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S.V.S.U. Podoleni functioneaza  din anul 2006, fiind infiintat prin 

H.C.L. nr.76/02.12.2005 si incadrat prin Dispozitia Primarului 
nr.1/10.01.2006. 

Acesta, este o structura specializata, cu o dotare specifica, care se 
constituie in subordinea Consiliului Local, avand ca scopuri principale, 
prevenirea si reducerea producerii factorilor de risc, protejarea populatiei, 
bunurilor si mediului, impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta si 
inlaturarea operativa a urmarilor acestora. 

Serviciul este de categoria I, si are in componenta 1 angajat Sef Serviciu 
si un numar de 43 voluntari, din care:  

� 8 specialisti pentru prevenire; 
� 3 echipe specializate de stingere a incendiilor, a cate 5 membri, doua 

activand in sat Podoleni iar una in sat Negritesti; 
� 1 echipa specializata in domeniul cercetare –cautare, cu 3 membri; 
� 1 echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare, cu 3 membri; 
� 1 echipa specializata in domeniul deblocare-salvare, cu 3 membri; 
� 1 echipa specializata in domeniul evacuare, cu 3 membri; 
� 1 echipa specializata in domeniul sanitar, cu 3 membri. 
S.V.S.U. Podoleni s-a dotat în anul 2006cu următoarele: 
       -unelte pentru intervenţie: 10 lopeţi, 10 cazmale, 10 târnăcoape, 10 
sape, 200 saci rafie, funie alpinism, 4 hidranţi exteriori, căngi, măturoaie; 
       -10 mantale ploaie, 10 pufoaice, 10 perechi cizme,10 căşti protecţie, 
10 combinezoane, 10 bluze avertizoare; 

        -1 telefon, 1 radioreceptor”Zefir”, un birou, 1 fişet metalic. 
  

Descrierea  localităţii: 

 

 Amplasarea geografică a localităţii: 
Limitele geografice si localităţile învecinate: 
- La nord: teritoriul comunei Mărgineni (drum Zăneşti-Traian-Negriteşti; 
- La est: teritoriul comunei Români (convenţional); 
- La sud: teritoriul comunelor Borleşti, Rediu, Costişa (pârâul Durneşti); 
- La vest: teritoriul comunei Zăneşti (lunca Bistriţei). 
Relieful caractersistic comunei Podoleni este de terase şi coline uşor ondulate. În 
lunca 
Bistriţei se află o primă terasă de luncă de 0,5 – 1 m sub formă de trepte şi 
grinduri. Acestea 
sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri. Terasa a doua, cu altitudinea relativă de 5 
m, are 
fruntea puţin evidenţiată, dar podul e neted şi larg. Terasa a treia, cu altitudinea 
relativă de 
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50 m, este cel mai bine pusă în evidenţă, având fruntea abruptă marcată local de 
eroziuni 
torenţiale. Aceasta este alcătuită din pietrişuri nesortate cu elemente eterogene. 
De aici, se 
trece spre zona mai înaltă din nord-est, cu dealuri ondulate uşor, dintre care se 
remarcă dealul 

Făget. Acesta este cuprins între Valea Slatinei la vest, movila Flocoasa la nord, 
dealul 

Dolcani la est iar la sud vine în contact cu terasa înaltă a Bistriţei, mai sus 
descrisă. Aspectul 
de culme înaltă parţial împădurită iese clar în evidenţă atunci când este privit de 
pe dealurile 
joase din nord. Versantul estic are un relief slab fragmentat, pantele sunt reduse 
cu excepţia 
frunţii terasei de 50 m . Altitudinea medie este de 280 m, altitudinea maximă 
este de 415 m, 
iar cea minimă este de 240 m. 
Aflată la ieşirea din depresiunea nemţeană a Bistriţei, comuna are un climat 

umed – 

temperat, la adăpostul dealurilor nordice, parţial împădurite, care taie calea 
crivăîţilui din 
partea Romanului. Ca peste tot în ţară, asistăm nepunticioşi la recentele 
schimbări climatice, 
cu anotimpuri haotice şi cu precipitaţii fie prea exces, fie aproape lipsă. Totuşi 
proximitatea şi 
mica adâncime a apelor freatice permit locuitorilor să nu sufere de secetă în 
exces. 
Din dealurile de nord – este izvorăsc pâraiele Verdele, Colacu şi Calniş, 

ultimele 
două având cursul inferior cu multe meandre. Aceşti afluenţi ai Bistriţei au 
debitul maxim la 
desprimăvărare, când de obicei, produc mari pagube reversându-se, în rest având 
debit relativ 
constant, iarna îngheţând la suprafaţă. Pe cursul pârâului Verdele s-au amenajat 
cinci iazuri 
pentru peşte – de la satul Vârlan până la nord de Podoleni – din care astăzi mai 
rezistă doar un 
singur iaz populat cu peşte aparţinând întreprinderii PISCICOLA Piatra Neamţ.. 
Vegetaţia şi fauna sunt cele tipice zonei de coline şi vâlcele. În pădurile de 
foioase se 
aflau pe vremuri sălbăticiuni tipice precum iepuri, căprioare, mistreţi, vulpi, 
lupi, etc.. Păsările 
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sunt comune zonei de baltă şi sunt majoritar migratoare. Fără să deţină fâneţe, 
comuna are 
dealuri cu păşuni şi islazuri, unde iarba regenerată anual permite păşunatul cailor 
şi 
cornutelor. Nu sunt rezervaţii naturale pe teritoriul comunei, nici floră sau faună 
protejată prin 
lege. 
Localităţile învecinate sunt: la vest Zăneşti, la est Costişa, la nord Mărgineni şi 
Români, la sud Rediu, Borleşti şi Ruseni. 
Oraşele apropiate şi distanţa faţă de acestea: faţă de municipiul Piatra Neamţ, 
comuna Podoleni se află la o distanţă de 24, 8 km; faţă de Roznov la 10 km; faţă 
de Buhuşi la 
15 km. 
Suprafaţa localităţii (4017 ha) din care: 
- Vatra satului ( 2888 ha intravilan) din care: 
- suprafaţă construită 165 ha 
- teren arabil 2723 ha 
- Moşia satului ( 883 ha) din care: 
- pădure: 90 ha 
- păşune: 669 ha 
- fâneaţă: 107 ha 
- livezi şi pepiniere pomicole: 4 ha 
- vii şi pepiniere viticole: 13 ha 
 Elemente defavorizante ale cadrului natural 

- Alunecări de teren: 10 ha Porcărie, în lunca Bistriţei; 
- Terenuri argiloase: nu; 
- Terenuri inundabile: lunca Bistriţei, 170 ha teren arabil şi 80 ha păşuni din 
vecinătatea râurilor; 
- Mlaştini: nu; 
- Soluri nefertile: nu; 
- Climă secetoasă: nu; 
- Vânturi puternice: nu; 
 Resurse naturale 

 Resurse ale subsolului 

- Zăcăminte: în subsolul teritoriului se identifică zăcăminte de petrol şi gaze 
naturale; în zona satului Negriteşti la punctul „Pietrărie” se găsesc rezerve de 
calcar; La punctul numit „Plopeşti” s-au identificat zăcăminte de sare.; 
- Materiale de construcţii: calcar, argilă, balast, nisip, etc. 
. Calitatea solului: medie; 
 Resurse hidrologice (cantitate, calitate, mod de valorificare) 
- Izvoare la: 20 (Sist. Primărie, Sist. SMA, Sist. Fântâna Crucii etc.) 
- Pâraie: 4 (Celacul, Câlneş, Verdele, Durneştilor) 
- Lacuri: nu 
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- Iazuri: 3 (Groapa lui Dumitru, Epitropie, Doiciu) 
 Resurse climaterice: Nu 
 Resurse floristice: Nu 
 Resurse faunistice: Nu 
 Resurse peisagistice: Nu 
Date despre echiparea comunei cu dotări tehnico-edilitare 
 Căi de comunicaţie 

- Căi rutiere: 15 km 
Categorie Asfaltate Pietruite Nepietruite 
Naţionale DN 15 – 4 km 
Judeţene DJ 157 – 8,165 km 
Comunale DC 107-2,10 KM 
- Căi ferate, rute: 2,5 km; Bacău – Piatra Neamţ; 
- Transport în comun: asigurat de către S.C. Mega Travel S.R.L 
Caracteristicile gospodăriilor şi ale arhitecturii 

 Tipologia gospodăriilor 

Nr. total de gospodării: 2240 
Număr de gospodării după forma de proprietate: 
particulară 2213, de stat  25 ale cultelor 2 alte forme 1 
 Număr mediu de persoane într-o gospodărie: 3 persoane 
 Datarea fondului construit (%) 
Ante 1900-5%; 1900 / 1950-5%; 1950 /1990 -80%;1990 /prezent-10% 
 Starea fizică a construcţiilor: 
- Bună: 50 % 
- Medie: 45 % 
- Rea: 5% 
 Arhitectura construcţiilor (aspecte generale) 
Număr total de locuinţe permanente : 2240 
Materiale de construcţie: pământ 10%; lemn 10 %, piatră 30%; cărămidă 50%. 
Număr nivele: 1 nivel 95 %, 2 nivele 5%; 
Număr mediu de camere într-o gospodărie: 3 camere 
Suprafaţa locuibilă: 55 mp 
Construcţii anexe: 
Bucătăria de vară: pământ 30%, 20% lemn, 50% cărămidă, dimensiune 30 mp; 
Grajdul: 40 % lemn, cărămidă, dimensiune 12 mp; 
Poartă: 60% lemn, fier 40%, dimensiune 4x2 mp; 
 Dotarea locuinţelor 
Nr.locuinţe: 2240 
Instalaţie apă: 5% 
 Instalaţie electrică: 100% 
 Gaze : 5% 
Mod de încălzire :Sobe 95% 
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Date referitoare la populaţia localităţii 

Populaţia totală: 

- Recensământul 1992: 5611 bărbaţi: 2818 femei: 2793 
- Recensământul 2001: 5628 bărbaţi: 2817 femei: 2811 
- Statistica 2005: 5769 bărbaţi: 2891 femei: 2878 
Sporul natural în 2005: 

- Născuţi: 42 
- Decedaţi: 74 
 Categorii pe vârsta: 
Vârstă  0 – 14 ani -1146 
          15 - 39 ani -1909 
          40-60 ani -1277 
          peste 60 ani -1296 
 Număr de locuitori: 5769 

 

 
FAPTE SI EVENIMENTE IMPORTANTE 

 

 

Activitatea S.V.S.U. 2007: 

 S-a executat trimestrial cu voluntarii, de către  şeful S.V.S.U.  câte o 
şedinţă teoretic-aplicativă de 3 ore şi una practic-demonstrativă de 3 ore. 
 S-a intervenit la 4 incendii la gospodăriile populaţiei şi la 5 incendii ale 
miriştilor în sectorul de competenţă. 
 S-au executat activităţi de prevenire şi control la gospodăriile populaţiei, 
totodată prelucrându-se cetăţenilor reguli de comportare în situaţii de urgenţă 
cum ar fi: cutremur, alunecări de teren, inundaţii, înzăpeziri sau poluări 
accidentale. 
 S-au decolmatat şanţurile şi podeţele din comună. 
 S-au igienizat  pâraiele Celacul, Verdele şi Câlneş pe o distanţă de 3 km.  
 S-a decolmatat mecanic cu un buldo-excavator pârâul Verdele pe o 
distanţă de 800 m, acolo unde în anul 2005 au fost inundate 10 ha teren arabil. 
 S-au executat mecanic  şanţuri pe drumurile comunale pe o distanţă de 2 
km.  
 S.V.S.U. Podoleni a participat la concursurile profesionale ale serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă etapa judeţeană, unde a obţinut locul II la proba 
„Dispozitivul  de intervenţie „ şi locul II la proba „Pista de îndemânare”. 

 

2008 
S-a executat trimestrial cu voluntarii, de către  şeful S.V.S.U.  câte o şedinţă 
teoretic-aplicativă de 2 ore şi una practic-demonstrativă de 2 ore. 



 7

Atat scolile cat si parohiile  au fost avertizate in scris asupra masurilor ce trebuie 
luate in privinta prevenirii si apararii incendiilor si asupra materialelor cu care 
acestea trebuie sa fie dotate. 
C.O.A.T in conformitate cu OMAI 736/2005 si Ordinul Prefectului nr. 
225/2005, a asigurat serviciul de permanenta la sediul primariei, in situatiile care 
au impus acest lucru. 
Pe timpul alegerilor parlamentare care au avut loc pe data de 30 noiembrie, 
S.V.S.U. a instruit presedintii sectiilor de votare, cu privire la apararea impotriva 
incendiilor si protectia civila, supraveghind desfasurarea in bune conditii a 
procesului de votare. 
Pe data de 7 septembrie, s-a intervenit cu 6 voluntari la un incendiu la casa de 
locuit proprietate a lui Simion Stefan Dumitru, din strada Bociulesti nr. 1139, 
cauza fiind –scurtcircuit electric, pana la sosirea echipajelor profesioniste de 
pompieri.  
In urma participarii la concursul profesional al S.V.S.U. s-au obtinut 
urmatoarele rezultate: locul I la „ Pista de indemanare si viteza” si locul III la „ 
Dispozitivul de interventie”. 
 

2009 
S-a executat trimestrial cu voluntarii, de către  şeful S.V.S.U.  câte o şedinţă 
teoretic-aplicativă de 3 ore şi una practic-demonstrativă de 3 ore. 
 S-a intervenit la 4 incendii la gospodăriile populaţiei şi la 3 incendii ale 
miriştilor în sectorul de competenţă. 
 S-au executat activităţi de prevenire şi control la gospodăriile populaţiei, 
totodată prelucrându-se cetăţenilor reguli de comportare în situaţii de urgenţă 
cum ar fi: cutremur, alunecări de teren, inundaţii, înzăpeziri sau poluări 
accidentale. 
 S-au decolmatat şanţurile şi podeţele din comună. 
 S-au igienizat  pâraiele Celacul, Verdele şi Câlneş . 
 S-au executat mecanic  şanţuri pe drumurile comunale . 
 S.V.S.U. Podoleni a participat la concursurile profesionale ale serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă etapa judeţeană, unde a obţinut locul III la proba 
„Dispozitivul  de intervenţie „ locul I la proba „Pista de îndemânare” iar in 
clasamentul general a obtinut locul II. 

 
2010 

  S.V.S.U. a informat şi înştiinţat populaţia din localitate cu privire la 
situaţiile create sau posibil a se crea, prin afişe, pliante sau cu ocazia adunărilor 
cetăţeneşti, cu privire la modul de comportare privind anunţarea, alarmarea şi 
modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 
 Sub prvederile legii s-au efectuat activităţi de îndrumare şi control la 
instituţiile aparţinătoare Consiliului Local: şcoli, grădiniţe, biserici şi la 
gospodăriile populaţiei, în special la locuinţele persoanelor care au vârste 
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înaintate, nevoiaşe, care au probleme cu alcoolul sau care au o atitudine civică 
necorespunzătoare. Deasemenea s-a atras atenţia societăţilor cu profil agricol şi 
producătorilor particulari cu privire la arderea miriştelor şi resturilor vegetale 
rezultate din activităţile acestora. Centrul Operativ cu Activitate Temporară a 
asigurat serviciul de permanenţă la sediul Primăriei, în situaţia când s-a impus 
acest lucru. 
 Pe teritoriul comunei în anul 2010, s-au înregistrat un număr de patru 
incendii. Deasemenea în luna iulie, datorită unei furtuni cu grindină de mici 
dimensiuni şi ploaie însemnată cantitativ, au fost probleme cu torentii în zona 
Râpa mare şi Râpa Andrei. S-a acţionat cu utilajul multifuncţional, şi cu ajutorul 
unei echipe de voluntari, pentru îndepărtarea aluviunilor. Tot în cadrul S.V.S.U., 
cu utilajul sus menţionat, s-a acţionat pentru deszăpezire şi asigurarea accesului 
pe drumurile comunale şi de interes public şi s-a împrăştiat matrial antiderapant 
pe drumurile cu covor asfaltic, când situaţia a impus-o. 
 S.V.S.U. Podoleni, în urma participării la concursul profesional al 
serviciilor voluntare, etapa judeţiană, Roznov 2010, a obţinut următoarele 
rezultate: 
 - locul II la proba ,,dispozitivul de intervenţie „ 
 - locul I    la proba ,, pista de îndemânare şi viteză ,, 
 - locul I pe judeţ, în clasamentul final. 
Acest concurs, se organizează anual şi are ca obiective dezvoltarea şi 
perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndelpinirii 
acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă şi evaluarea nivelului de pregătire 
a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă. 
         S.V.S.U. Podoleni s-a calificat la faza interjudeteana care a avut loc la 
Botosani. 

In scopul perfectionarii deprinderilor participantilor pentru organizarea, 
conducerea si executarea interventiei operative in situatii de urgenta, pe data de 
11.03.2010, s-a desfasurat un exercitiu de alarmare publica a comunei Podoleni. 
 Acest exercitiu, a avut drept obiective operationale: 

- aprecierea eficientei managementului asigurat de catre membrii CLSU pe 
timpul producerii situatiilor de urgenta in zona de responsabilitate; 

- nivelul de cunoastere si modul de aplicare a masurilor prevazute in 
planurile de interventie si de evacuare pentru situatii de urgenta; 

- verificarea criteriilor organizatorice, a dotarii si a gradului de pregatire 
pentru interventie a SVSU constituit la nivelul comunei; 

- verificarea viabilitatii schemei de avertizare, instiintare si alarmare a 
populatiei, a modului in care se organizeaza si desfasoara serviciul de 
permanenta la primarie, pe perioada atentionarilor 
meteorologice/introducerii codurilor de culori; 

- verificarea operativitatii sistemului de alarmare a populatiei si stabilirea 
gradului de audibilitate; 
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- verificarea operativitatii C.C.I.(Centrului de Coordonare a Interventiei) ; 
dotarea si functionarea echipamentelor, instalatiilor si aparaturii; 

- cooperarea cu alte structuri care participa la gestionarea situatiilor de 
urgenta; 

- verificarea modului de comportare a personalului didactic si a elevilor din 
unitatile scolare pe timpul instiintarii producerii situatiilor de urgenta; 

- modul de actiune al salariatilor din primarie la introducerea semnalelor de 
alarmare. 
Au participat : 

- reprezentantii ISU Petrodava al judetului Neamt; 
- membrii CLSU si COAT; 
- S.V.S.U. al comunei; 
- Formatiuni de sprijin si cooperare cuprinse in planurile de interventie si 

de cooperare; 
- Personalul didactic si elevii unitatilor scolare; 
- Salariatii institutiilor publice si operatorilor economici din zona afectata; 
- Populatia din localitate; 
- Personalul postului de politie al comunei; 
- Personalul dispensarului comunal. 
 
2011 
- Martie: Incendiu la anexa gospodariei lui Ploscaru Dumitru, str.Emanoil 

Albu, provocat de un cos de fum supraincalzit. A ars acoperisul anexei. A 
intervenit SVSU Buhusi si ISU Neamt; 

- Mai: Incendiu la o bucatarie de vara a numitei Sandu Ghe. Ana, sat 
Negritesti, provocat de jarul cazut din soba. A intervenit SVSU Podoleni 
si SVSU Buhusi;  

- Iunie: Incendiu la Conacul Crupenschi, monument istoric cat. B, str.Al. 
Podoleanu, cauza probabila fiind jocul copiilor cu focul. A ars acoperisul 
in intregime si planseele din material lemnos. A intervenit SVSU 
Podoleni, SVSU Buhusi si ISU Neamt; 

- August: Incendiu magazie lemne la Luca Ioan din sat Negritesti, provocat 
de focul lasat nesupravegheat in apropierea magaziei. Au ars cca. 3 mc 
lemn de foc si 1t rumegus.A intervenit SVSU P odoleni si SVSU Buhusi; 

- Septembrie: 1.Incendiu la stog fan, apartinand lui Urioc Zenovia, str. 
Sesului, provocat de o tigara aruncata la intamplare. Au ars aproximativ 
500 kg fan. Incendiul a fost stins de SVSU Buhusi si ISU Neamt. 
2. Incendiu la casa de locuit a lui Macovei Neculai, str. Bistritei, cauza 
fiind scurtcircuit electric. A ars o camera de 16 m.p. si ccca 10 m.p. din 
acperis. A intervenit SVSU  Podoleni, SVSU Buhusi si ISU Neamt.  
3. Incendiu la autoturism Citroen C3 a numitei Stoica Simona cauza 
probabila scurtcircuit la instalatia electrica. A ars autoturismul in 
intregime. A intervenit S.V.S.U. 
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      -    Octombrie: 1.Incendiu la casa de locuit a lui Moisei Ioan, str. Bistritei, 
fiind provocat de un cos de fum necuratat si supraincalzit. Au ars 10 m.p. din 
acoperis. A intervenit SVSU. 
 2.  Ispas Neculai in varsta de 54 ani, a sfarsit inecat dupa ce a cazut cu tractorul 
in apa canalului Bistrita. Dupa o zi pompiereii l-au scos din apa odata cu utilajul 
agricol, cu ajutorul unui scafandru si a unei macarale. 
     -  Noiembrie:  1. Incendiu la casa de locuit a numitei Gilca Verginiea, str. Al. 
I. Cuza. Sus numita, fiind decedata, in timpul priveghiului, fiica sa E. Stan, a 
atipit intr-o camera alaturata celei in care se afla mortul, lasand lumanarile 
aprinse  nesupravegheate. In urma incendiului, din casa au ramas doar peretii, 
defuncta fiind carbonizata iar fiica s-a salvat in ultimul moment.A actionat 
SVSU Podoleni, SVSU Buhusi si ISU Neamt. 
 2. Incendiu la casa de locuit a lui Simion Ioan, str. Bisericii, provocat de un cos 
de fum supraincalzit.Au ars cca 10 m.p. acoperis. A intervenit SVSU si ISU 
Neamt. 
    - Decembrie: Ardere de miriste in Verdele, cu pericol de extindere la padurea 
Faget, cauza fiind incendierea vegetatiei uscate. A intervenit SVSU Podoleni. 

 


