PLAN DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR
ACCIDENTALE LA OBIECTIVUL

ALIMENTARE CU APĂ POTABILA ŞI CANALIZARE MENAJERĂ
DIN SATUL STULPICANI, COMUNA STULPICANI ,
JUDEłUL SUCEAVA

A).CAPTAREA DE APA SITUATA PE RAUL NEGRILEASA
B). REZERVOR DE INMAGAZINARE
C). RETEAUA DE CANALIZARE
D). FOSA SEPTICA CU DECANTOR
a. 1.) Datele de identificare a folosinŃei de apă

Beneficiarul investiŃiei

PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI,
SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud.
Suceava, e-mail:primariastulpsv@yahoo.com

Titularul investiŃiei

PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI,
SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud.
Suceava, e-mail:primariastulpsv@yahoo.com

Denumirea investiŃiei
Adresă
Cod Unic de Înregistrare

ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE
PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI,
SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud.
Suceava, e-mail:primariastulpsv@yahoo.com
4326728

Telefon

tel.: 0230-574760

Fax

fax: 0230-574760

Emisar

Râul SUHA

Cod cadastral

a 2) Prezentarea punctelor de unde pot provenipoluari accidentale
A. Captarea de apa situata pe raul Negrileasa ;
B. Rezervor de inmagazinare ;
C. Reteaua de canalizare ;
D. Fosa septica .
a. 3) Modul de activare în caz de producere a unor poluări accidentale sau
a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a sursei de
apă
Persoana care observă fenomenul anunŃă imediat primarul comunei Stulpicani .
Primarul , dispune:
anunŃarea persoanelor sau a colectivelor cu atribuŃii prestabilite pentru
combaterea poluării, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acŃiunile necesare
eliminării cauzelor poluării şi pentru diminuarea efectelor acesteia;
anunŃarea imediată a Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava şi apoi
informarea periodică asupra desfăşurării operaŃiunilor de sistare a poluării prin
eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o şi de combaterea efectelor acesteia.
Persoanele sau colectivul din primarie , cu atribuŃii în combaterea poluării
accidentale acŃionează pentru:
eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei;
limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanŃelor poluante;

îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanŃelor poluante;
colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiŃii de securitate
corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori
distrugerii substanŃelor polunte.
Modul de solicitare a sprijinului acordat de unităŃile cu care s-au stabilit, în
prealabil, relaŃii de colaborare în acest scop, în cazul în care se constată ca forŃele şi
mijloacele disponibile în unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluării şi/sau
eliminarea efectelor acesteia.
În cazul în care, cu toate măsurile interne luate, există pericolul ca poluarea să
se extindă către resurse de apă de suprafaŃă sau subterane, imediat, va fi avertizat
sistemul de gospodarire a apelor, asupra situaŃiei deosebite create.
După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepartarea pericolului
răspândirii substanŃelor poluante în unităŃi sau zone adiacente, primarul va informa
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava asupra sistării fenomenului.
La solicitarea SGA Suceava , primarul dispune persoanelor stabilite colaborarea
cu aceste organe, în vederea stabilirii raspunderilor şi a vinovaŃilor pentru poluarea
accidentală produsă.
Deoarece nu sunt unităŃi amplasate în amonte care folosesc apă nu este necesar
elaborarea unui program de combatere a efectelor poluărilor accidentale produse de
acestea.

a.4.) Proceduri de alarmare în caz de poluare accidentală

Poluări accidentale din sursă identificată
Se anunŃă imediat secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor”
Suceava, indicând natura poluării şi cantitatea de substanŃă poluatoare eliberată;
Se anunŃă folosinŃele de apă din aval care pot fi afectate de poluarea
accidentală;( Primaria Frasin si Primaria Gura Humorului) .
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava informează AdministraŃia Bazinală
de Apă Siret, Bacău;
AdministraŃia Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din aval la care
unda de poluare poate conduce la afectarea folosinŃelor de apă şi AdministraŃia
NaŃională „Apele Române”;
AdministraŃia NaŃională „Apele Române”, în funcŃie de amploarea poluării,
anunŃă dispeceratul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
Poluări accidentale din sursă neidentificată
Se anunŃă imediat secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor”
Suceava, indicând mărimea şi viteza de propagare a poluării;
se anunŃă folosinŃele de apă din aval care pot fi afectate de poluarea
accidentală; ( Primaria Frasin si Primaria Gura Humorului)
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava informează AdministraŃia Bazinală
de Apă Siret, Bacău;

AdministraŃia Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din aval la care
unda de poluare poate conduce la afectarea folosinŃelor de apă şi AdministraŃia
NaŃională „Apele Române”.
AdministraŃia Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din amonte
pentru depistarea sursei generatoare;
AdministraŃia NaŃională „Apele Române”, în funcŃie de amploarea poluării,
anunŃă dispeceratul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
AtenŃie ! Poluare accidentală
Se anunŃă secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor” Suceava
şi „Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă” de pe lângă primăria comunei Stulpicani,
indicând mărimea şi viteza de propagare a poluării;
Se acŃionează cu mijloacele din dotare pentru limitarea efectelor şi localizarea
poluării;
Se dispun măsuri de identificare şi urmărire a evoluŃiei poluării;
Se instituie permanenŃă la sediul societăŃii;
Se recoltează probe pentru efectuarea analizelor fizico-chimice;
Alarmă ! Poluare accidentală
Se informează periodic din trei în trei ore „S.G.A.” Suceava asupra desfăşurării
operaŃiunilor de sistare a poluării şi combare a efectelor accesteia;
Se iau măsurile dispuse de „S.G.A.” Suceava referitoare la identificarea şi
combaterea efectelor substanŃei poluatoare;
Se depistează şi se remediază urgent defecŃiunile apărute la utilajul sau
instalaŃia care a provocat poluarea;
Se avertizează „C.L.S.U.” al primăriei Stulpicani despre poluarea accidentală şi
tendinŃa de evoluŃie. Acest organism va dispune măsuri de avertizare a populaŃiei şi
agenŃilor econmici din aval privind interzicerea folosirii apei de suprafaŃă (pentru animale şi
irigaŃii) şi pentru interzicerea recoltării de materiale piscicole;
Materialele, mijloacele şi forŃele specifice proprii vor fi folosite pentru limitarea
şi înlăturarea efectelor poluării. În caz de necesitate se solicită suplimentarea acestora
prin Inspectoratul JudeŃean al SituaŃiilor de UrgenŃă „Bucovina”-Suceava
Pericol ! Poluare accidentală
Se avertizează „C.L.S.U.” din aval Primaria Frasin si Primaria Gura Humorului
că poluarea poate avea efecte asupra calităŃii apei, faunei şi ihtiofaunei;
Se colectează, transportă şi depozitează materialele poluatoare;
Se impun măsuri de restricŃionare pentru populaŃie, animale şi agenŃi
economici;
Se acŃionează în continuare în conformitate cu măsurile stabilite de „S.G.A.”
Suceava cu materiale, mijloace, forŃe proprii şi suplimentare pentru combaterea efectelor
poluării;
Organizează acŃiunile necesare limitării, răspândirii, colectării, neutralizării şi
distrugerii sau depozitării reziduurilor de poluanŃi colectaŃi;

Măsuri după sistarea poluării accidentale:
Cosirea vegetaŃiei acvatice, ierboase şi îndepărtarea deşeurilor de orice natură
pe sectorul de curs de apă afectat de poluare;
Colectarea mortalităŃilor piscicole şi animale;
Luarea de măsuri epidemico-sanitare în colaborare cu unităŃile specializate;
ECHIPELE DE INREVENTIE ;
• OSTANSCHI VASILE – PRIMAR ,
• MIHALEA NICULINA – VICEPRIMAR ;
•
FLOCEA VASILE – CONSILIER ;
• HUTU VASILE – SEF SERVICIU PSI ;
• BRADATAN DUMITRU – CONTRACT MENTENANTA
Tabel nr. 1

COMPONENłA COLECTIVULUI CONSTITUIT PENTRU COMBATEREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE

Nr.
crt.

1

2

Numele şi
prenumele

OSTANSCHI
VASILE

FLOCEA
VASILE

FuncŃia
Locul de
munca

Primar ,
Primaria
comunei
Stulpicani
Coordonator
situaŃii
de urgentă
(CSU)

Consilier
Mediu si
Inspector
situaŃii de
urgenŃă
Primaria
comunei
Stulpicani
Comandant
incident
(CI)

Adresa

Telefon

Sat
Stulpicani ,
Comuna
Stulpicani,
Judetul
Suceava

0732403001

Sat
Stulpicani ,
Comuna
Stulpicani,
Judetul
Suceava

0732403005

Raspunderi
• dispune convocarea colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale
pentru analiza situaŃiei şi declanşarea situaŃiei de alertă;
• dispune anunŃarea SGA şi a celorlalte autorităŃi competente despre
producerea unei poluări accidentale şi informează periodic SGA SUCEAVA
si autoritatile competente asupra desfăşurării operaŃiunilor până la sistarea
poluării;
• solicită sprijin extern, în cazul în care se constată că forŃele şi mijloacele
proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea poluării şi/sau
eliminarea efectelor acesteia;
• evaluează nivelul şi tipul de urgenŃă în care se încadrează poluarea
accidentală şi stabileşte tipul de răspuns precum şi de alarmă
corespunzătoare situaŃiei;
• determină necesitatea numirii unui Comandant al Incidentului, pe care îl
convoacă pentru acŃiune operativă;
• convoacă echipele de intervenŃie pentru stoparea cauzelor poluării şi
diminuarea efectelor acesteia;
• asigură materialele şi echipamentele necesare acŃiunilor de intervenŃie pe
amplasament sau în afara lui;
• colaborează eficient cu organizaŃiile externe de intervenŃie ale
comunităŃilor afectate de poluare, locale sau regionale, dacă este cazul ca
acestea să intervină pentru combaterea poluării.
• decide, în caz de forŃă majoră, oprirea furnizării apei care contribuie la
generarea în continuare a poluării accidentale sau poate produce accidente
cu efecte grave asupra mediului şi populaŃiei;
• reevaluează împreună cu Şeful SecŃiei (Sector/Domeniu activitate)
situaŃia, necesarul de resurse şi necesitatea implicării unor echipe
suplimentare de răspuns la urgenŃă, din cadrul societăŃii sau din cadrul
organizaŃiilor externe de intervenŃie;
• coordonează acŃiunile operative ale echipelor de intervenŃie proprii şi
colaborează cu cele ale organizaŃiilor externe de intervenŃie;
• iniŃiază şi decide, împreună cu CSU, modul de evacuare de pe
amplasamentul afectat (de pe amplasamentul societăŃii, sau amplasamente
învecinate sau de-a lungul undei de poluare);
• controlează si dirijează utilizarea echipamentului în cadrul acŃiunilor de
intervenŃie;
• rămâne la control până se consideră ca urgenŃa s-a încheiat şi orice alta
situaŃie de urgenŃă este sub control, iar probabilitatea ei de apariŃie este
minimă;
• asigură formularea unui răspuns competent, atât cu caracter tehnic cât şi
pentru public, în urma analizei şi interpretării tuturor informaŃiilor disponibile
despre producerea poluării accidentale;
• participă la investigarea şi evaluarea urgenŃei, la adoptarea măsurilor de
corecŃie şi prevenŃie.

3

4

Mihalea
Niculina
Hutu Vasile

Flocea
Vasile ,
Bradatan Dtru ,
Zamcu
Vasile

Viceprimar
Sef SVSU

Operator
mentenanata,
Sef echipa de
intretinere SC
GHEZA
TRANS

Sat
Stulpicani ,
Comuna
Stulpicani,
Judetul
Suceava

0732403008
0732403003

Sat
Stulpicani ,
Comuna
Stulpicani,
Judetul
Suceava

0732403005,
0720882743,
0753727092

Coordonator situatii de urgenta ,
Primar , Vasile Ostanschi

• mobilizează echipele de intervenŃie de la punctele critice din secŃia
respectivă şi asigură echipamentele şi dotările necesare pentru intervenŃie;
• anunŃă CSU asupra producerii poluării accidentale;
• colaborează cu CSU în scopul determinării cauzelor şi naturii poluării
accidentale, precum si a consecinŃelor acesteia;
• colaborează cu CI în vederea monitorizării poluării, investigării modului de
producere a acesteia şi formulării unor răspunsuri referitoare la producerea
poluării accidentale;
• asigură asistarea CI în determinarea naturii şi cauzelor poluării
accidentale, precum şi a consecinŃelor posibile ale acesteia asupra
mediului şi omului în cadrul amplasamentului societăŃii cât şi în zonele
limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau în lungul undei de poluare;
• asigură monitorizarea acŃiunilor de eliminare a cauzelor poluării pentru
stoparea şi diminuarea efectelor acesteia.
• comunică permanent conducerii şi colectivului constituit pentru
combaterea poluării accidentale evenimentele grave care se produc şi
modul de desfăşurare a intervenŃiilor;
• asigură notificarea autorităŃilor competente asupra deversării de
substanŃe periculoase în mediu, şi producerea sau posibilitatea de
producere a poluării apelor din amplasament sau din afara acestuia;
• asigură prelevarea probelor şi efectuarea analizelor de laborator la
indicatori specifici poluării produse, înregistrarea, analizarea rezultatelor şi
comunicarea către autorităŃile competente.
• asigură suport tehnic pentru realizarea acŃiunilor de remediere, reabilitare
sau curăŃare a mediului ca urmare a poluărilor accidentale produse;
• asigură comunicarea sistării poluării către toate autorităŃile interesate din
cadrul societăŃii şi din exteriorul acesteia.
• coordonează verificarea clădirilor şi dispozitivelor de control al utilităŃilor,
în vederea asigurării siguranŃei ocupării lor sau a zonelor învecinate;
• asigură utilităŃi/ facilităŃi suplimentare personalului implicat în situaŃii de
urgenŃă;
• asigură efectuarea reparaŃiilor echipamentelor sau facilitaŃilor după
sistarea poluării, în scopul restabilirii condiŃiilor optime d funcŃionare a
sistemului de alimentare şi canalizare;
• anunŃă echipele de intervenŃie proprii şi le conduce în acŃiunile operative
sub coordonarea Comandantului Incidentului;
• asigură echipamentele şi dotările proprii pentru intervenŃie;
• informează Şeful SecŃiei despre modul de desfăşurare a intervenŃiei
• asigură readucerea la parametri normali de funcŃionare a facilitaŃilor şi
operaŃiilor, conform procedurilor prestabilite;
• coordonează şi asigură realizarea activităŃilor de curăŃare;
• asigură realizarea periodică a inspecŃiilor şi testelor echipamentelor de
răspuns la urgenŃe care implică substanŃe periculoase şi menŃinerea
tehnicii în stare de funcŃionare (captare sursă, bazin de înamgazinare,
rezervor vidanjabil, aparate de măsură a debitelor captate);
• acŃionează conform instrucŃiunilor Comandantului Incidentului, în situaŃii
care implică: deversări sau scurgeri de substanŃe chimice, materiale sau
deşeuri periculoase, independent sau în colaborare cu celelalte echipe de
intervenŃie;
• mobilizează echipa de intervenŃie şi asigură materialele, echipamentele şi
utilajele necesare pentru desfăşurarea acŃiunilor specifice;
• execută cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea
zonei afectate şi estimarea numărului de persoane afectate;
• acŃionează operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea
defecŃiunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminată şi
limitarea consecinŃelor poluării produse, cu respectarea strictă a
procedurilor operaŃionale specifice sau conform dispoziŃiilor comandantului
incidentului.

Coordonator incident ,
Viceprimar , Mihalea Niculina,
Coordinator program ,
Flocea Vasile

Tabel nr. 2

LISTA PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI POLUĂRI ACCIDENTALE

Nr.
crt

Locul de unde poate
proveni
poluarea accidentală

A

Captarea de apă

B

Rezervoare de
înmagazinare

C

ReŃeaua de
canalizare

D

Decantor primar

E

Reactor biologic
Bazin de amestec şi
contact

F

Primar,
Vasile Ostanschi

PoluanŃi potenŃiali
Cauzele posibile ale poluării
-Impurificarea acviferului în zona de exploatare cu substanŃe
chimice care în contact cu pielea pot provoca leziuni;
-Neasigurarea captării.
-Impurificarea rezervei de apă cu substanŃe chimice care în
contact cu pielea pot provoca leziuni;
-Neasigurarea rezervorului.
-Colmatarea de tronsoane;
-ExfiltraŃii din conducte;
-Avarierea conductelor
-neevacuarea în timp a nămolului în exces;
-producerea în spaŃiu de sedimentare a unor curenŃi
ascendenŃi ce antrenează în apa decantată şi nămolul depus
-infiltrarea de ape uzate prin fumdaŃii
-neutilizarea cantităŃii necesare de clor pentru realizarea
dezinfecŃiei apelor epurate mecanic

Denumirea

ObservaŃii

-Produse petroliere;
-Suspensii;
-Ape acide.
-Produse petroliere;
-Suspensii;
-Ape acide.
-Materii în suspensie (MS)
-Azot amoniacal (NH4+) 6
-Fosfor total (P)
-Cianuri totale (CN)
-Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)
-Detergenti sintetici
Turbiditate ridicată
SubstanŃe organice
SubstanŃe organice
Clor liber

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Tabel nr. 3

FIŞA POLUANTULUI POTENłIAL
Limite admisibile
Nr.
crt

1

2

3

4

5

Denumirea
poluantului

Apa de
suprafaŃă
mg/l

Apă
potabilă
mg/l

3
0,3

50
0,5

100
-

0,0001

Inflamabil
R10

100
-

0,0001

6,5-8,5
150
0,02
0,1
0,05
0,001
0,005
0,1
0,005

6,5-9,5
250
0,1
0,2
0,05
0,005
0,01
5
0,01

NTPA001/2002

lipsă

Azotat de
amoniu
- nitraŃi
- amoniu
Motorină
- hidrocarburi
petroliere
- HPA
Benzină
- hidrocarburi
petroliere
- HPA
Ape acide
- pH
- sulfaŃi
- cupru
- fier
- mangan
- cadmiu
- arsen
- zinc
- plumb
SubstanŃe
organice
CBO5

6

Suspensii

7

Reziduu filtrant

NTPA001/2002
NTPA001/2002

lipsă
lipsă

Apă
subterană
mg/l

Periculozitate la manipulari
Măsuri de
Caracteristici
precauŃie
periculoase
Fraze de
Fraze de risc
securitate
A se evita
contactul cu
Oxidant
motorina
R8; R9
S61;
S3/9/14/49;
S29/56

NTPA001/2002
NTPA001/2002
NTPA001/2002

PosibilităŃi de combatere
AcŃiunea

Mijloace
necesare

Colectare
Depozitare in
condiŃii de
siguranŃă

Depozit
special

Interzis focul
deschis
S16; S33; S61

Colectare

Materiale
absorbante

Inflamabil
R11

Interzis focul
deschis
S16; S33; S61

Colectare

Materiale
absorbante

Toxic
R51

A se evita
contactul cu
mâinile şi ochii
S14; S29; S61

Colectare
Neutralizare

-

-

Respectarea reŃetarelor din
fluxul tehnologic

-

-

-

-

Cuve
retenŃie

Respectarea reŃetarelor din
fluxul tehnologic
Respectarea reŃetarelor din
fluxul tehnologic

R8 – Pericol de incendiu în contact cu materiale combustibile.
R9 – Pericol de explozie în amestec cu materiale combustibile.
R10 – Inflamabil.
R11 – Foarte inflamabil.
R51 – Toxic pentru organismele acvatice.
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
S33 – A se evita acumularea încărcării electrostatice.
S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucŃiunile speciale/fişa tehnică de securitate.
S3/9/14/49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de...
S29/56 – A nu se arunca la canalizare, a se elimina acest produs şi ambalajul (recipientul) la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
S36/37/39 – A se purta echipament de protecŃie şi mănuşi de protecŃie corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faŃa.
S14 - A se păstra departe de... (materialele incompatibile se specifică de producător).
S29 - A nu se arunca la canalizare.
S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucŃiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina
Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Tabel nr. 4

PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI IN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE

4.1 PRIZĂ DE APĂ
Nr.
crt.

Măsura sau lucrarea

Scopul

1

InspecŃia anuala a zonei de protectie
a digului Negrileasa

Prevenirea prin infiltaŃii a potenŃialilor
poluanŃi
Depistarea şi înlăturarea torenŃialităŃilor de
versant
Prevenirea colmatării filtrului, îndepărtarea
plutitorilor sau a eventualelor mortalităŃi
Verificarea nivelului în fiecare bazin

2

3

Verificarea vizuală, a putului
I
Verificarea integrităŃii împrejmuirilor
de protecŃie si a santului de
delimitare cu DC din zona statiei de
pompe

Prevenirea accesului persoanelor
neautorizate care pot produce avarii sau
deteriorări statiei de pompe

ResponsabilităŃi

Termene

ObservaŃii

idem

idem

Se consemnează
în registru de tură
Se consemnează
în registru de tură
idem

idem

idem

idem

idem

trimestrial

idem

Operator staŃie

Zilnic

idem

Zilnic

4.2 REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE
Nr.
crt.

Măsura sau
lucrarea

Scopul

1

Verificarea periodică a etanşietăŃii şi
respectarea graficelor de întreŃinere şi reparaŃii

Prevenirea infiltaŃiilor a
potenŃialilor poluanŃi

2

Verificarea suplimentară a camerei de vane

3

Verificarea integrităŃii împrejmuirilor de protecŃie

ResponsabilităŃi

Termene

Operator
mentenanta

Lunar

Prevenirea sau înlăturarea
scurgerilor

idem

Lunar

Prevenirea accesului
persoanelor neautorizate
care pot produce avarii sau
deteriorări obiectivului şi
instalaŃiilor componente

idem

trimestrial

ObservaŃii
La verificare se vor
întocmi fişe speciale
de verificare
La verificare se vor
întocmi fişe speciale
de verificare

idem

4.3 REłEA DE DISTRIBUłIE
Nr.
crt.

Măsura sau
lucrarea

1

Verificarea periodică a etanşietăŃii,
respectarea graficelor de întreŃinere şi reparaŃii
a coloanelor de transport

Prevenirea infiltaŃiilor a
potenŃialilor poluanŃi

2

Verificarea suplimentară a căminelor de racord
şi branşament

Prevenirea sau înlăturarea
scurgerilor sau înmagazinarea de
aluviuni

Scopul

ResponsabilităŃi

Operator
mentenanta

idem

Termene

Trimestrial

Lunar

ObservaŃii
La verificare se
vor
întocmi fişe
speciale de
verificare
La verificare se
vor
întocmi fişe
speciale de
verificare

Retea canalizare si bazin decantare
4.4. STAłIE DE EPURARE
Nr.
crt.

Măsura sau
lucrarea

Termene

Scopul

ResponsabilităŃi

1

Verificarea periodică a etanşietăŃii şi
respectarea graficelor de întreŃinere şi
reparaŃii a coloanelor de transport

Prevenirea exfiltraŃiilor de ape uzate

Operator
mentenanta

trimestrial

2

Verificarea suplimentară a coloanelor de
transport sub aspectul secŃiunii minime de
curgere şi a integrităŃii sistemului

Prevenirea exfiltraŃiilor în sol şi
menŃinerea funcŃională a sistemului
de canalizare menajeră

idem

trimestrial

3

Verificarea bazinului de decantare

Operator
mentenanta

zilnic

Se consemnează în
registru de tură

5

Verificarea integrităŃii împrejmuirilor de
protecŃie

Operator
mentenanta

trimestrial

idem

Prevenirea acumulării nămolului în
exces şi a apariŃiei curenŃilor
ascendenŃi în spaŃiu de sedimentare
Prevenirea accesului persoanelor
neautorizate
care pot produce avarii sau
deteriorări obiectelor componente ale
obiectivului

Primar,

ObservaŃii
La verificare se vor
întocmi fişe
speciale de
verificare
La verificare se vor
întocmi fişe
speciale de
verificare

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Vasile Ostanschi
Coordonator program,
Nume si prenume , Vasile Flocea

Tabel nr. 5

COMPONENłA ECHIPEI DE INTERVENłIE

Nr.
crt.
1
2

Numele şi prenumele
Ostanaschi Vasile
Mihalea Niculina

3

Vasile Flocea

4
5
6

Hutu Vasile
Bradatan Dumitru
Zamcu Vasile

Primar,
Vasile Ostanschi

FuncŃie

Adresa şi nr. de telefon

ObservaŃii

Presedinte coordonator situatii de urgenta
Comandant de incident
Inspector situaŃii de urgenŃă

Stulpicani - 0732403001
Gemenea - 0732403008

Se anunŃă telefonic
Se anunŃă telefonic

Stulpicani - 0732403005

Se anunŃă telefonic

Sef SVSU
Operator – contract mentenanta
Sef echipa intretimere

Stulpicani - 0732403003
Stulpicani - 0720882743
Stulpicani - 0753727092

Se anunŃă telefonic
Se anunŃă telefonic
Se anunŃă telefonic

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Tabel nr. 6

LISTA DOTĂRILOR ŞI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumire utilaj/material
Materiale si mijloace de intervenŃie
pentru combaterea efectelor poluărilor
accidentale
Saci de polietilenă – 30 buc
Cazmale cu coadă – 2 buc
LopeŃi cu coadă – 2 buc
Topor tip A, STAS 3243 – 2 bu
Târnăcoape cu coadă – 2 buc
GăleŃi de apă – 2 buc
Cange tip II, STAS 3244 – 1 buc
Scară din lemn, STAS 4341 – 1 buc
Roabe – 1 buc
Mijloace de transport – 1 buc

Locul de unde provine

Cine deserveşte utilajul
(nume loc de muncă)

Cine asigura materialul

Stoc apărare propriu

Echipa de intervenŃie

Comandant de incident
Coordonator program

Magazie

Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie
Echipa de intervenŃie

Buldoexcavator
Utilaj de încărcat – 1 buc

Magazie
Magazie
Magazie
Magazie
Magazie
Magazie
Magazie
Magazie
SC GHEZA TRANS SRL.
SC GHEZA TRANS SRL.
SC GHEZA TRANS SRL.

Persona nominalizată
Persona nominalizată
Persona nominalizată

Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Comandant de incident
Coordonator situaŃii de urgenŃă
Coordonator situaŃii de urgenŃă
Coordonator situaŃii de urgenŃă

Nisip vrac

SC GHEZA TRANS SRL

Persona nominalizată

Coordonator situaŃii de urgenŃă

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume, Flocea Vasile

Tabel nr. 7

PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE
AL LUCRĂTORILOR DE LA PUNCTELE CRITICE ŞI A ECHIPELOR DE INTERVENłIE

Nr.
crt.
1
2

Data când va
avea loc
instruirea
01-03 ale fiecărui
trimestru
04-05 ale fiecărui
trimestru

Primar,
Vasile Ostanschi

Locul
Primăria comunei
STULPICANI
Primăria comunei
STULPICANI

Numele persoanei
care asigură
instruirea
Primar ,
Vasile Ostanschi
Primar ,
Vasile Ostanschi

Cine participă
Tot personalul care deserveşte sistemul de alimentare cu
apă şi canalizare menajeră
Persoanele nominalizate pentru intervenŃie în caz de avarie

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Tabel nr. 8

RESPONSABILITĂłILE CONDUCĂTORILOR

Nr.
crt.

Denumirea
punctului critic

SecŃie/sector

Nume şi prenume
conducător/operator

Comandant incident:
MIHALEA NICULINA

1

Captare de apă

ReŃele DisrtibuŃie,
StaŃie epurare
(RD-SE)
Coordonator program:
FLOCEA VASILE

Operator intreŃinere:
BRADATAN DTRU
2
3
4
5

ReŃea de
aducŃiune
Rezervoare de
inmagazinare
ReŃele de
distribuŃie
StaŃie de epurare

ResponsabilităŃi
- cercetează cauzele şi modul de producere a poluării accidentale
- mobilizează echipele de intervenŃie proprii de la punctul critic
unde s-a produs poluarea accidentala
- colaborează cu CI in vederea eliminării cauzelor si diminuării
efectelor poluării accidentale produse
- informează conducerea societăŃii, DM si colectivul pentru
combaterea poluărilor accidentale despre acŃiunile de intervenŃie
care se desfăşoară
- asigura şi participa la investigarea cauzelor producerii poluării,
precum şi la stabilirea răspunderilor celor vinovaŃi de producerea
acesteia
- participă la cercetarea cauzelor producerii poluării, la luarea
măsurilor specifice departamentelor in desfăşurarea acŃiunilor
operative şi la aplicarea masurilor preventive după sistarea poluării
accidentale
- anunŃă echipele de intervenŃie şi le conduce în acŃiunile operative
sub coordonarea CI
- asigură echipamentele şi dotările proprii pentru intervenŃie
- informează Şeful SecŃiei despre modul de desfăşurare a
intervenŃiei

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Tabel nr. 9

LISTA UNITĂłILOR CARE ACORDĂ SPRIJIN
ÎN CAZUL APARIłIEI UNEI POLUĂRI ACCIDENTALE

Nr.
crt.

Denumirea unităŃii

Adresa

1

AdministraŃia NaŃională „Apele Române”
DirecŃia Apelor „SIRET”

2

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava

3

Garda NaŃională de Mediu
Comisariatul JudeŃean Suceava

4

Inspectoratul pentru SituaŃii de Urgentă
„Bucovina” - Suceava

str. UniversităŃii nr.14,
Suceava, jud. Suceava

5

InstituŃia Prefectului JudeŃului Suceava

Str. Stefan cel Mare nr.36,
Suceava, jud. Suceava

7

Comitetul Local pentru SituaŃii de Urgentă al
comunei Stulpicani

9

Postul de PoliŃie Stulpicani

10

Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie Suceava

11

Spitalul Orăşenesc Gura humorului

12

DirecŃia de Sănătate Publică Suceava

Primar,
Vasile Ostanschi

str. Cuza Voda nr. 1,
Bacau, jud. Bacau
str. Universitatii nr. 48,
Suceava, jud. Suceava
Str. Sofia Vicoveanca nr. 72,
Suceava, jud. Suceava

SAT. STULPICANI
Jud. Suceava
Centru Stulpicani
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 19
Suceava, jud. Suceava
Str. Scurta nr. 2, cod 720223,
Suceava, jud. Suceava

Telefon/fax
Tel: 0234-541646
Fax: 0234-510050
0234-515797
Tel: 0230-216835
Fax: 0230-520467
0230-514.057
Tel:
0230-513.001
Fax: 0230-550.026
Tel: 0230-524426
Fax: 0230-524432
Tel: 0230-218000
0230-222242
0230-218014
Fax: 0230-522784
Tel.: 0230-574760
Fax.: 0230-574760
112
Tel.: 023-/375515

Persoana de legătură

Dispecerat: 0234-515466
Dispecerat
Dispecerat
Dispecerat

Dispecerat

Dispecerat
Dispecerat

112

Dispecerat

112
Tel: 0230-514557
Fax: 0230-515089

Dispecerat
Dispecerat

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume, Flocea Vasile

Tabel nr. 10

LISTA FOLOSINłELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE

Nr.
crt.
1

Denumirea unităŃii

Adresa

Telefon/fax

Profil de producŃie

OCOLUL SILVIC STULPICANI

STULPICANI

0230 574763

Silvicultura si alte activitati forestiere

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

LISTA DE DISTRIBUłIE
A PLANULUI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE

Nr.
crt.
1
2
3

4

5

6

InstituŃia / Serviciul
(secŃia, compartimentul,
etc)
PRIMĂRIE
DEPARTAMENTUL DE
MEDIU
DEPARTAMENTUL
SĂNĂTATE ŞI
SECURITATEA MUNCII
COORDONATORUL
PENTRU SITUAłII DE
URGENTĂ
SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE AL
APELOR SUCAVA
INSPECTORATUL
JUDEłEAN PENTRU
SITUAłII DE URGENłĂ
„BUCOVINA” - SUCEAVA

Primar,
Vasile Ostanschi

Numele şi
prenumele

Data

Semnătura
de primire

ObservaŃii

Mihalea Niculina
Flocea Vasile
Asistent , Flocea
Iona
Ostanschi Vasile

Ing. Giza Iulian

Maior , Cojocariu
Cristian

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

SchiŃa tehologică cu marcarea punctelor critice

C

E
RC

Staţie
epurare

A

R

M

A

A

V

V

A

V

RD

LEGENDĂ
C

RD

Captare de apă

R

Rezervor înmagazinare

V

M

Cămin centralizat de măsură

A

A

Aducţiune de apă

Reţea de distribuţie
Cămin de vane

Sisteme de măsură indivuduale

RC

Reţea de canalizare

E

Evacuare în emisar

LEGENDĂ
Puncte critice
- Captare şi statie de pompe cu cabină de protecŃie

- Rezervor înmagazinare apă potabilă

- StaŃie de epurare

