha pasune 
- 14 ha faneata 

 

24. Raul Saca-13-01-19-01-04 
24.1. PADURENI -10 ha Arabil 

-30 ha Pasune 
-10 ha Arabil 
-30 ha Pasune 

 

25. Raul Schiopeni-13-01-19-01-02 
25.1. PADURENI -27 Locuinte 

-21 Anexe gosp 
-0,2 km DJ    
-2 Poduri    beton 
-1 Pod   tuburi  
-3 Poduri  lemn 
-152 ha Arabil 
-50 ha Pasune 

-20 Locuinte 
-16 Anexe gosp 
-1 Pod    beton 
-1 Pod  lemn 
-150 ha Arabil 
-50 ha Pasune 
 

-7 Locuinte 
-5 Anexe gospod 
-0,2 km DJ  
-1 Pod   beton  
-1 Pod   tuburi    
-2 Poduri   lemn  
-2 ha Arabil  
 

26. Raul Recea-13-01-18-01-02 
26.1. PADURENI -1 Pod    tuburi 

-10 ha Pasune 
-1 Pod    tuburi 
-10 ha Pasune 

 

27. Raul Grumezoaia-13-01-22-02 
27.1. DIMITRIE CANTEMIR -16 locuinte 

-17 anexe gospod. 
-16 locuinte 
-17 anexe gospod. 

-5 ha pasune 
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-0,2 km DC 
-15 ha pasune 

-0,2 km DC 
-10 ha pasune 

28. Raul Frigeni-13.01-19-01-03 
28.1. DIMITRIE CANTEMIR -2 locuinte 

-20 ha pasune 
-2 locuinte 
-20 ha pasune 

 

29. Raul Guzaru-13-01-19-01-05 
29.1. DIMITRIE CANTEMIR -10 locuinte 

-0,2 km DJ 
-0,1 km DC 
-1 pod beton 
-1 pod tuburi 
-30 ha pasune 

- 10 ha pasune -10 locuinte 
-0,2 km DJ 
-0,1 km DC 
-1 pod beton 
-1 pod tuburi 
-20 ha pasune 

30. Raul Soparleni-13-01.18.a 
30.1. ARSURA - 29 gospodarii 

- 22 anexe 
- 12 ha teren arabil 
- 14 ha pasune 

- 6 gospodarii 
- 4 anexe 
- 10 ha teren arabil 
- 8 ha pasune 

- 23 locuinte 
- 18 anexe gospod. 
- 2 ha teren arabil 
- 6 ha pasune 

30.2. DRANCENI - 0.2 km D.E 
- 2 km dr satesc 
- 2 poduri beton 
- 50 ha arabil 
- 30 ha pasune 

- 4 obiective 
economice 
-1 pod beton 
- 0.1 km D.E 

- 0.1 km D.E 
- 2 km dr satesc 
- 1 pod beton 
- 50 ha arabil 
- 30 ha pasune 

 TOTAL SOPARLENI - 29 locuinte 
- 22 anexe 
- 4 obiective 
economice 
- 0.2 km D.E 

- 6 gospodarii 
- 4 anexe 
- 4 obiective 
economice 
- 0.1 km D.E 

- 23 locuinte 
- 18 anexe gospod. 
- 0.1 km D.E 
- 2 km dr satesc 

 TOTAL SOPARLENI - 2 km dr satesc 
- 2 poduri beton 
- 62 ha teren arabil 
- 44 ha pasune 

-1 pod beton 
- 10 ha teren arabil 
- 8 ha pasune 

- 1 pod beton 
- 52 ha teren arabil 
- 36 ha pasune 

31. Raul Oita-13-01-22-11 
31.1. MURGENI - 20 ha teren arabil 

- 40 ha pasune 
- 20 ha arabil 
- 40 ha pasune 

 

32. Raul Hulubat-13-01-22-10 
32.1. GAGESTI -20 ha arabil 

-250 ha pasune 
-20 ha arabil 
-250 ha pasune 

 

32.2 MURGENI - 20 ha arabil 
- 30 ha pasune 

- 20 ha arabil 
- 30 ha pasune 

 

 TOTAL HULUBAT -40 ha arabil 
-280 ha pasune 

-40 ha arabil 
-280 ha pasune 

 

33. Raul Bozia-13-01-19-03 
33.1. FALCIU -4 locuinte 

-6 anexe gospod. 
-0,3 km DC 
-10 ha arabil 
-15 ha pasune 

-4 locuinte 
-6 anexe gospod. 
-0,3 km DC 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

-5 ha pasune 

34. Raul Copaceana-13-01-20 
34.1 FALCIU -26 locuinte 

-36 anexe gospod. 
-0,3 km DN 
-0,3 km DJ 
-2 podete 
-20 ha arabil 
-50 ha pasune 

-26 locuinte 
-36 anexe gospod. 
-0,3 km DN 
-0,3 km DJ 
-2 podete 
-20 ha arabil 
-50 ha pasune 

 

35. Raul Belciug-13-01-21 
35.1. FALCIU -10 ha pasune -10 ha pasune  
36. Raul Marcu-13-01-20-01 

36.1. FALCIU -4 locuinte 
-7 anexe gospod. 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

-4 locuinte 
-7 anexe gospod. 
-10 ha arabil 
-10 ha pasune 

 

 TOTAL   -1454 locuinte -1242 locuinte -212 locuinte 
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BAZIN HIDROGRAFIC 
PRUT 

-1284 anexe gospod 
- 8 garsoniere 
-42 ob. Economic 
-6,0 km CF 
-0,7 km DE 581 
-22,9 km DN 
-26,1 km DJ 
- 43,3  km DC  
-5,5 km drum satesc 
-8,55 km stradala 
- 4 poduri CF 
- 103 poduri beton 
- 38 poduri tuburi 
-23 poduri lemn 
-4 Punti lemn 
- 5 baraje coasta 
-16168,5 ha arabil 
-4846 ha pasune 
- 559 ha faneata 
-10 ha vie 
- 585,6 ha padure 
-108 ha apa+stuf 
- 900 ha am. Piscic. 

-1116 anexe gospod 
- 8 garsoniere 
-34  ob. Economic 
-6,0 km CF 
-0,6 km DE 581 
-15,7 km DN 
-22,35 km DJ 
- 38,5  km DC  
-0,75 km stradala 
-2,0 km Dr. Satesc 
- 2 poduri CF 
-54 poduri beton 
- 21 podete tuburi 
-9 Poduri  lemn 
-3 Punti lemn 
-15017 ha arabil 
-3937 ha pasune 
- 559 ha faneata 
- 585,6 ha padure 
-108 ha apa+stuf 
- 900 ha am. 
piscicola 
 

-168 anexe gosp. 
- 8  ob. economice 
- 0.1 km D.E 
-7,2 km DN 
- 3,75 km D.J. 
- 4,8  km DC 
-3.5 km drum satesc 
-7,7 km retea 
stradala 
-2 poduri CF 
- 49  poduri beton 
-17 poduri tuburi 
-14 poduri lemn 
-1 punte lemn 
- 5 baraje coasta 
-1151,5 ha arabil  
-909 ha pasune 
-10 ha vie 
-1 put forat 
 

 

TOTAL 
 JUDETUL VASLUI 

-5802 locuinte 
-5382 anexe gospod 
- 8 garsoniere 
-5 Statii CFR 
-5 statie pompare 
-229 ob. Economic 
-88,35 km CF 
-6,9 km DE 581 
-82,15 km DN 
-145,2 km DJ 
- 229,6  km DC  
-28,55 km DS  
-2.0 km drum 
modernizat 
-5,7 km Dr exploat 
-8,55 km stradala 
- 18 pod CF 
- 455 pod beton 
-1 pod casetat 
-1 pod piatra 
-10  podet beton 
- 319 pod tuburi 
-191 pod lemn 
-20 Punti lemn 
-2 punti metalice 
-1 pasarela beton 
- 9 baraje coasta 
-34490,3 ha arabil 
-11119,5 ha pasune 
- 2275 ha faneata 
-10 ha vie 
- 1028,6 ha padure 
- 23 ha plant. Plop 
-42 ha pepiniera 
-108 ha apa+stuf 
-7 stalpi telef 
- 900 ha am. 
Piscicola 
-4 km LEA 20KV 
-61 stalpi L.E.A. 
-1 put forat 

-3769 locuinte 
-3538 anexe gospod 
- 8 garsoniere 
-5 Statie CFR 
-5 statie pompare 
-133 ob. Economic 
-73,6 km CF 
-6,8 km DE 581 
-55,5 km DN 
-82,15 km DJ 
- 123,4  km DC  
-0,75 km stradala 
-9,9 km Dr. Satesc 
-2,0 km drum 
modernizat 
-5,3 km Dr. Exp 
- 13 pod CF 
-255 pod beton 
- 123 pod tuburi 
-78 Poduri  lemn 
-11 Punti lemn 
-1 pasarela beton 
-3 baraje coasta 
-29923 ha arabil 
-8647 ha pasune 
- 2095 ha faneata 
- 878,6 ha padure 
- 22 ha plant. Plop 
-6,0 ha pepiniera 
-108 ha apa+stuf 
-4 stalpi telef. 
-4 km LEA 20KV 
- 32 stalpi LEA 
- 900 ha am. 
piscicola 
 

-2033 locuinte 
-1844 anexe gosp. 
- 96  ob. economice 
-14,75 km CF 
- 0.1 km D.E 
-26,65 km DN 
- 63,05 km D.J. 
- 106,2  km DC 
-18,65 km dr. satesc 
-0,4 km Dr exploat 
-7,7 km retea str. 
-5 pod CF 
- 200 pod beton 
-1 pod casetat 
-1 pod piatra 
-10  podet beton 
-196 pod tuburi 
-113 pod lemn 
-9 punte lemn 
-2 punti metalice 
- 6 baraje coasta 
-4567,3 ha arabil  
-2472,5 ha pasune 
-180 ha fanete 
-150 ha padure 
-1 ha plantatie 
-36 ha pepiniera 
-10 ha vie 
-3 stalpi telef. 
- 29 stalpi L.E.A. 
-1 put forat 
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ZONELE INUNDATE CONTROLAT DIN B.H.  BÂRLAD 
 

1. Îndiguire Râu Bârlad 
 

Compartimente inundabile din incinte 

Incinta Supr. 
(ha) 

Comune 
afectate Localităţi Obiective 

afectate Perimetru 
Localizare breşă 

Date caract. 
Localităţi Obiective 

Incinta I 
Îndiguire râu 
Bârlad sector 

Negreşti - 
Vaslui 

400 

Stefan cel 
Mare-  320 ha 
Zapodeni - 40 
ha 
Vulturesti - 40 
ha 

Incinta  este 
în extravilan 

- Pasune                
180 ha 
- Teren agricol      
140 ha 
- Padure                
20 ha 
- Rachitarie          
15 ha 
- Plantatie silvia    
45 ha 
- Drum 
exploatare             
10 Km 
- Retele 
electrice 20 KV    
2 Km 
- S.P. Rachitarie 
Birzesti 

- Îndiguire râu 
Buhăieşti→Îndiguire 
riu Birlad mal drept ( 
Km 13+000 – Km 
17+000) →Indiguire 
riu Birzesti → 
rambleu CF Iasi – 
Vaslui 
- S = 400 ha 
- h apa =  1,2- 1,5 m 
- Waten. = 6 mil. mc 
 

 
 
 
 

Incinta  
este în 

extravilan 

- Păşune    
180 ha 
- Teren 
agricol 140 
ha 
- Pădure   20 
ha 
- Rachitarie  
15 ha 
- Plantatie 
silvia  45 ha 
- Drum expl.  
10 Km 
- LEA  20 
KV       2 Km 
-  S.P. 
Răchitărie 
Bârzesti 

Incinta II 
Îndiguire râu 
Bârlad sector  

Vaslui- Crasna 

200 Deleni Incinta  este 
în extravilan 

- Padure 120 ha 
- Teren arabil  
80 ha 
- Linie CF   3 
Km 
 

 
- DJ 245 E Bulboaca 
- Secuia→ Indiguire 
riu Birlad, mal sting, 
aval pod Bulboaca – 
confluenta riu 
Vasluiet→Indiguire 
riu Vaslui, mal drept 
(confluenta riu Birlad 
– pod Bulboaca) 
- S = 200 ha 
- h apa =  1,2- 1,5 m 
- Waten. = 3 mil. mc 
 
 
 
 

 
 
 

Incinta  
este în 

extravilan 

 
 
- Pădure 120 
ha 
- Teren arabil  
80 ha 
- Linie CF   3 
Km 
 

Incinta III 
Îndiguire râu 
Bârlad sector 

Crasna – 
Bârlad 

200 ha Banca Incinta  este 
în extravilan 

- Teren agricol 
188 ha, din care 
- Lucerna  3 ha 
- Griu 165 ha 
- Porumb  20 ha 
- Teren  
neproductiv  12 
ha 
- Drum 
exploatare – 3 
Km 
- saivane vite - 2 

- Dig remuu râu 
Banca → rambleu CF 
Vaslui – Birlad  → 
dig remuu riu 
Bujoreni →Indiguire 
riu Birlad mal sting       
( Km 75+000 – Km 
77+800)   
- S = 200 ha 
- h apa =  1,2- 1,5 m 
- Waten. = 3 mil. mc 
 

 
 
 
Incinta  
este în 
extravilan 

 
 
 
- Teren 
agricol 188 
ha 
- Teren  
neprod. 12 ha 
- Drum expl. 
– 3 Km 
- Saivane vite 
- 2 
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Compartimente inundabile din incinte 

Incinta Supr. 
(ha) 

Comune 
afectate Localităţi Obiective 

afectate Perimetru 
Localizare breşă 

Date caract. 
Localităţi Obiective 

Incinta IV 
Îndiguire râu 
Bârlad sector 

Crasna – 
Bârlad 

110 
Banca  - 50 ha 
Costeşti - 60 
ha 

Incinta  este 
în extravilan 

- Teren agricol 
110 ha, din care: 
- Porumb  10 ha   
- Soia  37 ha 
- Floarea 
Soarelui 10 ha 
- Sfecla 4 ha 
- Griu 49 ha 
- LEA  20 KV    
1,5 Km 
 

- Dig remuu râu  
Chitcani→ Indiguire 
riu Birlad mal drept      
( Km 62+700 – Km 
60+000)  → versant 
mal drept riu Birlad 
(Popas Stina 
Costesti→ rambleu 
DN 24 Vaslui-Birlad 
- S = 110 ha 
- h apa =  1,0- 1,2 m 
- Waten. = 1,320 mil. 
mc 
 

 
 

Incinta  
este în 

extravilan 

 
 
 
- Teren 
agricol 110 
ha 
- LEA  20 
KV    1,5 Km 
 

 
2. Indiguire Râu Vaslui 

Compartimente inundabile din incinte 

Incinta Supr. 
(ha) 

Comune 
afectate Localităţi Obiective afectate Perimetru 

Localizare 
breşă 

Date caract. 

Localităţi Obiective 

Incinta I 
Indiguire riu 
Vaslui sector 

aval ac. Solesti 
– pod Valeni 

350 

Soleşti  250 
ha 
Văleni - 100 
ha 
 

Văleni 

- Paşune    210 ha 
- Fâneaţă   140 ha           
- Drum exploatare   1 
Km 
- Retele electrice 20 
KV    1,2  Km 
- 13 locuinţe sat 
Valeni 
NOTA: Prin execuţia 
digului de 
compartimentare în 
cadrul lucrării de 
investitii “Apărarea 
împotriva inundaţiilor 
a localităţilor Soleşti-
Vaslui-Secuia” cele 13 
locuinţe din satul 
Văleni vor fi scoase de 
sub efectul 
inundaţiilor prin 
inundarea acestei 
incinte. 

 
- Îndiguire 
râu Vaslui 
aval ac. 
Solesti- pod 
Valeni, mal 
drept 
→rambleu 
DN 24 Vaslui 
– Iasi → 
versant sat 
Valeni 
- S = 350 ha 
- h apa =  1- 
1,2 m 
- W aten. = 
4,200 mil. mc 
 

 
 
Văleni – 13 

locuinţe 

- Păsune    210 ha 
- Fineaţă   140 ha        
- Drum exploatare   
1 Km 
- Reţele electrice 20 
KV    1,2  Km 
- 13 locuinţe sat 
Văleni 
 

Incinta II 
Indiguire riu 
Vaslui sector 
pod Va leni-
pod Moara 

Ghimus 

350 

Văleni  150 
ha 
Munteni de 
Sus - 200 ha 
 

Munteni 
de Sus 

- Păşune     150 ha 
- Teren arabil 200 ha 
- Drum exp  2 Km 
- Reţele electrice 20 
KV    1,2  Km 
- 10 locuinţe sat 
Munteni de Sus 
NOTA: Prin execuţia 
digului de 
compartimentare in 
cadrul lucrii de 
investitii “Apararea 
impotriva inundatiilor 
a localitatilor Solesti-
Vaslui-Secuia” cele 10 
locuinţe din satul 
Munteni de Sus vor fi 
scoase de sub efectul 
inundaţiilor prin 
inundarea acestei 
incinte. 

 
- Îndiguire 
râu Vaslui 
,pod Valeni – 
pod Moara 
Ghimus, mal 
sting 
→rambleu 
DJ Satu Nou 
– Tanacu → 
versant sat 
Munteni de 
Sus 
- S = 350 ha 
- h apa =  1- 
1,2 m 
- W aten. = 
4,200 mil. mc 
 

 
 

Munteni de 
Sus – 10 
locuinte 

- Păşune     150 ha 
- Teren arabil 200 ha 
- Drum exploatare  2 
Km 
- Retele electrice 20 
KV    1,2  Km 
- 10 locuinte sat 
Munteni de Sus 
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  INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 7 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
SUBSTANŢE PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENTUL OPERATORILOR 

ECONOMICI ÎNCADRAŢI LA RISC CHIMIC (S.C. STEMAR Vaslui) 
 

Cantitate/t  
 

Nr. 
Crt. 

 

 
 

Denumire 
substanţe 

periculoase 
 

 
Capacitate 
stocare 
Cantitate 
deţinută 

 
 
 

Număr 
CAS 

 
Inst. în care

se 
prelucreaza

Localizare 

Stare stocare 

Mod 
stocare 

Condiţii 
de 

stocare 

1 Glicerina 1/0 56-81-5 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi 

Pres./tem
p. 
normale 

2 Acid acetic 20/10 64-19-7 

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

Rezervor L Rezevor -„- 

3 Acetat de etil 3/0 141-78-6 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

4 Acid clorhidric 2/0 - 
Linie 
aldeh.-
cetone 

Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

5 Alcool alilic 3/0 107-18-6 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

6 Alcool amilic 3/0 71-41-0 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

7 Alcool 
izopropilic 5/0 67-63-0 Linie esteri Depozit 

zidarie L Butoi -„- 

8 Alfa-pinenoxid 5/0,5  
Linie 
aldeh. 
cetone 

Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

9 Ciclohexanona 40/0 108-94-1 

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

Rezervor L Rezervor 20 C 
 

10 Bromura de zinc 0.2/02 7646-85-7
Linie 
aldeh. 
cetone 

Depozit 
zidarie L Butoi 

Cond.nor
male de 
T SI P 

11 Ciclopentanona 30/0 - 
Linie 
aldeh. 
cetone 

Rezervor L Rezervor 
Cond.nor
male de 
T SI P 

12 Hidroxid de 
sodiu 1/1 1310-73-2

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

Depozit 
zidarie S Saci -„- 

13 Etilen glicol 10/10 107-21-1 Instalatie 
racire 

Instalatie 
racire L Rezervor -„- 

14 Clorura de zinc 0.2/02 7646-85-7
Linie 
aldeh. 
cetone 

Depozit 
zidarie L Butoi 

Cond.nor
male de 
T SI P 

15 Acid sulfuric 0,5/0,2 7664-93-9 Linie 
ciclopentad Rezervor L Rezervor Cond.nor

male de 
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Cantitate/t 
ecanona-
hexadecano
lida 

T SI P 

16 Apa oxigenata 40/5  

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

Rezervor L Rezervor Max. 35 
C 

17 Acid adipic 50/2 124-04-9 
Linie 
aldeh. 
cetone 

Depozit 
zidarie S Saci 

Cond.nor
male de 
T SI P 

18 Difil 10  Instalatie 
incalzire 

Instalatie 
incalzire L Instalatie 

incalzire -„- 

19 Alcool metilic 15/1 67-56-1 Linie esteri Rezervor L Rezervor Max. 20 
C 

20 Anhidrida ftalica 5/2,5 85-44-9 Linie esteri Depozit 
zidarie S Saci 

Cond. 
normale 
de T SI P 

21 Hidroxid de 
potasiu 0,5/0 1310-58-3 Linie esteri Depozit 

zidarie S SAC -„- 

22 Acid oxalic 0,5/0 6153-56-6 Linie esteri Depozit 
zidarie S SAC          -„- 

23 Permanganat de 
potasiu 0,2/0 7722-64-7 Linie esteri Depozit 

zidarie S SAC -„- 

24 Toluen 2/0 106-88-3 Linie esteri Rezervor 
Toluen L Rez. -„- 

25 Metilat de sodiu 0,2/0 124-41-4 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

26 Sclareolida 5/0   Depozi 
zidarie S Butoi -„- 

27 Piperonal 0,1/0 124-04-9 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

28 Limonen 5/0 138-86-3 Linie esteri Depozit 
zidarie L Butoi -„- 

29 Solvent parafonic 40/20 64771-72-
8 

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

Rezervor 
 L Rezervor 

 -„- 

30 Dioxid de seleniu 0,1/0 7446-08-4 Linie esteri Depozit 
zidarie S SAC -„- 

31 Sesamol 3/0 533-31-3 Linie esteri Depozit 
zidarie S Butoi -„- 

32* TCHP 0/0 - 

Linie 
ciclopentad
ecanona-
hexadecano
lida 

- - - - 

 
Nota * -Triciclohexilidenperoxidul (TCHP) este un produs de reactie intermediar care nu se poate separa 
si nu are propritati fizico-chimice masurabile el trecand imediat la urmatoarea faza a procesului unde se 
transforma in hexadecanolida si ciclopentadecan produsi stabili si cu proprietati fizico-chimice bine 
definite. 
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SC Zone Gaz 
Vaslui 

 

    AMPLASARE  OBIECTIVE DE RISC CHIMIC                                              

SC Marsemar 
S.A.  Huşi 

S.C. Stemar S.R.L. 
Vaslui 
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 INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                          Anexa nr. 8 la nr.                               
                   „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                   Data: 
 

STATISTICA ALUNECĂRILOR DE TEREN 
 

Cauze Pagube materiale Măsuri de remediere 

N
r 

cr
t 

L
oc

al
ita

te
 

D
at

a 

T
ip

ul
 a

lu
ne

că
ri

i 
(m

at
er

ia
lu

l a
lu

ne
ca

t)
 

Su
pr

af
aţ

a 
af

ec
ta

tă
 

Fa
vo

ri
za

nt
e 

D
ec

la
nş

at
oa

re
 

L
oc

ui
nţ

e 
D

ru
m

ur
i 

(m
) 

Po
du

ri
 

(b
uc

) 

C
.F

.(k
m

) 

R
eţ

 th
 

ed
ili

ta
ră

 
(k

m
) 

O
bi

ec
tiv

e 
 

so
c-

ad
m

 
A

lte
 

co
ns

tr
uc
ţii

 

T
er

en
ur

i 

Aplicate Propuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Comuna 
Vutcani 

05
.0

6.
20

01
 

 
R

ea
ct

iv
at
ă 

- p
ăm

ân
t 

0,
2 

ha
 

Pl
oi

 to
re

nţ
ia

le
 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  t
or

en
ţi 

- 500 - - - - - 

 

-evaluarea pagubelor 
produse de către comisii 
constituite în acest scop 
şi întocmirea 
documentelor necesare 
obţinerii de ajutoare 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
- refacerea căilor de 
comunicaţie 
avariate(distruse) 
-propunerea alocării de 
fonduri financiare 
pentru stabilizarea zonei 

-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-intervenţie cu forţe şi 
mijloace pentru 
ajutorarea cetăţenilor 
afectaţi 
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Cauze Pagube materiale Măsuri de remediere 
N

r 
cr

t 

L
oc

al
ita

te
 

D
at

a 

T
ip

ul
 a

lu
ne

că
ri

i 
(m

at
er

ia
lu

l a
lu

ne
ca

t)
 

Su
pr

af
aţ

a 
af

ec
ta

tă
 

Fa
vo

ri
za

nt
e 

D
ec

la
nş

at
oa

re
 

L
oc

ui
nţ

e 
D

ru
m

ur
i 

(m
) 

Po
du

ri
 

(b
uc

) 

C
.F

.(k
m

) 

R
eţ

 th
 

ed
ili

ta
ră

 
(k

m
) 

O
bi

ec
tiv

e 
 

so
c-

ad
m

 
A

lte
 

co
ns

tr
uc
ţii

 

T
er

en
ur

i 

Aplicate Propuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 

Comuna 
Stănileşti 

21
.0

7.
20

02
 

 
Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
2 

ha
 

Ploi 
torenţial
e 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  
to

re
nţ

i 

1 - - - - - - 

- 

-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 

3 

Sat 
Ghermăn
eşticomu
na Banca 

21
.0

7.
20

02
 

 
Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
2 

ha
 

Ploi 
torenţial
e 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  
to

re
nţ

i 

3 - - - - - - 

- 

-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 

4 

Stoişeşti- 
comuna 
Banca 

23
.0

7.
20

03
 

 
Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
5 

ha
 

Ploi 
torenţial
e 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  
to

re
nţ

i 

1 200 - - - - - 

0,
5 

ha
 

-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-evacuarea cetăţenilor 
dintr-o locuinţă 



Nesecret 

Nesecret 
191 din 268 

Cauze Pagube materiale Măsuri de remediere 
N

r 
cr

t 

L
oc

al
ita

te
 

D
at

a 

T
ip

ul
 a

lu
ne

că
ri

i 
(m

at
er

ia
lu

l a
lu

ne
ca

t)
 

Su
pr

af
aţ

a 
af

ec
ta

tă
 

Fa
vo

ri
za

nt
e 

D
ec

la
nş

at
oa

re
 

L
oc

ui
nţ

e 
D

ru
m

ur
i 

(m
) 

Po
du

ri
 

(b
uc

) 

C
.F

.(k
m

) 

R
eţ

 th
 

ed
ili

ta
ră

 
(k

m
) 

O
bi

ec
tiv

e 
 

so
c-

ad
m

 
A

lte
 

co
ns

tr
uc
ţii

 

T
er

en
ur

i 

Aplicate Propuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 

Comuna 
Codăieşti 

23
.0

7.
20

03
 

 
Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
5 

ha
 

Ploi 
torenţial
e 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  
to

re
nţ

i 

2 - - - - - - 

0,
5 

ha
 

-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
 

6 

 
 
 
 
Comuna 
Pochidia 

13
.0

4.
20

04
 

 
Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
25

 h
a 

te
re

n 
pă
şu

ne
 

Ploi 
torenţial
e 

sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 

- 30 2 - - - - 

0,
25

 h
a 

pă
şu

ne
 

- restricţionarea 
circulaţiei pe DJ 243 A 
Pochidia – Sălceni pe o 
distanţă de cca 30 m; 
- refacerea porţiunii de 
drum afectate 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

- restricţionarea 
circulaţiei pe DJ 243 A 
Pochidia – Sălceni pe 
o distanţă de cca 30 m; 
- refacerea porţiunii de 
drum afectate 
 -studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
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Cauze Pagube materiale Măsuri de remediere 
N

r 
cr

t 

L
oc

al
ita

te
 

D
at

a 

T
ip

ul
 a

lu
ne

că
ri

i 
(m

at
er

ia
lu

l a
lu

ne
ca

t)
 

Su
pr

af
aţ

a 
af

ec
ta

tă
 

Fa
vo

ri
za

nt
e 

D
ec

la
nş

at
oa

re
 

L
oc

ui
nţ

e 
D

ru
m

ur
i 

(m
) 

Po
du

ri
 

(b
uc

) 

C
.F

.(k
m

) 

R
eţ

 th
 

ed
ili

ta
ră

 
(k

m
) 

O
bi

ec
tiv

e 
 

so
c-

ad
m

 
A

lte
 

co
ns

tr
uc
ţii

 

T
er

en
ur

i 

Aplicate Propuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 

Comuna 
Tutova 

13
.0

7.
20

04
 

Reacti
vată- 
pămâ
nt 

0,
1 

ha
 

-s
ec
ţiu

ni
 d

e 
sc

ur
ge

re
 

su
bd

im
en

si
on

at
e 

 -a
ng

re
na

re
a 

ro
ci

lo
r d

e 
că

tre
 v

iit
ur

i 

1 700 4 - - - - 0,5 
ha 

- s-au propus alocări de 
fonduri finaciare pentru 
studii de fezabilitate şi 
refacere a infrastructurii 
afectate 

-studii de fezabilitate 
pentru stabilizarea 
zonei 
-monitorizarea 
evoluţiei fenomenelor 
-executarea lucrărilor 
de consolidare de către 
firme specializate în 
domeniu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 Comuna 
Dodeşti 
 
 
 

13
.0

7.
20

04
 

Reactiva
tă- 
pământ 

0,
1 

ha
 

Ploi 
torenţi
ale 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  
to

re
nţ

i 

1 - - - - - - - - s-au propus alocări de 
fonduri finaciare pentru 
studii de fezabilitate şi 
refacere a infrastructurii 
afectate 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
 

-studii de 
fezabilitate pentru 
stabilizarea zonei 
-monitorizarea 
evoluţiei 
fenomenelor 
-executarea 
lucrărilor de 
consolidare de 
către firme 
specializate în 
domeniu 

9 Siliştea- 
comuna 
Iana 
 
 
 

12
.0

8.
20

04
 

Reactiva
tă- 
pământ 

Te
re

nu
l a

ff
er

en
t a

 3
 lo

cu
in
ţe

 
şi

 a
ne

xe
 g

os
po

dă
re
şt

i 

Ploi 
torenţi
ale 

 3 - 1 - - - - 0,5 
ha 

-strămutarea cetăţenilor 
afectaţi 
- acordarea de ajutoare 
pentru refacerea 
locuinţelor 

-identificarea unei 
suprafeţe de teren 
care să fie 
repartizată 
cetăţenilor afectaţi 
-solicitarea de 
ajutoare financiare 
pentru sinistraţi 
-monitorizarea 
evoluţiei 
fenomenelor 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 Sat Laza, 
comuna 
Laza 

27
.0

5.
20

05
 

R
ea

ct
iv

at
ă 

- p
ăm

ân
t 

0,5 
ha 

Ploi 
torenţi
ale 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  t
or

en
ţi 

4 150 - - - - - - -evaluarea pagubelor 
produse de către comisii 
constituite în acest scop 
şi întocmirea 
documentelor necesare 
obţinerii de ajutoare 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
- refacerea căilor de 
comunicaţie avariate 
(distruse) 
-propunerea alocării de 
fonduri financiare 
pentru stabilizarea zonei 

-monitorizarea 
evoluţiei 
fenomenelor 
-studii de 
fezabilitate pentru 
stabilizarea zonei 
-intervenţie cu 
forţe şi mijloace 
pentru ajutorarea 
cetăţenilor afectaţi 
 

11 Sat 
Ciocani, 
comuna 
Ciocani 
 
 

08
.0

6.
20

05
 

Primară- 
pământ 

DJ 
243 
B 

Ploi 
torenţi
ale 

Sc
ur

ge
ri 

de
 p

e 
ve

rs
an
ţi 
şi

  t
or

en
ţi 

- 200 1 - - - - - -evaluarea pagubelor 
produse de către comisii 
constituite în acest scop 
şi întocmirea 
documentelor necesare 
obţinerii de ajutoare 
-monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor 
- refacerea căilor de 
comunicaţie avariate 
(distruse) 
-propunerea alocării de 
fonduri financiare 
pentru stabilizarea zonei 

-monitorizarea 
evoluţiei 
fenomenelor 
-studii de 
fezabilitate pentru 
stabilizarea zonei 
-intervenţie cu 
forţe şi mijloace 
pentru ajutorarea 
cetăţenilor afectaţi 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 9 la nr.                        
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
 

ANALIZA ACCIDENTELOR PRODUSE PE CĂILE RUTIRE 
 

Frecvenţa accidentelor pe Km =1, la 2 Km, totalizându-se un număr de 189 
accidente cu victime, iar porţiunile de drum, sunt prezentate astfel: 
Zone de risc: 

- DE 581, între Km 55-60 
- DE 581, între Km 75-80 
- DE 581, între Km 86-90 
- DE 581, între Km 98-100 
- DE 581, între Km 104-106 
- DE 581, între Km 116-118 
- DE 581, între Km 122-124 
- DE 581, între Km 142-145 
- DE 581, între Km 152-154 
- DN 24,   între Km 110-112 
- DN 24,   între Km 129-131 
- DN 24,   între Km 135-137 
- DN 24,   între Km 140-142 
- DN 24,   între Km 143-145 
- DN 2 F,  între Km 44-48 
- DN 2 F,  între Km 48-54 
- DN 2 F,  între Km 73-75 
- DN 2 F,  între Km 78-80 
- DN 15 D, între Km 73-75 
- DN 15 D, între Km 78-81 
- DN 15 D, între Km 90-93 
- DN 15 D, între Km 108-110 
- DN 15 D, între Km 123-125 
- DN 11 A, între Km 91-93 
- DN 26, între Km 82-84 
- DN 28, între Km 135-137 
- DN 24 A, între Km 06-08 
- DN 24 A, între Km 16-18 
- DN 24 A, între Km 25-28 
- DN 24 A, între Km 56-58 
- DN 24 A, între Km 95-98 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 10 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
                                                    CARACTERISTICILE 

CONDUCTELOR DE GAZE, SECTORUL GAZ-METAN 
1. 

CONDUCTE DE GAZ-METAN CARACTERISTICI 
Fi 32” Fi 28” Fi 16” Fi8” Fi 6” Fi 4” 

Lungimea Km.   55    
Traversari aeriene buc.   28    
Subtraversari D.N.+D.J. 
(buc.) 

  49    

Subtraversari C.F.R.   2    
Robineti de sectionare   4    
Presiunea de lucru in 
conducte 

  20 atm.    

 
2.Statii de reglare si masurare (S.R.M.) 
 - VASLUI 
 - BÂRLAD 
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 INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                         Anexa nr. 11 la nr.                              
                    „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                Data: 
 
 

ZONE POTENŢIALE DE IZBUCNIRE A UNOR EPIDEMII ŞI EPIZOOTII  ÎN FUNCŢIE DE AMPLASAREA COLECTIVITĂŢILOR DE 
ANIMALE, FERMELOR, DISPENSARELOR  ŞI SPITALELOR 

  
SPECIA DE ANIMALE OBS. 

BOVINE OVINE PORCINE CABALINE PĂSĂRI  Nr. 
crt. 

LOCALITATE
A 

S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE  
1. ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ  1493  3469  2100  772  12375 dispensar 
2. ARSURA  334  1138  653  197  3916 dispensar 
3. BĂCANI  556  1945  623  333  7500 dispensar 

4. BĂCEŞTI  896  1073  817  172  3902 dispensar si centru 
asistenţă socială 

5. BĂLTENI  353  771  338  191  3916 dispensar 
6. BANCA 239 1157  6896  1080  540 131.194 10500 dispensar 
7. BEREZENI 334 548 4403 4403  783  397  20102 dispensar 
8. BLĂGEŞTI   595  2792  1012  398  10285 dispensar 
9. BOGDANA  321  520  275  230  1213 dispensar 
10. BOGDĂNEŞTI   1214  8595  1066  686  14350 dispensar 
11. BOGDĂNIŢA  449  1810  445  255  6700 dispensar 
12. BOŢEŞTI  356  2080  372  307  10600 dispensar 
13. BUNEŞTI 

AVEREŞTI  217  3692  130  200  5946 dispensar 
14. CODĂEŞTI  696  4363  449  503  4121 dispensar 
15. COROIEŞTI  680  2800  768  310  9540 dispensar 
16. COSTEŞTI  607  1289  392  261  5745 dispensar 
17. CREŢEŞTI  411  1570  479  194  4737 dispensar 
18. DĂNEŞTI  833  3247  240  508  5500 dispensar 
19. DELENI  579  1091  199  211  6570 dispensar 
20. DELEŞTI  933  1339  844  425  3064 dispensar 
21. DIMITRIE 

CANTEMIR  655  5824  459  319  9096 dispensar 
22. DRAGOMIREŞTI  1802  3171  942  695  7800 dispensar 
23. DRÂNCENI  586  1504  990  364  1061 dispensar 
24. DUDA EPURENI  527  1287  532  205  4919 dispensar 
25. DUMEŞTI   655  370  654  321  6150 dispensar 
26. EPURENI  1349  6001  1741  516  26892 dispensar 
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SPECIA DE ANIMALE OBS. 
BOVINE OVINE PORCINE CABALINE PĂSĂRI  Nr. 

crt. 
LOCALITATE

A 
S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE  

27. FĂLCIU  1076  8116  935  498 44790 16400 dispensar 
28. GĂGEŞTI  899  5122  391  379  14750 dispensar 
29. GHERGHEŞTI  744  1891  1102  476  6084 dispensar 
30. GÂRCENI  966  1575  428  374  5998 dispensar 
31. GRIVIŢA  1245  5299  1187  542  11278 dispensar 
32. HOCENI  657  4325  820  436  5277 dispensar 
33. IANA  738  4096  1385  520  12205 dispensar 
34. IVĂNEŞTI  1882  2496  567  650  11240 dispensar 
35. IVEŞTI  551  2579  560  359  10570 dispensar 
36. LIPOVĂŢ 270 647  2858  998  460 302.638 7830 dispensar 
37. LUNCA BANULUI  734 437 6582  849  389 20.000 2838 dispensar 
38. MĂLUŞTENI  1048  2127  866  579  12436 dispensar 
39. MICLEŞTI  274  2302  364  268  5604 dispensar 
40. MUNTENI DE JOS  772  2700  485  265 347.232 12449 dispensar 
41. OLTENEŞTI 670 987  2960  522  411  12100 dispensar 
42. OŞEŞTI  812  1789  780  372  4400 dispensar 
43. PĂDURENI  771  8626  632  386  5942 dispensar 
44. PERIENI 743 1462 962 7240  1640  676  8860 dispensar 
45. POIENEŞTI   1403  9394  542  271  2503 dispensar 
46. POGANA  483  3548  738  303 43.050 10185 dispensar 
47. POGONEŞTI 320 412  2072  752  180  7910 dispensar 
48. PUIEŞTI  1403  9394  1365  728  20372 dispensar 
49. PUNGEŞTI 40 1540  1490  600  650  6550 dispensar 
50. REBRICEA  904  2210  710  368  12978 dispensar 
51. ROŞIEŞTI  556  6011  449  265 755.515 4582 dispensar 
52. SOLEŞTI  601  5105  481  491  6800 dispensar 
53. STĂNILEŞTI  1281  8790  937  754  16137 dispensar 
54. ŞTEFAN CEL 

MARE  607  1014  344  247 27240 10736 dispensar 
55. ŞULETEA  1189  11475  1811  533  21233 dispensar 
56. TANACU  1050  6004  448  514  15294 dispensar 
57. TĂCUTA  1042  11893  1053  565  9856 dispensar 
58. TĂTĂRĂNI  660  2864  459  285 7.875 459 dispensar 
59. TODIREŞTI  986  3289  699  462  7180 dispensar 
60. TUTOVA  975  4786 1189 948  607  6490 dispensar 
61. VĂLENI  826  8887  390  569  8160 dispensar 
62. VETRIŞOAIA  462  8450  680  249  2780 dispensar 
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SPECIA DE ANIMALE OBS. 
BOVINE OVINE PORCINE CABALINE PĂSĂRI  Nr. 

crt. 
LOCALITATE

A 
S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE S.C. POPULAŢIE  

63. VIIŞOARA  997  6519  1446  585  3743 dispensar 
64. VINDEREI  1016  4152  830  442  11486 dispensar 
65. VOINEŞTI  1361  4089  1084  648  1748 dispensar 
66. VULTUREŞTI  556  2203  476  215  6252 dispensar 
67. VUTCANI  401  4649  414  317  8300 dispensar 
68. ZĂPODENI  814  4111  437  543  7400 dispensar 
69. ZORLENI  1223  3156  1685  457 508.041 14283 dispensar 
70. Mun.VASLUI  826  6634  219  377  10593 spitale 
71. Mun.BÂRLAD  533  1500  399  159  19221 spitale 
72. Mun.HUŞI  770  1844  981  126  19440 spital 
73. Oraş NEGREŞTI  815  1610 3072 750  450  19000 spital 
74. Oraş MURGENI  1322  4884 1292 1340  590  12322 spital 

TOTAL 2616 62081 5802 297750 5553 56361  30500 2187575 676754  
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          INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                          Anexa nr. 12 la nr.                              
                 „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                  Data: 
 

 
SITUAŢIA INTERVENŢIILOR PIROTEHNICE EXECUTATE DE I.S.U.J. Vaslui 

 
 

  MISIUNI MUNIŢII ASANATE 

BOMBE LOVITURI 
AG GRENADE ANUL ASA-

NARE 
DISTRU-

GERI 
PROIEC-

TILE ARUN- 
CATOR AVIAŢIE  OFENSIVE DEFEN- 

SIVE 

MUNIŢII 
INFANTERIE

ELEMENTE 
DE 

MUNITII 

TOTAL 
MUNIŢII 

ASANATE 

2002 28 2 22 35    6 44  107 
2003 45 2 20 16   1 8 30  75 
2004 49 3 35 14    3   52 
2005 43 3 26 11   1 9 2  49 
2006 40 3 20 13  3  7 109  152 
2007 53 4 40 16 1  40 140 44 22 303 
2008 65 5 50 14 2   13 28 2 109 
2009 78 8 72 55 4   8 432 36 629 
2010 37 3 21 10 2   20 72 16 141 
2011 54 4 27 25 1   13 179 353 675 
2012 56 3 63 12   1 5 209 13 303 
2013 38 4 41 8   1 6 207 5 268 
2014 41 5 787 14   1 7 256 3 1068 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 13 la nr.                     
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
 

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestarii riscurilor, de reducere a frecvenţei 
de producere ori de limitare a consecinţelor acestora 

 
Măsurile ce se pot aplica se clasifică în: măsuri de reducere a riscului, măsuri de pregătire specifice şi 
măsuri post-dezastru. 
 

1.  La cutremur 
-     pregatirea populaţiei, a comitetelor şi serviciilor de urgenţă şi a forţelor specializate; 
- intocmirea si exersarea masurilor cuprinse in planurile de protectie si interventie; 
- proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare seismice;  
- evitarea locuirii sau folosirii cladirilor cu pericol seismic ridicat sau realizarea de reparatii  a 

unor cladiri cu un grad seismic mai mic.   
 

2. La alunecări de teren 
- cunoasterea de catre populatie a zonei de risc la alunecari, asigurarea bunurilor şi 

persoanelor; 
- educarea comunităţii posibil a fi efectată, realizarea unui sistem de monitorizare, înştiinţare şi 

evacuare; 
- plantarea sau impadurirea unor zone posibil a fi afectate de alunecari; 
- pregătirea instrumentelor de evaluare a impactului: echipe de experţii. 
 
3. La inundaţii 

- aplicarea unor măsuri de proiectare pentru construcţii care să reziste nivelului crescut şi 
vitezei de deplasare a apei ; 

- planificarea executării lucrărilor de apărare şi executarea lucrărilor de amenajare a digurilor. 
- instruirea populaţiei din aval de baraje asupra măsurilor de protecţie şi modului de 

comportare în caz de inundaţii ; 
- executarea serviciului de permanenta, si monitorizarea permanenta a cursurilor de apa si a 

precipitatiilor, in momentul avertizarilor meteo nefavorabile ; 
- stabilirea locurilor pentru evacuare şi aducerea informaţiilor la cunoştinţa populaţiei ; 
- instalarea sistemelor de alarmare, educarea şi participarea comunităţii la actiuni de aparare si 

amenajare a indiguirilor in momentul inundatiilor ; 
- monitorizarea efectelor şi luarea măsurilor pentru limitarea acestora.  
 

4. La secetă 
- sistem de monitorizare şi înştiinţare imediată; 
- existenta unui plan interdepartamental de apărare împotriva efectelor dezastrului ; 
- asigurarea rezervelor de alimente si a apei potabile ; 
- monitorizarea situaţiei meteorologice şi hidrologice.  
 
5. La poluări accidentale a apelor, solului şi a mediului  

- luarea masurilor conform standardelor de calitate a mediului şi protecţiei surselor de apă si 
punerea acestora in aplicare pe raza localitati; 

- aplicarea legislatiei in vigoare  pentru protejarea mediului si surselor de apa; 
- instalarea unor sisteme de supraveghere terestră şi aeriană a solului şi apei, evoluţia climei. 
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6. La epizootii 
- luarea masurilor si aplicarea Planurilor de apărare si masuri pentru prevenirea si combaterea 

bolilor epizootice ; 
- întocmirea programelor de pregătire a unitatilor responsabile in acest domeniu ; 
- informarea populatiei asupra riscului ; 
- evaluarea prin testare a incidenţei şi severităţii infecţiei. 
 
  8.  Epidemii 
- monitorizarea evoluţiei factorului de risc medical de urgenţă ; 
- elaborarea unui plan de protecţie cu alocarea resurselor necesare ; 
- verificarea şi confirmarea diagnosticelor, identificarea cazurilor, găsirea surselor epidemice, 

controlul evoluţiei cazurilor, etc; 
- existenţa unui serviciu medical de urgenţă, ajutor medical; 
- supravegherea epidemiologică, evaluarea periodică a eficienţei serviciului medical de 

urgenţă. 
 
9. Accident chimic şi industrial 

- respectarea legislaţiei privind depozitarea, manipularea, utilizarea şi transportul substanţelor 
chimice periculoase ; 

- verificarea periodică a instalaţiilor, conductelor, depozitelor şi mijloacelor de transport şi 
păstrarea acestora în stare completă de funcţionare ; 

- studierea si informarea populatiei asupra Planului de pregătire in domeniul situatiilor de 
urgenta şi a Planurilor de protectie civila si de intervenţie la nivel local ; 

- identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor de risc, elaborarea  şi testarea 
planurilor de protecţie şi intervenţie; 

-     monitorizarea parametrilor chimici. 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 14 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
 
 

SITUATIA MIJLOACELOR DE INSTIINTARE /ALARMARE LA NIVELUL 
JUDETULUI VASLUI 

Sirenă electrică Nr. 
crt. Localitatea Sirene 

electronice 5,5 Kw 3 Kw 
Motosirene Radio-

telefon 

Radiore-
ceptor 
Neptun 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1. Vaslui 3 7 - 1 4 - 
2. Bîrlad - 19 - 1 6 - 
3. Huşi - 9 - - - - 
4. Negreşti - 4 - 1 - - 
5. Murgeni - 1 - - - - 
6. Albeşti - 1  - - - - 
7. Al. Vlahuţă - 1 - - - - 
8. Arsura - - 1 - - - 
9. Banca - 1 - - - - 
10. Băcani - 1 nu  fcţ. - - - 1 
11. Băceşti - 1 - - - - 
12. Bălteni - - 1 - - - 
13. Berezeni - 1 - - - - 
14. Blăgeşti - 1 - - - - 
15. Bogdana - - 1 - - - 
16. Bogdăneşti - - - - - 1 
17. Bogdăniţa - - - - - 1 
18. Boţeşti - - 1 - - 1 
19. Buneşti Avereşti - - 1 - - - 
20. Ciocani - - - - - - 
21. Codăeşti - 1 - - 3 - 
22. Coroieşti - 1 - - - - 
23. Cozmeşti - - - - - - 
24. Costeşti - 1 - - - - 
25. Creţeşti - 1 - - - - 
26. Dăneşti - 1 - - - - 
27. Deleni - 1 - - - - 
28. Deleşti - - 1 - - - 
29. Dimitrie 

Cantemir - - - - - - 

30. Dodeşti - - - - - - 
31. Dragomireşti - 1 - - - - 
32. Drînceni - 1 - - - - 
33. Duda Epureni - 1 - - - - 
34. Fereşti - - - - - - 
35. Fruntişeni - - - - - - 
36. Dumeşti - 1 - - - - 
37. Epureni - 1 - - - - 
38. Fălciu - 1 - - - - 
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39. Găgeşti - - - - - - 
40. Ghergheşti - 1 - - - 1 
41. Gîrceni - 1 - - - - 
42. Griviţa - 1 - - - - 
43. Hoceni - - 1 - - - 
44. Iana - - - - - - 
45. Ibăneşti - - - - - - 
46. Ivăneşti - 1 - - - - 
47. Iveşti - 1 - - - - 
48. Laza - 1 - - - - 
49. Lipovăţ - 1 - - - 1 
50. Lunca Banului - 1 - - - - 
51. Măluşteni - 1 - - - - 
52. Micleşti - 1 - - - - 
53. Munteni de Jos - 1 - - - 1 
54. Munteni de Sus - - - - - - 
55. Olteneşti - 1 - - - - 
56. Oşeşti - 1 - - - - 
57. Pădureni - 1 - - - - 
58. Perieni - 1 - - - - 
59. Pochidia - - - - - - 
60. Poieneşti - 1 - - - 1 
61. Pogana - - - - - - 
62. Pogăneşti - - - - - - 
63. Puieşti - 1 - - - 1 
64. Puşcaşi - - - - - - 
65. Pungeşti - 1 - - - - 
66. Rafaila - - - - - - 
67. Rebricea - - 1 - - - 
68. Roşieşti - - 1 - - - 
69. Soleşti - 1 - - - - 
70. Stănileşti - 1 - - 3 - 
71. Ştefan cel Mare - 1 - - - - 
72. Şuletea - 1 - - - - 
73. Tanacu - 1 - - - - 
74. Tăcuta - 1 - - - - 
75. Tătărăni - 1 - - - - 
76. Todireşti - 1 - - - - 
77. Tutova - 1 - - - - 
78. Văleni  - 1 - - - - 
79. Vetrişoaia - 1 - - - - 
80. Viişoara - - - - - - 
81. Vinderei - - 1 - - 1 
82. Voineşti - 1 - - - - 
83. Vultureşti - 1 - - - - 
84. Vutcani - 1 - - - - 
85. Zăpodeni - 1  - - - - 
86. Zorleni - 1 - - - - 

Total 3 69 10 3 16 10 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 15 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
 
 

PROCEDURI DE INTERVENŢIE IN SITUATII DE URGENTA 
 
 

A. PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR INCENDIILOR ÎN 
MASĂ 

 
             În situaţia producerii unor incendii în masă pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
negative ale acestora se vor executa, pe etape, următoarele :   
 
1. la declararea situaţiei de urgenţă publică generată de incendii în masă: 

- secretariatul tehnic permanent informează preşedintele Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă despre situaţia creată şi asigură activarea acesteia; 

- se intensifică fluxul informaţional, decizional, urmărindu-se frecvenţa 
transmisiilor informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor către populaţie, 
obiectivele şi instituţiile publice din zonele periclitate; 

- se declanşează acţiunile premergătoare operaţiunilor de intervenţie, constând în 
recunoaşterea şi supravegherea continuă a zonelor ameninţate, prealertarea şi 
pregătirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, evacuarea, dacă situaţia o 
impune, a oamenilor, animalelor şi bunurilor, punerea în siguranţă a bunurilor 
ce nu pot fi evacuate; 

- se intensifică acţiunile de prevenire în zonele, obiectivele sau pe direcţiile 
probabile de manifestare a incendiilor în masă; 

- se asigură condiţiile de adăpostire, hrănire şi asistenţă medicală în raioanele de 
evacuare a populaţiei şi animalelor; 

- se analizează şi formulează propuneri cu privire la utilizarea rezervelor 
materiale şi refacerea lor prin aprovizionarea curentă în limita fondurilor 
alocate în acest scop. 

 
2. pentru localizarea şi limitarea propagării incendiului în masă: 

- se iau măsuri de localizare şi limitare a propagării incendiului pe direcţia de 
înaintare a acestuia folosind următoarele tehnici şi procedee: 

 îndepărtarea materialelor combustibilie de pe direcţia de înaintare a 
vântului; 

 crearea de baraje naturale pe direcţia de înaintare; 
 concentrarea forţelor şi mijloacelor pe direcţia de înaintare; 
 constituirea de rezerve de forţe şi mijloace în vederea înlocuirii celor ce 

acţionează în prima linie; 
 crearea posibilităţilor pentru efectuarea manevrei de forţe şi mijloace şi 

evitarea sprinderii; 
 constituirea de forţe şi mijloace în adâncimea frontului de înaintare; 
 supravegherea nemijlocită din apropiere şi de la distanţă; 

 
3. pentru stingerea incendiului în masă: 

- acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendiul în masă; 
- concentrarea în acţiunea de stingere a forţelor şi mijloacelor specializate cu 

sprijinul forţelor complementare; 
- organizarea lucrărilor necesare în vederea realizării rezervelor de apă şi a 

celorlalte categorii de substanţe stingătoare necesare în susţinerea acţiunii de 
intervenţie; 
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- organizarea cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie a acţiunii de limitare şi 
lichidare a incendiului; 

- asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace în 
raport de evoluţia situaţiei operative; 

- transmiterea către Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, a informaţiilor 
de situaţia creată, evoluţia situaţiei operative şi măsurilor luate. 

 
B. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR INCENDIILOR DE PĂDURE 
 

 După aria lor de manifestare incendiile de pădure se clasifică în : 
- incendii de litieră; 
- incendii de coronament; 
- incendii sub pătura de frunziş; 
- incendii în zonele cu arbori doborîţi; 
- incendii combinate. 

În operaţiunile de limitare şi stingere a incendiilor de pădure se va avea în vedere : 
- deplasarea în timpul cel mai scurt la locul incendiului a forţelor şi mijloacelor; 
- stabilirea din timp, pentru fiecare Ocol silvic, a modalităţilor de anunţare a 

persoanelor care participă la intervenţie; 
- folosirea cu maximă operativitate a mijloacelor mecanice  şi a celor de transport; 
- repartizarea, la locul intervenţiei, cât mai raţională a persoanelor care asigură 

stingerea pentru atacul frontal, lateral şi din spate a incendiului ; 
- depistarea barierelor naturale cum ar fi : drumuri,râuri, poteci, culturi de protecţie, 

etc. 
Stingerea incendiilor de pădure prezintă particularităţi în funcţie de modul de manifestare al 
acestora, astfel : 

La incendiile de litieră se va urmări : 
- recunoaşterea zonei unde se manifestă incendiul constă în examinarea limitelor, 

direcţiei şi vitezei de propagare, înălţimea flăcării, particularităţile mediului 
înconjurător, situaţia barierelor existente ( râuri, şosele, etc); 

- se va stabili metoda tactică ce trebuie aplicată, în majoritatea cazurilor 
recomandându-se un atac frontal al incendiului; 

- dacă pe direcţia de propagare a incendiului se află bariere naturale sau artificiale 
se va acţiona din lateral şi din spate; 

- se va acţiona, în locuri unde intensitatea focului este mică, pentru înăbuşirea 
focarului de incendiu prin lovire cu crengi; 

- folosirea lopeţilor, târnăcoapelor, sapelor se va face acolo unde solul permite, 
eficacitatea acestora fiind diferită de la caz la caz; 

- se vor crea, acolo unde este cazul, perdele de protecţie prin refularea dispersată a 
apei.; 

- se vor crea centuri de baraj cu ajutorul plugurilor, lopeţilor, tîrnăcoapelor. 
La incendiile de coronament se va proceda ca la cele de litieră cu următoarele diferenţe : 

- se va avea în vedere cooptarea de forţe şi mijloace superioare incendiilor de 
litieră; 

- se va acorda o atenţie sporită localizării incendiului; 
- se va ţine cont de slăbirea intensităţii focului, pe timpul nopţii incendiul de 

coronament coboară deseori pe sol, facilitând astfel stingerea lui; 
- se va acorda o atenţie deosebită găsirii de bariere în calea propagării, operaţiune 

dificilă pe timpul manifestării acestuia; 
- în funcţie de situaţia concretă se va proceda la îndepărtarea copacilor şi păturii de 

pe sol de pe direcţia de propagare . 
La incendiile ce se manifestă sub pătura de frunziş : 

- se va proceda la stabilirea direcţiei de propagare; 
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- se va stabili conturul incendiului, prin limitarea frunzişului existent în afara 
porţiunii incendiate; 

- după stabilirea conturului incendiului, se va trece la izolarea acestuia prin săparea 
unui canal cu o lăţime de aproximativ 1-2m; 

- se va acţiona prin refularea apei asupra focarelor de incendiu, acordându-se o 
atenţie deosebită rădăcinilor cioatelor; 

- se va acţiona prin folosirea de lopeţi, măturoaie şi alte mijloace de înăbuşire a 
flăcărilor. 

În toate cazurile se vor organiza puncte de observare şi se vor constitui echipe de “vînători de 
scîntei” în scopul evitării extinderii incendiului. 
 

C.  PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 
URMĂRILOR UNUI CUTREMUR 

 
Intervenţia în cazul producerii unui cutremur  se referă la ansamblul de acţiuni specifice care 

se desfăşoară în zona de risc (focar de distrugeri) pentru a localiza, limita şi înlătura urmările 
seismului. 

Procedurile de intervenţie la cutremur vizează: cercetarea-căutarea; supravegherea şi 
controlul; deblocarea-salvarea; limitarea avariilor la reţele şi instalaţii; sprijinirea şi consolidarea 
temporară; deblocarea căilor de circulaţie; limitarea avariilor la reţelele de utilităţi publice  . 

1. Cercetarea-căutarea se desfăşoară cu scopul de a executa operaţiile de analiză, localizare 
şi interventariere necesare adoptării unei tehnologii adecvate de intervenţie, urmând a 
stabili : 

- caracteristicile urmărilor seismului ; 
- pierderile generale; 
- sinistraţii; 
- pierderile de animale; 
- avariile şi distrugerile; 
- pagubele de bunuri şi valori materiale; 
- pagubele de resurse; 
- modificarea/alterarea factorilor de mediu; 
- apariţia unor dezastre complementare; 
- grupurile de persoane în stare de agitaţie sau panică; 
- realizarea şi menţinerea contactului cu persoanele valide sau rănite surprinse sub 

dărâmături sau în incinte, încăperi blocate. 
Acţiunile de cercetare  presupun : 
- identificarea şi localizarea construcţiilor afectate ; 
- aprecierea gradului de avariere a construcţiilor ; 
- identificarea tipurilor şi locurilor de pericol sau al producerii unor dezastre 

complementare : incendii, explozii, contaminare CRBN, inundaţii, iniţierea unor 
alunecări/prăbuşiri de teren; 

- identificarea şi localizarea avariilor la instalaţiile exterioare construcţiilor, destinate 
distribuţiei şi alimentării cu energie electrică, gaze, apă, agent termic; 

- identificarea şi localizarea avariilor la instalaţiile de canalizare, care prin natura şi 
amploarea lor pot complica situaţia în zona de distrugeri sau împiedica desfăşurarea 
acţiunilor de intervenţie; 

- identificarea căilor de comunicaţii blocate; 
- identificarea şi localizarea grupurilor de persoane în stare de agitaţie şi a sinistraţilor; 
- colectarea probelor de teren, apă, vegetaţie din zonele contaminate CRBN; 
- marcarea şi delimitarea zonei de distrugeri în vederea asigurării introducerii restricţiilor 

de acces şi organizării locurilor de desfăşurare a procedurilor de deblocare-salvare. 
Căutarea se execută cu prioritate la construcţiile incluse în gradele 5-3 de avariere şi se referă 
la : 
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- cautarea victimelor sub dărîmături, sau în incinte blocate prin folosirea detectoarelor 
acustice, prin observare directă sau prin folosirea echipelor cu câini dresaţi; 

- căutarea victimelor surprinse, izolate la înălţimi prin contact direct, cu ajutorul 
electrofoanelor; 

- stabilirea contactului cu victimele, cu ajutorul microfonului de contact al detectorului sau 
direct prin dărâmăturile ce se pot înlătura cu uşurinţă; 

- marcarea cu fanioane a locurilor unde se găsesc victime decedate; 
 

2. Supravegherea şi controlul se realizează asupra întregii zone afectate cu scopul de a 
preveni producerea unor dezastre complementare sau apariţia unor fenomene care ar 
putea îngreuna ori împiedica desfăşurarea acţiunilor de deblocare-salvare şi presupune : 

- supravegherea şi controlul apariţiei unor contaminări CRBN a factorilor de mediu şi 
terenurilor; 

- supravegherea şi controlul calităţii factorilor de mediu în vederea identificării 
momentului, surselor şi cauzelor care au condos la alterarea calităţii acestora şi depăşirii 
valorilor limitelor/nivelurilor permise; 

- supravegherea şi controlul unor fenomene ( inundare,contaminare biologică ) care ar 
influenţa situaţia în zona de distrugeri şi executarea acţiunilor de deblocare-salvare; 

- supraveghere şi control în zona de restricţii ( comercializarea produselor, circulaţie, 
respectarea programului de restrîngere a activităţilor ); 

- supravegherea şi controlul realizării procedurilor de profilaxie şi protecţie constând în  
realizarea dezinsecţiei, dezinfecţiei, deratizării, distribuire a vaccinurilor, antidoturilor. 

 
3. Pentru asigurarea operaţiunilor de Deblocare-salvare se vor avea în vederea următoarele : 

- stabilirea urgenţei şi priorităţilor de intervenţie; 
- stabilirea ordinii operaţiilor şi căilor de începere a intervenţiei; 
- amenajarea amplasamentelor pentru echipamente, materiale auxiliare, alte resurse; 
- stabilirea lanţului de echipamente pentru realizarea operaţiilor; 
- amplasarea echipamentelor la obiectiv; 
- amplasarea materialelor auxiliare şi a resurselor necesare intervenţiei; 
- repartiţia misiunilor pentru salvatori; 
- amplasarea salvatorilor la locul de desfăşurare a operaţiunilor de deblocare-salvare; 
- asigurarea locului de lucru pentru salvatori cu platforme, scări, echipamente, etc; 
- racordarea la sursele de energie; 
- asigurarea iluminatului locului de acţiune, pentru lucru pe timp de noapte; 
-  logistica acţiunii de deblocare-salvare: schimburi de lucru, odihnă, hrănire, asistenţă 

medicală; 
- delimitarea perimetrului de intervenţie; 
- asigurarea pazei şi a limitării accesului în zona de intervenţie; 
- evitarea escaladării dărâmăturilor de către salvatori, acţiunile de deblocare-salvare 

executându-se de pe platforme telescopice, macarale cu colivii speciale sau a sistemelor 
de scări telescopice. 

 
Acţiunile de deblocare-salvare cuprind: 

a. Îndepărtarea molozului prin operaţii manuale, de aspirare cu utilaje specializate sau operaţii 
mecanizate  de la zona exterioară către centru şi în adîncime. 
b. Distanţierea unor elemente structurale sau nestructurale (planşee, pereţi, grinzi, stîlpi) 
prăbuşite, înclinate sau distruse sub care se găsesc victime cu echipamente specializate (cricuri 
mecanice sau pneumatice, palane sau scripeţi cu suporţi special construiţi, macarale cu 
dispozitive de prindere şi ridicare, truse de descarcerare). 
c. Dislocarea elementelor distanţate din/de legăturile cu alte părţi de structură sau dintre 
dărâmături cu echipamente speciale acţionate manual, electric, hidraulic sau pneumatic. 
d. Îndepărtarea elementelor de construcţie care au fost dislocate cu scopul de a se ajunge la 
locul în care sunt victime sau a elementelor de construcţie căzute pe victime ori care le ţin 
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blocate. Această operaţiune se execută manual şi/sau mecanizat astfel încât să nu se provoace 
prăbuşiri sau alte dezastre complementare; iar în situaţii grave pentru victime se va acorda mai 
întâi primul-ajutor trecînd ulterior la îndepăratrea elementelor de construcţie. 
e. Executarea acceselor de contact cu victimele surprinse sub dărâmături sau în incinte 
blocate cu scopul de a le asigura condiţii minime de respiraţie, apă şi alimente, asistenţă 
psihologică şi materiale strict necesare pentru autoajutor sau prim ajutor pentru alte victime. 
f. Executarea tunelurilor de acces către locurile în care victimele sunt surprinse sub 
dărâmături, în goluri sub dărâmături sau în incinte blocate. Tunelurile de acces către victime se 
realizează printer dărâmături, vertical sau lateral (tuneluri orizontale sau oblice), în funcţie de 
natura distrugerii şi poziţia victimelor . 
g. Executarea deschiderilor în elementele structurale sau nestructurale cu scopul de a realiza 
accesul la victimele surprinse sub dărîmături, în goluri sub dărâmături sau în incinte blocate. 
Deschiderile se execută prin pereţi laterali, plafoane sau podele în funcţie de locul în care se 
găseşte victima şi posibilităţile de acces. 
h. Deblocarea incintelor prin crearea acceselor de contact, crearea  tunelurilor de acces, 
crearea deschiderilor de acces, deblocarea intrărilor (uşilor blocate), deblocarea spaţiilor libere 
sub dărâmături; 
i. Deblocarea instalaţiilor de apă, electricitate, gaze naturale, canalizare înglobate în clădiri 
cu scopul de a realize procedurile de limitare şi localizare a avariilor la aceste instalaţii, în 
vederea evitării producerii unor pericole complementare cum ar fi: explozii, inundaţii, 
incendii, poluări. 
j. Degajarea victimelor se execută în funcţie de natura şi gravitatea avarierii sau distrugerii 
care a produs blocarea victimei, tipul şi natura elementelor de construcţie care ţin victima 
blocată, poziţia şi situaţia victimei blocate, natura şi gradul de pericol al traumatismelor 
suferite de către victima blocată, necesitatea asigurării unei asistenţe medicale înainte su în 
timpul executării operaţiunilor de deblocare a victimei sub dărâmături. 
k. Salvarea victimelor constă în acordarea primului ajutor, scoaterea victimei din locul unde a 
fost blocată, transportul aceteia la punctual de adunare a răniţilor. Pentru executarea acestei 
operaţiuni se folosesc: foi de cort/pături, chingi de transport răniţi, brancarde, genţi sau truse 
sanitare de prim-ajutor, aparatură sau truse de resuscitare cardiacă şi respiratorie, platforme 
telescopice sau automacarale. 
4. Sprijinirea şi consolidarea temporară se realizează la elementele de construcţie afectate 

de mişcarea seismică şi care ameninţă cu prăbuşirea ( pereţi, planşee, grinzi, stâlpi, 
golurile ferestrelor sau uşilor, buiandrugi). Pentru executarea operaţiunii de sprijinire – 
consolidare se pot executa următoarele tipuri de sprijiniri: 

- oblică :pentru prevenirea prăbuşirii sau deplasării unui perete (stâlp), a unei părţi 
verticale de clădire folosind propteaua, panoul de fixare al proptelei şi piesele montare – 
opritori, pene traverse de fixare, scînduri de umplutură; 

- suspendată :pentru prevenirea prăbuşirii sau deplasării unui perete cu ajutorul unui perete 
sau element de structură neafectat de seism folosind: grinda orizontală, proptele, panouri 
de fixare a sprijinirii pe pereţi, contrafişe, opritori, scînduri de umplutură, pene; 

- verticală : pentru susţinerea temporară a planşeelor sau elementelor de planşeu pentru a 
preveni prăbuşirea sau deplasarea acestora, folosind : proptele verticale, grinzi orizontale 
de susţinere, postamentul şi elementele de montaj-fixare (proptele, contrafişe, pene). 

5. Deblocarea căilor de transport se realizează pentru a putea executa deplasarea 
formaţiilor  şi tehnicii de intervenţie, amenajarea locului de amplasare a echipamentelor 
şi de desfăşurare a acţiunilor de deblocare-salvare, evacuarea răniţilor, morţilor, 
sinistraţilor şi pentru logistica acţiunilor de deblocare-salvare. 
Deblocarea căilor de acces se realizează prin dislocarea şi îndepărtarea dărîmăturilor, cu 
utilaje şi echipamente de uz current (buldozere, gredere, încărcătoare frontale, 
excavatoare, autobasculante, autocamioane, echipamente de distanţare). 

6. Limitarea avariilor la reţelele de utilităţi publice  se realizează direct la obiectivul afectat 
şi în zone apropiate acestuia cu scopul de a limita şi localiza avariile şi distrugerile la 
instalaţiile şi echipamentele de instalaţii înglobate în clădirea/construcţia afectată, precum 
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şi la reţeua de distribuţie-alimentare cu apă şi gaze naturale. Limitarea avariilor la reţelele 
de utilităţi publice presupune executarea următoarelor operaţiuni : 

• cercetarea-căutarea în vederea identificării zonei-locului în care s-a produs 
avaria; 

• identificarea tipului/tipurilor de avarie şi a caracteristicilor acesteia; 
• stabilirea locului în care s-a produs avaria; 
• deconectarea de la branşament, reţea sau echipamentul avariat ( cazan, rezervor, 

etc); 
• deconectarea/întreruperea alimentării de la conducta principală; 
• distanţarea instalaţiei de structură; 
• degajarea dintre dărâmături sau elementele de structură; 
• desprinderea din elementele de fixare şi/sau legătură; 
• localizarea- limitarea avariei prin : 

- intervenţia la fisură ( sudură, lipire, manşon, etc); 
- obturarea capătului de ruptură ( sudură, ştemuire-fălţuire,dop, etc.) 

• executarea unor baipas-uri temporare, în special pentru canalizări blocate; 
• executarea unor branşamente/racordări temporare, dacă este cazul; 
• controlul şi supravegherea zonei de avarie până la terminarea intervenţiei; 
• restrângerea acţiunilor şi restabilirea capacităţii de intervenţie; 
• întocmirea rapoartelor şi sintezelor asupra acţiunii. 

 
 

D. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 
EFECTELOR  UNOR INUNDAŢII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, 

ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRI ACCIDENTALE 
 

În cazul producerii unor inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative a 
unor astfel de situaţii de urgenţă se pot lua, după caz, următoarele măsuri:  

 se declară, cu acordul ministrului  internelor şi reformei administrative, starea de alertă la 
nivelul judeţului sau în mai multe localităţi din judeţ, în zonele periclitate şi se asigură 
permanenţa la comitetele locale;  

  se asigură prin Centrul operaţional al Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Podul 
Înalt” al judeţului Vaslui, transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate localităţile şi 
obiectivele din zonele afectabile şi urmăreşte măsurile luate de comitetele locale, 
deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, operatorii economici 
specializaţi, unităţile poluatoare, etc.;  

 se asigură permanenţa la sediul primăriilor în vederea primirii prognozelor şi avertizărilor 
hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor 
privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectele, măsurile luate şi măsurile suplimentare 
necesare; 

 se folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi 
obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de 
pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, aşa cum sunt ele delimitate în planurile 
locale de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea 
fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluărilor accidentale;  

  se dispune urmărirea permanentă a evoluţiei factorilor de risc specifici şi se informează 
prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic şi Comitetul 
Naţional asupra situaţiei concrete din teren;  

  se concentrează mijloacele şi forţele de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea 
sau supraînălţarea lucrărilor hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de gheţuri de pe cursurile 
de apă, , în special în zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, combaterea poluărilor 
accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale în acţiunile de limitare a efectelor 
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inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 

 se declanşează acţiuni de căutare-salvare a persoanelor şi animalelor surprinse de 
revărsarea apelor;  

  se asigură coordonarea tehnică, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a acţiunilor 
de intervenţie operativă;  

 se execută lucrări provizorii cu rol de apărare; 
 se asigură participarea forţelor de intervenţie alcătuite din localnici la acţiunile operative 

desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor;  

 se  localizează apele revărsate, precum şi pe cele provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe 
versanţi şi se dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare;  

 se hotărăşte de prefect sau de primar, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă 
judeţean sau local trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

 se execută evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a 
bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare; 

 se interzice accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate şi periculoase, delimitate şi 
marcate corespunzător, care intră sub incidenţa situaţiilor de urgenţă; 

  se asigură cazarea, aprovizionarea cu alimente, apă şi asistenţă medicală pentru populaţia 
sinistrată; 

 se asigură adăpostirea, hrănirea şi asistenţa veterinară a animalelor evacuate, în cazul 
depăşirii capacităţii de intervenţie a Comitetelor locale; 

 se asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei în perioadele 
deficitare. 

 
E. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR ACCIDENTE GRAVE PE CĂILE DE TRANSPORT 
 În situaţia producerii unor accidente grave pe căile de transport, pentru asigurarea 

intervenţiei operative şi în condiţii de siguranţă se va proceda  la semnalizarea (balizarea) zonei de 
intervenţie, abordarea victimei si acordarea primului ajutor medical, executarea descarcerării şi 
acordarea asistenţei medicale de urgentă, evacuarea si transportul victimei. În cazul în care 
accidentele implică şi autovehicule care transportă substanţe periculoase, procedure detaliate mai jos 
se vor completa ca cele detaliate în cazul accidentelor chimice sau nucleare. 

1.Semnalizarea (balizarea) zonei de intervenţie  se realizează imediat după sosirea la locul 
acţiunii sau concomitent cu realizarea dispozitivului, fară alt ordin si are drept scop marcarea si 
izolarea spaţiului în care se efectuează intervenţia. Semnalizarea zonei constă în: 
  - montarea lămpilor cu lumină intermitentă (cu baterii proprii) sau, 
  - montarea triunghiurilor reflectorizante sau, 
  - imprejmuirea locului de interventie cu benzi fluorescente (de culoare galbena) sau, 
  - crearea unor baraje de poliţie. 

La recunoastere, se stabilesc următoarele situaţii: 
  - dacă există supravieţuitori; 
 - numărul victimelor şi priorităţile în acordarea sprijinului medical, executarea 

descarcerării şi a transportului; 
  - poziţia şi locul în care se află victima; 
 - starea victimei, respectiv dacă aceasta este conştientă, dacă respiră, dacă are puls şi 

dacă sângerează,  modul de pătrundere la aceasta; 
  - manevrele necesare pentru sprijinirea funcţiilor vitale ale victimei; 
  - necesitatea imobilizării corpului victimei; 
  - evaluarea celorlalte leziuni ale victimei; 
 - pericolul de incendiu, explozie, electrocutare, prăbuşire a unor elemente de 

construcţii sau instalaţii; 
 - pericolul de inundare a spaţiului de lucru; starea instalaţiilor termice, de apă şi 

canalizare; 
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  - stabilitatea vehiculului, construcţiei, instalaţiei şi a terenului pe care se afla; 
  - scurgerile de substanţe inflamabile sau toxice; 
 - părţile tăioase ale elementelor constructive, rezultate în urma accidentului, 

exploziei, avariei etc şi pericolul pe care-l reprezintă; 
  - tipul încarcerării victimei. 
 

2. Abordarea victimei şi acordarea primului ajutor medical se realizează concomitent cu 
recunoaşterea pentru contactarea victimei, în scopul evaluării stării acesteia sub aspect termodinamic 
şi cardio-respirator şi efectuării manevrelor necesare pentru sprijinirea funcţiilor vitale care cuprind: 
  - degajarea căilor respiratorii şi insuflarea aerului (utilizarea măştii pentru respiraţie); 
  - scoaterea victimelor din stop cardiac ; 
  - oprirea hemoragiilor grave; 
  - calmarea victimei (dacă aceasta este conştientă). 
  Această operaţiune se execută de medic (personalul paramedical). În cazul în care 
acesta nu este prezent la locul accidentului, operaţiunea se execută de servantul de pe autospecială 
pregătit în acest scop. 
  În cazul evenimentelor complexe (avarii tehnologice, dezastre, accidente feroviare 
etc.) această operaţiune presupune în primul rând depistarea locurilor unde se pot afla victime, 
acţiune ce se poate realiza, în funcţie de dotare, prin: 
                - ascultarea si observarea cu atenţie a zonei de lucru pentru a depista orice zgomot 
care poate proveni de la victime (strigăte, gemete, lovituri etc.); 
             - folosirea unor aparate de recepţionare şi amplificare a sunetelor; 
             - folosirea unor animale dresate în scopul depistării prezenţei umane în zona 
calamitată. 
  La stabilirea contactului, sub orice formă, cu victima, vor fi efectuate în funcţie de 
fiecare caz, acţiunile de primă necesitate care constau în: 
  - calmarea victimei; 
  - introducerea aerului proaspăt în zona blocată; 
  - administrarea apei potabile şi a lichidelor hrănitoare; 
  - asigurarea protecţiei termice (stingerea eventualelor incendii); 
  - acordarea primului ajutor medical. 
 

3. Executarea descarcerării şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă este operatiunea de 
bază pentru scoaterea si menţinerea în viată a victimei. 

Descarcerarea se execută în ordinea priorităţilor stabilite pe timpul recunoaşterii si constă în 
tăierea, desfacerea, tragerea, distanţarea, spargerea şi ridicarea unor elemente constructive sau 
instalaţii pentru eliberarea şi scoaterea victimei. Ea se execută astfel încât să nu afecteze (agraveze) 
starea iniţială a victimei. În cazul în care se constată o agravare brutală a stării victimei, se întrerupe 
descarcerarea şi se va adopta o altă modalitate de efectuare a operaţiunii. În asemenea situaţii se 
anulează toate ordinele date şi se dau ordine noi pentru toţi servanţii, pentru a nu se produce 
aglomerări de ordine şi contraordine sau acţiuni individuale care pot periclita viaţa victimei. 

Dacă accidentul are un caracter colectiv (cu mai multe victime), trebuie să se aibă în vedere 
ca pentru fiecare victimă se adoptă o concepţie de lucru specifică, deblocarea având un caracter  
individual. 

După efectuarea descarcerării, primul contact cu victima trebuie realizat de medic (personalul 
paramedical), care trebuie să stabilească şi să efectueze manevrele pentru imobilizarea corectă 
(realizarea axului rigid cap-gât-trunchi), în vederea scoaterii şi transportării la ambulanţă. 

Odată efectuate aceste manevre, se trece la evaluarea secundară a victimei, stabilindu-se 
eventualele traumatisme: 

- cranio-cerebrale; 
- ale coloanei vertebrale; 
- toracice; 
- abdominale; 
- musculo-scheletice; 
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- arsuri. 
În funcţie de fiecare caz, medicul (personalul paramedical) va întreprinde manevrele necesare 

asigurării protecţiei victimei pe timpul transportului către unităţile medicale (fară agravarea stării 
initiale). 

4. Evacuarea şi transportul victimei se execută de personalul paramedical, ajutat de servanţii 
de pe autospeciala pentru descarcerare, folosind mijloacele din înzestrare. 

În cazul evenimentelor de proporţii, transportul victimei se va realiza în punctele de triere 
stabilite în zona de lucru, de unde, în funcţie de situaţie, vor fi transportate către unităţile medicale 
stabilite. 

5. Degajarea căilor de transport  se realizează sub îndrumarea organelor de poliţie, de către 
operatorii economici specializaţi, care intervin la solicitarea Comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă/Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de amploarea accidentului. 

 
F. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

URMĂRILOR ALUNECĂRILOR DE TEREN 
 
 Alunecările de teren pot avea  cauze naturale : modificarea nivelului apelor subterane, ploile 
torenţiale, mişcările seismice sau cauze generate de activitatea omului : realizarea unor lucrări de 
investiţii în apropierea versanţilor, despăduriri şi decopertări ale vegetaţiei. 
 Acţiunea distructivă a alunecărilor de teren este lentă, producând distrugerea parţială sau 
totală a construcţiilor şi infrastructurii, blocarea unor căi de comunicaţii, blocarea totală sau parţială 
a albiilor unor râuri cu formarea unor acumulări de apă, ce pot genera pericol de inundaţii. 
 În faza postdezastru se vor lua următoarele măsuri : 

- convocarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi instruirea personalului 
propriu; 

- inventarierea şi supravegherea surselor potenţiale de producere a alunecărilor de teren; 
- stabilirea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului informaţional pe plan local pentru 

alarmare în cazul manifestării unor astfel de fenomene; 
- pregătirea populaţiei şi a forţelor de intervenţie conform planurilor de protecţie şi 

intervenţie; 
- executarea lucrărilor de împădurire sau a altor lucrări de consolidare a zonelor afectate 
În faza de manifestarea a situaţiei de urgenţă: 
- alarmarea populaţiei din zona afectată; 
- organizarea şi conducerea evacuării populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale din 

zona afectată; 
- organizarea cazării, hrănirii şi asigurarea asistenţei medicale a sinistraţilor; 
În faza postdezastru: 
- inventarierea şi evaluarea efectelor şi pagubelor produse; 
- continuarea activităţilor de ajutorare a sinistraţilor; 
- informarea populaţiei asupra situaţiei existente; 
- planificarea şi coordonarea activităţilor de refacere a infrastructurii economice şi sociale 

afectate 
 

G. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 
URMĂRILOR EŞECULUI UTILITĂŢILOR PUBLICE 

 
 În cazul eşecului utilităţilor publice se vor lua următoarele măsuri : 

- se va proceda la cercetarea zonei afectate; 
- se va întrerupe alimentarea cu electricitate, gaz şi apă; 
- se stabilesc pierderile, necesarul de materiale, resurse umane, echipamente şi utilaje 

pentru asigurarea intervenţiei; 
- se remediază operativ  defecţiunile cu echipe specializate ale operatorilor economici care 

asigură astfel de servicii; 
- se repun în stare de funcţionare a instalaţiilor, reţelelor care asigură utilităţile publice 
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H. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR EPIZOOTIILOR/ZOONOZELOR 
 
În cazul confirmării apariţiei unor epizootii/zoonoze pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
unei astfel de situaţii de urgenţă se va proceda la instituirea următoarelor măsuri : 

 
 se declară boala şi se instituie măsuri de carantină ; 
 se activează Comandamentul Local pentru prevenirea şi combaterea 

epizootiilor/zoonozelor; 
 mişcarea efectivelor de animale se va limita în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
 se interzice introducerea de animale, păsări  în focar; 
 toate persoanele care au venit în contact cu animalul/pasărea bolnavă se vor adresa 

medicului de familie în vederea executării examenelor care se impun în situaţia 
respectivă; 

 în curtea în care a fost ţinut animalul/pasărea bolnavă se va executa o curăţenie mecanică 
riguroasă, urmată de efectuarea a trei dezinfecţii la interval de 7 zile fiecare; 

 se va efectua o  catagrafie cât mai corectă si completă a animalelor  receptive la boală, în 
vederea vaccinării de necesitate; 

 în cazul rabiei  carnasierele din curţile în care a pătruns vulpea şi din gospodăriile 
învecinate, vor fi legate şi se vor ţine sub observaţie clinică timp de 10 zile; Animalele cu 
simptome de rabie se vor ucide imediat şi se vor preleva probe pentru laborator. 
Cadavrele vor fi îngropate la cel puţin 1 m adâncime şi se va turna un dezinfectant 
deasupra; 

 se va proceda la depistarea tuturor animalelor bolnave şi se va  anunţa imediat  medicul 
veterinar; 

 se va proceda la vaccinarea de necesitate a tuturor speciilor receptive la boală din zona 
contaminată; 

 în cazul în care într-o localitate boala ia amploare, la propunerea comandamentelor 
antiepizootice, se poate hotărî si organiza uciderea tuturor animalelor bolnave; 

 pentru animalele supuse carantinei nu se eliberează certificate sanitare veterinare de 
transport iar cele eliberate se anulează timp de 3 luni; 

 carnea, laptele sau orice alt produs, provenit de la animale turbate sau suspecte de 
turbare, se vor distruge; 

 cadavrele animalelor cu turbare sau suspecte de turbare, se distrug în întregime fară a fi 
jupuite. 

 carnea, cadavrele şi produsele de la animale tăiate sau moarte care nu au fost văzute în 
viată de către medicul veterinar, dar despre care se bănuieşte că au fost turbate şi când 
ancheta nu înlătură bănuiala de turbare, se vor distruge în întregime; 

 după moartea sau uciderea animalelor, se va face curăţenie şi se va dezinfecta locul unde 
au stat animalele; 

 cazurile de suspiciune sau confirmare a îmbolnăvirii, vor fi anunţate la autorităţile locale 
şi anume: Poliţie, Primărie şi Autoritatea de Sănătate Publică. De asemenea în cazul în 
care boala depăşeşte limitele judeţului, se vor anunţa imediat toate judeţele implicate. 

 
I. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR EPIDEMIILOR 
 

 autorităţile din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, cu atribuţii pe linia 
monitorizării şi gestionării unor astfel de riscuri intensifică fluxul informaţional-decizional, 
mărindu-se frecvenţa transmiterilor de informaţii şi avertizări către populaţie şi către 
instituţiile publice din zonele periclitate; 
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 se declanşează acţiuni constând în recunoaşterea, securizarea şi supravegherea  zonelor 
ameninţate; prealertarea şi pregătirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; evacuarea, dacă 
situaţia o impune, a oamenilor; 

 se instituie, potrivit legii, rezerve materiale şi de mijloace pentru intervenţie, se iau măsuri 
pentru păstrarea şi refacerea lor prin aprovizionare curentă, în limita fondurilor alocate în 
acest stop; 

 se concentrează şi se organizează intrarea în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor 
stabilite prin planurile de analiză şi răspuns la risc, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
generate de risc; 

 se asigură personal specializat, echipament de protecţie şi cantităţile necesare de tehnică 
specifică şi materiale necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie; 

 se  aplică măsurile specifice de  control al transmiterii bolii; 
  dacă situaţia o impune, se aplică măsurile  de  dezinfecţie,  dezinsecţie  şi  deratizare  

necesare; 
 se delimitează zonele contaminate cu agenţi biologici deosebit de periculoşi; 
 se acordă primul ajutor persoanelor afectate de agenţii biologici deosebit de periculoşi; 
 se efectuează imunizările şi tratamente preventive necesare; 
 se iau măsuri de izolare a bolnavilor, identificare a contacţilor şi se decide conduita faţă de 

aceştia; 
 se organizează monitorizarea clinico-epidemiologică a populaţiei expuse;   
 se dispun măsuri de protecţie a mediului; 
 se intensifică acţiunile de prevenire în zonele şi obiectivele adiacente zonelor de risc; 
 se transmit rapoartele operative Comitetului Ministerului Sănătăţii Publice pentru Situaţii de 

Urgenţă privind  măsurile luate şi cereri pentru nevoile identificate; 
  se informează populaţia despre măsurile care trebuie aplicate; 
 se iau măsuri de protecţie a populaţiei în scopul diminuării contactului cu agenţii biologici 

deosebit de periculoşi care constau în: 
a. adăpostire, respectiv menţinerea populaţiei în interiorul clădirilor cu asigurarea etanşeizării; 
b. evacuarea, respectiv scoaterea populaţiei sau a personalului dintr-o anumită zonă pentru a 

evita expunerea acesteia pericolului de a veni în contact cu agenţii biologici deosebit de 
periculoşi;  

c. relocarea, respectiv revenirea populaţiei evacuate dintr-o zonă afectată în localitatea de 
reşedinţă sau la domiciliul permanent după încetarea situaţiei de urgenţă.  

 
J. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

URMĂRILOR UNUI ACCIDENT NUCLEAR 
 

 Accidentul nuclear constituie evenimentul nuclear care afectează instalaţiile şi provoacă 
iradierea sau contaminarea populaţiei sau a mediului înconjurător peste limitele maxime admise. 

Toate obiectivele care produc, deţin, prelucrează, manipulează sau transportă materii prime şi 
materiale radiologice constituie surse potenţiale de risc. 

În situaţia producerii unui accident nuclear, ca urmare  a eliberării subtanţelor radioactive în 
mediul înconjurător există următoarele riscuri: 

a. riscul inhalării de subtanţe radioactive; 
b. riscul rezultat din radiaţia depusă; 
c. riscul rezultat de acumularea lentă a dariaţiilor în alimente, aer, precipitaţii. 
 
Pe timpul producerii accidentului populaţia  execută următoarele măsuri: 
- se sting focurile, se închid gazele, apa, se scot din priză aparatele electrice; 
- se închid uşile şi ferestrele şi se pun în funcţiune aparatele de radio şi televiziune; 
- se îmbracă mijooacele de protecţie şi se ocupă locul de adăpostire stabilit; 
- pe timpul adăpostirii populaţia este obligată să rămână în adăposturi, să nu deschidă uşile 

şi ferestrele, să asculte comunicatele date de autorităţi, să limiteze la minim părăsirea 
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locului de adăpostire, să nu consume alimente şi apă în afara celor protejate, să se 
pregătească pentru o eventuală evacuare; 

- în zonele agricole se iau măsuri pentr acoperirea furajelor, adăpostirii animalelor, 
acoperirea surselor de apă potabile. 

 
 
Structurile de intervenţie vor proceda la : 
- înştiinţarea şi alarmarea populaţiei; 
- controlul radiologic şi  delimitarea sectorului contaminat; 
- izolarea sectorului contaminat; 
- evacuarea populaţiei, animalelor şi asigurarea asistenţei medicale; 
- controlul gradului de contaminare al populaţiei, animalelor, produselor alimentare; 
- decontaminarea persoanelor, a personalului care intervine, a echipamentelor şi 

terenurilor; 
- respectarea măsurilor stabilite de organele sanitare şi cele de protecţie civilă 

 
K. PROCEDURI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR ACCIDENTELOR CHIMICE 
 
Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă generate de accidente chimice   

se vor respecta următoarele proceduri de acţiune: 
- se va acţiona prin apropierea prudentă de locul accidentului, căutându-se, pe cât posibil 

înaintarea cu vântul din spate; 
- se va proceda la izolarea perimetrului, asigurându-se securitatea persoanelor; 
- se va dispune îndepărtarea persoanelor şi animalelor din zona accidentului chimic; 
- se va trece la identificarea substanţelor chimice, folosindu-se informaţii de la persoanele 

autorizate ale operatorului economic sau, în cazul mijloacelor de transport de la şoferul 
transportului, plăcuţele cu numere de identificare a pericolelor, etichetelor de pericol, 
documentele de însoţire a mărfii; 

- la recunoaştere se va stabili: 
a. dacă există un incendiu, o deversare sau o scurgere; 
b. care este natura terenului; 
c. care sunt condiţiile meteorologice; 
d. persoanele, bunurile care se află în pericol; 
e. mijloacele umane şi materiale disponibile şi cele necesare; 
f. starea instalaţiilor, rezervoarelor, cisternelor şi gradele acestora de deterioare, 

direcţia de scurgere a substanţelor chimice, suprafaţa acoperită de acestea; 
g. pericolul de intoxicare, de explozie sau incendiere; 
h. starea persoanelor accidentate sau blocate în zona accidentului, metodele şi 

procedeele potrivite scoaterii acestora din zonă, acordarea primului ajutor 
medical. 

- se vor evacua foarte repede persoanele şi animalele aflate pe direcţia de propagare a 
substanţelor toxice; 

- se vor lua măsuri de întrerupere a circulaţiei neautorizate în zona accidentului chimic; 
- se va interzice folosirea focului deschis în zonă şi pe direcţia de scurgere a substanţelor 

chimice, destinând echipe pentru alertarea populaţiei şi controlul respectării acestei 
dispoziţii; 

- se va încerca colmatarea (astuparea) fisurilor produse, închiderea robineţilor şi vanelor ce 
prezintă scurgeri; 

- se vor concentra mijloace de salvare şi personal medical specializat, în vederea acordării 
primului ajutor medical şi a transportului eventualelor victime; 

- se  vor transvaza substanţele chimice iar dacă acest lucru nu este posibil se vor dirija cu 
ajutorul jeturilor de apă ( dacă proprietăţile substanţei chimice permit acest lucru ) spre 
şanţuri sau batale de acumulare; 
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- se vor executa operaţiuni de neutralizare, distrugere sau stingere; 
- se vor executa operaţiuni de stingere în funcţie de natura substanţelor chimice; 
- se va executa controlul gradului de contaminare chimică a solului, apei şi mediului 

înconjurător; 
- se vor executa acţiuni de deblocare a clădirilor avariate în urma exploziilor; 
- se vor lua măsuri de repunere în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor avariate, precum şi 

înlocuirea celor distruse. 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 16 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 
             
 

MODELE DE RAPOARTE OPERATIVE UTILIZATE  
IN SITUATII DE URGENTA 

 
 
        DE ACORD 

   PRESEDINTELE COMITETULUI  JUDETEAN 
                   PENTRU SITUATII DE URGENTA 

PREFECT 
 

RAPORT INFORMATIV 
privind situaţia operativă din perioada 

Judeţul _______ 

1. Evenimente 
produse 

- ninsoare  
- viscol/intensificări ale vântului 
- polei  
- inundaţii  
- alunecări de teren 
- secetă 
- căderi de grindină 
- alte fenomene specifice 

2. Efecte 

Vor fi înscrise efectele şi pagubele materiale produse, inclusiv cele care au fost 
limitate/lichidate în perioada de raportare (ex.: localităţi izolate sau afectate de 
furnizarea energiei sau/şi a utilităţilor, locuinţe inundate, avariate sau prăbuşite, 
drumuri naţionale, judeţene sau comunale blocate, închise sau restricţionate, 
persoane decedate, rănite, izolate, poduri şi podeţe distruse sau inutilizabile ş.a.) 

3. Misiuni şi acţiuni 
de intervenţie  

Se precizează toate tipurile de misiuni executate de efectivele proprii şi ale 
structurilor cu care se cooperează în perioada supusă raportării (salvarea de vieţi,  
acordarea de prim-ajutor medical, participarea la acţiuni de îndiguire, deszăpezire, 
transport apă şi alimente, etc) şi a acţiunilor de intervenţie asociate 

4. Forţe şi mijloace 
utilizate 

Efectivele se vor detalia pe structuri (instituţii), iar pentru mijloace se vor avea în 
vedere în mod obligatoriu următoarele categorii şi tipuri de tehnică: autospeciale, 
autospeciale de geniu, mijloace de descarcerare, mijloace de transport, mijloace 
de iluminat, motopompe, bărci (şalupe, alte tipuri de ambarcaţiuni), ambulanţe, 
autospeciale de decontaminare, alte materiale şi utilaje 

5. Măsuri şi acţiuni 
întreprinse la nivelul 
C.J.S.U. şi C.L.SU 

Vor fi evidenţiate toate măsurile şi acţiunile organizatorice şi administrative 
dispuse în perioada supusă raportării (şedinţe extraordinare ale comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă, alocarea de resurse umane şi materiale, executarea unor lucrări 
de construcţii ş.a.)  

Situaţia operativă în 
momentul raportării 

Se vor înscrie următoarele date: 
 numărul şi denumirea localităţilor izolate*  
 numărul locuinţelor şi al gospodăriilor rămase afectate*  
 numărul autovehiculelor blocate (imobilizate) în trafic* 
 persoane evacuate şi relocate, spaţiile în care sunt cazate temporar acestea, 

asigurarea materialelor de subzistenţă (ex. hrană, apă, medicamente ş.a.) 
 efective şi mijloace aflate în teren, locul şi tipul intervenţiilor aflate în 

desfăşurare 
 căile şi obiectivele de comunicaţii blocate/afectate, pe ce tronsoane* şi 

tipul acestora (rutier, căi ferate, fluviale, porturi şi aeroporturi etc.) 
 numărul de poduri şi podeţe distruse sau avariate 
 numărul surselor de apă potabilă devenite inutilizabile 
 alte obiective sau elemente de infrastructură afectate 
 alte aspecte de interes operativ. 
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Centralizarea situaţiei la nivel naţional 

 
b) numărul locuinţelor şi al gospodăriilor care au suferit daune în intervalul supus raportării; 
c) numărul elementelor de infrastructură afectate, din câte judeţe; 
d) numărul persoanelor salvate şi al celor cărora li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă;  
e) numărul persoanelor evacuate şi relocate, din câte localităţi şi câte judeţe; 
f) numărul intervenţiilor executate, în câte judeţe şi pentru îndeplinirirea căror tipuri de misiuni; 
g) efective şi mijloace utilizate pe timpul intervenţiilor, numeric, în câte judeţe, defalcate pe 

instituţiile din care provin. 
 
*NOTĂ: 
 1. Prin localitate izolată se înţelege unitatea administrativ-teritorială la care accesul nu se 

poate realiza prin nici o cale de comunicaţie rutieră, feroviară sau navală. 
2. Datele menţionate la alin.1 punctul 6 (Situaţia actuală) vor include şi satele aparţinătoare. 
3. Informaţiile precizate la alin.2 şi 3 punctul 6 (Situaţia actuală), vor fi defalcate pe tronsoane 

de drum, respectiv localităţi, iar cele de la alin.6 vor evidenţia, punctual, localităţile vizate, după caz. 
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   COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
     

RAPORT OPERATIV 
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

(MODEL) 
 

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
oraşul/ 
comuna 

Obiective afectate/situaţia 
pagubelor produse (estimativ-

fizic). 

Valoarea totală 
preliminară a 

pagubelor stabilită 
de Comitetele locale 

pentru situaţii de 
urgenţă 

Cauzele afectării 

  - victime omeneşti 
- nr. case din care: 

                 - distruse 
                 - avariate 

- nr. anexe gospodăreşti 
- nr. obiective socio-

economice (şcoala, 
grădiniţă, spital, biserica) 

- nr. poduri şi  podeţe  
- DN/ km 
- DJ+DC/ km 
-  drum forestier/ km 
- teren agricol/ ha 
- reţele de alimentare cu apă/ 

km 
- nr. Fântâni 
- animale moarte: mari/mici 
- nr. Construcţiilor 

hidrotehnice (denumirea şi 
deţinătorul) 

- reţele electrice(km, nr.stâlpi, 
p.t.) 

- reţele telefonice (km, 
nr.stâlpi) 

  - revărsare de râu, 
pârâu, vale 
nepermanentă 

- blocaje de gheţuri 
- scurgeri de pe 

versanţi 
- băltiri, ape interne 
- grindină, furtună, 

căderi masive de 
zăpadă, depuneri de 
gheaţă şi chiciură 

- rupere de dig râu, 
avariere baraj; 

 

 
Modelul Raportului operativ este în conformitate cu prevederile Ordinului comun al 

Ministerului Administraţiei şi Internelor / Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 638/420 
din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 
de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 
accidentale 

Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de Centrele 
operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase, la Comitetul judeţean (Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrul 
operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor - în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. 
 
 
 
 
 
     



Nesecret 

Pagina 221 din 268 

RAPORT OPERATIV 
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ- cutremure/alunecări de teren 

 
(MODEL) 

 
    1. Locul, data şi ora producerii dezastrului; elemente descriptive; 
    2. Situaţia la locul evenimentului: 
    - Persoane decedate 
    - Persoane traumatizate: pierderi de vieţi, răniţi, arşi, contaminaţi etc. 
    - Persoane în pericol/evacuate/relocate 
    - Locuinţe şi anexe gospodăreşti afectate: 
        - Distruse 
        - Avariate 
    - Suprafaţa de manifestare a dezastrului: 
            - Judeţe 
            - Localităţi 
        - Surse de mare risc 
        - Obiective socio-economice 
        - Teren agricol 
        - Situaţia căilor de comunicaţii: drumuri naţionale, judeţene şi comunale avariate sau distruse, 
poduri şi podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicaţii şi transport a energiei electrice, 
precum şi a reţelelor de transport ale operatorilor energetici; 
        - Animale mari moarte sau ameninţate 
        - Distrugeri de alte bunuri 
    3. Forţe şi mijloace de intervenţie 
    - existente 
    - necesare din alte judeţe 
    4. Măsuri urgente întreprinse; 
    5. Data şi ora trecerii de la o etapă a operaţiunilor de intervenţie la alta; 
    6. Cereri de forţe, materiale, mijloace şi asistenţă tehnică internă şi internaţională; 
    7. Alte date şi elemente în raport de evoluţia situaţiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri 
luate: forţe şi mijloace cu care s-a acţionat, rezultate obţinute, nr. persoanelor şi gospodăriilor evacuate, 
măsuri de cazare, ajutoare asistenţă sanitară. 
 
NOTĂ: 
     Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea situaţiei de urgenţă 
specifice şi ori de câte ori situaţia impune. Rapoartele comitetelor locale se transmit secretariatului 
tehnic permanent al Comitetului judeţean şi de către acesta din urmă către Secretariatul tehnic 
permanent al Comitetului ministerial şi către Secretariatul tehnic permanent al Comitetul naţional. 
 Modelul Raportului operativ este în conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor / Ministerul Transporturilor, Construcţiilor Şi Turismului 
nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                            Anexa nr. 18 la nr.                      
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                Data: 

 
REGULI  DE  COMPORTARE  ÎN  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ 

 
• Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul managementului situatiilor de urgenta;  
• Păstraţi-va calmul;  
• Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale emise pe 

aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în drept;  
• Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autoritarilor locale evenimente importante, 

cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc.;  
• Aveţi la indemna, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă ajute să 

supravieţuiţi câteva zile;  
• Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada de pericol;  
• Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie sp vp luaţi cu 

dumneavoastră rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în noua 
localitate; 

 

 Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi lă indemnă 
• apa  (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);   
• hrana (în pachete conservate sau sigilate);  
• medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusa de prim ajutor;  
• cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil; 
• luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate.  

 

 După producerea dezastrului acţionaţi astfel:   
• respectaţi cu stricteţe masurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de protectie 

civilă;  
• intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;  
• nu intraţi cu torţe, lumânări sau tigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;  
• nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;  
• dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de 

gaze, părăsiţi casa imediat şi anunţaţi (daca este posibil)   întreprinderea de distribuţie a gazelor;  
• dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principala de curent electric, 

ştergeţi-le de umezeala, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priza  
• dacă sunteţi sfătuiţi să vă evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru;  
• verificaţi rezervele de apă şi hrana înainte de a le folosi.  
• Nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie.   

  

 Urmăriţi instrucţiunile organelor de protectie civila în legătură cu folosirea apei şi 
alimentelor  

 
• dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost;  
• staţi departe de zonele de calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;  
• nu va urcaţi la volan daca nu este necesar, iar când o faceţi conduceţi cu atenţie;  
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• scrieţi şi telefonaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă, 
altfel,autorităţile locale pot pierde timp căutându-va;  

• nu supraîncărcaţi reţelele de telefonie cu apeluri inutile, ele sunt necesare pentru apeluri 
speciale;  

• nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni 
 

 REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE LA INUNDATII  
 

1) În cazul când inundaţia (semnalul ,,calamitate naturala”) vă surprinde acasă:   
• dacă aveţi timp luaţi următoarele masuri de asigurare a bunurilor   dumneavoastră;  
• aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de 

curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta şi care pot  fi suflate de vânt sau 
luate de apă);  

• blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vanturi puternice, de apa, de obiecte 
care plutesc sau de aluviuni;  

• evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;  
• încuiaţi uşile casei şi ferestrele după ce închideţi apa gazul şi instalaţiile electrice;  
• nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor casei; mai bine permiteţi apei de 

inundaţie să curgă liber prin fundaţie, sau dacă sunteţi sigur că veţi fi  inundat procedaţi 
singur la inundarea fundaţiei;                   

• daca inundaţia este iminentă procedaţi astfel:  
o mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi 

aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-va  spre locul 
de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri 
dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;  

o în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în scoli, în parcuri, săli de 
spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu 
stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai 
apropiate.   

2) În cazul în care organele de protectie civila ordonă evacuarea, respectaţi următoarele 
reguli: 

 respectaţi ordinea de evacuare stabilită:copii, bătrâni, bolnavi , în primul rând din 
zonele cele mai periclitate;  

 înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apa, gaze, 
energie electrica şi închideţi ferestrele;  

 scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protectie;  
 la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa 

sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio iar pe timp friguros şi  
îmbrăcăminte mai groasa;  

 după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, 
protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi masurile stabilite.   

 
3) La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:   
• nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubra;  
• nu atingeţi firele electrice;  
• nu consumaţi apa direct de la sursă, şi numai după ce a fost fiarta;  
• consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de 

organele sanitare 
• nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apa, gaze, electricitate, decât după aprobarea 

organelor de specialitate;  
• acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii 
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• executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea 
locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;  

• sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri 
materiale, alimentare, medicamente.   

 
 REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZ DE INCENDIU  

 
• dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o 

pătură umedă;  
• deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a 

flăcărilor; 
• prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;  
• strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;  
• daca vi se aprinde îmbrăcămintea nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;  
• asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură sau ceva 

care îi acoperă etanş;  
• în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apa, nisip, pământ, învelitori etc.;  
• daca arde suprafaţa verticala, apa se arunca de sus în jos;  
• lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;  
• instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;  
• ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;  
• bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pământ sau prin scufundare în 

butoaie cu apă;  
• picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu 

îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;  
• amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător 

prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe;  
• aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-va la punctele medicale 
 

 REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE  ÎN CAZUL ACCIDENTULUI  CHIMIC  
 

• comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi masurile indicate;  
• închideţi apa, gazele, stingeţi focurile din sobe 
• scoateţi aparatele electrice din priza 
• luaţi actele de identitate şi mijloacele individuale de protecţie şi ocupaţi locul de adăpostire;  
• închideţi uşile si ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul;  
• pregătiţi mijloacele individuale de protectie pentru a fi folosite imediat;  
• limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar daca o faceţi îmbrăcaţi 

mijloacele de protectie;  
• nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate;  
• fiţi pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;  
• părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor 

de protectie civila;  
• evitaţi contactul cu obiectele din jur;  
• nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru etc., cu îmbrăcăminte contaminata;  
• executaţi decontaminarea personala a îmbrăcămintei şi încălţămintei;  
• daca nu aţi fost afectaţi de accident ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului 

ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zona.  
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 ÎN CAZ DE EPIDEMII ŞI EPIZOTII: 
 
 1. Respectaţi cu stricteţe recomandările autorităţilor şi informaţi-vă asupra primelor semne care 

apar;  
 2. Nu consumaţi alimente ce nu au fost protejate; nu consumaţi fructe sau legume nespălate ;  
 3. Spălaţi-vă şi dezinfectaţi-vă mâinile înainte de a consuma orice aliment ;  
 4. Fierbeţi apa înainte de a o bea;  
 5. Ascultaţi recomandările transmise prin comunicările făcute la posturile de radio şi 
televiziune. 
 

 LA DESCOPERIREA ELEMENTELOR DE MUNIŢII NEEXPLODATE: 
 
 Sub denumirea generala de muniţii sunt incluse următoarele:   
 

• cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare   
• proiectile   
• bombe sau aruncător de rachete   
• muniţie reactivă   
• torpile   
• mine   
• cartuşe de semnalizare   
• petarde 
• grenade 
• bombe 
• orice elemente încărcate cu substanţe explozive  

 
 La întâlnirea unei astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli:   
 

• nu le atingeţi;  
• nu le loviţi sau mişcaţi;  
• nu le introduceţi în foc;  
• nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;  
• nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente;  
• nu ridicaţi, nu transportaţi sau introduceţi muniţiile neexplodate în încăperi, 

locuinţe sau grămezi de fier vechi;  
• în zona unde se presupune ca ar exista muniţie neexplodata nu permiteţi 

accesul, nu faceţi focul si nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri, săpat.  
 

 REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE  ÎN CAZUL CUTREMURULUI 
 
În timpul producerii cutremurului:  
 

1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi 
femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.  

2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o 
durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe 
scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.  

Atenţie: Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale 
etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei 
seismice este periculoasă. 

3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot 
accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt 
suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, 
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tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea 
lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate vă veţi 
proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. 

4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva 
interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.  

5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi 
aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a 
preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice. 

6. Nu alergaţi în stradă. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de 
clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care 
de obicei se pot prăbuşi în stradă. Nu fugiţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc deschis 
şi sigur.  

7. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite.  
8. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier 

răsturnate, căutaţi să vă protejaţi capul şi membrele sau să vă asiguraţi supravieţuirea; 
ulterior veţi căuta să alarmaţi prin diferite metode vecinii cât şi echipele de salvare-
intervenţie de prezenţa dvs. 

  
 După producerea cutremurului:  

 
1. Nu părăsiţi imediat spaţiul/camera în care v-a surprins seismul. Acordaţi mai întâi primul 

ajutor celor afectaţi, calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii. 
2. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să 

se degajeze. Nu mişcaţi răniţii grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi 
suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.  

3. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi 
încălţăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei 
eventuale evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la 
câteva zile.  

4. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la serviciile de urgenţă, în cazuri justificate, spre 
a nu bloca circuitele telefonice.  

5. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii.  
6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual starea 

construcţiei în interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau 
generală şi anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis.  

7. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi 
drumul spre ieşire spre a nu vă expune la pericole.  

8. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare.  Ascultaţi numai anunţurile 
posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune imediată ale organelor 
în drept.  

9. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări 
seismice - aşa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar 
frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti!  

10. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi 
întocmai recomandările salvatorilor.  

11.  Păstraţi-vă cât mai mult calmul, în orice împrejurare!   
 
 

 REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE  ÎN CAZ DE INUNDAŢII: 
 

1. Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor   dumneavoastră; 
aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de 
curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta şi care pot  fi suflate de vânt sau 
luate de apă); 
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2. Blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte 
care plutesc sau de aluviuni; 

3. Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 
4. Încuiaţi uşile casei şi ferestrele după ce închideţi apa gazul şi instalaţiile electrice; 
5. Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel: mutaţi obiectele care se pot mişca în partea 

cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi 
locuinţa şi deplasaţi-vă  spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, 
înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale 
apelor; 

6. În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în scoli, în parcuri, săli de 
spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe 
comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 

 
 REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE  ÎN CAZ DE ÎNZĂPEZIRI: 

 
1. Informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice folosind radioul şi televizorul; 
2. Fiţi pregătit pentru a rezista acasă; pregătiţi rezerva de alimente, apă şi combustibil şi 

asiguraţi-vă mijloacele diferite pentru încălzit şi preparat hrana; 
3. Pregătiţi mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică; 
4. Păstraţi la îndemnă uneltele pentru degajarea zăpezii; 
5. Evitaţi absolut orice fel de călătorie dacă nu este necesară; dacă totuşi este necesar să 

plecaţi luaţi-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuşi; evitaţi suprasolicitarea; 
6. Călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale; nu fiţi cutezători şi temerari; opriţi, 

întoarceţi-vă sau cereţi ajutorul; dacă plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru 
zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de remorcare, benzină de rezervă şi asiguraţi-vă că ştie 
cineva încotro plecaţi; 

7. Dacă mijlocul de transport se strică, nu intraţi în panică , păstraţi-vă calmul, daţi semnale 
de alarmă, aprindeţi luminile, ridicaţi capota maşinii şi aşteptaţi ajutorul; 

8. Nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteţi rătăci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nesecret 

Pagina 229 din 268 

 

 
 
 

INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                              Anexa nr. 19 la nr.                           
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                        Data: 

 
Centralizator mijloace pentru intervenţia în situaţii de urgenţă aflate în dotarea operatorilor economici 

 
S.C. ULEROM S.A. VASLUI 

str. Podul Înalt, nr. 2, tf. 0235.36.03.32, fax. 0235.36.03.99, e-mail: ulerom@racova.com 

Nr. 
Crt. Buldozere şi vole 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropulsate Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Încărcător frontal pe pneuri SC Ulerom SA Vaslui,  
Creţu Vicuşor, tf: 0235.360.332  Fadroma  200 CP   Cupă 

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 Remorcă cisternă SC Ulerom SA Vaslui,  
Creţu Vicuşor, tf: 0235.360.332  RCU - 4     4 to 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor cu remorcă SC Ulerom SA Vaslui, Creţu Vicuşor, tf: 
0235.360.332 interior 32 U650 65 CP 4 tone 4070 

     ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO VASLUI S.A. 
Vaslui, str. Călugăreni, nr. 113-132, tf. 0235.31.18.01, fax. 0235.31.75.72, e-mail: elcovaslui@artelecom.net 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autoutilitară VS.14.ELC ELCO, strada Castanilor, nr.113, Olariu Ioan 311 CDI 7 Diesel  75 

2 Autoutilitară VS.24.ELC tf: 0744.569.608; Ford  6 Diesel 80 

3 Autoutilitară VS.27.ELC Fax: 0235.317.572 Gaz 6 Diesel 70 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 
10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Automacara VS.20.ELC ELCO, strada Castanilor, nr.113, Olariu Ioan,  
Tf: 0744.569.608; Fax: 0235.317.572 AM 5 Pe roţi  5 tf   
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2 Automacara VS.17.ELC  UMT 12,5 Pe roţi 12,5 tf   

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator 00095 
ELCO, strada Castanilor, nr.113, Olariu Ioan, 

tf:0744.569.608; 
Fax: 0235.317.572 

Komatsu   Cupa    

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Autotractor VS.12.ELC Actros  260 kw   5,81 m 

2 Remorcă VS.82.ELC Schmitz    32,3 tone 13,90 m 

3 Tractor rutier VS.25.ELC 650 M 47 kw   4,07 m 

4 Remorcă VS.80.ELC 2RB5A   5 tone 6,04 m 

5 Tractor rutier VS.26.ELC 650M 47 kw   4,07 m 

6 Remorcă VS.81.ELC 2RB5A   5 tone 6,04 m 

7 Autoutilitară VS.21.ELC 

ELCO, strada Castanilor, nr.113, Olariu Ioan, Tf:  
0744.569.608; 

Fax: 0235.317.572 

Iveco 180 kw 8 tone 4,00 m 

S.C. COREVAS S.A. VASLUI 
str. Spiru Haret, nr.4, Tf. 0235.32.11.88, Fax. 0235.36.18.31 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 
10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Macara   RDK Pe şenile     

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator    KAT pe roţi fără lamă 0,8 mc 
2 Buldoexcavator    CASE pe roţi fără lamă 0,8 mc 
3 Buldoexcavator    TEREX pe roţi fără lamă 0,8 mc 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Autobasculantă   Iveco Trakker 324/1900 Kw   6 m 
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2 Cap tractor   Mercedes 3157/1800   8 m 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Generator curent   Honda 302 GB 15 KVA     
S.C. CONFECŢII S.A. VASLUI 

str. Mareşal Ctin. Prezan, nr.11, tf. 0235.31.18.40, fax. 0235.31.62.31, e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor rutier cu cabină şi 
remorcă   UTB 650 48 KVA     

S.C. TRANSURB S.A. VASLUI 
str. Decebal, nr. 3, tf. 0235.31.48.31, mobil: 0728.263.562, e-mail: sesizări@transurb.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autobuz UDM 5 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 220 litri 

2 Autobuz UDM 5 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 220 litri 

3 Autobuz 

Str. Decebal, nr. 3,  
Năstase Gică,  

Tf. 0728.263.561 

UDM 5 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 220 litri 

4 Autobuz - UDM 5 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 220 litri 

5 Autobuz UDM 5 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 220 litri 

6 Autobuz Karosa 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 300 litri 

7 Autobuz Karosa 100 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 300 litri 

8 Autobuz Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 

9 Autobuz 

- 

Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 
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10 Autobuz Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 

11 Autobuz Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 

12 Autobuz Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 

13 Autobuz Citelis 108 în picioare, 32 locuri pe 
scaune diesel 240 litri 

14 Autobuz Citaro 97 locuri în picioare, 32 
locuri pe scaune diesel 350 litri 

15 Autobuz Mercedes 97 locuri în picioare, 32 
locuri pe scaune diesel 350 litri 

16 Autobuz Citaro 97 locuri în picioare, 32 
locuri pe scaune diesel 350 litri 

17 Autobuz Citaro 97 locuri în picioare, 32 
locuri pe scaune diesel 350 litri 

18 Autocar Iveco-Noge 57 locuri pe scaune diesel 460 litri 

19 Microbuz Iveco Daily 19 locuri pe scaune diesel 70 litri 

20 Microbuz Iveco Daily 19 locuri pe scaune diesel 70 litri 

21 Microbuz Iveco Daily 19 locuri pe scaune diesel 70 litri 

22 Microbuz Iveco Daily 19 locuri pe scaune diesel 70 litri 

23 Autoturism 

- 

Dacia Solenza 5 locuri diesel 50 litri 

S.C. STAR CONSTRUCT S.R.L VASLUI 
str. Podul Înalt, nr. 4D, Tf./Fax: 0235.31.26.05, e-mail: scstarconstructsrl@yahoo.com 

Nr. 
Crt. Buldozere şi vole 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropuls

ate 
Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 
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1 Volă 

str. Podul Înalt, nr. 4D,  
Tf: 0235.31.26.05 

Fax: 0235.31.26.05 e-mail: 
scstarconstructsrl@yahoo.com 

Panainte Cătălin - 0754.054.042 

autopropulsat
ă 380 kw   cupă 2 mc 

D.G.A.S.P.C. VASLUI 
Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, nr. 1 Tf.0235.31.53.46, Fax: 0235.31.53.46;e-mail: office@dgsapc-vs.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Microbuz      VS.02.XLX 

CSPH Vaslui, str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, 
 nr. 1, Tf. 0235.31.51.38, Fax: 0235.31.53.46, e-mail: 

office@dgsapc-vs.ro, Alexandru Ovidiu,  
Tf. 0723.363.016 

Ford Tranzit 15 diesel 80 litri 

2 Microbuz      VS.02.XLV - Ford Tranzit 15 diesel 80 litri 

3 Microbuz      VS.02.XLU - Ford Tranzit 15 diesel 80 litri 

4 Microbuz      VS.02.XLW - Ford Tranzit 15 diesel 80 litri 

5 Microbuz      VS.02.CTE - Mercedes 
Sprinter 16 diesel 78 litri 

6 Microbuz      VS.02.RKU - Iveco 20 diesel 70 litri 

S.C. VASTEX S.A. VASLUI 
str. Ştefan cel Mare, nr.273, tf. 0235.31.34.20, fax: 0235.36.14.69, e-mail: vastex@binet.ro 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor cu remorcă Garaj auto SC Vastex SA,  
Grecu Mihai, Tf. 0740.185.388 U650 65 CP 7 tone 7 m 

S.C. SAFIR S.R.L VASLUI 
str. Podul Înalt, nr. 6, Vaslui, Tf/fax: 0235. 36.15.62;e-mail: contact@safir.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Microbuz Ducato 18 diesel 90 litri 

2 Microbuz 

str. Podul Înalt, nr. 6,  
Tf/fax: 0235.361.562 
Fax: 0235.306.034 

e-mail:contact@safir.ro 
BALTATU OVIDIU - 0751.090.430 Ducato 18 diesel 90 litri 
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Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e/ Picamere şi autopicamere 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi/Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă/ 
Pe roţi 

Capacitate cupă/ 
Alimentare 220...380 V 

1 Buldoexcavator Caterpilar pe roţi cu lamă   

2 Picamer Bosch 
profesional     220 V 

3 Picamer Bosch 
profesional     220 V 

4 Ciocan pneumatic 
(motocompresor) Eurotech pe roţi     

5 Ciocan pneumatic 
(motocompresor) 

- 

Eurotech pe roţi     

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne  Tipul Transport hidrocarburi/ 

capacitate 
Transport lichide alimentare/ 

capacitate  
Transport 

nealimentare/capacitate 

1 Autocisternă (VS.38.SAF) - Volvo FL 260     10.200 kg 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
 Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Autobasculantă (VS.27.SAF) - Renault Lander 279 kw 18.018 kg   

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Vidanjă (VS.38.SAF) - Volvo FL 260   10.200 kg   

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen Fabrica de făinuri proteice şi incinerator, Chiţcani, 
Neculai Mihai, Tf: 0756.090.467 Olympian 110 KVA Static   

S.C. COMPREST S.A. VASLUI 
Vaslui, str. Podu Înalt, nr. 1, tf. 0235.32.26.35, fax. 0235.36.26.35,e-mail: catalin_toma@yahoo.com 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 
10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Automacara sediul societăţii Raba pe roţi 10 tone 17 m 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Excavator sediul societăţii Hunday R140 W-
7 pe roti fără lamă 0,73 mc 

2 Buldoexcavator sediul societăţii Komatsu WB 93 
R pe roti fără lamă 1 mc 



Nesecret 

Pagina 235 din 268 

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 Autocisternă Grumezoaia Raba     10.000 litri 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Autobasculantă Băceşti  Raba 158 8500 kg 6620 cm 

2 Autobasculantă Negreşti Raba 158 8500 kg 6620 cm 

3 Autobasculantă Ivăneşti Raba 158 8500 kg 6620 cm 

4 Autobasculantă Codăieşti Raba 158 8500 kg 6620 cm 

5 Autobasculantă Huşi Raba 158 8500 kg 6620 cm 

6 Autobasculantă Creţeşti Raba 158 8500 kg 6620 cm 

7 Autobasculantă Murgeni Raba 158 8500 kg 6620 cm 

8 Autobasculantă Banca Raba 158 8500 kg 6620 cm 

9 Autobasculantă Raba 158 8500 kg 6620 cm 

10 Autobasculantă Raba 158 8500 kg 6620 cm 

11 Autobasculantă 

Vaslui 

Daf 315 26000 kg 8600 cm 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Generator sudură Vaslui Energy 220 WT 6,5 KVA   Da 

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. 
str. Alecu Donici, nr. 23, tf. 0235.40.21.10, tf. dispecerat: 0335.41.78.90, e-mail: goscom@goscom-vaslui.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autoutilitară Ford 3 motorină 40 litri 

2 Autoutilitară Kia 3 motorină 40 litri 

3 Autoutilitară Dacia 1400 2 benzină 40 litri 

4 Autoturism DW Nubira 5 benzină 40 litri 

5 Autoturism Dacia Break 5 benzină 40 litri 

6 Autoutilitară 

sector auto 

Mercedes 3 motorină 40 litri 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e/ Picamere şi autopicamere 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi/Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă/ 
Pe roţi 

Capacitate cupă/ 
Alimentare 220...380 V 
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1 Buldozer sector auto RB-S1500   cu lamă orizontala cu cupă 

2 Picamer sector service   220 V portabil 220 V 

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 Autocisternă apă sector auto SVA   4500 litri   

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor cu remorcă U650 65 CP 4 tone 7 m 

2 Tractor cu remorcă U650 65 CP 4 tone 7 m 

3 Tractor cu remorcă 

sector auto 

U650 65 CP 4 tone 7 m 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen sector service Bosch 
profesional     portabil 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de 
deszăpezire/freze/autofreze/sn
owmobile/autoşenilete şi ATV-

uri 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate transport 

1 Tractor cu plug U 650 pe roţi  cu lamă   

2 Tractor cu plug U 650 pe roţi  cu lamă   

3 Buldoexcavator   pe roţi  cu lamă   

4 Sarieră   pe roţi  cu lamă   

5 Unimog 

sector auto 

  pe roţi  cu lamă   

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VASLUI 
str. Ştefan cel Mare, nr. 191, tf: 0235.361.136, fax: 0235.361.139;dispecer@sgavs.dap.rowater.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Dacia Super Nova Canton Huşi R 52315 5 benzină 44 litri 

2 Dacia Logan sediul societăţii I.SDAB 5 benzină 50 litri 

3 Dacia Logan sediul societăţii BK 5 diesel 50 litri 

4 Dacia Logan sediul societăţii BK 7 diesel 50 litri 

5 Dacia Logan Canton Bârlad Logan 5 benzină 50 litri 

6 Subaru Forester sediul societăţii SG 5 5 benzină 60 litri 
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7 Autoutilitară Toyota sediul societăţii Hilux 5 diesel 80 litri 

8 Dacia 1307 Canton Negreşti 4 WD RI 5 benzină 40 litri 

9 Autoutilitară Dacia 1,9  Canton Bârlad DC 5 diesel 40 litri 

10 Autoutilitară Dacia 1307 Moara Grecilor pick-up 5 diesel 40 litri 

11 Autoutilitară IVECO Moara Grecilor Daily 1+6 diesel 70 litri 

Nr. 
Crt. Buldozere şi vole 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropulsate Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Buldozer KOMATSU Moara Grecilor D41EE 150 cu lamă fără cupă 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e/ 

Picamere şi autopicamere 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi/Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă/ 
Pe roţi 

Capacitate cupă/ 
Alimentare 220...380 V 

1 Excavator S 1203 Moara Grecilor S 1203 pe şenile fără lamă 1,2 mc 

2 Excavator Hitachi Moara Grecilor 210 LC 3 pe şenile fără lamă 0,9 mc 

3 Încărcător frontal pe pneuri Moara Grecilor CASE pe roţi cu lamă 0,4 mc 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Autoremorcher ROMAN Moara Grecilor R 19215 158 Kw 40 tone 17,900 m 

2 Autoutilitară IVECO Moara Grecilor ML 180 176 Kw 10,36 tone 6, 65 m 

3 Autoutilitară MAN Moara Grecilor TGS 235 Kw 13,7 tone 7, 460 m 

4 Tractor rutier + remorcă Moara Grecilor ZETOR 45 Kw 2,23 tone 10,125 m 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Generator Energy Moara Grecilor 220 WT 6,5 KVA   transportabil 

2 Generator Energy Moara Grecilor 9000 TE 12 KVA   transportabil 

3 Grup electrogen sediul societăţii automat 8,5 KVA     

4 Generator de curent monofazat Moara Grecilor   3 KVA   transportabil 

5 Generator de curent monofazat Moara Grecilor   3 KVA   transportabil 

6 Generator de curent monofazat Moara Grecilor   3 KVA   transportabil 

7 Generator AGT Moara Grecilor 420 I 5,25 KVA   transportabil 

8 Generator electric Moara Grecilor   7 KVA   transportabil 

9 Motor invertor (grup sudură) Moara Grecilor 8/3,2 KVA 3,2 KVA   transportabil 
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10 Generator electric Moara Grecilor FIX 22 KVA     

11 Generator electric AGT Moara Grecilor 450 I 4,2 KVA   transportabil 

12 Generator electric AGT Moara Grecilor 450 I 4,2 KVA   transportabil 

13 Generator monofazat Moara Grecilor ML 6500 6,25 KVA   transportabil 

14 Generator monofazat Moara Grecilor ML 6500 6,25 KVA   transportabil 

15 generator Hunday B.A. Pungeşti   4,2 KVA   transportabil 

S.C. BODEN ROT S.R.L. VASLUI 
Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 1A, Tf. 0235.41.91.18, fax. 0235.31.52.13 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autocar 
Tecuci, str. Crângului, nr. 2,  

Ferchiu Simion,  
Tf. 0728.864.236 

Setra  52 diesel 400 litri 

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI 
Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 1, Tf. 0235.36.15.75 / 36.15.69 / 0745.345.144., fax. 0235.30.60.62, 

e-mail: comcerealvaslui@yahoo.com;  tefnic_comcereal@yahoo.com 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autocar Vaslui - ing. Toşu Mircea Volvo Irizar 40 diesel   

Nr. 
Crt. Buldozere şi vole 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropulsate Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Buldozer autopropulsată  
pe şenile 215 CP cu lamă fără cupă 

2 Volă 

Ferma Târzii -  
Dr. Vet. Adam Mircea Komatsu WA 

100 S  
Autopropulsat 

82 CP fără lamă cu cupă 

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 Remorcă cisternă Baza Băceşti 
Ing. Găluşcă Adrian       8 tone 
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2 Remorcă cisternă Baza Creţeşti 
Ec. Negrea Andrei       3,5 tone 

3 Remorcă cisternă Baza Epureni 
Ing. Anicăi Cristinel       3,5 tone 

4 Remorcă cisternă Baza Huşi 
Ing. Huţanu Costel       3,5 tone 

5 Remorcă cisternă Baza Ivăneşti 
Ec. Mosoranu Eugen       3,5 tone 

6 Remorcă cisternă Baza Murgeni 
Ing. Stoica Constanţa       3,5 tone 

7 Autocisternă Vaslui 
Ing. Toşu Mircea Iveco 10.000 litri     

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Vidanjă tractată Ferma Târzii -  
Dr. Vet. Adam Mircea Miro   8 mc   

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor U 650 65 CP     

2 Tractor U 650 65 CP     

3 Tractor 
Baza Banca -  

Ec.Topală Bogdan U 650 65 CP     

4 Tractor U 650 65 CP     

5 Tractor U 650 65 CP     

6 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

7 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

8 Tractor Mc. Cormik 
MTX 200 195 CP     

9 Tractor New Holland 
8970 235 CP     

10 Tractor New Holland 
8040 300 CP     

11 Remorcă  

Baza Banca -  
Ec.Topală Bogdan 

    8,5 tone    
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12 Remorcă      8,5 tone    

13 Remorcă      8,5 tone    

14 Remorcă      8,5 tone    

15 Tractor U 650 65 CP     

16 Tractor U 650 65 CP     

17 Tractor U 650 65 CP     

18 Tractor U 650 65 CP     

19 Tractor U 650 65 CP     

20 Tractor Same Silver 130 CP     

21 Tractor Same Silver 130 CP     

22 Remorcă      8,5 tone    

23 Remorcă      8,5 tone    

24 Remorcă      8,5 tone    

25 Remorcă      10 tone   

26 Remorcă  

Baza Băceşti 
Ing. Găluşcă Adrian 

    10 tone   

27 Tractor U 650 65 CP     

28 Tractor U 650 65 CP     

29 Tractor U 650 65 CP     

30 Tractor U 650 65 CP     

31 Tractor U 650 65 CP     

32 Tractor U 650 65 CP     

33 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

34 Tractor New Holland T 
8040 300 CP     

35 Remorcă  

Baza Buhăieşti 
Dragu Ştefan 

    8,5 tone    

36 Tractor U 650 65 CP     

37 Tractor U 650 65 CP     

38 Tractor U 650 65 CP     

39 Tractor U 650 65 CP     

40 Tractor U 650 65 CP     

41 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

42 Tractor 

Baza Codăieşti 
Ing. Spuză Ioan 

Mc. Cormik 
MTX 200 195 CP     
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43 Tractor Same Silver 130 CP     

44 Tractor Same Silver 130 CP     

45 Remorcă      8,5 tone    

46 Remorcă      8,5 tone    

47 Remorcă      8,5 tone    

48 Remorcă  

Baza Codăieşti 
Ing. Spuză Ioan 

    8,5 tone    

49 Tractor U 650 65 CP     

50 Tractor U 650 65 CP     

51 Tractor U 650 65 CP     

52 Tractor U 650 65 CP     

53 Tractor U 650 65 CP     

54 Tractor U 650 65 CP     

55 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

56 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

57 Tractor Mc. Cormik 
MTX 180 175 CP     

58 Remorcă  New Holland T 
8360 360 CP     

59 Remorcă  

Baza Creţeşti 
Ec. Negrea Andrei 

    8,5 tone    

60 Tractor U 650 65 CP     

61 Tractor U 650 65 CP     

62 Tractor U 650 65 CP     

63 Tractor U 650 65 CP     

64 Tractor 

Baza Drânceni 
Ing. Enache Marius 

Same Explorer 
75 75 CP     

65 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

66 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

67 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

68 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

69 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

70 Tractor 

Baza Drânceni 
Ing. Enache Marius 

Landini 100 100 CP     
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71 Tractor Same Siver 130 130 CP     

72 Tractor New Holland 
8030 270 CP     

73 Tractor New Holland 
8040 300 CP     

74 Remorcă 

Baza Drânceni 
Ing. Enache Marius 

    8,5 tone    

75 Tractor U 650 65 CP     

76 Tractor U 650 65 CP     

77 Tractor U 650 65 CP     

78 Tractor U 650 65 CP     

79 Tractor U 650 65 CP     

80 Tractor 

Baza Epureni 
Ing. Anicăi Cristinel 

New Holland TL 
100 A 100 CP     

81 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

82 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

83 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

84 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

85 Tractor Mc.Cormick 
MTX 180 175 CP     

86 Tractor New Holland 
8040 300 CP     

87 Remorcă     8,5 tone    

88 Remorcă     8,5 tone    

89 Remorcă     8,5 tone    

90 Remorcă     8,5 tone    

91 Remorcă 

Baza Epureni 
Ing. Anicăi Cristinel 

    8,5 tone    

92 Tractor U 650 65 CP     

93 Tractor U 650 65 CP     

94 Tractor U 650 65 CP     

95 Tractor U 650 65 CP     

96 Tractor U 650 65 CP     

97 Tractor U 650 65 CP     

98 Tractor 

Ferma Grumezoaia 
Ing. Popica Constantin 

Same Silver 130 130 CP     
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99 Tractor Same Silver 130 130 CP     

100 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

101 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

102 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

103 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

104 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

105 Tractor Mc.Cormick 
MTX 180 175 CP     

106 Tractor New Holland 
8970 235 CP     

107 Tractor New Holland 
8030 270 CP     

108 Tractor New Holland 
8040 300 CP     

109 Tractor New Holland T 
8360 360 CP     

110 Remorcă     10 tone   

111 Remorcă     10 tone   

112 Remorcă 

Ferma Grumezoaia 
Ing. Popica Constantin 

    10 tone   

113 Tractor U 650 65 CP     

114 Tractor U 650 65 CP     

115 Tractor U 650 65 CP     

116 Tractor U 650 65 CP     

117 Tractor U 650 65 CP     

118 Tractor 

Baza Huşi 
Ing. Huţanu Costel 

Same Silver 130 130 CP     

119 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

120 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

121 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

122 Tractor New Holland 
8040 300 CP     

123 Remorcă     8,5 tone    

124 Remorcă 

Baza Huşi 
Ing. Huţanu Costel 

    10 tone   
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125 Tractor U 650 65 CP     

126 Tractor U 650 65 CP     

127 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

128 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

129 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

130 Tractor Same Silver 130 130 CP     
131 Tractor Same Silver 130 130 CP     

132 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

133 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

134 Tractor New Holland TM 
140 140 CP     

135 Remorcă     8,5 tone    
136 Remorcă     8,5 tone    
137 Remorcă     8,5 tone    
138 Remorcă     10 tone   
139 Remorcă 

Baza Ivăneşti 
Ec. Mosoranu Eugen 

    10 tone   
140 Tractor U 650 65 CP     
141 Tractor U 650 65 CP     
142 Tractor U 650 65 CP     
143 Tractor U 650 65 CP     
144 Tractor U 650 65 CP     
145 Tractor U 650 65 CP     
146 Tractor U 650 65 CP     
147 Tractor 

Baza Murgeni 
Ing. Stoica Constanţa 

Landini 8860 85 CP     

148 Tractor New Holland TL 
100 A 100 CP     

149 Tractor New Holland TL 
100 A 100 CP     

150 Tractor Same Silver 130 130 CP     
151 Tractor Same Silver 130 130 CP     
152 Tractor Same Silver 130 130 CP     

153 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

154 Tractor Mc.Cormick 
MTX 180 175 CP     

155 Tractor 

Baza Murgeni 
Ing. Stoica Constanţa 

New Holland 
8870 210 CP     
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156 Tractor New Holland 
8030 270 CP     

157 Tractor New Holland 
8030 270 CP     

158 Tractor New Holland T 
8360 360 CP     

159 Remorcă     8,5 tone    
160 Remorcă     8,5 tone    
161 Remorcă     8,5 tone    
162 Remorcă     8,5 tone    
163 Remorcă     10 tone   

164 Tractor U 650 65 CP     

165 Tractor U 650 65 CP     

166 Tractor U 650 65 CP     

167 Tractor U 650 65 CP     

168 Tractor U 650 65 CP     

169 Tractor Same Silver 130 130 CP     

170 Tractor Same Silver 130 130 CP     

171 Tractor New Holland T 
8360 360 CP     

172 Remorcă     8,5 tone    

173 Remorcă     8,5 tone    

174 Remorcă     8,5 tone    

175 Remorcă 

Baza Negreşti 
Boghiţă Ioan 

    10 tone   

176 Tractor U 650 65 CP     

177 Tractor U 650 65 CP     

178 Tractor U 650 65 CP     

179 Tractor Same Explorer 
75 75 CP     

180 Tractor Same Silver 130 130 CP     

181 Tractor 

Baza Puieşti 
Ing. Păduraru Ioan 

New Holland T 
6070 140 CP     

182 Remorcă     8,5 tone    

183 Remorcă 

Baza Puieşti 
Ing. Păduraru Ioan 

    8,5 tone    

184 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

185 Tractor 

Ferma Târzii -  
Dr. Vet. Adam Mircea 

Same Explorer 70 CP   
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75 

186 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

187 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

188 Tractor John Deer       

189 Tractor Same Silver 130 130 CP     

190 Tractor Same Silver 130 130 CP     

191 Tractor New Holland T 
6070 140 CP     

192 Remorcă 

Ferma Târzii -  
Dr. Vet. Adam Mircea 

    8,5 tone    

193 Tractor U 650 65 CP     

194 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

195 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

196 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

197 Tractor Same Explorer 
75 70 CP     

198 Tractor 

Vaslui - Calmuschi Neculai 

Same Silver 130 130 CP     

199 Tractor Same Silver 130 130 CP     

200 Tractor 
Vaslui - Calmuschi Neculai 

Same Silver 130 130 CP     

201 Tractor sediul societăţii -  
Ing. Trofin Stelian 

New Holland 
8040 300 CP     

202 Autobasculante Mercedes Benz 
cu suprastructură 440 CP 22 tone   

203 Autobasculante Mercedes Benz 
cu suprastructură 440 CP 22 tone   

204 Autobasculante Mercedes Benz 
cu suprastructură 440 CP 22 tone   

205 Autobasculante Mercedes Benz 
cu suprastructură 440 CP 22 tone   

206 Autobasculante 

sediul societăţii -  
Ing. Toşu Mircea 

Mercedes Benz 
cabină scurtă cu 
suprastructură 

440 CP 22 tone   
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207 Autobasculante 
Mercedes Benz 
cabină scurtă cu 
suprastructură 

440 CP 22 tone   

208 Autobasculante 
Mercedez 1843 
Actros LS3 + 
semiremorcă 

440 CP 25 tone   

209 Autobasculante 
Mercedez 1843 
Actros LS3 + 
semiremorcă 

440 CP 25 tone   

210 Autobasculante 

sediul societăţii -  
Ing. Toşu Mircea Autotractor  

Mercedes + 
Semiremorcă 

440 CP 25 tone   

211 Autobasculante 
Autotractor  
Mercedes + 

Semiremorcă 
440 CP 25 tone   

212 Autobasculante 
Autotractor  
Mercedes + 

Semiremorcă 
440 CP 25 tone   

213 Autobasculante Autotractor  
Mercedes  440 CP 25 tone   

214 Autobasculante Autotractor  
Mercedes  440 CP 25 tone   

215 Autobasculante 

sediul societăţii -  
Ing. Toşu Mircea 

Autotractor  
Mercedes  440 CP 

25 tone 
 
 
 

  

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen Ferma Târzii -  
Dr. Vet. Adam Mircea Coelmo 287406 85 KWA     

2 Grup electrogen Tehnic - Ing. Damian Ionuţ Honda 8 KWA     
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S.C. GAZ EST S.A. VASLUI 
Vaslui, str. Călugăreni, nr. 43, Tf. 0235.31.61.20 / 32.41.75, fax. 0235.31.61.88,e-mail: office@gazest.ro 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e/ 

Picamere şi autopicamere 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi/Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă/ 
Pe roţi 

Capacitate cupă/ 
Alimentare 220...380 V 

1 Picamer Sediul societăţii Makita 2000 W   220 V 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen Baza de producţie  
Muntenii de Jos Honda 3,5 KVA Nu   

AQUVAS S.A. VASLUI  
Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, tf. 0235.31.16.00/ 31.17.00, Fax. 0235.31.19.00,  

e-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autoutilitară N1 Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 Dacia 7 diesel 70 litri 

2 Dacia Logan Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 Van 2 benzină 48 litri 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 
10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Macara Hidrom 18 to Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 tip Automecanica pe roţi 18 tf 18 metri 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e/ 

Picamere şi autopicamere 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi/Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/ 

Fără lamă/ 
Pe roţi 

Capacitate cupă/ 
Alimentare 220...380 V 

1 Buldoexcavator Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 Caterpilillar pe roţi fără lamă 1 mc 
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2 Buldoexcavator Komatsu pe roţi fără lamă 1 mc 

3 Autopicamer Kaesser 120 Kw pe roţi alimentare cu motorină 

4 Autopicamer         

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Autovehicol special N3 
Womma MAN 235 Kw 8500 litri 9973 cc 

2 Autovehicol special N3 Vidanja 

Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 

IVECO 185 Kw 8850 litri 5880 cc 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Generator de curent - sudură Vaslui, parc auto, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, Şef 
coloană - ing. Darabană Dumitru, tf. 0788.147.904 

  
6 KVA   transportabil de persoane 

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE BÂRLAD 
str. Tecuciului, nr. 12, tf. 0235.41.32.01, fax. 0235.41.83.78, e-mail: sdn_bd@cliknet.ro 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/ 
Buldoexcavatoare 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator Vaslui, Mihăilă Vasile, tf. 0753.111.380  428 B Pe roţi Cu lamă 0,8 mc 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de 
deszăpezire/freze/autofreze/sn
owmobile/autoşenilete şi ATV-

uri 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate transport 

1 Autofreză  Vaslui, Covalciuc Viorel, tf. 0753.111.383 D470 Pe roţi Fără lamă  2 persoane 

2 Autofreză  Vaslui, Maxim Virginel, tf:0753.111.371 D470 Pe roţi Fără lamă  2 persoane 

3 Autofreză  Murgeni, Tudorache Dorin, tf: 0753.111.378 D470 Pe roţi Fără lamă  2 persoane 

4 Autofreză  Bârlad, Ciocan Ioan, tf. 0756.115.035 DZ 210 A Pe roţi Fără lamă  2 persoane 

S.C. MÂNDRA S.A. BÂRLAD 
str. Mihai Viteazu, nr. 37, tf. 0235.42.10.70; 42.13.22, fax. 0235.42.11.26, e-mail: office@mindra.sa 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  
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Autospecială DAF 268 kw 9680 tone 8140 cm  
1 

Autotractor cu remorcă ACTROS 260 kw 1800 tone 5810/11735 

2 Autoutilitară N3 MAN 316 kw 1800 tone 5787/11300 

3 Autoutilitară N3 MAN 316 kw 1800 tone 5787/13400 

Autoutilitară N3 MAN 316 kw 1800 tone 5787/11300 
4 

Autoutilitară N3 

SC Mândra SA, Bârlad, str. M. Viteazul, nr. 37,  
tf: 0235.42.10.70; 
Fax: 0235.421.126  

MAN 316 kw 1800 tone 5787/11700 

S.C. IRIS COMPANY S.A. BÂRLAD 
str. Vasile Pârvan, nr. 47, tf. 0235.41.49.03, e-mail: iriscompany@irisgrup.ro 

Nr. 
Crt. Grup electrogen/Generator Loc de dispunere  

şi datele de contact ale responsabilului Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen pe motorină Minciună Dorin, Tf: 0767.099.250; 
iriscompany@irisgrup.ro JEB 70/1986 70 KVA ampalasat pe fundaţie-fix   

AQUVAS S.A. VASLUI - SUCURSALA BÂRLAD 
Bârlad, str. Ştefan Procopiu, nr.1, tf. 0235.41.99.90, Fax. 0235.41.99.02, e-mail: aquavas.sbarlad@gmail.com 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri Motor diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autoutillitară Ford 3 diesel 80 litri 

2 Autoturism 
Bârlad, Caţavela Vlad,  

Tf: 0746.282.857 Dacia Logan 
MCV 7 benzină 50 litri 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator Bârlad, Caţavela Vlad,  
Tf: 0746.282.857 komatsu Pe roţi   cupă - 1 mc. 

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Autovidanjă Roman 135 CP 7 tone   
2 Autovidanjă 

Bârlad, Caţavela Vlad,  
Tf: 0746.282.857 Roman 135 CP 7 tone   

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  
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1 Tractor cu remorcă Bârlad, Caţavela Vlad,  
Tf: 0746.282.857 

U650 
5RBA 65 CP 5 tone 7 m 

S.C. CONFECŢII BÂRLAD S.A. 
str. Tecuciului, Nr. 2, Bârlad, tf. 0235.415.220; 0235.413.603, fax. 0235.421.665 

e-mail: adcom@confectiibarlad.ro; export@confectiibarlad.ro 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de 
deszăpezire/freze/autofreze/sn
owmobile/autoşenilete şi ATV-

uri 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate transport 

1 Autofreză  S.C. Confecţii S.A Bârlad, Fax: 0335.421.665, 
Codreanu Vasile HP 760 Pe roţi   196 mc 

S.C. RULMENŢI S.A. BÂRLAD 
str. Republicii, nr. 320, tf. 0235.41.21.20, Fax. 0235.30.80.00, e-mail: info@urb.ro 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/ 
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Excavatoare 
S.C. Rulmenţi S.A. Bârlad, str. Republicii, nr. 320, 

tf: 0235.412.120; Fax: 0235.308.200; CIREŞ 
SEVER DAN - 0742.049.147 

P 802 Pe roţi   0,7 mc 

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Autovidanjă R 8135   8 mc.   

2 Autovidanjă 
- 

R 8135   8 mc.   

Nr. 
Crt. 

Autocisterne/Cisterne/ 
Remorci cisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 
Autopompă cisternă de 
alimentare cu apă, cu tun 
(APCAT) 

- Roman  
12215 DFA     9 tone apă, 

800 litri spumogen 

2 Autopompă cisternă de 
alimentare cu apă, cu tun  - Roman  

12215 DFA     9 to apă, 
800 litri spumogen 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale  Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 

10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Automacara - UMT 160 pe roţi 16 tf 18 m 
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Nr. 
Crt. 

Grup 
electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere  
0,75...150 KVA Remorcabile Transportabile 

1 Grup electrogen FIX -   100 KVA FIX   

S.C. AGROCOMPLEX S.A. BÂRLAD 
str. Tecuciului, nr. 7 Bârlad, CP. 73/199, tf: 0235.41.70.30; fax: 0235.41.60.3, e-mail: agrocomplex2004@yahoo.com 

Nr. 
Crt. Autocisterne 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Transport hidrocarburi/ 
capacitate 

Transport lichide alimentare/ 
capacitate  

Transport 
nealimentare/capacitate 

1 Autocisternă DAF, AS0E/XF 
95430 16.000 litri     

2 Autocisternă 

Sectorv ADT, Cotaie Ciprian, Str Tecuciului, nr.7, 
Tf: 0235.417.030,  

Fax: 0235.416.031; 
e-mail:  

agrocomplex2004@yahoo.com 
AUTOMECANI
CA 12 CC 3 A     10.000 litri 

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Vidanjă remorcabilă Ferma Bădeana-Ing. Bizim Dumitru RCU 6   5.000 litri   

Nr. 
Crt. 

 
Tractoare  Loc de dispunere  

şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 Tractor New Holland T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

2 Tractor New Holland 

Ferma Coroieşti-  
ing.Prisecaru Ştefan 

T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

3 Tractor New Holland T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

4 Tractor New Holland 
Ferma Bârlad-ing.Blaga Cezar 

T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 
5 Tractor New Holland T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 
6 Tractor New Holland 

Ferma Trestiana-ing. Postolache Marius 
T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

7 Tractor New Holland T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

8 Tractor New Holland 
Ferma Pochdia-ing. Sîrbu Virgil 

T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

9 Tractor New Holland Ferma Docăneasa-ing. Crăciun Gheorghe T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

10 Tractor New Holland Ferma Docăneasa-ing. Crăciun Gheorghe T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 
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11 Tractor New Holland T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

12 Tractor New Holland 
Ferma Bujoreni-ing. Gănceanu Sorin 

T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

13 Tractor New Holland Ferma Tutova-ing.Dulan Constantin T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

14 Tractor New Holland Ferma Iteşti, Galaţi-ing. Zenovia Sorin T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

15 Tractor New Holland Ferma Corni, Galaţi-ing. Crişan Ion T 6070 104 kw 6728 cmc 5175 cm 

16 Tractor New Holland T 8030 114 kw 8,3 litri 5829 cm 

17 Tractor New Holland T 8030 114 kw 8,3 litri 5829 cm 

18 Tractor New Holland T 8030 114 kw 8,3 litri 5829 cm 

19 Tractor New Holland T 8040 114 kw 8,3 litri 5829 cm 

20 Tractor New Holland T 8040 114 kw 8,3 litri 5829 cm 

21 Tractor New Holland T 8339 117 kw 8700 cmc 6369 cm 

22 Tractor New Holland T 8339 117 kw 8700 cmc 6369 cm 

23 Tractor New Holland T 8870 A 156,6 kw 8900 cmc 6369 cm 

24 JCB FASTRAC 

Sector Utilaj Greu-ing.Sula Dragoş 

8250 168 kw 8268 mc 5650 cm 

25 Mc CORMIK MTX 200 143 kw 5,9 litri 5980 cm 

26 Mc CORMIK 
Ferma Iteşti, Galaţi-ing. Zenovia Sorin 

MTX 200 143 kw 5,9 litri 5980 cm 

27 Lamborghini Ferma Corni, Galaţi-ing. Crişan Ion SAME 
EXPLORER 51 kw 4000 cmc 4635 cm 

28 Lamborghini SAME 
EXPLORER 51 kw 4000 cmc 4635 cm 

29 Lamborghini 
Ferma Bădeana-Ing. Bizim Dumitru 

SAME 
EXPLORER 51 kw 4000 cmc 4635 cm 

30 Landini 8860 58,3 4232 cmc 4110 cm 

31 Landini 
Ferma Bădeana-Ing. Bizim Dumitru 

8860 58,3 4232 cmc 4110 cm 

32 Landini 8860 58,3 4232 cmc 4110 cm 

33 Landini 
Ferma Corni, Galaţi-ing. Crişan Ion 

8860 58,3 4232 cmc 4110 cm 

Nr. 
Crt. Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 ROMAN 10215 FK 158 kw 8850 kg 6620 cm 

2 ROMAN 10215 FK 158 kw 8850 kg 6620 cm 

3 ROMAN 10215 FK 158 kw 8850 kg 6620 cm 

4 ROMAN 10215 FK 158 kw 8850 kg 6620 cm 

5 ROMAN 

Sector A.D.T.-Cotaie Ciprian 

10215 FK 158 kw 8850 kg 6620 cm 
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Nr. 
Crt. Remorci 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură (capacitate) Lungime  

1 FLIEGL Ferma Coroieşti-ing. Prisecaru Ştefan DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

2 FLIEGL Ferama Bârlad-ing. Blaga Cezar DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

3 FLIEGL Ferma Trestiana-ing. Postolache Marius DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

4 FLIEGL Ferma Tutova-ing.Dulan Constantin DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

5 FLIEGL Ferma Pochdia-ing. Sîrbu Virgil DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

6 FLIEGL Ferma Docăneasa-ing. Crăciun Gheorghe DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

7 FLIEGL Ferma Bujoreni-ing. Gănceanu Sorin DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

8 FLIEGL Ferma Iteşti, Galaţi-ing. Zenovia Sorin DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

9 FLIEGL Ferma Corni, Galaţi-ing. Crişan Ion DK 140-80-5   7000 kg  4500 cm 

S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. BÂRLAD 
str. Republicii, nr. 287, Bârlad, tf: 0235.42.21.62, e-mail: de@cupbarlad.ro 

Nr. 
Crt. Macarale/automacarale 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi Sarcină / 
10...600 ToF Lungime  braţ 

1 Automacara Garaj - S.C. CUP S.A. Bârlad, Tipişcă Gheorghe,  
Tf. 0747.190.958 

R 10215 F 
AMT 125 Pe roţi 12 tf 12 

Nr. 
Crt. Buldozere şi vole 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropulsate Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertical)/

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Buldozer 
Staţie Sortare - S.C. CUP S.A. Bârlad, Tipişcă 

Gheorghe,  
Tf. 0747.190.958 

S 650  
pe şenile 65 CP cu lamă  fără cupă 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexcavatoar
e 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal;vertical)/
Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator 
Staţie Sortare - S.C. CUP S.A. Bârlad, Tipişcă 

Gheorghe,  
Tf. 0747.190.958 

Komatsu 
WB97R-2 

72 CP 
pe roţi cu lamă 0,6 mc 
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Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Autovidanjă Garaj - S.C. CUP S.A. Bârlad, Tipişcă Gheorghe,  
Tf. 0747.190.958 R 10135 F 135 CP 7 mc   

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură 
(capacitate) Lungime  

1 Tractor + remorcă U 650 M 
+ 2RB5A 65 CP 5 tone 4 + 6 m 

2 Tractor + remorcă U 650 M 
+ 2RB5A 65 CP 5 tone 4 + 6 m 

3 Autotractor cu semiremorcă 
19343 MAN 

SILENT 
+ S 32 E 

250 CP 25 tone  11, 9 m 

4 Autobasculantă R 10135 FK 135 CP 6,5 tone 5,9 m 

5 Autobasculantă 

Garaj - S.C. CUP S.A. Bârlad, Tipişcă Gheorghe,  
Tf. 0747.190.958 

R 10215 FK3 215 CP 7,2 tone 6,6 m 
S.C. UNISTIL S.R.L. BÂRLAD 

str. Tecuciului, nr. 6, Bârlad, tf: 0235.42.17.11 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/autobuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri 

Motor 
diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Mercedes Benz VS.03.CVY MB 36 diesel 250 

2 NAW                  VS.03.JTF NAW 45 diesel 300 

3 NAW                  VS.03.GAI NAW 45 diesel 300 

4 NAW                  VS.03.GAK NAW 45 diesel 300 

5 NAW                  VS.03.GAJ NAW 45 diesel 300 

6 NAW                  VS.03.JTG NAW 45 diesel 300 

7 NAW                  VS.03.JTH NAW 45 diesel 300 

8 Mercedes Benz VS.03.MCO MB 41 diesel 250 

9 NAW                  VS.03.CWS NAW 40 diesel 300 

10 NAW                  VS.03.HGK NAW 42 diesel 300 

11 Mercedes Benz VS.03.FCS MB 36 diesel 250 

12 Mercedes Benz VS.03.KLG MB 36 diesel 250 

13 Iveco                   VS.04.NVS 

S.C. Unistil S.R.L. BÂRLAD, str. Tecuciului, nr. 6, 
Bârlad, tf: 0235.42.17.11 

IVECO 20 diesel 70 
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14 Iveco                   VS.04.NVR IVECO 20 diesel 70 

15 Iveco                   VS.03.NWV IVECO 19 diesel 70 

16 Mercedes Benz VS.03.TRE MB 20 diesel 75 

17 Cielo                   VS.03.BWD Cielo 5 benzină 55 

18 Iveco                   VS.18.KAS IVECO 20 diesel 70 

19 Mercedes Benz VS.04.CAX MB 16 diesel 76 

20 Iveco                   VS.03.ERV IVECO 20 diesel 70 

21 Mercedes Benz VS.03.MCN MB 15 diesel 75 

22 MAN                   VS.03.KGJ MAN 53 diesel 350 

23 Volvo                   VS.03.CVZ 

S.C. Unistil S.R.L. BÂRLAD, str. Tecuciului, nr. 6, 
Bârlad, tf: 0235.42.17.11 

Volvo 26 diesel 240 

AQUAVAS S.A. VASLUI, SUCURSALA HUŞI 
Huşi, str. Ştefan cel Mare, nr.18, tf. 0235.48.15.60, 0235.48.12.88, fax. 0235.47.1268, 

e-mail: aquavas.husi@gmail.com 

Nr. 
Crt. 

Excavatoare/Buldoexca
vatoare 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 

Cu lamă 
(orizontal; 
vertical)/ 

Fără lamă 

Capacitate cupă 

1 Buldoexcavator  Huşi Komatsu 
WB93R pe roţi cu lamă 0,7 mc 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremor
chere/ 

Tractoare cu şi fară 
remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere 
Tonaj 

încărcătură 
(capacitate) 

Lungime  

1 Autobasculantă  Huşi  IMM 215 CP 8,5 tone 4,25 m 

2 Tractor cu remorcă Huşi U 650 
5RBA 65 CP 5 tone 4,25 m 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport 
persoane/ 

microbuze/autocare/aut
obuze 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Număr  
de locuri 

Motor 
diesel/benzină Capacitate rezervor 

1 Autoutilitară, 3,5 to Huşi          
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SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI 
str. 1 Decembrie, nr. 40, Tf./fax. 023548.10.81/48.00.03/0740.004.799,  

e-mail: administrativ: administrativ@spitalmunicipalhusi.ro 

Nr. 
Crt. 

Grup 
electrogen/Generator 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere 0, 75..150 KvA Remorcabile Transportabile de persoane 

1 Grup electrogen staţionar 

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” 
Huşi, STR. 1 Decembrie, Nr. 40, 

tel/fax:0235.481.081; 0235.480.003; 
0740004.799; e-amil: administrativ@ 

spitalmunicipalhusi.ro 

        

S.C. CANTEMIR S.A. HUŞI 
str. Ana Ipătescu, nr. 2, tf. 0235.48.14.48; 0235.48.17.09, e-mail: cantemir@sx.ro  

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremor
chere/ 

Tractoare cu şi fară 
remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere 
Tonaj 

încărcătură 
(capacitate) 

Lungime  

1 Tractor cu remorcă 
Garaj, S.C. Cantemir S.A, Huşi, strada, 

Ana Ipătescu, nr.4,Baciu Vasile,  
Tf. 0235481.446   

U650/2RB5A 65 CP 5 tone 10 m 

S.C. GARTEK S.R.L. HUŞI 
Tf. 0235.48.10.10, e-mail: catalucan@yahoo.com sau ciornei_tereza@yahoo.com 

Nr. 
Crt. 

Buldozere şi 
vole/electrostivuitor 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropuls

ate 
Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertic

al)/ 
Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Electrostivuitor Garaj societate,  Huşi Autopropulsat 65 CP Fără lamă sau 
cupă 2,5 m 

S.C. PETAL S.A. HUŞI 
str.A.I.Cuza, nr.99, tf. 0235.481.781;0235.480.004, fax. 0235.481.342, office@petal.ro; marketing@petal.ro 

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremor
chere/ 

Tractoare cu şi fară 
remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere 
Tonaj 

încărcătură 
(capacitate) 

Lungime  
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1 Tractor cu remorcă 

Garaj, S.C. Petal S.A, Huşi, strada, Anton Sârbu, 
nr.59, 

PAGU VASILE,  
Tf. 0235.48.17.81;  
Fax: 0235.48.13.42 

U650/2RB5A 65 CP 5 tone 10 m 

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI 
Tf. 0235.48.05.11, Fax. 0235.48.05.18, e-mail: salubrizare@yahoo.com  

Nr. 
Crt. 

Buldozere şi 
vole/electrostivuitor/ 

încărcător 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropulsate Putere 

Cu lamă 
(orizontal; vertical)/

Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Buldozer S 650 
pe şenile 65 CP cu lamă fără cupă 

2 Încărcător frontal 

Garaj coloană auto,  
Mistreanu Marian 

IF 65 65 CP   cupă 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de 
deszăpezire/freze/autofreze/sn
owmobile/autoşenilete şi ATV-

uri 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Pe şenile/pe roţi 
Cu lamă 

(orizontal; vertical)/
Fără lamă 

Capacitate transport 

1 Pluguri tractate pentru 
deszăpezire utilaj   lamă   

2 Pluguri tractate pentru 
deszăpezire utilaj   lamă   

3 
Freză pentru îndepărtarea 
zăpezii  
de pe trotuare 

utilaj       

4 
Freză pentru îndepărtarea 
zăpezii  
de pe trotuare 

utilaj       

5 
Freză pentru îndepărtarea 
zăpezii  
de pe trotuare 

utilaj       

6 Motofreză autopurtată utilaj       

7 Autosolniţă VS.02.SHX 

Garaj coloană auto,  
Mistreanu Marian 

Autoutilitară pe roţi     

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremorchere/ 
Tractoare cu şi fară 

remorci/Autobasculante 
Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Tonaj încărcătură 
(capacitate) Lungime  

1 Tractor cu remorcă VS.02.KCV U 650 65 CP 4 tone 7,74 m 

2 Tractor cu remorcă VS.02.JLT U 650 65 CP 4 tone 7,74 m 

3 Autobasculantă VS.02.LIK 

Garaj coloană auto,  
Mistreanu Marian 

R 8135 FK 135 CP 8,5 tone 6,62 m 
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S.C. VANBET S.RL. BANCA 
loc. Gara Banca, com. Banca, Tf./fax: 0235.43.72.66, e-mail: vanbet.banca@yahoo.com 

Nr. 
Crt. 

Buldozere şi 
vole/electrostivuitor 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul/ 
Autopropuls

ate 
Putere 

Cu lamă 
(orizontal;vertic

al)/ 
Fără lamă 

Cupă/ 
Fără cupă 

1 Buldoexcavator New 
Holland 

Gara Banca, Bogoş Marcel,  
Tf: 0766.247.132;  
Fax: 0235.437.266 

LB95 95 CP Cu lamă 1 mc 

Nr. 
Crt. Vidanje şi autovidanje 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere Capacitate Alte observaţii 

1 Vidanjă 
Gara Banca, Bogoş Marcel,  

Tf: 0766.247.132;  
Fax: 0235.437.266 

remorcabilă   4 tone   

Nr. 
Crt. 

Remorchere/Autoremor
chere/ 

Tractoare cu şi fară 
remorci/Autobasculante 

Loc de dispunere  
şi datele de contact 
ale responsabilului 

Tipul Putere 
Tonaj 

încărcătură 
(capacitate) 

Lungime  

1 Tractor U 650 65 CP     
2 Tractor U 650 65 CP     
3 Tractor U 650 65 CP     
4 Remorcă 5RBA   5 tone   
5 Remorcă 

Gara Banca, Bogoş Marcel,  
Tf: 0766.247.132;  
Fax: 0235.437.266 

5RBA   5 tone   
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        INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                                Anexa nr. 20 la nr.                          
              „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                          Data: 

 
Centralizatorul mijloacelor şi materialelor de apărare aflate în dotarea C.L.S.U. 
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Denumirea materialelor 

UM 

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

AUTOSPECIALE ŞI UTILAJE DE INTERVENŢIE 
1 Autosp. de lucru cu apă şi spumă Buc           1               1               1                      1 
2 Motopompă cu cisternă Buc     1 1  1   1               1    1 1  1       1          1 1 1   2   
3 Motopompă transportabilă Buc      1    1     1           2        1  1 1      1    4     1 1       
4 Aparat de sudură /şi tăiere portabil Buc     5 2  2  1 2    2        2 2  3  3 1  1     1 3 2    1 1   1 1 3 2    
5 Flex Buc     3 2  1  1  1  1 1        1 1 1  1  1       2  1 1 1       1  1 1 1  1  1 
6 Scară culisabilă din mai mulţi elem Buc     3 1  1  1  1       1     1 1  1  1 1  1    1 2 1 1  2   1  1 1 2 1  1  1 
7 Scară simplă de 4 m Buc         1  2                                                      
8 Grup electrogen mobil de 3-40 KV Buc     4 2    1  1 1  4    1    1 1  1  2 1      1 1 1 1    4 1     1 1  2   
9 Corturi dotate pentru personal Buc     2                   3                                      1   

10 Proiector 1000 W-220v cu acum. Buc                                                         1    1   
ECHIPAMENTE ŞI MIJLOACE DE PROTECŢIE 

1 Targă sanitară Buc   2
5 

3
0 2  1  2  2  2 1  1     1   1       1 1   

2 Trusă de reanimare respiratorie Buc                                   

3 Trusă sanitară Buc         4   1   1 1 1  1  1 1  1   1 1 1 1
0 1 1  1 

4 Compl. sanitar de salvare şi prim aj Buc                               1    

5 Pături Buc  2
5 

1
0  1

0 
2
0 2 6 1

0     2
0           9  1    1 15   

6 Echipament de prot.contra apei Buc      1
0 5               1

0  5    6 10  10    

7 Stingătoare portabile Buc  6 5 2
5 5 2

6 
1
0 6 2

0 4 1
0 

1
5 9 5  4 1

0 5 3
5 5 1

7 
1
6 

2
0 

1
0 

2
7  7 1

0  1
2 6 10  1

3 

8 Cască de protecţie Buc  2
0 

2
5   1

0 1  2
0 7  2 1

5 5  4 1  8  2 1
0 5 6 8   6 10 3

0 6 15  6 

9 Binoclu Buc                           1
0        

10 Detector de persoane Buc                  1                 
APARATE DE TRANSMISIUNI ŞI INFORMARE 

1 Radiotel celular/Staţie portabilă Buc   1 4   2    1         3      7     10 1   
2 Centrală telefonică automată Buc  1 1 1   1    1   1     1   1  1   1    1 1   
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3 Radiotelefon fix Buc                                   
4 Sir. electronică 200-600 W Buc  4 1 1       1  1   1 1    1 1      1  1 1 1   

5 Sirenă electrică 3,5 kw-5,5 kw 
Buc  6 1

3 9  1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 2  1 1 2   1  1 
6 Calculator Buc    1 1        1                      
7 Fax Buc     1        1                      

MIJLOACE DE TRANSPORT 
1 Autoturism Buc  4 1 2 5  1 1 1 1 1  2   2 1 1 1 1  1  1    2 1  1 1  1 
2 Autocamion pentru transp.pers Buc   3  1  1  1 2      1 1 1    1 2     2 2  1 2   
3 Tractor cu rem./mijl.deszăpezire Buc   1 7 1 2 2  4 1     1 2 1 1 2     1    3  1 1 2   
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Denumirea materialelor 

UM 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

AUTOSPECIALE ŞI UTILAJE DE INTERVENŢIE 

1 Autosp. de lucru cu apă şi 
spumă Buc     1   1    1       1       1 1   

2 Motopompă cu cisternă Buc               1      1     1    
3 Motopompă transportabilă Buc  1 2       2      2 1        1     
4 Ap.de sudură /şi tăiere port. Buc  2 4   3 1 1  2  1 1 1 2  1 1 1  3 1 2   3 2 2 
5 Flex Buc  1 1   1 1 1  1  1 1 1 1 1 2 1 1  1 1 2  1 1 1 1 

6 Scară culisabilă din mai 
mulţi elem Buc  1 1 1 1 1 1 1  1 1   1 1 1  1  1 1 1 1  1 3 2 1 

7 Scară simplă de 4 m Buc  1   1                        
8 Gr.electr. mob de 3-40 KV Buc 2 2 1 1 1 1 1     2 1  1 1   1      2 1 1 
9 Corturi dotate pentru per. Buc  1   1     3                   

10 Pr. 1000 W-220v cu acum. Buc  2             2      1    5    
ECHIPAMENTE ŞI MIJLOACE DE PROTECŢIE 

1 Targă sanitară Buc 2        2  1 2  1  1 1   1 1   1 1 2   
2 Trusă de reanim respiratorie Buc                             
3 Trusă sanitară Buc 5 1   1 1  1 1   1      1 1 1 1   2 1 1 1 

4 Comp. sanitar de salvare şi 
prim aj 

Buc                         2    
5 Pături Buc 10    50        1  6 4     5     10   
6 Ech. de prot.contra apei Buc     35  1        6  5 4           
7 Stingătoare portabile Buc  10 4  20 22  20 6 3 3 20 1 15 7 11 10 15 17 10  20 15 5 10 16 3 
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8 Cască de protecţie Buc 4    1 1 7 9   7   15  5 5 12 3 6  5 2 10 15 8 3 
9 Binoclu Buc                             

10 Detector de persoane Buc                             
PARATE DE TRANSMISIUNI ŞI INFORMARE 

1 Radioecel/Staţie portabilă Buc   4          1       6     25  1 
2 Centrală telefonică automată Buc   1     1    1            1 1 1 1 
3 Radiotelefon fix Buc     1                        
4 Sir. electronică 200-600 W Buc 1  1 1  1      1            1     
5 Sirenă el.. 3,5 kw-5,5 kw Buc 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1   1 
6 Calculator Buc                         1 1   
7 Fax Buc                             

MIJLOACE DE TRANSPORT 
1 Autoturism Buc 1 1 1 1 1 1  2  1 1 1 1 1 1  1 2  1 2 3  1 1  1 
2 Autoc. pentru transp.pers Buc 1 1 1 1       1 2 1 1 1  1  1  2 2  1 2  1 

3 Tractor cu 
rem./mijl.deszăpezire 

Buc 2   1  2 6  2      1  1   2 2       
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                  C.L.S.U.  
 
 
 

Denumirea materialelor 

UM 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

AUTOSPECIALE ŞI UTILAJE DE INTERVENŢIE 

1 Autosp. de lucru cu apă şi 
spumă 

Buc 
   1 1                 1        

2 Motopompă cu cisternă Buc               1     2         
3 Motopompă transportabilă Buc     1 1   2  1   1     1     1     
4 Ap. de sudură /şi tăiere port. Buc   2 2  4 1 2 1 3 1  3 3 1 1 2 2 1 3 2 1    1 2 
5 Flex Buc    1 1  1  1  1    1  1 1 1 2 1 1 1  1  1 1 

6 Scară culisabilă din mai mulţi 
elem Buc  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 2 1 1 1 1  2  1 2 1  1 1 

7 Scară simplă de 4 m Buc                              
8 Gr. electr. Mob.de 3-40 KV Buc   1  1 1  1 2       1 1  1  1 1  1 2   1 
9 Corturi dotate pentru per. Buc               1               

10 Pr. 1000 W-220v cu acum. Buc  1                            
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ECHIPAMENTE ŞI MIJLOACE DE PROTECŢIE 
1 Targă sanitară Buc   1 1            1 1  1  1      5   
2 Trusă de reanimare resp. Buc                      3        
3 Trusă sanitară Buc  1     1  1  1   1 1  5 1   1  2  1  1 1 
4 Cpl. San. de salv.şi prim aj Buc                              
5 Pături Buc          10 10   5   10        4     
6 Echip. de prot.contra apei Buc  15  3     10  10   2  7 30  10 5  5     12 5 
7 Stingătoare portabile Buc  2  5 15 4 6 4 6 9 10  10 10 24 6 19  10 16 3  15 50 15  10 6 
8 Cască de protecţie Buc  7  3 8 4    10 10    7  30  6 5 1 7 6 10 20  12 5 
9 Binoclu Buc                 1             

10 Detector de persoane Buc                              
APARATE DE TRANSMISIUNI ŞI INFORMARE 

1 Rad.celular/Staţie portabilă Buc  1          3     5             
2 Centr. telefonică automată Buc       1       1    1 1  1       1 
3 Radiotelefon fix Buc                              
4 Sir. electronică 200-600 W Buc    1   1  1         1     2    3   
5 Sirenă el. 3,5 kw-5,5 kw Buc  1 1  1 1   1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1   1 
6 Calculator Buc                              
7 Fax Buc                              

MIJLOACE DE TRANSPORT 
1 Autoturism Buc  1     1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1  1  1 1 
2 Autoc. pentru transp.pers Buc     1   1 1 2   1 1      1  1   1  1  

3 Tract. cu 
rem./mijl.deszăpezire Buc    1 1 2   2     4 1     1 3 3 3  2  1 1 
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INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ                                                                                                                               Anexa nr. 21 la nr.                   
          „PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI                                                                                                                                                   Data: 

CENTRALIZATOR GENERATOARE  
aflate în dotarea instituţiilor componente ale C.J.S.U. Vaslui 

 
Sunt utilizate pentru: 

Nr 
Crt. Instituţia 

Tip generator/grup 

electrogen 

Cantitatea
    (buc) 

Putere 
    (kw) 

Combustibil 
folosit 

Modul de 
punere în 
funcţiune 

Loc de dispunere 
Alimentarea 

sediilor proprii şi 
funcţionarea 

Centrului operativ 

Sunt  
rezervă şi pot fi 

dispuse la 
dispoziţia forţelor 

de intervenţie 
G.E. HIMOINSA 1 60 Motorină Automat Sediul S.T.P.F. Vaslui Sediul propriu Nu 
G.E. HIMOINSA 1 45 Motorină Automat Sediul P.P.F. Albiţa Sediul propriu Nu 

G.E. HIMOINSA 1 60 Motorină Automat Sediul S.P.F. Berezeni Sediul propriu Nu 

G.E. HIMOINSA 1 35 Motorină Automat Sediul S.P.F. Fălciu Sediul propriu Nu 

G.E. HIMOINSA 1 25 Motorină Automat Sediul S.P.F. Fălciu Sediul propriu Nu 

G.E. E.S.E. 700 SH 1 7,15 Benzină Manual Sediul S.T.P.F. Vaslui - Da 

G.E. E.S.E. 700 SH 1 7,15 Benzină Manual Sediul S.P.F. Berezeni - Da 

1. 
Serviciul Teritorial al 

Poliţiei de Frontieră Vaslui 
 
 

G.E. E.S.E. 700 SH 1 7,15 Benzină Manual Sediul S.P.F. Fălciu - Da 
2. Centrul Militar Judeţean 

Vaslui - - - - - - - - 

3. Structura Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Vaslui         

G.E. Zenessis 1 60 Motorină Automat Sediul O.J.T.S. Sediul propriu Nu 4. Oficiul 
 Judeţean de Telecomunicaţii 

Speciale G.E. portabil Honda 1 4 Benzină Manual Autospecială Chevrolet Da - 

5. Direcţia Judeţeană de 
Informaţii Vaslui 

Generador Volvo GS 
300 1 300  Motorină Automat Sediu  Vaslui Da Nu 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui  
G.E. 110 1 110 Motorină Automat Pavilion TBC Da Nu 
G.E. 110 1 110 Motorină Automat Spitalul nr. 2 Da Nu 

6. D.S.P. Vaslui 

G.E. 700 1 700 Motorină Automat Pavilion central Da Nu 
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Spitalul Municipal de Urgenţă Elena Beldiman Bârlad 
G.E. GEBAS A 200 

DW-C 1 200 Motorină Automat Sediu central Da Nu 

G.E. EMSA 1 150 Motorină Automat Sediu central Da Nu 
G.E. GEBAS-A 1 65 Motorină Automat Corp ORL Da Nu 

G.E. EMSA EN 22 1 22 Motorină Automat Pavilion I şi II Da Nu 
G.E. D 120-8V 1 80 Motorină Manual Secţia II TBC Da Nu 

Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huşi 
Grup cu motor 

termic şi generator 1 825 Motorină Automat Sp. Mun. Huşi  
Da Nu 

Spitalul de psihiatrie Murgeni 
G.E. SD 38/400 1 38 Motorină Manual Sp. Murgeni Da Nu 

Generator Energy 
200 WT 1 5,2 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Generator Energy 
9000 TE 1 9,6 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Grup electrogen 1 6,8 Benzină Manual Sediu Da - 
Generator de curent 

monofazat 3 2,4 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Generador AGT 
4201 1 4,2 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Grup electric 
7KVA / 380 V 1 5,6 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Motoinvertor 8/3,2 
kva 1 2,56 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Generator electric 1 17,6 motorină Automat Moara Grecilor - Da 
Generator electric 

AGT 4501 2 5 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

Generator monofazat 
ML 6500 2 5 Benzină Manual Moara Grecilor - Da 

7. 

S.G.A. Vaslui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generator Hunday 1 3,36 Benzină Manual B.A. Pungeşti Da - 

8. Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare – 
Filiala de Îmbunătăţiri 

Funciare Vaslui 

Generator KC 390 1 5,5 Benzină Manual U.A Huşi Filiala de I.F. 
Vaslui Da - 

9. Filiala Judeţene de Cruce 
Roşie Vaslui 

Generator electric 
170 F 1 3 Benzină Manual Sediu - Da 
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LISTA 
de difuzare a documentului 

 

 

Nr.
Crt. Instituţia Numele şi prenumele Numărul 

exemplarului Semnătura 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
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Nr. 
Crt. Instituţia Numele şi prenumele Numărul 

exemplarului Semnătura 

23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
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LISTA REVIZUIRILOR 
Nr.Crt. Natura modificării Cauza modificării Data intrării în vigoare 

Varianta iniţială 
1.  Revizuirea 

(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 
 
 

Modificarea, completarea sau abrogarea 
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 

 

Varianta iniţială 
2.  Revizuirea 

(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 
 
 

Modificarea, completarea sau abrogarea 
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 

 

Varianta iniţială 

3.  Revizuirea 
(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 

Modificarea, completarea sau abrogarea 
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 
 

 

Varianta iniţială 

4.  Revizuirea 
(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 

 

Modificarea, completarea sau abrogarea 
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 
 

 

Varianta iniţială 
5.  Revizuirea 

(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 
 
 

Modificarea, completarea sau abrogarea 
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 

Varianta iniţială 
6.  Revizuirea 

(se precizează partea din procedură care se revizuieşte) 

Modificarea, completarea sau abrogarea  
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală cu caracter 

general ori intern care se modifică sau se abrogă) 

 

 

 




