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I. SCURT ISTORIC AL SERVICIULUI VOLUNTAR

ANUL INFIINTARII

Ca urmare a emiterii Ordonantei de Urgenta a Guvernului numarul 88 din 30 august 2000, 
aprobata prin legea 363/ 07.06.2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situatii de urgenta ; art. I din OMAI 718/ 30.06.2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru 
situatii de urgent, Consiliul Local al Primariei Hangu ,prin Hotararea numarul 59 din data 
de 30.11.2005 se ifiinteaza SVSU Hangu .

La acea data SVSU era de categoria  \a VI a incadrat cu un numar de 63 persoane din care 5 
angajati si 58 voluntari din care un sef serviciu in persoana d-lui HAGIU MIHAI.

Ca urmare a alegerilor locale si a ocuparii de catre Dl. Hagiu  a functiei de viceprimar, prin 
Dispozitia numarul 56 din 17.10.2006 in functia de Sef SVSU Hangu este numit Dl. 
TARITA NICULAI



In anul 2008 ca urmare a Hotaririi Consiliului Local Hangu Nr.4 din 30.01.2008 are loc 
schimbarea categoriei serviciului in serviciu de categoria a III a. avand in component un 
numar de 61 persoane din care 58 voluntari si trei angajati din care un sef serviciu.

Datorita gradului avansat de uzura a masinii din dotare( fiind din 1974) acesta este casata 
conform procesului verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe nr.862 din 10.02.2011 
Consiliul Local al comunei Hangu  decide prin Dispozitia numarul 47 din 31.05.2013 
Reorganizarea SVSU Hangu in serviciu de categoria I a avand in component un numar de 
58 persoane din care un angajat ca sef serviciu si 57 voluntari conform Avizului 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, PETRODAVA “ al judetului Neamt numarul 
865876 din 30.08.2013.

Mentionez ca pe intreaga perioada a consemnarii acestor date in functia de presedinte 
al CLSU Hangu si primar al comunei este Dl. LUPU GAVRIL.

                         PATRIMONIU – DOTARE

Ca urmare a infiitarii SVSU  acesta a preluat de la fostul serviciu PSI patrimonial acestuia 
compus din o autospeciala APCT din anul 1974  cu un hidrant mobil , 5 furtune tip B, 5 furtune tip 
C, un ditribuitor ,doua cangi  o teava de refulare si 10 casti.

Incepand cu anul 2007  dotarea serviciului s-a inbogatit prin  achizitionare unui calculator , o 
imprimanta , telefon mobil si o tinuta de serviciu.In anul 2008 au fost achizitionate 12 extinctoare 
PC 6 cu care au fost dotate primaria si institutiile apartinatoare acesteia. In anul 2009 s-a achzitionat 
un aparat Zefir,patru costume de protective pompier si un numar de 5 furtune tip B. In anul 2010 a 
fost achizitionata o motopompa WP 80 cu patru furtune tip C sorbul si racordurile aferente.In anul 
2011au fost cumparate un pichet PSI echipat si un numar de 6 lanterne cu acumulator un binoclu o 
cordita,4 topoare tip pompier 4 cangi 4 galeti metalice.In anul 2012 primaria a cumparat un 
buldoexcavator  nou care este folosit la decolmatari de alibii, indepartarea zapezii, imprastierea de 
antiderapant si alte activitati specializate deasemenea au fost achizitionate 5 costume protective tip 
pompier, iar in anul 2013 a fost achzitionat un leptop cu programul aferent de transmitere 
instantaneu la mai multe persona la o lista prestabilita  SMS uri de instiintare-avertizare etc.Anual 
serviciul dispune de consumabilele necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor programate.
  In anul 2015 urmare a referatelor depuse , au fost achizitionate un numar de 10 pereline de 
poaie, 10 pereche de cisme de cauciuc, 4 centuri pompier, o portavoce , un binoclu, deasemenea si 4 
costume de pompier.

La inceputul anului 2016 ca urmare a zapezii din luna noiembrie a  anului 2015 care a rupt 
copaci , stalpi de telefonie , obsrtructionand circulatia  pe drumul national si nu numai, a fost 
imperios necesar achizitionarea unui motofierastrau ceea ce s-a intamplat deci ne putem lauda cu 
unul Husqvarna si speram ca anul acesta sa mai putem achizitiona si un ATV , pentru acesta au fost 
depusa o cerere de finantare la GAL Ceahlau urmand ca la aparitia de fonduri sa accesam proiectul 
respective.



SEDIUL S.V.S.U. HANGU

Sediul S.V.S.U. Hangu se afla in incinta noii primarii inaugurata in anul 2012,biroul sefului 
de serviciu aflandu-se la etajul 2 , deasemenea tot in cadrul primariei de acesta data la subsol se afla 
o parte din dotarea serviciului 

                                  DRAPEL DE LUPTA

Serviciul pentru Situatii de Urgenta al comunei Hangu nu detine in acest moment un 
drapel de lupta urmand ca in perioada urmatoare sa ne gandim la asa ceva.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
din localitatea al comunei HANGU



CATEGORIA   a I a

DATE DE CONTACT
Adresa

primăriei
Telefon E-mail primăriei

Primărie HANGU
Primar ,LUPU GAVRIL 0727724940
Viceprimar  ,)  HAGIU  MIHAI
0731024837
Secretar , BICI ANISOARA  0731024835
Şef  SVSU(,TARARITA  NICULAI
0731024836

primariahangu@yahoo.
com



ORGANIGRAMA
(schemă)

DOTARE
(foto autospeciale/utilaje)*

Dimensiune 4x4



II. ORGANIZAREA SERVICIULUI 

D I S P O Z I T I A   Nr.47

DIN 31.05.2013

Privind organigrama, numărul de personal si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenţă al Comunei HANGU, judeţul Neamţ   

 Primarul Comunei HANGU, judeţul Neamţ, 
 Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia

civilă  (Publicată  în  Monitorul  Oficial  Nr.  1.094/24.11.2004);  ale  art.  5,  al.(1)  din  Ordonanţa
Guvernului  României  nr.88/30.08.2001  (Publicată  în  Monitorul  Oficial  Nr.  544/01.09.2001),
aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea,  organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă (Publicata în Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a
art.  1  din  O.M.I.R.A.  Nr.  195/20.04.2007  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind
structura  organizatorică  şi  dotarea  serviciilor  voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă  (Publicat  în
Monitorul Oficial Nr. 288/02.05.2007); art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12
iulie  2006,  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  (Publicata  in  Monitorul  Oficial  Nr.
633/21.07.2006);  ale  art.  6,  lit.  “c”  din O.M.A.I.  Nr.163/28.02.2007 pentru  aprobarea  Normelor
Generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007).

In temeiul art. 71 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

D I S P U N:

Art. 1: Se reorganizeaza Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei HANGU,
judeţul  Neamţ,  de categoria  I-a,  având in compunere  un număr  de 58 persoane,  din  care1(unu)
angajat si 57 voluntari, cu următoarea componenta, încadrare nominala si dotare:

Art. 2: Anexa nr.1si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta dispoziţie.
A.) Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, domnul Tarita Niculai, (profesionist in

domeniu).
    B.) Compartiment pentru prevenire, cu  un număr de 10 (zece) specialişti pentru prevenire,
stabiliţi astfel:
               –  pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, un
specialist;



               –  pentru 200 de gospodarii, un specialist;
      Seful Compartimentului pentru prevenire: D-l  Hagiu Mihai
  Specialişti pentru prevenire:

  - D-l.          Pintea Ion_________
              - D-l.          Farcasanu Marcel___

  - D-na.       Grama Adina_______
  - D-na.       Scurtu Lucica______
  - D-l.         Crudu Vasile_______
  - D-l.         Ungureanu Radu___
  - D-l.         Cadere Mihai______
  - D-na.     Tarita Rodica______
  - D-l.        Sirbu Ionel________

            C.)  – Formatie de interventie, avand un numar de 47 persoane, voluntari, constituita in
vederea  limitarii  si  inlaturarii  urmarilor  situatiilor  de  urgenta  pe  intreg  teritoriul  sectorului  de
competenta, fiind compusa din:       
            C.1.) Formatiei / grupe de interventie: In fiecare sat component al comunei cu mai mult de  
50 (cinci zeci ) de gospodarii se constituie cite o grupa de interventie pentru stingerea incendiilor la 
autospeciala sosita in sprijin astfel :
            C.2.)   Echipa specializata, pentru interventie in caz de incendiu Sat Hangu formata din:     
            - Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l Pruna Cristian___   

    - Servant                       D-l Rotaru Gheorghe____
    - Servant                       D-l Bocancea Vasile____                                 
    - Servant                       D-l Rusu Vasile________
    - Servant                       D-l Dominte Dumitru____
    - Servant                       D-l Onu Toader________
    - Servant                       D-l Miron Codrin_______

         C.2.1.) Echipa specializata, pentru interventie in caz de incendiu Sat Chiriteni formata din:     
            - Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l Borta Gheorghita___   

          - Servant                       D-l Borta Petru______________
    - Servant                       D-l Brinzuca Dumitru_________
    - Servant                       D-l Petroaia Liviu____________
    - Servant                       D-l Iosub Vasile_____________

          C.2.2.) Echipa specializata, pentru interventie in caz de incendiu Sat Grozavesti formata din:   
            - Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l Ghervasia Ion___   

          - Servant                       D-l Zanfir Ioan______________
    - Servant                       D-l Arsinte Cornel___________
    - Servant                       D-l Bostan Mihai____________

               - Servant                      D-l Spuma Ion______________ 
          C.2.3.) Echipa specializata, pentru interventie in caz de incendiu Sat Buhalnita formata din:     
            - Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l Nastasa Petru___   

          - Servant                       D-l Nastase  Ion______________
    - Servant                       D-l Nemteanu Toader__________
    - Servant                       D-l Marc Ioan________________

               - Servant                      D-l Nastasa Andrei___________ 
         C.2.4.) Echipa specializata, pentru interventie in caz de incendiu Sat Ruginesti formata din:     
            - Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l Amarinei Gheorghe___ 



          - Servant                       D-l Scutaru Vasile______________
    - Servant                       D-l Ionita Simion______________
    - Servant                       D-l Apopei Severel_____________

               - Servant                      D-l Miron Vasile______________ 
         D.) Grupe de interventie specializate formate din minim 3 persoane: 
         D.1) Grupa de interventie la inundatie si/sau innec formata din:     
            - Seful echipei pentru interventie: D-l Savin Gheorghe___   
             - Servant (salvator)                          D-l Popoaia Ion___________

 - Servant (salvator)                          D-l Pancu Constantin______
         D.2 ) Grupa specializata in domeniul cercetare cautare, formata din:
            - Seful echipei pentru interventie: D-l Ignat Constantin___   
             - Servant (cercetas)                          D-l Buftea Ion___________

 - Servant (cercetas)                          D-l Lupu Stefan__________
        D.3) Grupa specializatain domeniul transmisiuni - alarmare, formata din:
            - Seful echipei: D-l GheorghiuOvidiu   
             - Servant (electrician)                          D-l Popoaia Valentin______

 - Servant (mecanic)                             D-l Amarinei Dumitru______
D.4) Grupa specializata in domeniul evacuare-deblocare - salvare (salvator):  
   - Seful echipei specializata in domeniul evacuare (salvator):  D-l Ursu Sorin______
      - Servant (salvator)                          D-l Acojocaritei Vasile________

- Servant (salvator)                          D-l Pancu Petru______________
- Servant (salvator)                          D-l Borta Viorel______________

        D.5) Grupa specializata in domeniul sanitar formata din:      
 - Seful echipei specializata in domeniul sanitar (medic): D-na Grama Adina

            - Servant (sora med)                         D-na  Asavei Liliana________________
- Servant (sora med)                         D-na  Lalau Secuiu Stefania___________

        D.6) Grupa specializata in domeniul sanitar- veterinar formata din:      
 - Seful echipei specializata in domeniul sanitar veterinar( medic vet.) Dl. Huma Victor

            - Servant (tehn.vet)                         D-na Brinzuca Cristina_________
- Servant (tehn.vet)                         D-l  Irimia Gabriel_____________

E.) Dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu, astfel:
-   1 (una), motopompa;
-   1 (unu) panou (pichet) de incendiu;
-  10 (zece) maturoaie cu coada;
-   8 (opt) tarnacoape;
-   6 (sase) cangi cu coada;
-   8 (opt) topoare;
- 10 (zece) lopeti;
-   4 (patru) galeti;
-   4 (patru) furci;
-   4 (patru) sape;
-   4 (patru) stingatoare P 6;
- 38 hidranti stradali
- 1( unu) hidrant portabil



CERCURI DE ELEVI
(PRIETENII POMPIERILOR , CU VIATA MEA APAR VIATA )

Cu aportul sefului SVSU Tarita Niculai si a cadrelor didactice  Marcoci Vasile si Farcsanu 
Marcelan de an in cadrul scolilor de pe raza comunei Hangu fiinteaza cercurile de elevi ,,Prietenii 
Pompierilor “si ,,Cu viata mea apar viata”care la concursurile organizate de catre ISU,,Petrodava “ al
judetului Neamt elevii nostri s-au calificat la aproape in fiecare an la faza judeteana dar la care din 
pacate au luat doar mentiune sau dipolma de participare aici trebuie lucrat mai mult sau depistate 
motivele care ne fac sa nu mai fim performanti.

III. DATE BIOGRAFICE DESPRE SECTORUL DE COMPETENTA

Comuna Hangu este situată pe valea centrală a râului Bistriţa, acolo unde apele dăltuiesc cea 
mai largă deschidere subcarpatică din munţii Bitriţei, lângă apele albastre ale Lacului de acumulare 
Izvorul Muntelui – Bicaz, în care se oglindeşte silueta legendară a masivului Ceahlău. Comuna 
Hangu este aşezată în nord-vestul judeţului Neamţ,  în partea de nord – nord-est a lacului de 
acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, pe văile formate de pârâurile Hangu şi Buhalniţa, cuprinzând, 
teritorial, bazinele lor hidrografice şi ale altor afluenţi de pe malul stâng al cursului mijlociu al râului
Bistriţa, pe versanţii sudici ai munţilor Hangu şi Buhalniţa, care fac parte din Culmea Stânişoarei şi 
la o distanţă de 60 km de municipiul resedinţă de judeţ – Piatra Neamţ, pe D.N. 15, Piatra Neamţ – 
Turda, la depărtare de 100 km faţă de drumul european E 85.

Hangu se învecinează la Nord, urmând cumpăna apelor de la Vârful Mare, până la Vârful 
Crainicu’, cu comuna Pipirig, la Est cu comuna Crăcăoani şi comuna Gârcina până la Vârful 
Frasinului, la Sud, de la vârful Frasinului coborând spre lacul de acumulare Bicaz şi urcând până la 
Verdele, cu oraşul Bicaz, la Sud – Vest cu comuna Ceahlău şi la Vest cu comuna Poiana Teiului.

Fiind aşezată pe versanţii sudici ai Culmii Stânişoarei, din partea mijlocie a ramurii estice a 
Carpaţilor Orientali, este o comună specifică de munte, cu înălţimi sub 1.220 m.

Comuna Hangu, cu o populaţie de 4.197 locuitori şi 1.816 gospodării, are în componenţa sa 
cinci sate, situate de o parte şi de alta a D.N. 15, respectiv: Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti, Hangu 
şi Chiriţeni. Aceste sate sunt un amestec între satele de tip risipit, caracterizate prin gospodării 
distanţate unele faţă de altele şi cu spaţii de folosinţă economică în imediata apropiere şi satele de tip
răsfirat, caracterizate prin distanţe mai mici între gospodării şi cu un contur mai precis.

1. SPECIFIC LOCAL

Numele comunei are două origini posibile. Cuvântul „Hangu” derivă, cu certitudine, din 
vocabula „hang”, care înseamnă ton, sunet. De aici şi expresia „a ţine hangul”, adică a seconda cu 



tonuri lungi, a acompania, iar prin extensie, se poate spune că „Hangu” înseamnă ecou. Există şi 
presupunerea că „Hangu” îşi are sorgintea în numele unui şef mongol (tătar) – Han Gulai – care a 
fost ucis la 1241, într-o luptă cu oamenii acestor locuri, însă acest Han Gulai nu este menţionat nici 
într-un document sau vreo altă scriere istorică.

Prima atestare a numelui comunei datează din 13 februarie 1458 şi reprezintă un act de 
cancelarie, prin care domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare „întăreşte mânăstirea de la HANGU, pe 
vechiul hotar, în timp ce prima menţiune a satului Hangu s-a făcut la primul recensământ al 
populaţiei de pe teritoriul Principatelor Române, datând din 1772, alături de satul Buhalniţa. Satul 
Hangu număra atunci 406 case, iar satul Buhalniţa 37 case.

Descoperirile arheologice în zonele Hangu – Cetăţuia au confirmat existenţa populaţiei geto-
dacice, printr-o aşezare de păstori, ceea ce demonstrează că pădurile pline de vânat, terasele de pe 
malurile Bistriţei bogate în peşte, fâneţele şi păşunile întinse necesare creşterii vitelor, existente în 
aceste locuri, au atras pe vânătorii epocii pietrei, precum şi agricultorii şi păstorii de mai târziu, 
creând o continuitate a populaţiei în acest ţinut.

În anul 1864, în baza legii de organizare comunală, s-au înfiinţat comunele Hangu şi 
Buhalniţa, făcând parte din Plasa Piatra Muntelui.  În anul 1903, comunele Hangu şi Buhalniţa, 
formează singure Plasa Ceahlău. Prin împărţirea administrativ teritorială din anul 1955, în regiunea 
Hangului se aflau trei comune: Izvorul Alb, care includea satul Buhalniţa, comuna Hangu şi comuna 
Ceahlău.

În urma acţiunii de strămutare ( 1958 – 1960), din zona lacului de acumulare Bicaz, satele 
Secu. Rugineşti, Izvorul Alb, Buhalniţa, Audia, Schit, au fost strămutate parţial, iar satele Hangu, 
Fârţâgi şi Leţeşti au fost strămutate integral.

Populaţia din zonă a acceptat cu greu ideea strămutării, neâncrezători că apele se vor întinde, 
se vor furişa şi vor ajunge să le inunde gospodăriile. O parte dintre locuitorii strămutaţi au preferat să
rămână în preajma vechilor aşezări, urcând pe dealuri, căutând loczuri mai drepte pentru aşezarea 
caselor, lăsând şi astăzi, impresia că locuinţele lor stau agăţate de versanţii care împrejmuiesc lacul.

După strămutare, au continuat să existe comunele Hangu şi Ceahlău, în timp ce comuna 
Izvorul Alb a revenit la vechea denumire – Buhalniţa. Această împărţire admnistrativ – teritorială a 
durat până în anul 1968, când comunele Hangu şi Buhalniţa au format împreună, actuala comună 
Hangu.

Viaţa spirituală a comunei, conservând importante resurse ale tradiţiilor acestor locuri este 
indisolubil legată de moştenirea lăsată de înaintaşi. Izvorele scrise şi nescrise ale istoriei afirmă că 
oamenii acestor ţinuturi erau hotărâţi, curajoşi, puternici, ospitalieri, dar mai ales pricepuţi, talentaţi 
şi iubitori de frumos.

La Hangu, sărbătorile de iarnă, se desfăşoară sub forma celui mai bogat şi mai vesel ciclu de 
obiceiuri tradiţionale. Ajunul Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza au inspirat un alai de 
datini şi ritualuri străvechi, care mai păstrează şi astăzi aceeaşi formă emoţională, îmbinând 
exprimarea verbală cu cea muzicală şi coregrafică, cu mimica şi gestica specifice, la care se adaugă 
recuzita şi costumaţiile caracteristice. 

Dintre aceste sărbători, Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, glorificând Naşterea lui Iisus. 
Acest eveniment major în viaţa creştinilor, este anunţat cu o zi înainte, în Ajunul Crăciunului, când 



preoţii, cu o icoană specială numită  „Naşterea Domnului” , merg din casă în casă, însoţiţi de copii, 
cărora gazdele le dau dulciuri, nuci sau mere.  

Seara, alături de mirosul curat şi proaspăt al cetinii de brad, ornat cu luminiţe multicolore 
care strălucesc la geamul fiecărei case, în tot ţinutul Hangului, luminat feeric, se aud voci de copii 
care vestesc Naşterea Domnului. După ani întregi de cenzură, cînd colindele erau lipsite total de 
substratul religios, părând superficiale şi ciudate, colindele ca „O, ce veste minunată”, „Astăzi s-a 
născut Hristos”, „Sus la Poarta Raiului”, etc, ies iarăşi la lumină. 

În ziua de Crăciun, la biserica din Hangu, de foarte multă vreme, după încheierea slujbei 
religioase, corul şcolii, condus de profesorul de muzică Albu Sebastian, cântă colinde care vestesc 
Naşterea Domnului.

În zilele de Crăciun, colindători, numiţi „stelari”, merg, din casă în casă cu „Steaua” 
(alcătuită dintr-o coadă din lemn, cu 8 scândurele care se încrucişează în formă de stea, ornate cu 
hârtie colorată, în mijlocul cărora se află o icoană care reprezintă Naşterea Domnului). Textul este 
exclusiv religios, preaslăvind momentul naşterii, steaua, reprezentând, de fapt simbolul 
„luceafărului” după care s-au orientat Magii, căutând pe Pruncul Iisus.

Tot în zilele de Crăciun, se merge şi cu „Irozii” o piesă de teatru, care înfăţişează povestea 
celor 3 Magi, care au zărit pe cer „Steaua prevestitoare a Naşterii Mântuitorului”.

Anul Nou sau „Sărbătoarea Sfântului Vasile” (aşa cum era cunoscută în vechime) 
consfinţeşte şi pentru locuitorii comunei Hangu, începerea unui nou an, ce dimensionează 
optimismul, urările de bine, petrecerile, dar mai ales veghea întregii nopţi, la cumpăna dintre ani, 
constituie un prilej de veselie şi bucurie.

În seara Anului Nou, urătorii, cu clopoţei, umblă cu pluguşorul, din casă în casă , 
binecuvântând gospodarii.

Cele mai spectaculoase obiceiuri, de Anul Nou, rămân jocurile cu măşti, reprezentând 
ritualuri şi ceremonii pastorale şi haiduceşti. Hanganii au ştiut întotdeauna să muncească, dar să se şi
bucure. Bătrânii, îşi amintesc cu plăcere, cum, înainte de strămutare, la „Gura Hangului” (centrul 
comunei de atunci), asistau de Anul Nou la un adevărat festival al teatrului folcloric, unde fiecare 
trupă de teatru, respectiv „Bujorul”, „Jianul”, „Ursul” şi „Capra” îşi demonstrau talentul, în faţa 
spectatorilor entuziasmaţi. După acest spectacol, plecau , colindând satele, până a doua zi. 

Tradiţiile acestei sărbători au rămas adânc înrădăcinate în viaţa spirituală a comunităţii, fapt 
confirmat şi de existenţa „Caprei de la Hang” care o semnificaţie şi o istorie aparte. Alaiul acestei 
piese de teatru este format din 5 – 8 colindători, dintre care unul este costumat în capra, alcătuită 
dintr-o bugată de covor pe care sunt prinse oglinzi, mărgele, clopoţei, hărtie colorată, cu corniţe de 
cerb, cu botul din lemn, îmrăcat cu piele, cu partea de jos mobilă, astfel încât să se poată mişca în 
ritmul celor care bat tobele. Căpitanul este îmbrăcat în haine de ofiţer şi poartă sabie, vânătorul are 
costum de pădurar, puşcă şi pană la pălărie. Ţărăncuţa este îmbrăcată în costum naţional, poartă, de 
obicei, în braţe un copil fals, iar ţiganii au măşti şi haine ponosite, zdrenţuite şi fac fel de fel de 
giumbuşlucuri. 

„Bujorul” şi „Jianul” sunt piese de teatru încărcate mai mult de semnificaţii istorice. Dorinţa 
de libertate a poporului român se întrevede în fiecare vers, deşi, uneori de un dramatism aparte, ca de
altfel şi dorinţa de dreptate, speranţa şi optimismul care au caracterizat dintotdeauna, acest popor.

„Boboteaza” sau „Iordanul” este sărbătoarea în care casele din comuna Hangu sunt sfinţite. 
Preotul umblă din casă în casă, cu „Agheazma” (apă sfinţită), în termeni populari cu „Chiralesa”, o 



parafrazare a expresiei greceşti „Kirie eleison!”, care înseamnă „Doamne miluieşte!”, de fapt, o 
formulă magică de lungare a duhurilor rele. La fiecare casă preotul lasă apă sfinţită, folosită pentru  
îndepărtarea farmecelor şi duhurilor necurate. 

A doua zi, toată suflarea comunei merge la bisercă, unde sfinţirea apei, numită „Agheazmă 
mare” se oficiază în curtea bisericii, pe o masă unde alături de vasele pline cu apă, se află o cruce din
gheaţă. 

Paştele aduce  alte obiceiuri, cu adânci conotaţii religioase. Săptămâna Patimilor este 
respectată, în comuna Hangu, mai ales de bătrâni, care merg în fiecare seară la denii. În „Vinerea 
mare” se oficiază o slujbă mai puţin obişnuită, de un dramatism special – „Prohodul Domnului” . În 
noaptea de Înviere, oamenii merg la biserică, pentru a sfinţi preparatele special pregătite pentru 
această sărbătoare: ouăle roşii, pasca şi friptura de miel. În dimineaţa de Paşte  locuitorii îşi spală 
faţa, pentru a avea noroc tot anul, cu apa dintr-un vas în care au pus un ou roşu (simbol al sănăsătţii) 
şi o monedă (simbol al belşugului).

La sărbătorile de „Florii” şi „Rusalii” (Duminica Mare), localnicii atârnă la streaşina caselor 
ramuri de tei. În popor se spune că în aceste nopţi Maica Domnului trece pe la fiecare casă, 
binecuvântându c asele unde găseşte aceste ramuri. 

Ziua comunei este sărbătorită la data de 29 iunie (Sf. Apostoli Petru şi Pavel). Tot în această 
perioadă încep să se întoarcă acasă localnicii plecaţi la muncă în străinătate.

Hramul bisericii Hangu este ţinut pe 14 octombrie (Sf. Paraschiva), constituind un prilej de 
întâlnire a prietenilor şi rudelor din celelalte sate ale comunei, aşa cum se întâmplă, de fapt, la 
fiecare hram al bisericii din fiecare sat.

În fiecare an, de „Ziua eroilor” sărbătorită la 1 decembrie, la biserica din Hangu, după slujbă, 
elevii susţin un spectacol închinat memoriei ostaşilor din Hangu, căzuţi pentru apărarea patriei.

Comuna Hangu, deşi este o regiune  cu o îndelungată istorie a prelucrării lemnului, sculptura 
nu este un specific la Hangu. Butoaiele, carele, roţile de car, săniile, o mare parte din mobilier, 
tâmplăriile sunt făcute din lemn, dar nu constituie meşteşuguri specifice.

2. POTENŢIAL CULTURAL

Viaţa culturală a comunei, destul de animată pe vremuri, când corul de la Hangu mergea să 
interpreteze compoziţiile muzicianului Gavriil Galinescu, (născut la Hangu), pe scena Casei de 
Cultură din Piatra Neamţ, când la „Ziua Hangului” se adunau pe o scenă amplasată în aer liber, 
invitaţi şi localnici, întrecându-se în cântece şi scenete pline de umor, când fiecare serbare şcolară 
constituia un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate, mai păstrează încă o parte din entuziasmul
de altă dată.

Serbările şcolare au fost şi au rămas un adevărat prilej de bucurie atât pentru copii, cât şi 
pentru pârinţii, care-şi pot urmări odraslele evoluând pe scena căminului cultural. O tradiţie 
reprezintă şi serbările de sfârşit de an şcolar, unde după spectacolele prezentate de fiecare clasă, la 
care nu lipsesc cântecele, recitalurile de poezie, piesele de teatru pline de umor, scenete inspirate din 



întâmplările hazlii din timpul anului şcolar, urmează momentele cele mai emoţionante: înmânarea 
premiilor.

Tradiţionale sunt şi serbările de Moş Crăciun, serbări care au marcat copilăria generaţiilor 
întregi de elevi ai Şcolii Hangu, cărora, după prezentarea pieselor de teatru speciale pentru 
sărbătorile de iarnă (Capra, Bujorul, Ursul) Moşul le împărţea daruri. Aceste spectacole au devenit 
din ce în ce mai rare şi lipsite de entuziasmul şi bucuria celor din trecut.

Cu ocazia comemorării a 35 de ani de la trecerea în nefiinţă a etnomuzicologului Gavriil 
Galinescu, Născut la Hangu, învăţătorul Teoctist Galinescu  a luat iniţiativa înfiinţării unei fundaţii 
culturale care poartă numele acestui ilustru fiu al acestui ţinut, , astfel la 5 septembrie 1995 are loc 
şedinţa de constituire a Fundaţiei Culturale Gavriil Galinescu.

În aprilie 1996, apare primul număr al revistei „Ţara Hangului”, editată sub egida acestei 
fundaţii, ajunsă, în prezent la numărul 39, revistă care reprezintă o adevărată monografie vie a 
acestor ţinuturi, cuprinzând pagini din trecutul acestor locuri, precum şi referiri la evenimentele 
actuale, care au loc în comună, şi nu numai.

În decembrie 2005, iese de sub tipar una dintre cele mai complete cărţi referitoare la 
sărbătorile de iarnă, la obiceiurile şi tradiţiile împământenite în această zonă. Cartea scrisă de 
învăţătorul Teoctist Galinescu, împreună cu fiica sa Felicia Galinescu German, intitulată „În zile de 
sărbători” este concepută ca o antologie a obiceiurilor de iarnă, specifice „Ţării Hangului””, cu 
completări şi comentarii la fiecare text prezentat.

Domnul Galinescu Teoctist, Preşedintele de onoare al Fundaţiei Culturale „Gavriil Galinescu,
deşi ajuns la venerabilla vârstă de 85 ani, se ocupă în mod special de materialele care apar în revista 
„Ţara Hangului” şi este un susţinător neobosit în păstrarea şi reinstaurarea tradiţiilor în comuna 
Hangu.

La 14 octombrie 2005, a avut loc „Jubileul Fundaţiei Gavriil Galinescu”, la care au participat 
personalităţi ale culturii nemţene, reporteri,  autorităţi ale comunei, elevi şi cadre didactice,  invitaţi 
care au rostit doar cuvinte de laudă la adresa activităţii impetuase a acestei fundaţii şi care au făcut 
referiri elogioase la adresa revistei. 

În prezent se lucrează la numărul 40 al revistei „Ţara Hangului”. Această revistă nu este 
singura publicaţie care apare pe plan local. Şcoala coordonatoare Hangu are o revistă proprie, 
intitulată sugestiv „Izvoraşul”, de editarea căreia se ocupă în mod special profesorul de istorie Drugă
Gheorghe, al cărui colectiv redacţional este format numai din elevi, care îşi exprimă, în acest fel 
trăirile, idealurile, nemulţumirile, dorinţele, specifice acestei vârste.

3. POTENŢIAL ECONOMIC.

Fiind o comună de tip montan, acoperită, în cea mai mare parte cu păduri, fâneţe naturale şi 
păşuni, viaţa economică se bazează pe exploatarea şi prelucrarea lemnului şi pe agricultură, respectiv
creşterea animalelor şi cultivarea pământului.



Exploatarea lemnului îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri. Transportul materialului 
lemnos pe apă, numit plutărit, a fost multă vreme, ocupaţia de bază şi singura sursă de venit, în 
această zonă. Plutele erau formate din butuci prinşi unii de alţii şi legaţi într-un fel anume, ca să nu 
se desfacă. Cu aceste plute se mergea pe cursul Bistriţei sau pe alte cursuri de apă, de la Vatra Dornei
la Piatra Neamţ, sau uneori, până la Galaţi. 

Deşi s-a renunţat la plutărit, exploatarea lemnului şi prelucrarea lui au rămas ocupaţiile de 
bază ale hanganilor. Exploatarea forestieră a luat amploare după 1991, când s-a pus în aplicare Legea
fondului funciar, prin care le-au fost retrocedate pădurile, foştilor proprietari. Din acest moment, 
numărul de gatere în care buştenii sunt transformaţi în scândură, în funcţie de necesităţi, uneori 
pregătită pentru export, este în continuă creştere, devenind cea mai profitabilă afacere, pe plan local, 
astfel că, în prezent funcţionează aproximativ 15 gatere. Rumeguşul rezultat este transportat la 
instalaţia de brichetare din comună, unde este transformat în brichete, folosite ca şi combustibil 
solid, iar restul deseurilor rezultate din prelucrarea lemnului sunt transportate la fabricile de hârtie 
din zonă.

Agricultura nu este atât de dezvoltată, în cadrul comunei, mai ales datorită faptului că Hangu 
este o comună cu specific montan. Terenul arabil este folosit pentru cultura porumbului, a cartofului 
şi a legumelor, care acoperă doar consumul propriu.

Cea mai mare parte a terenului agricol este acoperită de păşuni şi fâneţe, folosite pentru 
creşterea animalelor (în special bovine şi ovine). Creşterea animalelor deţine un loc important în 
viaţa economică a comunei. Înainte de 1990, creşterea animalelor era o sursă importantă de venit. 
Anul calendaristic era, pe vremuri, împărţit între urcatul animalelor la stâni, care începea primăvara 
la sfărşitul lunii aprilie şi coborâtul animalelor, pentru iernat, care se făcea la mijlocul lunii 
octombrie. În acest context, vara, activitatea cea mai importantă era făcutul fânului, necesar pentru 
hrana animalelor pe timp de iarnă.

Serviciile din comuna Hangu sunt reprezentate, în principal, de magazinele care 
comercializează diferite produse, trei  firme de materiale de construcţii, un magazin de legume şi 
fructe, aproximativ 20 firme de produse alimentare şi textile. Principalele criterii în alegerea unui 
magazin, depind de nivelul preţurilor practicate.

O problemă destul de acută o reprezintă lipsa locurilor de muncă, deşi această situaţie 
neplăcută s-a mai diminuat prin înfiinţarea unor locuri de muncă la gatere, la firmele de comerţ, la 
pensiunile agroturistice din comună.

Viitoarele investiţii în zonă ar putea beneficia de forţă de muncă ieftină şi instruită. Oamenii 
sunt dispuşi să se recalifice pentru a avea o slujbă.

4. POTENŢIAL  TURISTIC.

Cu toate că nu este încă valorificat, comuna Hangu dispune de un potenţial turistic foarte 
ridicat. Aşezarea geografică destul de aproape de obiective turistice ca Lacul Roşu, Cheile Bicazului,
Staţiunea Borsec, Staţiunea Durău, Lacul Bicaz, Masivul Ceahlău, mânăstirile din judeţul Neamţ, 
constituie un avantaj pentru vizitatori şi turişti.



O opurtunitate specială o constituie vecinătatea lacului de acumulare Bicaz, în apele căruia se
reflectă eternitatea stâncilor masivului Ceahlău, un peisaj de o frumuseţe fără seamăn, creat anume 
să încânte ochii şi sufletul. Portul Bicaz situat în apropierea barajului, oferă o diversitate de 
posibilităţi de petrecere a timpului liber, cu restaurant plutitor şi locuri de cazare.

Comuna Hangu dispune de mai multe pensiuni care au restaurant şi locuri de cazare, printre 
acestea se numără Pensiunea „Brenda” – Rugineşti, unde peisajul, în special la asfinţitul soarelui 
depăşeşte orice imaginaţie, Pensiunea „Rogin” – Buhalniţa, Pensiunea „Panorama” – Grozăveşti, 
Pensiunea „Intim” – Hangu.

Remarcabil este faptul că, datorită peisajului atât de special, precum şi a expunerii la soare, 
pe tot parcursul anului, foarte mulţi orăşeni au cumpărat pământ în vecinătatea lacului de acumulare,
o parte dintre ei şi-au construit deja case de vacanţă, iar alţii, conştientizând potenţialul turistic de 
care dispune comuna, au început  deja să construiască pensiuni.

În comuna Hangu există şi Mânăstirea Sf. Pahomie cel Mare, construită relativ recent.

Printre locurile încărcate de istorie, din comună, un loc primordial îl ocupă Mânăstirea 
Buhalniţa, declarată monument istoric. Numită multă vreme „Mânăstirea Hangu” a fost ctitorită de 
voievodul Miron Barnovschi, la 1627 şi are o soartă destul de zbuciumată, simbolizând parcă 
existenţa destul de zdruncinată a hanganilor. În anul 1863, când s-au secularizat averile mânăstireşti, 
a fost transformată în biserică parohială. În anul 1958, când o parte din comuna Hangu a fost 
strămutată, biserica a fost demolată cu grijă şi reconstruită întocmai, pe locul actual. Construcţia 
simplă, în stil moldovenesc păstrează austeritatea şi acurateţea  specifice mânăstirilor, menite să 
impună o anumită severitate.

Un alt monument încărcat cu adânci semnificaţii istorice este Biserica din lemn Sf. Nicolae – 
Chiriţeni. Biserica a fost strămutată în anul 1956, din zona lacului de acumulare şi construită, în 
grabă, din materialele rezultate din demolarea vechii biserici, foarte departe de sat, în mijlocul unei 
poieniţe de unde se vede întreg ţinutul Hangului. Nu s-a păstrat aproape nimic din arhitectura 
bisericii demolate, a căror ruine se mai pot observa şi astăzi, când apele lacului scad.

Datorită tradiţiilor pastorale şi a reliefului, comuna dispune de un potenţial agro – turistic 
aparte. Stânile unde se pot servi meniuri cu specific moldovenesc, pădurile unde se pot culege fructe 
şi ciuperci şi munţii din apropiere, oferă un mediu propice acestui tip de activităţi.

5. INFRASTRUCTURA.

În Comuna Hangu se poate ajunge doar folosind calea rutieră. Localitatea Hangu este situată 
pe D.N. 15, care face legătura între Piatra Neamţ şi Topliţa. Drumurile comunale sunt pietruite. Cel 
mai apropiat punct de cale ferată este oraşul Bicaz la 32 km depărtare.

În anul 2005 s-a dat în folosinţă drumul comunal Rugineşti, pe o lungime de 1.550 m., 
construit cu fonduri de le F.R.D.S..



În prezent se lucrează la construirea gabioanelor pe albia pârâului Hangu, pe o lungime de 
650 m.l., cu fonduri Ministerului Protecţiei Mediului.

Se va începe, în toamna acestui an şi construirea gabioanelor pe malurile pârâului Boboteni şi
pe malurile pârâului Audia, un proiect finanţat de Agenţia S.A.P.A.R.D..

Comuna Hangu dispunde de două reţele de alimentare cu apă. O reţea care alimentează satul 
Chiriţeni, un proiect finanţat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. O altă reţea care deserveşte 
satele Hangu, Grozăveşti şi o parte din satul Chiriţeni, în lungime de aproximativ 22 km, proiect 
relizat prin Agenţia S.A.P.A.R.D..

Mijloacele de comunicaţie din comuna Hangu sunt acceptabile. O reţea de telefonie fixă este 
disponibilă din anul 2004 şi numără aproximativ 400 de abonaţi.

Telefonia mobilă  ( Vodafone, Orange, Zapp ) are acoperire în toată comuna, spre satisfacţia 
locuitorilor care  utilizează telefoane mobile.

Locuitorii comunei dispun de serviciile televiziunii prin cablu, care funcţionează de 
aproximativ 3 ani şi are în jur de 600 abonaţi

Pentru a dezvolta aria afacerilor şi pentru extinderea activităţilor turistice, atât pe timp de 
vară, cât şi pe timp de iarnă este necesară refacerea infrastructurii în special reabilitarea drumurilor 
comunale şi facilitarea accesului la informaţie.

În prezent se lucrează la documentaţia pentru un alt proiect privind alimenatrea cu pă a 
celorlate sate ale comunei, respectiv, o parte din satul Grozăveşti, Buhalniţa şi Rugineşti.

6. POTENTIALUL EDUCAŢIONAL

Sistemul educaţional din comuna Hangu este reprezentat de 7 şcoli, dintre care două şcoli 
sunt gimnaziale, în satele Hangu şi Buhalniţa, iar 5 sunt şcoli primare, în satele Grozăveşti, 
Rugineşti şi Chiriţeni şi cătunele Boboteni şi Audia şi 6 grădiniţe.

O mare parte dintre cadrele didactice au domiciliul în localitate şi sunt titulari.
În clasele V – VIII sunt 174 de elevi, în ciclul primar sunt 184 elevi, iar 118 sunt preşcolari.
În anul 2005, conducerea primăriei a achiziţionat un microbuz pentru transportul elevilor din 

cătunele şi satele îndepărtate, la Şcoala Hangu şi la grădiniţă, rezolvând astfel una dintre cele mai 
acute probleme, cu care se confruntau elevii.

Cei mai buni elevi, din ciclul primar, precum şi din clasele V –VIII, participă, în fiecare an, la
Concursul de matematică „Cangurul”. Anul trecut au participat 28 elevi, dintre care doi au avut note 
peste 9, 2 elevi au avut note peste 8, 4 elevi au avut note peste 7.

Prezenţa la olimpiada de Limba şi literatura română, faza pe judeţ, a elevilor din comuna 
Hangu a devenit o tradiţie. Profesoara de română Ana Ciucanu se ocupă în mod special de pregătirea
elevilor participanţi, care s-au întors, în fiecare an,  cu rezultate foarte bune.



Revista şcolară „Izvoraşul”, editată de un colectiv redacţional format din elevi talentaţi şi 
dornici să se iniţieze în profesia de ziarist, sub îndrumarea profesorului de istorie Drugă Gheorghe, a 
participat la concursuri de publicaţii şcolare, în fiecare an de la apariţie, respectiv aprilie 2002.

În cadrul şcolii s-a amenajat un Centru de Documentare şi Informare (CDI), care se află în 
stadiul de finalizare şi prin care se urmăreşte dotarea acestuia cu calculatore, prin programul „10 + 
1” facilitând astfel, accesul elevilor, al cadrelor didactice şi ai celorlalţi membri ai comunităţii la 
informaţie. Pentru acest centru există deja un profesor de informatică pregătit să devină formator.

Şcoala coordonatoare Hangu este angrenată într-un program internaţional denumit „ECO 
ŞCOALA”, care a pornit de la ideea implicării elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu, 
susţinut la nivel internaţional de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (U.M.E.). În România, 
acest program se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Ministerul 
Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Industriei şi resurselor şi al Comisiei Naţionale UNESCO 
şi urmăreşte îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia, dezvoltarea 
spiritului civic şi capacitatea elevilor de a lua decizii, precum şi creşterea nivelului de conştientizare 
a problemelor de mediu.   În cadrul acestui program s-a încheiat, după două vizite de lucru ale 
elevilor din Hangu, un protocol de parteneriat cu Şcoala Ion Creangă din Suceava. Elevii
Implicaţi în acest program au mers deja în excursii, cu scopul identificării de ecosisteme, precum şi 
în vizită la Muzeul Apelor din Fălticeni, Planetarul din Suceava, Muzeul Ştiinţelor Naturale şi 
Muzeul de Istorie din Suceava, precum  şi la Cetatea de Scaun a Sucevei şi la Cetatea Neamţului. 

Şcoala Buhalniţa a încheiat un protocol de parteneriat, cu privire la păstrarea şi conservarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor din zonă,  cu Şcoala Generala Gheorghieni jud.Harghita.  Elevii şi cadrele 
didactice implicate în aceste programe beneficiază de excursii gratuite şi de premii, în funcţie de 
obiectivele propuse şi realizate.

Elevii Şcolii Hangu dispun de o bibliotecă şcolară care numără în jur de 5.000 de volume, iar
elevii Şcolii Buhalniţa dispun, de asemenea, de serviciile unei biblioteci şcolare.

O strânsă colaborare există între şcoli şi celelalte instituţii locale (poliţie, cabinete medicale, 
biserici), cu care se organizează activităţi informaţionale şi educaţionale. 

Activităţi educaţionale şi de divertisment se organizează şi în cadrul Bibliotecii Comunale 
Hangu, care numără 11.124 volume, puse la dispoziţia cititorilor, în mare parte elevi. Fodul de carte 
este îmbogăţit în fiecare an, prin grija conducerii Primăriei Hangu, foarte receptivă la cărţile noi, 
care apar pe piaţa editorială, cu aproximativ 200 – 250 volume.  În condiţiile în care preţul cărţilor 
este destul de ridicat, biblioteca comunală, unde utilizatorii pot împrumuta cărţi din toate domeniile, 
constituie un mare avantaj. Biblioteca comunală este percepută, în cadrul comunităţii, nu doar ca 
„univers al cărţii, în care trecutul, prezentul şi viitorul se întâlnesc prin cuvinte”, ci şi ca centru 
informaţional, de păstrare şi conservare a documentelor care privesc în mod special această zonă a 
„Ţării Hangului.”

Numărul de calculatoare existent în comuna Hangu este perceput ca fiind bun. Dintre cele 
aproximativ 200 de calculatoare existente în comună, patru au fost achiziţionate prin programul 
guvernamental „Euro 2000”.



În comuna Hangu nu există copii neşcolarizaţi sau în stadiul de abandon şcolar.

7. ALTE ASPECTE

Lipsa locurilor de muncă a determinat o migrare a localnicilor, în ţări ca Italia, Spania, 
Germania, constituind mână de lucru necalificată în construcţii, în activităţi de menaj sau în 
recolatatul fructelor.

În general, cei plecaţi lucrează cu forme legale, întorcându-se în fiecare an acasă. Cu banii 
obţinuţi îşi construiesc locuinţe. O mare parte şi-au schimbat mentalitatea, gândesc în perspectivă, 
sunt receptivi la tot ce înseamnă util, practic şi comod, privesc lucrurile prin prisma realităţii 
imediate.



                   ROMÂNIA
             JUDEŢUL NEAMŢ
     PRIMĂRIA COMUNEI HANGU
             S.V.S.U. HANGU
Tel/fax: 0233/257501;0233/257524
Email: primariahangu@yahoo.com

SITUATIE HIDRANTI
COMUNA HANGU

mailto:primariahangu@yahoo.com
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1 Hangu Chiriteni DN.15 Subteran
tip B

POPA ADRIAN
1 - -

2 Hangu Chiriteni DN.15 Subteran
tip B

URSU
CONSTANTIN

1
- -

3 Hangu Chiriteni DN.15 Subteran
tip B

LAZARUT
PANTELIMON

1 - -

4 Hangu Leua DN.15 Subteran
tip B

DRAGOS
BOSTAN

1 - -

5 Hangu Leua DN.15 Subteran
tip B

LALAU
SIMION

1 - -

6 Hangu Hangu
centru

Dc.146 Subteran
tip B

PRIMARIA
.HANGU

1 - -

7 Hangu Hangu
centru

Dc.146 Subteran
tip B

LA TABLA 1 - -

8 Hangu Hangu
centru

Dc.146
Scoala

Subteran
tip B

PANCU
COSTEL

1 - -

9 Hangu Hangu Dc.146 Subteran
tip B

CAMIN
CULTURAL

1 - -

10 Hangu Audia de
sus

Dc.149 Subteran
tip B

DUNEI 1 - -

11 Hangu Audia de
sus

Dc.149 Subteran
tip B

PLESU AUREL 1 - -

12 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

CAIA MIHAI 1 - -

13 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

REZERVORUL
2

1 - -

14 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

IRIMIA
GHEORGHE

1 - -

15 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

MICU
CONSTANTIN

1 - -

16 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

ONU TOADER 1 - -

17 Hangu Audia Dc.149 Subteran
tip B

IOSUB
CONSTANTIN

1 - -

18 Hangu Audia Dc.149
Dr.forestier

Subteran
tip B

REZERVORUL
1

1 - -

19 Hangu Audia Dc.146 Subteran
tip B

BALAN
TOADER 

1 - -

20 Hangu Boboteni Dc.146 Subteran
tip B

CRUDU
VALENTIN

1 - -

21 Hangu Boboteni Dc.146 Subteran
tip B

BEZIM
(GATER )

1 - -

22 Hangu Boboteni Dc.146 Subteran
tip B

IRIMIA
VASILE (tuluc 

1 - -



IV.    GREUTATI INTAMPINATE
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