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CAPITOLUL  I
DISPOZIŢII  GENERALE

 Secţiunea 1   -   Definiţie,  scop,  obiective

În sens larg,  RISCUL poate fi definit ca un eveniment potenţial care, dacă se
produce, cauzează pierderi, pagube, distrugeri, suferinţe, etc. 

RISC =     probabilitatea unor consecinţe periculoase sau pierderi aşteptate (de
vieţi,  oameni  răniţi,  proprietăţi,  nivel  de  trai,  activităţi  economice perturbate  sau
mediu distrus) rezultate din interacţiunea dintre dezastrele naturale şi umane induse
şi condiţiile de vulnerabilitate/capacitate.

RISC =   nivelul  de  pierderi  preconizat,  în  sens  probabilistic,  estimat  în
victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului
datorită  manifestării  unui  hazard într-o anumită  zonă şi  cu referire  la  o  anumită
perioadă de timp.

FACTOR   DE   RISC =  fenomen,  proces  sau  complex  de  împrejurări
congruente în acelaşi timp şi spaţiu care pot determina sau favoriza producerea unor
tipuri de risc.
         Funcţie de domeniul în care se pot produce evenimentele sau de natura lor se
poate vorbi despre o mare diversitate de riscuri: politice, militare, politico – militare,
strategice, tactice, economice, sociale, etc.
        Prezentul  Plan de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare
PAAR cuprinde  riscurile  potenţiale  identificate  la  nivelul  oraşului  ZLATNA,
măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
       Scopul  PAAR  este  de  a  asigura  cunoaşterea  de  către  toţi  factorii  implicaţi
a sarcinilor  şi  atribuţiilor  ce  le  revin  premergător,  în  timpul  şi  după  apariţia
unor situaţii  de  urgenţă,  de  a  crea  un  cadru  unitar  şi  coerent  de  acţiune
pentru prevenirea  şi  gestionarea  riscurilor  generatoare  de  situaţii de urgenţă şi de
a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
                                      În  acest  sens  trebuie cunoscute etapele premergătoare
evenimentelor probabile, ca:

1.  INFORMAREA:   reprezintă   fenomenele   meteorologice   periculoase
prognozate   care   vor   începe   nu   mai  devreme de  72 ore  de  la  data  emiterii
mesajului;  informarea  va  fi  actualizată  sau  nu  printr-un  mesaj  de
atenţionare/avertizare.

2.  ATENŢIONAREA:   se referă la fenomenele meteorologice cuprinse în
mesaj ce vor începe în mai puţin de 72 de ore, dar nu mai devreme de 36 de ore din
momentul emiterii mesajului; această atenţionare va fi actualizată sau nu printr-un
mesaj  de  avertizare  sau  un  nou  mesaj  de  atenţionare,  în  funcţie  de  gravitatea
fenomenului prevăzut. 

Atenţionarea poate privi şi fenomene meteo care încep mai devreme de 36 de
ore cînd acestea nu sînt atît de grave încît să justifice o avertizare .

3. AVERTIZAREA:  se referă la fenomenele meteorologice din mesaj ce vor
începe în mai puţin de 36 de ore din momentul emiterii mesajului şi pot conduce la
pagube importante .



Obiectivele  PAAR  sînt:

a)     asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă prin evitarea 
        manifestării  acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 
        consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării 
        tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b)     amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi ale celorlalte forţe destinate 
        asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de  
        urgenţă; 
c)     stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 
        operative;
d)     alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării  
        situaţiilor de urgenţă .

Secţiunea a 2-a  - Responsabilităţi   privind  analiza  şi  acoperirea     
                                    riscurilor

     Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care,  potrivit  legii  au atribuţii  ori  asigură funcţii  de sprijin  privind prevenirea  şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în Oraşul Zlatna. 

         -   P.A.A.R. se întocmeşţe de către Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă Zlatna  şi   se  aprobă  de  Consiliul  Local  Zlatna.

          -    P.A.A.R. se actualizează la fiecare început de an sau ori de cîte ori
apar  alte  riscuri  decît  cele  analizate  sau  modificări  în  organizarea  structurilor
care,  potrivit  legii  au  atribuţii  ori  asigură  funcţii  de  sprijin  privind  prevenirea
şi  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  în  Oraşul  Zlatna. 

           -   Primarul   Oraşului   Zlatna   răspunde   de   asigurarea   condiţiilor
necesare  elaborării  P.A.A.R. 

        -  Pentru  sprijinirea  activităţii  de  analiză şi acoperire a riscurilor,
Consiliul  Local  poate  comanda  specialiştilor  în  domeniu  elaborarea  de  studii,
prognoze şi alte materiale de specialitate. 



Acte  normative  de  referinţă
-   Legea    nr.  481/08.11.2006   privind   Protecţia   Civilă,   modificată  şi

completată prin Legea  nr. 212/24.05.2006;
-   O.M.A.I  nr.  132/2007  privind  Metodologia  de  elaborare  a  Planului  de

Analiză  şi  Acoperire a Riscurilor  şi a structurii cadru a Planului de Analiză  şi
Acoperire a  Riscurilor;

 -   Legea nr. 307/2006, privind  apărarea  împotriva  incendiilor;
       -  O.U.G.  nr.  21/2004,   privind   Sistemul   Naţional   de   Management  al
Situaţiilor   de  Urgenţă;
     -  H.G.R. nr.  642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de
vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

-  Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
riscului  la   cutremure  şi/sau   alunecări  de  teren,  aprobat  prin  Ordinul  comun
nr. 1995/1160/2005 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al
Ministrului Administraţiei şi Internelor;
        -   H.G.R.  nr.  2288/2004,  pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin  pe  care  le  asigură  ministerele,  celelalte  organe  centrale  şi  organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-   Ordinul   comun   nr.   1178/1240/2006  al  Ministrului  Administraţiei  şi
Internelor  şi  Ministrului  Mediului  şi  Gospodăririi  Apelor,  pentru  aprobarea
Manualului  prefectului  pentru  managementul  situaţiilor  de  urgenţă  în  caz  de
inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în
caz de inundaţii;

-  Ordin  Nr.  1184/2006  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  și
asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;

 -  Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin
H.G.R. nr. 1491/2004; 

 -  Ordinul Comun nr. 551/1475/2006 al ministerului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării  rurale  și  ministerulului  administraţiei  şi  internelor  pentru  aprobarea
Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile
de  grindină  şi  secetă  severă,  a  Regulamentului  privind  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea
culturilor  agricole  cu  produse  de  uz  fitosanitar  şi  a  Regulamentului  privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;

-   H.G nr.  1579/2005  pentru  aprobarea  Statutului  personalului  voluntar  din
serviciile de urgenţă voluntare;

-  O.M.A.I.  1259/2006  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare  şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă;

-  Ordinul  comun al M.M.P. şi  M.A.I.  nr.  3403/245/2012, pentru aprobarea
procedurilor  de  codificare  a  Informărilor,  Atenționărilor  și  Avertizărilor
meteorologice  și  hidrologice  -  care  se  emit  în  cazul  producerii  de  fenomene
meteorologice periculoase la scară naţională sau regională.
                          



 Structuri organizatorice implicate:
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea ” a Judeţului  Alba;
- Protecția  Civilă  -  Comitetul  Local  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  a  Oraşului

Zlatna;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Poliţia;
- Centrul de Permanenţă / Serviciul de Ambulanţă;
- Dispensarul veterinar / Medic veterinar .

             După elaborare şi aprobare, P.A.A.R. se pune la dispoziţia Secretariatului
Tehnic Permanent a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

Responsabilităţi  ale  organismelor  şi  autorităţilor  
cu  atribuţii  în  domeniu

  Atribuţiile  Consiliului  local, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia
civilă:

a)  aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii  administrativ-teritoriale,
analizează anual şi ori de cîte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri
pentru îmbunătăţirea acesteia;
b)  aprobă  planurile  anuale  şi  de  perspectivă  pentru  asigurarea  resurselor  umane,
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
c) participă, potrivit legii la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie
civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în
acest domeniu;
d)  stabilesc, în condiţiile legii taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e)  înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de
urgenţă;
f)  gestionează,  depozitează,  întreţin  şi  asigură  conservarea  aparaturii  şi  a
materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
g)  asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii  de urgenţă
corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi
spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.



  Atribuţiile   Consiliului  local,  conform  Legii  nr.  307 / 2006,   privind
apărarea   împotriva  incendiilor:

a)    aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia
şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b)  emite hotărîri, în condiţiile legii cu privire la organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c)   instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d)   înfiinţează, la propunerea primarului cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar
de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e)  desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu
avizul inspectoratului;
f)   prevede distinct, potrivit legii din resursele financiare ale bugetului local, sumele
necesare  în  vederea  organizării,  înzestrării,  funcţionării  şi  îndeplinirii  atribuţiilor
legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii
acestora;
g)  cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor
din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare pentru cazurile de avarie, distrugere sau
pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă
a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie pentru cazurile de invaliditate sau
de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite
în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h)  asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de
amenajare  a  teritoriului,  a  căilor  de  acces  pentru  intervenţii,  a  lucrărilor  pentru
realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de
incendiu;
i)   analizează,  semestrial  şi  ori  de  cîte  ori  este  nevoie  capacitatea  de  apărare
împotriva  incendiilor  a  unităţii  administrativ-teritoriale  pe  care  o  reprezintă  şi
informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j)   asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului
de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k)  îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de  lege  pentru  apărarea  împotriva
incendiilor.



  Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 481/2004, privind  protecţia
         civilă:

a)   propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
b)   duce la îndeplinire hotărîrile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c)   aprobă  planurile  operative,  de  pregătire  şi  planificare  a  exerciţiilor  de 
specialitate;
d)    propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
e)    conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
f)    coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
g)  aprobă  planurile  de  cooperare  cu  localităţile  învecinate  şi  organismele
neguvernamentale;
h)   dispune  măsuri  şi  controlează  modul  de  întreţinere  a  spaţiilor  de  adăpostire
colective de către administratorul acestora;
i)   urmăreşte  realizarea,  întreţinerea  şi  funcţionarea  legăturilor  şi  mijloacelor  de
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
j)   răspunde  de  alarmarea,  protecţia  şi  pregătirea  populaţiei  pentru  situaţiile  de
protecţie civilă;
k)   solicită  asistenţă  tehnică  şi  sprijin  pentru  gestionarea  situaţiilor  de  protecţie
civilă;
l)    exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii
de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
n)   coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de
protecţie civilă;
o)  stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării
cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
p)  dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
q)  cooperează  cu  primarii  localităţilor  sau  ai  sectoarelor  limitrofe,  după  caz,  în
probleme de interes comun;
r)  gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de
protecţie civilă prin serviciile de specialitate subordonate.



  Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 307/2006,  privind  apărarea    
          împotriva  incendiilor:

a)  asigură  elaborarea  planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  şi  aplicarea
acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de
urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
c)  coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul
unităţii  administrativ-teritoriale,  asigură  participarea  la  intervenţie  a  serviciului
voluntar  de  urgenţă  cu  mijloacele  din  dotare  şi  conducerea  intervenţiei,  pînă  la
stingerea incendiului ori pînă la sosirea forţelor inspectoratului;
d)  asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul
adunărilor sau al manifestărilor publice;
e)  asigură  controlul  respectării  măsurilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  la
construcţiile  şi  instalaţiile  tehnologice  aparţinînd  domeniului  public  şi  privat  al
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
f)  dispune  verificarea  îndeplinirii  măsurilor  stabilite  prin  avizele,  autorizaţiile  şi
acordurile pe care le emite;
g)  asigură  realizarea  şi  menţinerea  în  stare  de  funcţionare  a  căilor  de  acces,  a
sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării
regulilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  gospodăriile  cetăţeneşti;  informează
populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i)   asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile
legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j)  asigură  condiţiile  pentru  participarea  la  concursuri  a  serviciilor  de  urgenţă
voluntare şi a cercurilor de elevi  Prietenii  pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare,  potrivit  normelor cu mijloace
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice,
carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie,
inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
l)  informează  de  îndată,  prin  orice  mijloc  inspectoratul  despre  izbucnirea  şi
stingerea,  cu forţe  şi  mijloace propri,  a  oricărui  incendiu produs pe  raza unităţii
administrativ-teritoriale,  iar  în termen de 3 zile  lucrătoare  completează şi  trimite
acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi
asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
n)  comunică  de  îndată  inspectoratului  scoaterea  şi  repunerea  din/în  funcţiune  a
oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de
intervenţie noi;
o)  asigură,  prin  mijloacele  avute  la  dispoziţie,  desfăşurarea  activităţilor  de 
informare  şi  educaţie  antiincendiu  a  populaţiei;
p)  analizează  şi  soluţionează  petiţiile  cetăţenilor  în  problema  ap.  împotriva
incendiilor;
q)  îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru ap. împotriva incendiilor
a comunităţii locale.



  Atribuţiile   Comitetului   Local   pentru Situaţii  de  Urgenţă,  conform
H.G.R. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă: 

     a)   informează prin centrul operaţional judeţean  privind  stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
     b)  evaluează  situaţiile  de  urgenţă  produse  pe  teritoriul  unităţii administrativ-
teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 
urmăresc îndeplinirea lor;
     c)  declară, cu acordul prefectului  starea de alertă pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale;
     d)  analizează şi avizează planul local  pentru  asigurarea  resurselor  umane,  
materiale  şi  financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
     e)  informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
     f)  îndeplinesc  orice  alte atribuţii  şi  sarcini  stabilite de lege sau de organismele
şi organele abilitate.

  Atribuţiile  Centrului  operativ  cu  activitate  temporară,  conform 
H.G.R. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă: 

    a)  centralizează  şi  transmit  operativ  la  Centrul  Operaţional a  Inspectoratului 
Judeţean  date  şi  informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare
de situaţii de urgenţă;
    b)  monitorizează  situaţiile  de  urgenţă  şi  informează  Inspectoratul Judeţean  şi 
celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
    c)  urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă  şi 
a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    d)  asigură  transmiterea  operativă  a  deciziilor,  dispoziţiilor şi ordinelor precum 
şi  menţinerea  legăturilor   de   comunicaţii   cu  centrele  operaţionale  şi  operative 
implicate  în  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă,  cu  dispeceratele  integrate  pentru
apeluri  de  urgenţă  şi  cu  dispeceratele  propri  serviciilor  şi  forţelor  care intervin 
în acest scop;
    e)  centralizează  solicitările  de  resurse  necesare  pentru   îndeplinirea  funcţiilor 
de  sprijin  pe  timpul  situaţiilor  de  urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
    f)  gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
    g)  îndeplinesc  orice  alte  atribuţii  şi  sarcini  privind   managementul  situaţiilor 
de   urgenţă,  prevăzute  de  lege  şi  în  regulamentul-cadru .



Atribuţiile   Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform
Ordinului nr. 718/2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Criteriilor  de  performanţă  privind  structura  organizatorică  şi  dotarea  serviciilor
voluntare  pentru  situaţii   de  urgenţă  şi   a  Regulamentului  de organizare şi
funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Zlatna:

a)   desfăşoară   activităţi   de   informare   şi   instruire   privind  cunoaşterea   şi
respectarea  regulilor  şi  măsurilor  de  apărare  împotriva  efectelor situaţiilor de
urgenţă:

o executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
o cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu;
o sprijină conducătorii instituţiilor aparţinînd primăriei pentru instruirea

persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
o popularizează prin instructaje, cît şi pe timpul executării controalelor 

de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de 
management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc
la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau 
explozii .

b)  verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor
de prevenire  constînd din:

o efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de
prevenire;

o personalul serviciului face propuneri pentru înlăturarea constatărilor
şi urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;

o stabilirea  de  restricţii  ori  interzicerea  utilizării  focului  deschis  şi
efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe
inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii;

o asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate
adecvate locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de
periculozitate;

o sprijină  conducătorii  instituţiilor  subordonate  primăriei  pentru
realizarea activităţii de prevenire;

o sprijină  conducătorii  locurilor  de  muncă  pentru  organizarea
intervenţiei în situaţii de urgenţă;

o acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui
pericol,  constatat  pe  timpul  controlului  de  prevenire  sau  adus  la
cunoştinţă de către alte persoane;

o informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de prevenire
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Alba,
asupra încălcărilor normelor de prevenire şi starea de pericol,  făcînd
propuneri  menite să înlăture pericolul .

 



c)  acordă  ajutor persoanelor a căror viaţă este  pusă  în  pericol  în caz  de explozii,
inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul
oraşului:

o participă la acţiuni de alimentare cu apă, în caz de deteriorare a reţelei
şi a surselor de alimentare cu apă;

o evacuarea  apei  din  subsoluri,  canale  tehnologice  şi  alte  locuri
inundate;

o menţine  în  stare  de  funcţionare  mijloacele  tehnice  de  refulare  şi
absorbţie a apei .

d)  participă la  efectuarea de deblocări  şi  înlăturarea  dărîmăturilor  provocate   de
dezastre:

o în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor
tehnologice de pe raza administrativă; de asemenea, vor fi  însuşite
cunoştinţele  minime  necesare  despre  instalaţiile  de  alimentare  cu
energie electrică, gaze, apă şi canalizare;

o stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în situaţia în
care datorită diferitelor situaţii  sînt afectate reţelele de apă folosite
pentru stingerea incendiilor;

o participă la salvarea persoanelor de sub dărîmături şi la deblocarea
căilor de acces,  în vederea asigurării  deplasării  mijloacelor tehnice
pentru intervenţii, în situaţii de urgenţă;

o participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice
sau de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă
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Secţiunea 1  – Amplasare  geografică şi relief

          Oraşul  Zlatna se află situat în partea de vest a judeţului Alba, la o distanţă de
36 km de municipiul Alba - Iulia;

- Altitudine: 415 m 
- Judeţul:  Alba
-  Ca apartenenţă  d.p.v. a regiunilor de dezvoltare este cuprins în cadrul

Agenţiei  pentru  Dezvoltare  Regională  - “ 7 Centru ”



1.1   suprafaţă,  vecinătăţi

                 -  Suprafaţa: 24.065 ha

               -  Teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna este format din  Oraşul  Zlatna 
şi 18 sate  aparţinătoare:  
Feneş,  Galaţi,  Valea  Mică,  Pătrîngeni,  Podu  lui  Paul,  Pîrîu  Gruiului,  Pirita,
Trîmpoiele,   Dealu   Roatei,   Izvoru   Ampoiului,   Boteşti,   Budeni,  Dumbravă,
Dobrot,  Ruşi,  Vîltori,  Runc,  Suseni .

1.2   forme  de  relief,  specificităţi,  influenţe
                      Depresiunea intramontană în care se află Oraşul Zlatna este situată la
contactul dintre cele trei subunităţi montane amintite. Reprezintă unitatea cea mai
joasă dintre Munţii Metaliferi şi Munţii Trascău, dezvoltată de la vest la est  pe cca.
15 km cu o lăţime care atinge 0,8 km în zona Presaca. 
         Relieful acesteia este caracterizat de prezenţa treptelor clasice: lunca, terasele
şi zona dealurilor marginale, piemontane, spre munte. 
       În Miocen această depresiune funcţiona ca un golf marin, asupra căruia au
acţionat factorii tectonici şi procesele de sedimentare,  modelare şi eroziune externă.
     Zona  este  formată  din  calcare  şi  şisturi;  culmile  Munţilor  Auriferi  sînt
caracterizate  de  prezenţa  conurilor  vulcanice  ale  vîrfurilor  Negrileasa  (1366  m),
Vîlcoi (1280 m), Corabia (1350 m), Breaza (1122 m) şi Jidovu (978 m), deseori
legate între ele prin paturi de lavă vulcanică.



     Printre cele mai mari altitudini de pe teritoriul nostru administrativ amintim
Vîrful  Dîmbăului  -  1329  m şi  Vîrful   Pleşa  -  1285  m,  cuprinzînd  şi  zonele  de
confluenţă  ale Rîului Ampoi cu  Pîrîul Vîltori / Valea  Morilor  şi  Pîrîul  Valea
Mare.
       Eroziunea selectivă prin roci cu o duritate diferită a favorizat formarea unei
succesiuni de terase, puternic marcate de reţeaua hidrografică tributară Ampoiului
din zonă, respectiv Văile  Morilor, Feneşului, V. Mare, V. Mică, Galaţi dar şi torenţi
de  versant  care  au  zdrenţuit  aceste  terase,  presărînd  lunca  Rîului  cu  numeroase
conuri de depunere. 
       Morfologic,  bazinul  Zlatnei  se prezintă ca o unitate  colinară prin terasele
marginale cu înălţimi de 60-80m, puternic fragmentate de reţeaua hidrografică ce
înconjoară zona de luncă.  

       Localitatea este străjuită de culmi rotunjite numite măguri şi vîrfuri.

   

          



 În  strînsă  legătură  cu  geologia  şi  litografia  zonei,  pe  teritoriul Oraşului  Zlatna
predomină  formele de relief, astfel:

 Principalele forme de relief sînt reprezentate de:
a)    zona muntoasă – predominantă în teritoriu cu altitudini cuprinse între 600-
1300 m.

 Principalele culmi muntoase sînt:
- la nord-est         :  Dealul  Dîmbăului 1329 m

         :   Vîrful   Pleşa 1285 m
         :   Vîrful   Măguliţa 1252 m

- la nord               :  Dealul  Devii 1226 m
         :   Dealul  Mlaca           1214 m
         :   Dealul  Budenilor           1041 m

- la vest               :   Dealul  Măciuca  1014 m
         :   Vîrful   Breaza            1121 m

- în zona centrală :  Dealul  Ruşeţilor   1014 m
          :   Vîrful   Rudelor     654 m

- în zona sud – estică : Dealul  Jidovului               952 m
       : Dealul  Bulbucului      872 m

b)  zona depresionară – depresiunea  Zlatna – Almaşu Mare  este situată pe cursul
mijlociu  a  Rîului  Ampoi;

- conuri de dejecţie  –  acumulări  de  depozite  cuaternare,  cu  
stratificaţie încrucişată,  depuse  la  confluenţa  principalilor afluenţi 
cu Rîul  Ampoi; 
se   remarcă   existenţa   acestora   pe  Valea  Cheneş,  Valea  Mare, 
Valea  Mică,  Valea  Morilor, Valea  lui  Paul etc. 

- zona  de  luncă –  se  individualizează  de-a  lungul  Rîului  Ampoi,
cu extindere mai mare pe malul stîng al acestuia şi constituită din
depozite aluviale;

- zona  de  terasă –  se  evidenţiază  pe  malul  stîng  a  Rîului  Ampoi,
ocupînd o fîşie îngustă la nord de zona de luncă şi, într-o mai mică
măsură,  pe ambele maluri ale Văii  Morilor;

- zona depozitelor deluviale – cuprinde pantele mai accentuate ce fac
legătura între zonele de luncă şi de terasă cu dealurile înconjurătoare .

1.3  caracteristici  pedologice  ale  solului

         Situată pe cursul mijlociu a Rîului Ampoi, depresiunea Zlatna – Almaşu Mare
este un bazin de sedimente din tortonian, umplutura fiind formată din depozite la
care se adaugă şi produsele vulcanismului neogen. Succesiunea depozitelor începe
cu un nivel  de  conglomerate  poligene care  trec  pe  verticală  la  gresii  de  culoare
roşietică în care apar intercalaţii de marne argiloase-nisipoase. 
      De pe urma vulcanismului neogen s-au format roci,  deosebindu-se în mod
particular bazalte, andezite, dacite şi riolite.



      Principala   bogăţie   a   subsolului   o   constituie   minereurile   complexe
auro-argintifere  (pirită, calcopirită, magnetită, aur nativ sub formă filoniană).
        Datorită condiţiilor naturale specifice în care s-au format, cele mai multe dintre
solurile  din  zona  Zlatnei  sînt  soluri  de  vegetaţie  lemnoasă  ce  îşi  au  geneza  în
habitatele forestiere, formate pe o structură litologică compusă din gresii, calcare şi
roci eruptive. 
        Solurile predominante sînt podzolurile secundare şi cele brun-gălbui de pădure.

 Principalele tipuri de soluri întîlnite sînt:
a.  Solurile  brun  montan  de  pădure  şi  brun  de  pădure,  slab  acide formate
într-un mediu forestier, în condiţiile unor temperaturi medii de 6,5 - 8°C avînd roca-
mamă grezoasă sau calcaroasă. Sînt răspîndite mai ales  în zonele înalte, la peste
700 m. Au la origine vegetaţie  forestieră  formată  din  păduri  de  răşinoase  şi  fag.
     Se  prezintă  sub  forma  a  două  nivele,  cu  grosimi  diferite,  cu  o  structură 
glomerulară  începînd  de  la suprafaţă,  formată  din  humus  cu  o textură nisipoasă.
Către bază culoarea devine alb – cenuşie şi structura argiloasă cu acumulări de 
calcar.
b.  Solurile gălbui de pădure, cu tendinţe de podzolire secundară sînt prezente
mai ales în arealele acoperite cu păduri de foioase, fîneţe şi păşuni. 
    Ocupă suprafeţe întinse în zona Izvorul  Ampoiului,  Valea  Mică, nord vestul
Feneşului,  Dumbrăviţa,  Coasta  Troianului etc. 
    Se prezintă sub forma a două orizonturi, cu grosimi diferite, unul, de culoare
gălbui închisă, mai bogat în humus pentru ca spre bază culoarea să devină ruginie
sau brună şi prezenţa humusului tot mai nesemnificativă. 

     Roca-mamă este de asemenea, calcaroasă.
c.  Soluri podzolite, de culoare gălbui-deschisă formate pe un relief cu energie de
pantă mică şi roci puternic alterate, în contextul unei vegetaţii diverse, arboricole
(stejar, carpen, alun, diferiţi arbuşti etc), pajişti şi fîneţe. 

 Se întîlneşte atît în împrejurimile Oraşului  Zlatna  (Arsură, Coastă, Biglă,  
Zăpodie),  cît  şi  în  zona satelor Feneş (Dealul  Roşu,  Muncel, Secătură),  
Galaţi, Izvorul  Ampoiului,  Opreşti,  Runc,  Valea  Mică,  Vîltori). 

      În general sînt soluri sărace în humus.
d.  Solurile aluviale, specifice luncilor sînt întîlnite în lunca Ampoiului şi în zona
de  confluenţă cu văile ce se varsă în acesta.  Sînt soluri  bogate în humus,  fiind
cultivate cu plante agricole sau sînt înţelenite. În  perioada  viiturilor sînt  ameninţate
cu inundarea de către Rîul Ampoi sau afluenţii acestuia.

  Pentru aceste soluri roca - mamă este reprezentată de materialul aluviona adus
de Rîul Ampoi şi afluenţii acestuia.  

  Se întîlnesc în cea mai mare parte a localităţilor  Zlatna,  Feneş,  Galaţi,  
                                                    Pătrînjeni,  Suseni,  Pîrîul  Gruiului,  Pirita etc.

e.  Solurile  Terra rossa sînt  soluri  vechi,  formate  în  condiţii  climatice  speciale,
astăzi ocupînd suprafeţe restrînse, fiind acoperite cu păduri de fag şi gorun.
f. Redzinele  se  întîlnesc  în  special  în  zonele  calcaroase,  acoperite  cu  vegetaţie
forestieră.  Sînt  soluri  de  culoare  neagră,  bogate  în  humus  şi  material  scheletic
calcaros. Se întîlnesc mai ales în zona Dîmbău - Cheile Feneşului. 



1.3.1  calitatea  solurilor
 

Pe teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna deosebim următoarele tipuri de soluri: 
- soluri brune podzolice şi brun acide
- soluri brune argilice
- regosoluri
- renzine

Din  cauza  poluării  masive  a  Oraşului  Zlatna,  o  mare  parte din
terenuri  au  ajuns  neproductive dar  odată cu dispariţia principalului  poluator S.C.
Ampelum S.A.,  au  început  şi  lucrările  de  ecologizare  şi  îmbunătăţiri  funciare .
                  Solul este afectat de poluare prin modificarea reacţiei  pH – ului, gradului
de saturaţie în baze şi a conţinutului de humus. Dioxidul şi  trioxidul de sulf (SO2,
SO3)  pe  lîngă  alte  efecte  nocive  au  favorizat  acidifierea  excesivă  a  solului,
deshidratarea lentă şi carbonizarea substanţelor organice moarte, reducînd resursele
nutritive ale microorganismelor din sol. Anual coşurile din zona industrială aruncau
peste soluri şi păduri mii de tone de substanţe poluante (plumb, zinc, cupru, arseniu,
stibiu, bismut) toate sub formă de oxizi şi sulfaţi: dioxid şi trioxid de sulf care în
combinaţie cu umiditatea din atmosferă au format ceţurile şi ploile acide din zonă.
Efectul lor, datorită poluării progresive din decursul anilor s-a agravat, cel mai mult
suferind solurile forestiere şi agricole . 
                    Degradarea solului a dus la dispariţia vegetaţiei. Prin acumularea
poluanţilor  în  sol  s-a  produs  acidifierea  complexului  trofic,  slăbirea  activităţii
microbiene, sărăcirea fondului de substanţe minerale, descompunerea în elemente
primare prin dispariţia argilei ca factor liant, acest proces amplificîndu-se în urma
ploilor puternice.

După încetarea activităţii economice a SC. Ampelum SA, Orașul Zlatna a fost
inclus în categoria zonelor defavorizate care s-au bucurat de o serie de înlesniri în
dezvoltarea economică, fapt ce a favorizat creşterea numărului agenţilor economici.

Secţiunea a 2-a   -  Caracteristici  climatice

2.1 regimul   climatic,  specificităţi,  influenţe

Teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna se caracterizează printr-un
climat continental intramontan, cu vînturi pe direcţia nord şi vest care aduc bogate
precipitaţii şi temperaturi medii de 5 - 6 grade, ceea ce generează ierni abundente în
zăpadă  şi  veri  răcoroase,  scurte  şi  ploioase  uneori  iar  alteori  veri  deosebit  de
călduroase,  cu  temperaturi  care  provoacă  incendii  de  mari  proporţii  precum  şi
greutăţi  în lucrările agricole,  mai  ales în campania de adunare a furajelor pentru
animale.

Dimineţile  sînt  de  multe  ori  ceţoase  la  nivelul  văilor,  defavorabile
cultivării pomilor fructiferi la altitudini inferioare.

Aceste caracteristici climatice asigură condiţii ideale de temperatură şi
umiditate  pentru  proliferarea  ciupercilor  de  diferite  specii,  comestibile  şi
necomestibile.



Media multi anuală a temperaturii lunii iulie este de 25 grade Celsius
iar a lunii ianuarie este de  –11 grade Celsius.

Primul îngheţ se produce în jurul datei de 1 octombrie, iar ultimul în
jurul datei de 11 aprilie. Se produc însă aproape în fiecare an, brume timpurii sau
tîrzii care afectează grav culturile agricole şi pomii fructiferi, oamenii depinzînd în
mare măsură de hazardul naturii.

Nu  rare  sînt  cazurile  cînd  ninge  pe  pomii  înfloriţi  şi  pe  arborii
înfrunziţi, ceea ce produce dezastre uneori greu de reparat pe arii mai restrînse sau
mai extinse.
  

Furtuni şi inundaţii înregistrate în decursul timpului:
- debitul  maxim  a  Rîului  Ampoi  a fost înregistrat în 14 iulie

1979 de 116 mc/sec.
- inundaţii s-au mai înregistrat în anii 1961, 1970, 1975 precum

şi în perioada anilor 1995-2009,  în intervalele cu precipitaţii
abundente, torenţiale date fiind înclinările versanţilor atît faţă
de  Rîul  Ampoi cît şi faţă de afluenţii săi. 

 
2.2 regimul   precipitaţiilor

                        Precipitaţiile sînt moderate (media multianuală este de 54 l/m2)
şi  cuprind  întreaga  gamă:  ploi,  zăpadă,  lapoviţă etc cu maxime  în  lunile  mai
(82 l/m2) şi iunie (84 l/m2): 

- medii lunare :    54 mm/lună
-  viteza vîntului :  0-2 mm/sec.

                             -    umiditatea relativă a aerului : -    Iarna             40 -  45%
                                  -    Primăvara            10 - 15%
                                  -    Vara                10 - 15%
                                  -    Toamna                   20%

2.3  temperaturi

- media temperaturilor anuale    6,5° C

2.4  fenomene  meteorologice  extreme

                                 În  ultimii  30  de  ani  au fost  vîrfuri  de ploi torenţiale care au
creat  inundaţii  precum  şi  căderi  masive  de  grindină.  De  asemenea,  fenomene
meteorologice extreme manifestate în decursul ultimilor ani au fost intensificări ale
vîntului, care au luat aspect de vijelie, provocînd pagube materiale prin desprinderea
unor porţiuni de acoperişuri fie de pe blocurile de locuinţe, fie aparţinînd caselor din
zonă. Au mai fost rupţi sau smulşi din rădăcină copaci care au avariat uneori reţelele
de utilităţi.

- temperaturi extreme 
maxime  – 16 iulie 1931.................+ 42,5° C
minime   – 25 ianuarie 1942...........– 32° C

 



2.5 seismicitatea

Teritoriul  administrativ  Zlatna  se  încadrează  în  zona  seismică  F,
valoarea coeficientului Ks =0,08 în conformitate cu prevederile Normativului 100-92

2.6  adîncimea  de  îngheţ

În conformitate cu STAS 6054-77 adîncimea de îngheţ în perimetrul
cercetat  este  de  (–1,00 –1,20)m   măsurată  de  la  nivelul  terenului  natural  sau
sistematizat.  

Secţiunea a 3-a  –  Reţeaua  hidrografică

  Lungimea totală a reţelei hidrografice care străbate teritoriul administrativ a
Oraşului Zlatna este de aproximativ  88,5 km.
       Rîul Ampoi – este principalul curs de apă de pe teritoriul administrativ a
Oraşului Zlatna care drenează întreaga reţea hidrografică din zonă. 
           Izvorăşte  de  sub  Dealu'  Mare  (Dealul  Petriceana 1220 m) şi are o lungime
de 26 km pe teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna.



Cei mai importanţi afluenţi ai Rîului Ampoi  sînt:

      ٠Valea  Morilor (Valea  Vîltori) –   izvorăşte  de  sub  Vîrful  Vîlcoi
( 1348 m ) şi se varsă în Rîul Ampoi formînd un mare con de dejecţie; are o lungime
de 12,5 km.

      ٠Valea  Feneşului – îşi are obîrşia sub Vîrful  Negrileasa şi se varsă
în Rîul Ampoi în satul Feneş; are o lungime de 16 km.

                       ٠Valea  Trîmpoiele – afluent pe dreapta Rîului Ampoi şi se varsă în
Rîul Ampoi în dreptul satului Pirita;  are o lungime de 7,5 km.

       ٠Valea Mică – afluent dreapta Rîului Ampoi  se varsă în dreptul 
satului Valea Mică; are o lungime de 6 km.

٠٠٠Cu o mai mică importanţă şi lungimi mici, de o parte şi de alta
a Rîului Ampoi putem aminti următorii afluenţi:  Valea Mare, Valea Zlatnei, Valea
Galaţi, Valea  Petrei, Valea lui Paul, Valea Slatinii, etc.
                              În zonă nu sînt rîuri cu potenţial energetic .

         



3.1   cursurile  de  apă,  debite  normale,  creşteri  înregistrate

               Creşterea debitelor Rîului Ampoi este de obicei lentă, măsurabilă în ore sau
chiar zile datorată în mare măsură preluării  unui volum considerabil  de apă prin
lucrările  existente  de  regularizare  de  curs  dar,  după  cum  se  poate  vedea  din
multitudinea  de  evenimente  nedorite  înregistrate  la  nivelul  Oraşului  şi  a  zonei
noastre de responsabilitate, insuficiente ca distribuţie pe lungime curs şi amenajare
torenţi, durata în care nivelul apelor depăşesc cotele de atenţie sau inundaţie fiind
însă şi de ordinul zilelor .
           Creşterea debitelor văilor cu caracter torenţial este în funcţie de volumul
ploilor  căzute  pe  unitatea  de  suprafaţă  şi  timp,  durata  inundaţiilor  provocate  de
acestea fiind cuprinsă între  24-72 ore.

Secţiunea a 4-a  –  Populaţia

4.1 numărul  populaţiei
- număr total de locuitori:        8.606

4.2  structura  demografică
- densitatea populaţiei:                35,5 loc/kmp

- structura populaţiei totale pe grupe de vîrstă:

Grupa de vîrstă Nr. persoane

sub 5 ani 290
5 – 9 ani 293
10-14 ani 378
15-19 ani 449
20-24 ani 532
25-34 ani 1321
35-49 ani 2327
50-59 ani 1120
60-64 ani 477
65-74 ani 734
75-84 ani 559

peste 85 ani 126

TOTAL POPULATIE 8.606



- structura populaţiei totale pe sexe:
- de  sex  feminin  4.379 
- de  sex  masculin            4.227

- număr persoane cu handicap grav:
- adulţi                               42
- copii                                  9

4.3  mişcarea  naturală

- mişcarea naturală a populaţiei (număr persoane):

 An

Născuţi  vii Decedaţi Sporul  natural

Jud. 
Alba

Oraş 
Zlatna

Jud. 
Alba

Oraş 
Zlatna

Jud. 
Alba

Oraş 
Zlatna

2010 3283 66 4517 128 - 1234 - 62

2011 3252 61 4433 111 - 1181 - 50
2012 3241 60 4414 124 - 1423 - 64
2013 3133 62 4327 104 - 1389 - 42
2014 3005 63 4311 115 -1306 -52

- structura populaţiei ocupate în:
      

JUD. Alba 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL, din care 156800 158100 163400 163300 163300
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ȘI PESCUIT 48200 48500 49500 47100 47100
INDUSTRIE 42200 44700 45000 45900 45900
CONSTRUCȚII 6700 6900 7100 7500 7500
COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU 
AMĂNUNTUL 21400 22200 22400 23700 23700
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 9000 8900 9600 9100 9100

                



-  evoluția numărului șomerilor înregistraţi și rata şomajului:

Şomerii înregistraţi 
la

din care: Rata
şomajului

Rata şomajului

Anii
Agenţiile pentru

ocuparea
femei - total (%) - femei (%)

forţei de muncă (număr
(număr persoane) persoane)

2010 455 225 10 9,1

2011 345 176 7,7 7

2012 345 175 8,4 7,9

2013 329 154 10,2 10,3

2014 280 157 9,8 9

4.4  densitatea / concentrarea  populaţiei  pe  zone 

    Zlatna. ………...…..….4288
                                                   Vîltori ……...………......202

    Runc..……….….…....…..42
    Podu lui Paul….….….......98
    Suseni……..………........158
    Pătrîngeni…………........379

                                                   Valea Mică……..…........457
                                                   Galaţi……..……….........392

   Feneş…………..….......1017
   Dumbrava…….....…........16
    Pîrîu Gruiului……..........235
    Dealu Roatei…….…........30
    Pirita……………….......160
    Trîmpoiele….………......517

                                                    Izvoru Ampoiului…........373
     Boteşti…………....….....106
     Dobrot…………...….…...19
     Ruşi………......….………45
     Budeni…..………….…....72

NOTĂ:

Deși în evidențele Registrului Agricol rămîne un nr. constant de poziții, o mică parte
dintre locuitorii  UAT Zlatna mai dețin locuințe și  în alte orașe ale țării  navetînd
periodic între aceste locații.



Secţiunea a 5-a  -  Căile  de  transport

5.1   căi  de  transport  rutiere

Traficul  auto se desfăşoară pe arterele magistrale .
  Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare administrată de Consiliul Local Zlatna este
în prezent în lungime de aproximativ 26,3 km, din care 19,92 km drumuri şi 6,38 km
trotuare.

Structura reţelei de străzi mici, parcări, trotuare din oraşul Zlatna

Categorie  drum Număr
Total  km
drumuri

Total  km
trotuare

Total  km 
alei pietonale

Număr  locuri
de parcare

Drum  comunal 16 39 - - -

Drum  vicinal 46 89 - - -

Străzi 55 29,92 6,38 1,8 130

TOTAL 117 157,92 6,38 1,8 130

   Traficul staţionar
             In prezent în oraş sunt amenajate doar 130 locuri de parcare în regim public.

Detalierea structurii reţelei de drumuri din oraşul Zlatna: 

Categorie drum

Lungime  drumuri (km)

Total (km),

Drumuri
asfaltate

Drumuri
 de

 pămînt

Drumuri 

din care:
Reabilitate* / modernizate

în perioada 2008-2013

Drum comunal 39 18,2 20,8 11,5

Drum vicinal 89 0,8 88,2 0,8

Străzi 29,92 27,72 2,2 7,8
TOTAL 157,92 46,72 111,20 20,10



Transportul public de persoane interjudeţean Zlatna – celelalte localităţi vecine
este asigurat de mai multi operatori: SC LIVIO DARIO SRL, SC ARIEŞUL SRL,
SC ALIS GRUP SRL -  cu maşinile din dotare - autocare, autobuze, microbuze. 

Pe teritoriul oraşului sînt amenajate 10 staţii de autobuz.

Categoria I de interes naţional:
Artera  rutieră Circulaţia  care  se  desfăşoară

Calea  Moţilor
Piaţa  Unirii
Tudor  Vladimirescu

- tranzitul naţional şi internaţional autoturisme
pe direcţia Alba–Iulia – Abrud
-   D.N. 74

Calea  Moţilor
Centura  de  ocolire
Tudor  Vladimirescu
Piaţa  Unirii

- tranzitul naţional şi internaţional camional pe 
direcţia Alba–Iulia – Abrud;

-   D.N. 74

Centura de ocolire
Valea  Mare

-  tranzitul  naţional  camional  şi  pentru
autoturisme pe direcţia Alba-Iulia – Geoagiu; 
Abrud - Geoagiu  D.J. 705

- D.N.  74  pe  teritoriul  administrativ  –  teritorial  a  Oraşului  Zlatna  traversează
localităţile  aparţinătoare  Feneş, Pătrîngeni, Podu' lui Paul, Zlatna, Pîrîu' Gruiului,
Pirita, Izvorul Ampoiului, Boteşti, Budeni;
-  D.C. 65  Zlatna – Vîltori asigură legătura între satele Runc – Vîltori cu Zlatna;
-  D.C. 66  Trîmpoiele – Zlatna asigură legătura satului Trîmpoiele cu Oraşul Zlatna;
- D.C. 173  Zlatna – Feneş asigură legătura oraşului Zlatna, din DN 74, cu satul
Feneş  şi  zona Valea  Feneşului; 
-  D.C. 67  Zlatna – Valea  Mică asigură legătura Oraşului Zlatna, din DN 74 cu satul
Valea  Mică;
- Localităţile Dealu' Roatei, Ruşi şi Dumbrava se află în legătură cu Oraşul Zlatna
prin drumuri nou reabilitate (reamenajate pe vechile trasee).

5.2     căi  de  transport  feroviare

 Trafic  pe  calea  ferată –  deservit  printr-o  linie  de  cale  ferată  care  face
legătura dintre Municipiul Alba – Iulia şi  Oraşul Zlatna (Staţia terminus fiind în
oraşul Zlatna). 

Pe această linie de cale ferată se realizează transport de persoane şi transport
mărfuri. 

Staţiile de oprire de pe raza unităţii administrativ – teritoriale Zlatna sînt:
- halta  Feneş
- staţia  Pătrîngeni
- punct oprire  Zlatna – industrial
- staţia  Zlatna

 

5.3  căi de transport aeriene – nu este cazul – cel mai apropiat aeroport se află la 
                                                                               Sibiu .



5.4   reţele  de  conducte  magistrale

5.4.1    reţele  de  conducte  magistrale  de  gaz

                             Oraşul Zlatna este alimentat cu gaze naturale prin racordul de
presiune înaltă realizat la magistralele de gaze naturale de înaltă presiune VEST  I şi
VEST  II  în dreptul Municipiului Alba - Iulia  iar reţeaua  de distribuţie a gazelor
naturale existentă şi recent extinsă la localităţile aflate în aval de Zlatna se găseşte
într-o stare bună, este formată dintr-o reţea de repartiţie la medie presiune, o staţie de
reglare.

Traseul  acestui  racord  ce  asigură  alimentarea  cu  gaze  naturale  a  oraşului
urmăreşte cursul Rîului Ampoi fiind montat subteran cu supratraversări repetate ale
rîului. 

Staţia  de  predare  este  amplasată  între Oraşul  Zlatna  şi  localitatea  Pătrîngeni
la  Podu'  lui  Paul.
   Se impune încheierea lucrărilor de alimentare a localităţilor situate în aval (Feneş,
Galaţi,  Valea  Mică,  Pătrânjeni,  Podu' lui  Paul)  şi  extinderea  acestei  reţele  spre
localităţile situate în amonte: Pirita, Izvorul Ampoiului şi Trîmpoiele;

Noua reţea de alimentare pentru localităţile situate în amonte va fi branşată la
staţia existentă.

Lungimea totală a reţelei de gaze măsoară cca. 75.01 km şi se află într-o stare
bună de funcţionare.  La această reţea sînt branşate un număr de 1.540 gospodării,
un număr de 1.429 de gospodării nefiind branşate.

Administrarea reţelei de înaltă presiune se face de către SC TRANSGAZ SA –
Regionala Arad iar distribuţia pe teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna de către
SC E-ON GAZ ROMANIA SA.

Principali  consumatori  sînt  blocurile  de  locuinţe  şi  gospodăriile  populaţiei,
unde gazul este utilizat pentru prepararea hranei, producerea apei calde menajere şi a
încălzirii locuinţelor în perioada rece.

Încălzire pe lemne
În  mediul   rural  se  constată  tendinţe  de  înlocuire  a  vechiului  sistem  de

încălzire cu ajutorul sobelor, cu cel pe centrale termice pe gaz. În acelaşi timp unii
locuitori  ai  zonei  preferă  asigurarea  agentului  termic  pentru încălzire  cu ajutorul
centralelor termice alimentate cu combustibil solid (lemn, pastile compacte din praf
de lemn, rumeguş etc), fenomen ce va continua sa se extindă, în condiţiile creşterii
preţurilor la gazele naturale.



5.4.2    reţele  de  conducte  magistrale  apă

                                                               Alimentarea cu apă potabilă a localităţii  Zlatna  se face în
sistem  centralizat  şi  sistem individualizat  prin   S.C.  APA C.T.T.A.  S.A.  ALBA
SUCURSALA ALBA - IULIA, PUNCT  DE  LUCRU  ZLATNA,  Str. Piaţa Unirii,
nr.7.
           
Principala sursă de apă o constituie  prizele de apă situate pe 

 Valea Feneşului, cu un debit de 330 l/s şi o bună calitate;
 Vâltori,  cu un debit de 200 l/s şi Izvorul Ampoiului,  cu un debit de 80 l/s.

Aceste surse asigură necesarul de apă menajeră şi industrială la necesităţile
actuale şi pentru viitorul previzibil. 

Reţeaua  locală  pentru  alimentare  cu  apă  a  oraşului  Zlatna  asigură  posibilitatea
extinderii acesteia şi spre alte localităţi din zonă, putînd deveni o reţea de interes
microregional care să alimenteze principalele localităţi componente şi alte localităţi
din comuna Meteş (Presaca, Poiana Ampoiului, Meteş şi Văleni)

                             ٠ Reţeaua de distribuire se realizează printr-o conductă magistrală
cu  Ø  315  din  care  se  alimentează  locuinţele  particulare  (locuinţele  familiale,
blocurile de locuinţe ) şi instituţiile publice. 

- lungimea  traseelor de apă potabilă               9,5   km + porţiuni nerecepţionate cf. 
                                                                                          „Inventar 2012” - tabel         
                                                                                                                       anexat
- lungimea traseelor de canalizare                   9,46 km
- lungimea traseelor de aducţiune                  32      km
- număr locuitori racordaţi  apă potabilă    2.781 + 743
- număr locuitori racordaţi canalizare        1.850
- zone din cadrul unităţii administrativ-teritoriale deservite – Oraşul Zlatna / U.A.T.
                                         În acest moment, mai sînt în desfăşurare lucrări de extindere
a reţelei de apă potabilă şi de extindere şi reabilitare a reţelei de canalizare.

                         ٠ Numărul de gospodării care beneficiază de alimentare cu apă
potabilă în sistem centralizat este de 1.320 cu 4.300 locuitori.

                             ٠ Numărul de gospodării alimentate în sistem individual este de
1.333 aferent unei populaţii de 4.971 locuitori.

Sistem de colectare și depozitare
         Apa brută este transportată prin conducte de aducţiune pînă la Staţia de tratare
a apei din Oraşul Zlatna care are o capacitate de 6.048 mc/zi, este colectată într-un
depozit  de  3  rezervoare  cu  o  capacitate  totală  de  12.500  mc,  1  rezervor  pentru
înmagazinare  apă potabilă  cu capacitate  de 2.500 mc şi  2  rezervoare pentru apă
industrială fiecare cu capacitate de 5.000 mc. 



         Potabilizarea apei se face printr-o preclorinare cu hipoclorit şi trecerea acesteia
prin staţia de filtrare şi clorinare înainte de depozitare. 

Staţia de tratare a apei,  una dintre cele mai mari  din judeţ,  a fost  dată în
funcţiune în  anul  1989,  cu scopul  de  a  asigura  apa potabilă  atît  locuitorilor  din
Zlatna cît şi necesarul zilnic industrial de apă. 

Staţia de tratare nu funcţionează în flux continuu. 
Bazinele de stocare a apei potabile asigură o alimentare continuă a reţelelor de

distribuție 24 de ore din 24 cu o funcţionare a stației de 8 ore/zi.



Secţiunea a 6-a  -  Dezvoltare  economică

zonele  industrializate / ramuri 

        Lista societăţilor comerciale importante din unitatea administrativ - teritorială
Zlatna: 

S.C.  “ ALBA  ALUMINIU ” S.R.L.   –  metalurgia   aluminiului  ( producători 
                                                                 de  pulberi  şi  paste  de  aluminiu )
S.C.  “ PANEBO GAZ ” S.R.L.          –  stocare, îmbuteliere, transport  şi  distribuţie
                                                                 GPL  aragaz
S.C.  “ SPONI ” S.R.L.                       –   morărit,  panificaţie,  comerţ   şi 
                                                                 alimentaţie  publică 
S.C.  “ DEMENIC COMPANY ”   S.R.L. –   comerţ,  alimentaţie  publică, 
                                                                         prestări  servicii,  REMAT
S.C.  “ CRINA ”   S.R.L.                            –   comerţ,  alimentaţie  publică 
S.C.  “ ROBYDAV ”  S.R.L.                      –   confecţionare  încălţăminte
S.C.  “ DĂNUŢ  COMERŢ ”   S.R.L.        –   comerţ,  alimentaţie  publică 
S.C.  “ ERIKA  STAR ”  S.R.L.                  –   prelucrarea  lemnului  şi  sulfat de  
                                                                          cupru
S.C.  ” CRIVARON “ S.R.L.                       –   ferma  creştere  păsări
S.C.  “ LALEAUA ” S.R.L.                         –  comerţ,  alimentaţie  publică
S.C.  “ MARGRIT ” S.R.L.                         –  comerţ, produse de patiserie şi  
                                                                         cofetărie
S.C.  “ MARKET  ACHIM ” S.R.L.           –   comerţ, alimentaţie publică
S.C.  “ SEN FU ”  S.R.L.                            –   prelucrare lemn 
S.C.  “ VARGAS ”  S.R.L.                          –   transport intern şi internaţional marfă
S.C.  “ RO.DE.X.  FASHION ” S.R.L.       –   confecţii  textile
S.C.  “ TEAM BAU ” S.R.L. - CASTEL    –   clădire aflată în renovare, restaurare    
                                                                          pt. introducere în circuitul turistic
S.C.  “ DALIA COMP ” S.R.L            –    comerţ  materiale  de construcţii
S.C.  “ NORD EXPRES ” S.R.L.        –    transport intern şi internaţional
S.C.  “ ELIS AGREGATE ” S.R.L      –    executari lucrări pavaje 
S.C.  “ PAC WATER ” S.R.L.              –    tratare apă pentru potabilizare, epurare     
                                                                   ape uzate,  ape inds şi de proces tehn. etc
S.C.  “ TITI  IMPEX ” S.R.L                 –  colectare deşeuri metalice/REMAT
S.C.  “ SILGO TERRA ” S.R.L             –   tratarea şi acoperirea metalelor (zincare)
S.C.  “ POMPONIO ” S.R.L                  –  construcţii civile şi industriale
S.C.  “ FINANCIAR URBAN ” S.R.L  –  salubrizare U.A.T. Zlatna
S.C.  “ OVI STAR FOREST ” S.R.L     –  exploatare forestieră
S.C.  “ START MONTANA ” S.R.L      –  lucrări  de  construcţii  a  clădirilor  
                                                                    rezidenţiale  şi  nerezidenţiale 
S.C.  “ CUPRICHEM ” S.R.L.              –   comerţ cu ridicata a produselor chimice
S.C.  “ ALBA  ALIAJE ” S.R.L             –   metalurgia aluminiului



S.C.  “ ARNIS  GLOBAL” S.R.L         –  extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 
                                                                   pentru construcţii, extracţia pietrei 
                                                                   calcaroase, gipsului,  cretei şi ardeziei
S.C . “ WERCO METAL ” S.R.L      –  producător oxid de zinc 
S.C.  “ BLACK BISON ” S.R.L        –  prelucrarea lemnului, confecţionare mobilier,
                                                               parchet, ferestre etc
S.C.  “ DOMUSTHERM ” S.R.L      –  instalaţii sanitare, încălzire, aer condiţionat
S.C.  “ KRAFTENBERG TRANSPORT ” S.R.L  –  transport intern şi  internaţional
S.C.  “ FLOREA GRUP ” S.R.L        –    distribuţie carburanţi
S.C.  “ APA C.T.T.A. ” S.A.               –    captarea, tratarea şi distribuţia apei
S.C.  “ CARISMA PLUS ” S.R.L      –    distribuţie carburanţi
S.C.  “ DELFINUL ” S.R.L                –   comerţ materiale de construcţie, renovare,  
                                                                 electrocasnice
S.C.  “ REMAT ALBA ” S.R.L           –   colectare deşeuri metalice/REMAT
S.C.  “ AGIL ” S.R.L                           –   comerţ alimentar, produse din carne
S.C.  “ GRANIT STAR ” S.R.L          –   exploatare, sortare, concasare piatră
S.C.  “ PROFI  ” S.R.L.                      –   comerţ, alimentaţie publică

                                   Activitatea economico-socială se desfăşoară relativ concentrat în
Oraşul  Zlatna  şi  de  mică  amploare  în  satele  aparţinătoare,  amplasamentul
operatorilor  economici  fiind  în  funcţie  de  caracteristicile  de  relief  precum şi  de
necesitatea prelucrării în condiţii de siguranţă a materiilor prime.

Structura agenţilor economici din Zlatna, în funcţie de domeniul lor de activitate

STRUCTURA  AGENȚILOR  ECONOMICI,  
ÎN FUNCȚIE

DE  DOMENIUL  DE  ACTIVITATE
Nr
crt

Domeniul de activitate
Numar
societăți

Pondere în
totalul societăților

1
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea 
autovehiculelor și motocicletelor

32 22,23

2 Hoteluri și restaurante 22 15,28

3 Activități profesionale, știintifice și tehnice 16 11,12

4 Agricultura, Silvicultură și Pescuit 11 7,64

5 Industria prelucrătoare 4 2,78

6
Distribuția apei; Salubritate; Gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare

2 1,38

7 Transport și depozitare 17 11,81

8
Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport

2 1,38

9 Informații și comunicații 4 2,78

10 Construcții 6 4,16

11 Intermedieri financiare și Asigurări 5 3,47

12 Activități de spectacole culturale și recreative - -

13 Alte activități de servicii 23 15,97

 TOTAL 144 100%



6.2    depozite / rezervoare,  capacităţi  de  stocare

                       Operatorii economici încadraţi cu risc de explozie şi incendiu
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Oraşului sînt:

-  S.C. Alba Aluminiu S.R.L.   - producere pulberi şi paste de aluminiu, 
                                                   nr. rezervoare  10, cap. totală de stocare 247.000 l;
-  S.C. Panebo Gaz S.R.L. - cu profil de activitate încărcat butelii aragaz, 
                                              nr.  rezervoare 2, cap. totală de stocare 182,5  mc,  
                                              6 rezervoare împrejmuite –  S.C. „Crimbo Gaz” Zlatna; 
-  S.C. Florea Oil S.R.L.   -  distribuţie carburanţi, 1 rezervor cu 2 compartimente,   

                                    cap  totală  de  stocare 12 t;
-  S.C. Carisma Plus S.R.L. -  distribuţie  carburanţi,  nr. rezervoare 4, 

                                       cap. totală de  stocare 69,333 t.

6.3 fondul   funciar

Suprafeţele  agricole  ocupă    8.220 ha, din care: 
                                                                          teren  arabil         -      878  ha
                                                                          păşuni                  -   2.726  ha
                                                                          fîneţe                    -  4.610  ha
                                                                          livezi                    -          6 ha
              
           

 Principalele culturi agricole sînt : porumbul, cartoful, legumele şi   
                                                              zarzavaturile. 

Altitudinea la care se află pădurile aparţinătoare este cuprinsă între 500 - 1.319 m,
cu expoziţie sudică şi nordică, mai puţin vestică şi estică.
                 În ce priveşte structura orizontală a pădurilor fagul ocupă 94 %, gorunul 4
%, carpenul 1 %, iar diverse esenţe 2 %.
                    Pădurile care se află în exploatare au o vîrstă de peste 80 de ani.



                     Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră  ocupă  15.194 ha şi
cuprind,  în  majoritate  diferite  specii  de  foioase  (fag,  stejar  etc.),  favorizînd
dezvoltarea  unui  bogat  fond  cinegetic,  cu  specii  caracteristice  zonei  de  munte:
căprior, iepure, vulpe, mistreţ, lup.
                   Vegetaţia este influenţată de condiţiile de relief şi climă, distingîndu-se
mai multe etaje; este lemnoasă, în majoritate alternînd cu suprafeţele de păşuni şi
fîneţe naturale.

  
- este reprezentată de păduri de fag, molid, stejar şi mai puţin brad;
- pădurile de molid şi brad se întind de la altitudini de peste 900 de metri; se 
întîlnesc şi arbuşti, cum ar fi: scoruşul  de  munte iar stratul  ierbos este format din 
ferigi şi muşchi axalis  acetascella;
- pădurile de fag se întîlnesc pînă la altitudini de 800 - 1.000 de metri; în aceste 
păduri se mai găsesc carpenul, frasinul  şi  arbuşti ca  alunul,  socul; stratul ierbos 
este reprezentat de  dentaria salbijera,  dentaria grandulosa,  acalis acetascella;



- cel mai jos etaj de vegetaţie lemnoasă îl formează stejarul cu speciile lui (350-450 
m); în acest etaj există şi arbuşti: măceş,  singer şi  porumbar; stratul ierbos este 
format din specii de veronica  apicata; răspîndite sînt şi zmeurişurile, în special în 
tăieturile de pădure;
- se întîlnesc în acelaşi etaj şi păduri pure de gorun (Pădurea  Negraia);
- în lungul Rîului Ampoi şi a afluenţilor acestuia sînt păduri de esenţe tari; în unele 
părţi s-au efectuat reîmpăduriri cu specii de salcîm – Măgura  Ungurească, Valea  
Mică sau Coasta  Pătrîngenilor;
- pajiştile sînt reprezentate prin fîneţe naturale sau păşuni; vegetaţia acestora este 
formată din asociaţia de iarba vîntului şi păiuş roşu;
- vegetaţia cultivată ocupă suprafeţe relativ reduse şi se întîlneşte în luncile unor 
sate;
- o suprafaţă destul de mare a fost ocupată de culturile de pomi fructiferi: prun alb,  
măr, păr,  cireş, vişin,  prun gras, corcoduş (din nefericire suprafeţele s-au redus din 
cauza poluării şi necesită încă anumite lucrări de îmbunătăţiri funciare).

6.4   creşterea     animalelor  

                                 Creşterea animalelor este susţinută de baza furajeră
corespunzătoare fiecărei gospodării, principalele produse obţinute fiind: carnea de
porc, pasăre, oaie şi vită, ouăle, lîna, laptele.
 

         Astfel, pînă în prezent sînt înregistrate în evidenţele noastre următoarele 
categorii:
- bovine ..................1.400
- ovine...................12.230
- caprine.....................370
- porcine..................1.375
- cabaline....................225
- păsări...................13.070
- familii albine.........1.600

 Pe raza administrativ - teritorială a Oraşului nostru funcţionează :
- o fermă de creştere a păsărilor, S.C. ” CRIVARON “ S.R.L. - administrator farm.

CRISTIAN ARON  
- fermă creştere porcine – administrator  DANIEL  DEMENIC
- fermă creştere porcine – administrator  PETRU  CÎMPEAN



  6.5   turism / capacităţi   de  primire  turistică
                                  
                               Pe teritoriul administrativ a Oraşului se află trei rezervaţii
naturale care au valoare deosebită pentru turism: Calcarele de la Valea Mică,  Piatra
Bulbuci şi Cheile Caprei.
-  Rezervaţia  geologică   numită  “ Calcarele  de  la  Valea Mică ”  (1 ha) este situată
în partea central-sudică a Munţilor Metaliferi,  pe pîrîul Valea Mică, afluent dreapta
al Rîului Ampoi; rezervaţia este constituită din două blocuri calcaroase, cel din est
avînd înălţimea de 20 m, iar cel din vest de 12 m şi domină maiestuos depozitele de
flis intens erodate;

-  “ Piatra  Bulbuci  ”-  rezervaţie  geologică şi  geomorfică constituită  dintr-un bloc
masiv de calcar cu aspect de turn de cetate, înalt de 78 m, cea mai impozantă stîncă
izolată din bazinul Văii Ampoiului;



-  Rezervaţia  complexă “ Cheile  Caprei  ”  este  situată  pe  Valea  Feneşului,  atrage
atenţia prin peisajul său impunător: chei sălbatice, cu pereţi abrupţi, adîncite cu peste
600 m în platourile vălurite, lungi de circa 1200 m; la intrarea în chei, dinspre satul
Feneş,  atrag  atenţia  două  stînci  înalte  şi  subţiri,  asemenea  unor  coloane;  pereţii
stîncoşi, cu microrelief rezidual acoperit în bună parte de pădure sînt brăzdaţi de văi
torenţiale; în regiune se întîlnesc unele plante rare, ce preferă stîncile calcaroase.

                     Pînă   în  acest  moment,  Oraşul  Zlatna  oferă  posibilitatea  cazării  şi
a petrecerii timpului liber turiştilor care ajung aici fie la  Hotel “Demenic” amplasat
pe str.  T.  Vladimirescu/DN 74,  avînd un nr.  de  9 camere  şi  posibilitatea  servirii
mesei pentru 30 persoane, fie la cabanele de pe Valea Feneşului (Feneşasa) cu 5 şi
respectiv 12 încăperi. Posibilităţi de cazare mai oferă şi Baza Sportivă „Minaur” în
cele 7 camere existente (precum şi 23 - în clădirea monitorizare mediu). 



 6.6    apariţii  de  noi  activităţi  economice  în  cadrul  zonei

  1.  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Oraş  Zlatna  este  beneficiara
Programului – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică,
Subprogramul  “Reabilitarea  zonei  foarte  poluate  Zlatna“ -  Convenţie
nr. 5541/2006, finanţat din bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor care
include următoarele proiecte de investiţii în infrastructura de mediu:

- Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna;
- Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna;
- Reabilitarea sistemului de salubrizare a oraşului Zlatna şi construirea unei Staţii de
                                                                                             transfer deşeuri menajere;
- Amenajarea Rîului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna;
- Reabilitarea fostei albii a Rîului Ampoi;
- Ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată;
- Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare.

2. reabilitare stradă Valea Morilor;

3. modernizare  străzi secundare  - din Satele Feneș, Galați, Valea Mică,
Pătrîngeni, Podu' lui Paul, Pîrîul Gruiului, Pirita, Trîmpoiele, Izvoru
Ampoiului (Carpeni, Băbuia, Ruși, Dobrot), Vîltori, Runc;

4. reabilitare și modernizare drum comunal DC 177 Vîltori – Runc;

5. extinderea  rețelelor  de  apă  potabilă  și  canalizare  în  satele
aparținătoare;

6. reabilitare stație tratare a apelor Zlatna;

7. reabilitare liceu „Corneliu Medrea” și reabilitare / extindere sala de
sport 800 locuri; 

8. reabilitare  Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna;

9.  reabilitare,   modernizare   și   dotare   așezămînt   cultural
Sat  Valea Mică (cămin Valea Mică);

10. reabilitare și modernizare Cămin Cultural Sat Galați;

11.amenajare  hală  agro-alimentară  (centrală  termică  dezafectată  zona
„Piață”);

12. dezvoltarea infrastructurii turistice în Orașul Zlatna – amenajarea
pîrtiei de schi din Feneșasa;

13. reabilitare drum DC 173 Feneș – Bucium (Feneșasa);

14. transformare  galerie  transversală  subterană  Haneș  –  Larga   în
muzeu  minier – turism Sat Trîmpoiele; 



15. conservare,  restaurare  biserică  „Nașterea  Maicii  Domnului”  din
Satul Feneș;

16. închiderea definitivă a gropii de gunoi din Orașul Zlatna;

17. extindere bază sportivă în Orașul Zlatna – încă  un teren de fotbal
sintetic în zona Troian;

18. reabilitare  clădire  fost  sediu  „ZLATMIN”  și  transformarea în
spital de paliație;

19. dotarea Centrului de Permanență și radiologie Zlatna.

6.7  resurse   naturale
                  Oraşul  Zlatna este un vechi centru de exploatare a aurului, datînd de pe vremea
daco-romanilor, Ampelum fiind numele dat localităţii în acea perioadă antică.
          Pe teritoriul  Oraşului  Zlatna se  află  un tezaur  uriaş  de vestigii  arheologice,
monumente istorice, de arhitectură sau de artă, precum şi un inestimabil patrimoniu etno-
cultural care atestă evoluţia şi  continuitatea de muncă şi  de viaţă pe aceste meleaguri,
dezvoltarea  culturii  şi  artei  populare  –  aşa  cum este  prezentat  şi  în  alte  capitole  ale
prezentului plan.



Secţiunea a 7-a  - Infrastructuri  locale

7.1  instituţii publice – judeţene,  locale,  cultură,  ocrotirea  sănătăţii,
                                           învăţămînt

 Sistemul   administrativ
           Activitatea administrativă se desfăşoară prin  Primăria  Oraşului  Zlatna care
deserveşte întreaga populaţie  a  Oraşului  Zlatna şi a celor 18 sate aparţinătoare. 

                
 

                  Vechiul sediu al  Primăriei  Oraşului  Zlatna a fost în str. Calea Moţilor,
nr. 12 iar Palatul Administrativ – noul sediu se află în Piaţa Unirii, nr. 1A. 
            

  



                   Pe   teritoriul  administrativ  al  Oraşului  se  află şi Serviciul  Fiscal
Orăşenesc  ZLATNA situat  în  Str.  Valea  Morilor,  nr.  1,  Zlatna,  C.P.  516100,  tel.
0258/856223,  e-mail:  admin.ZLABCFNX01.AB@mfinante.ro –  unitate  fiscală
subordonată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba.

 Cultura

 Patrimoniul  cultural  imobil
Biserica Ortodoxă Zlatna I cu hramurile:  “ Naşterea  Maicii  Domnului ” 
                                                                   “ Sfîntul  Nicolae ”  
Biserica Ortodoxă Zlatna II cu hramurile: “ Sfinţii  Împăraţi  Constantin  şi  Elena ”  
                                                                    “ Adormirea  Maicii  Domnului ”  
Biserica Reformată
Biserica Romano - Catolică
Mănăstirea de la Pătrîngeni, amplasată pe dealul Negraia cu hramurile: 
“ Buna  Vestire ”                                                                                               
                                                                                                                   

“ Sfîntul  Ilie ”. 

Casa de Cultură a Oraşului Zlatna construită în perioada sec. al  XVIII –lea . 

Biblioteca Orăşenească aflată în incinta Casei de Cultură Zlatna.

Cămine Culturale în satele: 
Feneş, Galaţi, Valea  Mică,  Pătrîngeni, Vîltori, Pirita, Izvoru Ampoiului.
Situri arheologice aparţinînd culturii Coţofeni, Cucuteni, epocii dacice şi romane, 
bronzului timpuriu în localităţile: 
                                                  Feneş, Galaţi, Pătrîngeni, Zlatna, Izvoru' Ampoiului. 

 Patrimoniul   cultural  mobil
                

    -  bunuri de valoare istorică şi document sub  formă de obiecte de folosinţă
datate din sec. I, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX şi  inscripţii în piatră  -  vestigii
din  epoca romană  sec. I –  III –  Altare votive, coloane, basoreliefuri, capiteluri,
ceramică pentru pavaje şi veselă  etc. depozitate la  Casa  de  Cultură  Zlatna,
expoziţie  muzeistică.

           
          Cele mai vechi vestigii ale localităţii datează de  la  sfîrşitul  Epocii  Bronzului
şi  începutul Epocii  Fierului,  constînd  dintr-un  depozit  de obiecte  de  bronz. 

mailto:admin.ZLABCFNX01.AB@mfinante.ro


         Începuturile  istoriei  localităţii  menţionate în izvoarele scrise se plasează în
epoca  daco - romană, cînd s-a numit Ampelum. 

         Împăraţii romani au luat în stăpînire minele de aur din această zonă printr-un
reprezentant direct numit “procurator  aurariarum” care îşi avea sediul aici. Primul
procurator instalat de împăratul Traian s-a numit  Marcus  Ulpiu   Herminus.

        
  

         

         Prima  atestare  documentară  sub  denumirea  de  Ampellum  datează  din
anul 158 d. Hr. pe vremea împăratului roman Antoninus Pius. 

          În  timpul  lui  Septimius  Sever,  oraşul  Ampelum  a  fost  ridicat  la  rangul
de Municipium şi a devenit cel mai important centru din Munţii Apuseni, fiind păzit
de un detaşament al Legiunii a XIII-a Gemina. 

     După  părăsirea  Daciei  de  către  romani,  rămîne  un  important  centru  de
continuitate  şi  formare  a  poporului  şi  limbii  române  şi  primeşte  toponimicul  de
Zlatna, după bogăţia lui în aur. 

                     Oraşul Zlatna este numit ” Poarta de intrare în ŢARA  DE  PIATRĂ “
 (Munţii Apuseni).



 Sărbători  populare
- Sărbătoarea cîmpenească de la Negrileasa  -  în luna mai
- Sărbătoarea cîmpenească de la Negraia - în Duminica Rusaliilor



 Tradiţii  şi  obiceiuri  locale

-    tradiţii şi obiceiuri legate de oierit, de muncile agricole (seceriş - Cununa 
Grîului);
-   obiceiuri  de  iarnă:  colindatul,  căluşarii,  ” Craii “ - “ Irozii ” (teatru popular),
ţurca   (“ Capra ”),  “ Piţărăii ”(copiii de 3-5 ani care pleacă primii cu colindatul în
Dimineaţa  de  Ajun  a  Crăciunului),   “  Steaua  ”,  ”  Buhaiul  “,  “  Pluguşorul  ”  ,
” Sorcova “ ;
-   deja foarte cunoscutul Festival de romanţe “ Te-aştept pe-acelaş' drum ... ”
-   “ Zilele Zlatnei  ”  -   un bogat  program cultural-educativ-popular iar în cadrul
acestuia, Festivalul Internaţional de Film Entografic – Zlatna, prima ediţie debutînd
în anul 2013  iar în acest an desfăşurîndu-se cea de-a IV-a ediţie – cu o paradă a
portului popular precum şi a tradiţiilor şi obiceiurilor noastre strămoşeşti însoţite de
manifestări ample culturale;
-   Congresul Spiritualităţii – legat indisolubil de Ziua Naţională a României – un
congres al somităţilor românești de renume internaţional reunite la Zlatna prilejuind
renaşterea istoriei (și a  zonei ) noastre .

  Ansambluri  de  muzică  populară 
             Avem  formaţii şi ansambluri de muzică populară organizate în cadrul Casei
de Cultură şi căminelor culturale: 
-   tarafurile  “ Izvoraşul ”, “ Izvoru'  Ampoiului ”, 
-   ansamblul  “ Brăduţul ” cu dansuri populare mixte, 
-   ansamblul  “ Căluşarii ” cu dansuri bărbăteşti, 
-  obiceiuri  folclorice,  solişti  vocali  şi  instrumentişti,  grupuri  vocale,  rapsozi
populari, creatori şi meşteri populari care participă la spectacole şi festivaluri în ţară
şi în străinătate.

 Potenţial  sportiv

          *    Pe  raza  Oraşului  Zlatna  funcţionează  o  
filială  a  Asociaţiei  Judeţene  a  Vînătorilor  şi  
Pescarilor  Sportivi, zona din  teritoriul  administrativ a 
Oraşului Zlatna fiind deosebit de bogată  în faună  pentru 
vînat . 

         De asemenea,  Valea  Feneşului  prezintă  un  potenţial     
                                           piscicol  deosebit.
                  În zonă sînt prezente următoarele specii mai deosebite: cerbul,  bursucul,
porcul mistreţ, lupul, vulpea, şoimul de stîncă, uliu, păstrăvul, vipera.
         Ne bucurăm să semnalăm astfel,   încă un aspect al vieţii  dinamice  a
Oraşului Zlatna.
   Din anul 2000, A.G.V.P.S. din România a devenit membră, cu drepturi depline şi
în Federaţia Asociaţiilor de Vînători din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), fiind
printre  primele,  dacă  nu chiar  prima organizaţie  neguvernamentală  din România
acceptată într-o structură a U.E.



             
                 

          Din  punct  de  vedere  a  colaborării  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă,
menţionăm sprijinul acordat de membri asociaţiei amintite precum şi de legătura
permanentă, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, la apariţia epizootiilor – pentru
eradicarea focarelor de infecţie generate de contactul animalelor de curte cu cele
sălbatice, de  permanentul pericol pe care animalele sălbatice îl reprezintă pentru
locuitorii zonelor foarte apropiate de pădure sau de perimetrele montane unde îşi
adăpostesc şi hrănesc animalele ţinute pentru hrana familiei.
 
         *   Oraşul Zlatna se poate mîndri cu multe lucruri printre ele aflîndu-se şi
clubul de fotbal  care a  adus multe  bucurii  susţinătorilor ei de-a lungul  timpului.
                                    Baza Sportivă „MINAUR” Zlatna  se află în partea de nord-
vest a Oraşului, pe str. Calea Moţilor, nr. 23A avînd o suprafaţă totală de 9.500 mp
precum şi o suprafaţă construită de 302,2 mp iar cap. de cazare: 7 camere (inclusiv
cazarmament tare şi moale) cu 23 duşuri – zonă  în  care  se  află  una  din sirenele
de  alarmare de 5,5 kw amplasată  pe  staţia  trafo  din  apropiere.Cre

        

 



Stadionul   “MINAUR“ și  STRANDUL 

ate

                              * Patinoarul  Oraşului  Zlatna  se  află situat în vecinătatea
Bazei  Sportive  „MINAUR”,   acoperă  o  suprafaţă  de  360  mp,  este  conceput  cu
gheaţă sintetică  tip Tectonik-Ice care  este  şi  cea mai  modernă alternativă pentru
gheaţa naturală, caracteristicile acesteia făcîndu-l utilizabil în orice anotimp, în orice
fel  de  condiţii  atmosferice  (soare  torid,  ploaie,  ninsoare),  complet  neplouator
comparativ cu varianta pe sistem clasic frigorific – singura condiţie mai importantă
fiind protecţia împotriva prafului şi/sau mizeriei în care scop este imperios necesară
acoperirea acestuia cu o prelată protectoare.
     Patinoarul mai dispune de spaţii de vestiare, magazie echipamente, alimentaţie
publică,  toalete  ecologice – totul  frumos  amenajat  şi  întreţinut.
      Complexul turistic „Zlatna sport center” cuprinde: stadion cu nocturnă omologat
pentru competiţii, sală fitness cu saună, spaţii cazare, două bazine înnot.



 Ocrotirea  sănătăţii 

Pentru  asigurarea  sănătăţii  umane,  în  oraşul  Zlatna  nu  mai  funcţionează
Spitalul Orăşenesc acesta fiind închis din anul 2010. 

Totodată, în localitate funcţionează şapte cabinete medicale familiale şi patru
cabinete de specialitate – stomatologice individuale.

Structura medicală a Orașului:
Centru de permanenţă Zlatna 
Staţie Ambulanţă
Cabinete medici de familie
Cabinet  medical  în satul Feneş
Cabinete stomatologie
Cabinet medicina muncii

 Sistemul  de  educaţie  şi  învăţămînt
Şcoli  şi  grădiniţe
     Pe raza teritoriului administrativ a Oraşului Zlatna funcţionează: 

ÎNVĂŢĂMÎNTUL  PREŞCOLAR
     Învăţămîntul  preşcolar se desfăşoară în cadrul următoarelor  grădinițe:
Grădiniţa cu program normal "Dumbrava Minunată" Zlatna - str. Mărăşeşti, nr. 3
Grădiniţa cu program normal "Peştişorul de Aur" - Zlatna, str. Petru Dobra, nr. 8
Grădiniţa cu program normal sat Feneş – Zlatna, sat Feneş, nr. 78
Grădiniţa cu program normal sat Valea Mică - Zlatna, sat Valea Mică, nr. 96
Grădiniţa cu program normal sat Pirita - Zlatna, sat Pirita, nr. 42
Grădiniţa cu program normal sat Trîmpoiele - Zlatna, sat Trîmpoiele, nr. 46A

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL
Şcoala generală "Avram Iancu" - Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 4
Şcoala generală "Sava Albescu" Feneş - Zlatna, sat Feneş, nr. 78
Şcoala primară  Galaţi - Zlatna, sat Galaţi, nr. 2A
Şcoala primară  Pirita - Zlatna, sat Pirita, nr. 42
Şcoala primară  Valea Mică - Zlatna, sat Valea Mică, nr. 96
Şcoala primară  Trîmpoiele - Zlatna, sat Trîmpoiele, nr. 46A

ÎNVĂŢĂMÎNT  LICEAL
Liceul "Corneliu Medrea" Zlatna, str. Tudor Vladimirescu nr. 14
-  cu  următoarele profile: real, tehnic, servicii, telecomunicaţii, protecţia mediului,
profesional.
Specializări  :  ştiinţe  ale  naturii,
                     :  protecţia  mediului,
                     :  tehnician  în  automatizări.
    

             Liceul este dotat cu ateliere, laboratoare, teren de sport şi sală de sport.
             În Oraşul Zlatna, există şi un club al elevilor unde se desfăşoară activităţi 
practice.



            De asemenea, în Oraşul Zlatna există Asociaţia “ TRASCĂU CORP ” care
desfăşoară  o  activitate  intensă,  cu  rezultate  deosebite  vizînd  conservarea
potenţialului ecologic al zonei noastre.
              Asociaţia de Turism şi Ecologie  “ TRASCĂU CORP ” s-a constituit în
anul 2001, la iniţiativa a 11 tineri din oraşul Zlatna. 
       În acelaşi an obţine statutul de ONG înregistrîndu-se conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 la Tribunalul Alba în data de 05.04.2001.

 

             Activitatea se desfăşoară pe două mari direcţii: turism montan şi protecţia
mediului, iar în prezent acordăm o atenţie deosebită protecţiei şi conservării ariilor
protejate. 
În anul 2010 asociaţia a preluat în custodie următoarele arii protejate:  
- ROSCI0029  Cheile  Glodului, Cibului  şi  Măzii;
- Piatra  Bulbuci, 
- Calcarele  de  la  Valea Mică, 
- Calcarele  de  la  Ampoiţa şi 
- Detunata  Goală.

           S-au întocmit regulamentele de funcţionare pentru aceste arii protejate însă
activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru a avea ca finalitate atît protecţia
lor  cît  şi  dezvoltarea  durabilă  a  comunităţilor  din  imediata  lor  vecinătate  sînt
multiple. 



       
  Pornind de la delimitarea lor în teren, strîngerea de informaţii privind punctele de
interes  turistic,  punctele  de  risc  pentru  mediu,  panouri  de  informare,  broşuri  şi
pliante de promovare şi toate culminînd cu întocmirea planurilor de management
pentru aceste rezervaţii, ca instrument activ în procesul de protecţie, conservare şi
dezvoltare a lor. 

Scopul  principal  al  asociaţiei  este  promovarea  în  rîndul  populaţiei,   în
principal a tinerilor,  a ideilor despre cunoaşterea şi protejarea mediului şi luarea
tuturor măsurilor necesare pentru a stopa distrugerea ecosistemului.
          Zonele de interes speologic a asociaţiei sînt: 
               -  din Bazinul M-ţii Metaliferi: 3110 - Masivul Bradinor - După Piatră;   
                  3111- Masivul Buceş Vulcan şi 314 - Bazinul Văii Geoagiu; 
               -  din M-ţii Trascău : 315 – Bazinul Văii Ampoiului, 320 – Sectorul Valea
                  Ampoiului –Valea Galdei, 321 - Sectorul Valea Galdei – Valea Râmeţ şi  
                  322 - Sectorul Valea Râmeţ - Valea Arieşului, 
               -  explorare în Muntele Mare şi Munţii Bihorului.



Principalele programe derulate: 
     -  ecologizarea Rîului Ampoi
     -  protejarea  narciselor  şi  mediatizarea  sărbătorii  de  la  ” Poiana  Narciselor “ 
Negrileasa 2000-2006
     -  expediţii de stabilire a potenţialului turistic al zonei Zlatna
     -  promovarea de acţiuni de refacere a zonelor degradate – “Ziua Pămîntului” 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
     - marcare traseu turistic Zlatna – Vf. Dîmbău (M-ţii Trascău – cota 1369); proiect 
finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului 
     - „Noi despre Noi”, proiect de promovare a imaginii organizaţiei
     -  Facilitarea participării tinerilor la viaţa economică
     -  Protejarea rezervaţiei Cheile Feneşului (Cheile Caprei) proiect finanţat de Ministerul 
Tineretului şi Sportului 
     - Studiu privind posibilităţile de implementare a unui management în ariile protejate 
din bazinul Văii Geoagiu, finanţare Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport
     - Participarea activă în cadrul G. E. V. A. P. (Gardieni Ecologici Voluntari din Ariile 
Protejate din Munţii Trascău)
     -  Promovarea în rîndul tinerilor a ideilor de protecţie a mediului – finanţare  Ministerul
Tineretului şi Sportului 

-   Managementul deşeurilor menajere pe Valea Vîltori – finanţare REC România
-  Managementul deşeurilor menajere pe Valea Feneşului – finanţare Fundaţia pentru

Parteneriat  Miercurea-Ciuc
     -  Implicarea tinerilor în viaţa comunităţii prin protejarea ariilor naturale – finanţare 
Direcţia de Tineret Alba
     -  Festivalul Naţional de Artă Speologică şi Film - SpeoArta 2006 Alba - Iulia, finanţat 
de Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Local Alba - Iulia

 “Dezvoltarea durabilă a comunităţii din zona ariei protejate Cheile Cibului”, proiect
finanţat  de  Fundaţia  pentru  Parteneriat  Miercurea  Ciuc;  proiectul  a  avut  ca  scop
dezvoltarea durabilă a comunităţii din zona ariei protejate Cheile Cibului prin utilizarea
eficientă a resurselor naturale, promovarea turismului, a valorilor culturale tradiţionale,
conservarea speciilor, habitatelor şi a peisajului şi a fost derulat în perioada 2005-2006

 



- Centru de tineret pentru dezvoltarea comunitară - proiect finanţat Agenţia Națională
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

- "Îmbunătăţirea procesului  de  administrare a ariilor naturale protejate", finanţat de
Administraţia Fondului pentru Mediu

- "Conservarea  biodiversităţii  din  cadrul  ariei  naturale  Poiana  cu  narcise  de  la
Negrileasa", proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

           Menţionăm  faptul că  în perioada iernii  2006-2007,  în satul Valea Mică s-a produs
dislocarea unor fragmente masive de rocă din formaţiunea “ Calcarele de Valea Mică ” la
baza cărora se află construită gospodăria fam. Clonţa Traian, nr.164  iar în vecinătate mai
există  alte 2 gospodării, fam. Stanciu şi respectiv Coacăză Toma - acestea toate se află în
pericol generat de iminenta dislocare a noi fragmente masive de rocă.

                   Situaţia fam. CLONŢA TRAIAN precum şi a gospodăriilor vecine este aceeaşi şi în
momentul  de  faţă,  dînşii  nedînd  curs  acţiunii  de  schimbare  a  domiciliului   în  urma
demersurilor repetate ale Primăriei Oraşului Zlatna prin Compartimentul Protecţie Civilă
dar regimul termic al zonei nu permite ignorarea găsirii unei soluţii, consecinţele putînd fi
dintre cele mai grave. 

                   Din demersurile efectuate forurilor competente (I.S.U.J. Alba, Inspectoratul de Stat
în  Construcţii,  S.G.A.  Alba,  Prefectura  Judeţului  Alba,  Guvernul  României,  Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi  Patrimoniu  Cultural  Naţional Alba, Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Alba) am obţinut răspunsul final conform căruia masivul calcaros este încadrat
ca  monument  al  naturii  cf.  Legii nr.  5/2000 fiind  considerată  arie  geologică  naturală
protejată  iar orice  acţiune în  perimetrul  menţionat  revine  Asociaţiei  de  Turism şi
Ecologie  “ TRASCĂU  CORP ” .

                       



7.2 reţele de utilităţi – apă, canalizare, electrice, gaze, reţele de    
                                              termoficare, telefonie fixă, telefonie mobilă,   

                                         comunicaţii radio – tv

٠ reţea  apă,  canalizare

                                                   Alimentarea cu apă potabilă a localităţii  Zlatna  se face în
sistem centralizat  şi  sistem individualizat  prin   S.C.  APA C.T.T.A.  S.A.  ALBA
SUCURSALA ALBA - IULIA, PUNCT  DE  LUCRU  ZLATNA,  Str. Piaţa Unirii,
nr.7.
           
Principala sursă de apă o constituie  prizele de apă situate pe 

 Valea Feneşului, cu un debit de 330 l/s şi o bună calitate;
 Vâltori,  cu un debit de 200 l/s şi Izvorul Ampoiului,  cu un debit de 80 l/s.

Aceste surse asigură necesarul de apă menajeră şi industrială la necesităţile
actuale şi pentru viitorul previzibil. 

Reţeaua  locală  pentru  alimentare  cu  apă  a  oraşului  Zlatna  asigură  posibilitatea
extinderii acesteia şi spre alte localităţi din zonă, putînd deveni o reţea de interes
microregional care să alimenteze principalele localităţi componente şi alte localităţi
din comuna Meteş (Presaca, Poiana Ampoiului, Meteş şi Văleni)
Totodată se fac eforturi substanţiale pentru finalizarea extinderii reţelei existente şi
în Satul Feneş – în celelalte localităţi  fiind finalizată:  (Pătrînjeni,  Galaţi  şi Valea
Mică).

                             ٠ Reţeaua de distribuire se realizează printr-o conductă magistrală
cu  Ø  315  din  care  se  alimentează  locuinţele  particulare  (locuinţele  familiale,
blocurile de locuinţe ) şi instituţiile publice. 

Cu ajutorul unor fonduri atrase în prezent se aplică un program de înlocuire a reţelei
de aducţiune de  la  Feneş, din oţel cu Dn = 600 mm, cu o alta realizată din fontă
ductilă cu Dn = 400 mm.
- lungimea  traseelor de apă potabilă               9,5   km + porţiuni nerecepţionate cf. 
                                                                                          „Inventar 2012” - tabel        
                                                                                                                       anexat
- lungimea traseelor de canalizare                   9,46 km
- lungimea traseelor de aducţiune                  32      km
- număr locuitori racordaţi  apă potabilă    2.781 + 743
- număr locuitori racordaţi canalizare        1.850
- zone din cadrul unităţii administrativ-teritoriale deservite – Oraşul Zlatna / U.A.T.
                                         În acest moment, mai sînt în desfăşurare lucrări de extindere
a reţelei de apă potabilă şi de extindere şi reabilitare a reţelei de canalizare.

                         ٠ Numărul de gospodării care beneficiază de alimentare cu apă
potabilă în sistem centralizat este de 1.320 cu 4.300 locuitori.

                             ٠ Numărul de gospodării alimentate în sistem individual este de
1.333 aferent unei populaţii de 4.971 locuitori.



Sistem de colectare și depozitare
         Apa brută este transportată prin conducte de aducţiune pînă la Staţia de tratare
a apei din Oraşul Zlatna care are o capacitate de 6.048 mc/zi, este colectată într-un
depozit  de  3  rezervoare  cu  o  capacitate  totală  de  12.500 mc,  1  rezervor  pentru
înmagazinare apă potabilă  cu capacitate  de 2.500 mc şi  2 rezervoare pentru apă
industrială fiecare cu capacitate de 5.000 mc. 

         Potabilizarea apei se face printr-o preclorinare cu hipoclorit şi trecerea acesteia
prin staţia de filtrare şi clorinare înainte de depozitare. 

Staţia de tratare a apei,  una dintre cele mai mari din judeţ,  a fost  dată în
funcţiune în  anul  1989,  cu scopul  de  a asigura  apa potabilă  atît  locuitorilor  din
Zlatna cît şi necesarul zilnic industrial de apă. 

Staţia de tratare nu funcţionează în flux continuu. 
Bazinele de stocare a apei potabile asigură o alimentare continuă a reţelelor de

distribuție 24 de ore din 24 cu o funcţionare a stației de 8 ore/zi.
    

٠reţea de alimentare cu energie termică  -   nu mai există pe teritoriul ad-tiv a       
                                                                          Oraşului Zlatna
Tipul de combustibil folosit individual: lemn de foc, gaz metan, curent electric.

٠reţea  de  distribuţie  a  energiei  electrice 
Reţeaua de iluminat public din oraşul Zlatna aparţine Primăriei oraş Zlatna şi are o 
lungime de 64,88 km. 

Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014

Stîlpi de iluminat aparţinînd
companiei/primăriei oraşului Zlatna

1622 1622 1622 1622 1622

Corpuri de iluminat 680 685 705 705 705

      Energia electrică de pe tot teritoriul administrativ este asigurată de două posturi
de alimentare situate în zona Oraşului Zlatna unul de 110 kv şi altul de 20 kv.
     În satele aparţinătoare sînt instalate un număr de 16 transformatoare care asigură
alimentarea cu energie electrică. 
-  energia electrică de pe tot teritoriul administrativ este asigurată prin intermediul a
două linii  electrice:  LEA 110 kV,  cu o  lungime de 45 km şi  LEA 20 kV,  cu  o
lungime de 135 km şi a două  posturi de transformare - alimentare, situate în zona
Oraşului Zlatna unul de 110 kV şi altul de 20 kvV, amplasate în estul oraşului, în
apropierea fostei uzine;
-  în satele componente sînt instalate un număr de 16 transformatoare care asigură
alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor . 



        Pe teritoriul administrativ Zlatna sînt racordate la sistemul de alimentare cu
energie electrică un număr de 2.963 gospodării, rămînînd un număr de 6 gospodării
foarte izolate sau care au refuzat alimentarea cu energie electrică. 
     Reţeaua de joasă tensiune este administrată de către S.C. ELECTRICA S.A. –
F.D.F.E.E. TRANSILVANIA  SUD – S.D.F.E.E. Alba.
          Condiţiile tehnice existente permit extinderea reţelei electrice existente .

În sate sînt instalate un număr de 16 transformatoare care asigură alimentarea
cu energie electrică. 
        La ora actuală sînt în curs de electrificare satele Dobrot şi Dumbravă cu un
număr total de 24 gospodării.

٠reţea de distribuţie gaze naturale
      Oraşul Zlatna este alimentat cu gaze naturale prin racordul de presiune înaltă

realizat la magistralele de gaze naturale de înaltă presiune VEST  I şi VEST  II  în
dreptul  Municipiului  Alba  -  Iulia   iar  reţeaua   de  distribuţie  a  gazelor  naturale
existentă şi recent extinsă la localităţile aflate în aval de Zlatna se găseşte într-o stare
bună, este formată dintr-o reţea de repartiţie la medie presiune, o staţie de reglare.

Traseul  acestui  racord  ce  asigură  alimentarea  cu  gaze  naturale  a  oraşului
urmăreşte cursul Rîului Ampoi fiind montat subteran cu supratraversări repetate ale
rîului. 

Staţia  de  predare  este  amplasată  între Oraşul  Zlatna  şi  localitatea  Pătrîngeni
la  Podu'  lui  Paul.
   Se impune încheierea lucrărilor de alimentare a localităţilor situate în aval (Feneş,
Galaţi,  Valea  Mică,  Pătrânjeni,  Podu' lui  Paul)  şi  extinderea  acestei  reţele  spre
localităţile situate în amonte: Pirita, Izvorul Ampoiului şi Trîmpoiele;

Noua reţea de alimentare pentru localităţile situate în amonte va fi branşată la
staţia existentă.

Lungimea totală a reţelei de gaze măsoară cca. 75.01 km şi se află într-o stare
bună de funcţionare.  La această reţea sînt branşate un număr de 1.540 gospodării,
un număr de 1.429 de gospodării nefiind branşate.

Administrarea reţelei de înaltă presiune se face de către SC TRANSGAZ SA –
Regionala Arad iar distribuţia pe teritoriul administrativ a Oraşului Zlatna de către
SC E-ON GAZ ROMANIA SA.

Principali  consumatori  sînt  blocurile  de  locuinţe  şi  gospodăriile  populaţiei,
unde gazul este utilizat pentru prepararea hranei, producerea apei calde menajere şi
a încălzirii locuinţelor în perioada rece.

Încălzire pe lemne
În  mediul   rural  se  constată  tendinţe  de  înlocuire  a  vechiului  sistem  de

încălzire cu ajutorul sobelor, cu cel pe centrale termice pe gaz. În acelaşi timp unii
locuitori  ai  zonei  preferă asigurarea agentului  termic pentru încălzire  cu ajutorul
centralelor termice alimentate cu combustibil solid (lemn, pastile compacte din praf
de lemn, rumeguş etc), fenomen ce va continua sa se extindă, în condiţiile creşterii
preţurilor la gazele naturale.



٠reţea de telecomunicaţii
   Pe teritoriul oraşului Zlatna funcţionează 1 oficiu poştal  și este conectat la

serviciile de telefonie fixă TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire
corespunzătoare  pentru  toate  zonele  din  localitate  -  VODAFONE,  ORANGE,
COSMOTE,  servicii  de  televiziune  prin  satelit,  DOLCE,  UPC,  ORANGE  și
DIGITV, televiziune prin cablu RCS&RDS; upc.

 Oraşul Zlatna dispune de internet atît la nivelul instituţiilor administrative cît
şi în şcoli iar reţeaua de internet este asigurată de TELEKOM, UPS și DIGITV -
locații cu acces la internet  („Leu' de Aur”,  „Inter Transilvania” - Zlatna). 

7.3 locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă

Pentru  asigurarea  evacuării  în  situaţii  de  urgenţă,  populaţia  Oraşului  Zlatna  se
autoevacuează  în  spaţiile  altor  gospodării  care  nu se  află  în  zonele  cu  pericol  sau  se
evacuează în spaţii care, prin construcţie oferă posibilitatea găzduirii temporare (cabanele
menţionate la pct. 6.5 - posibilităţi de agrement sau la cele particulare-funcţie de necesităţi
sau gravitatea momentului) .    

Denumirea 
unităţii 

deţinătoare
Adresa

Cazarmament
Băi 
şi 

duşuri

Tare

(nr. de paturi)

Moale
(nr. de pături /
nr. de saltele)

Internat Liceu
“Corneliu Medrea”

Zlatna, 
str.

T.Vladimirescu, 
nr. 14

104 104 3

Hotel  
“Demenic”

Zlatna, 
str.

T.Vladimirescu,
nr. 14 A

9 / duble / 
king size

18 / 18 9

Baza Sportivă 
(Stadionul) 
“Minaur” 

Zlatna 
 

Clădire
monitorizare

mediu

Zlatna
Str.

Calea Moţilor, 
nr. 23 A

7

23

7/7

23 / 23

7

20



CAPITOLUL    III

ANALIZA  RISCURILOR  GENERATOARE  DE  SITUAŢII  DE
URGENŢĂ

Secţiunea 1 – Analiza  riscurilor  naturale
1.1 Fenomene  meteorologice  periculoase
                1.1.1  inundaţii
                1.1.2  furtuni (vînt  puternic,  precipitaţii  masive,  căderi  de  grindină)

1.1.3  tornade
1.1.4  secetă
1.1.5  îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă, căderi masive de zăpadă,  
                       chiciură,  polei)

1.2  Incendii  de  pădure (incendii  la  fondul  forestier, vegetaţie  uscată, culturi  de  
                                           cereale  păioase)
1.3  Avalanşe   
               1.3.1  avalanşe  de  zăpadă

1.3.2  avalanşe  de  pietre,  grohotiş
1.4 Fenomene  distructive  de  origine  geologică
               1.4.1  cutremure
               1.4.2  alunecări  de  teren

Secţiunea a 2-a  -  Analiza riscurilor tehnologice
2.1 riscuri industriale
2.2 riscuri de transport a produselor periculoase
2.3 riscuri nucleare
2.4 muniţie rămasă neexplodată

Secţiunea a 3-a  – Analiza  riscurilor  biologice
3.1 epidemii
3.2 epizootii

Secţiunea a 4-a  – Analiza  riscurilor  de  incendiu



Secţiu  nea 1 – Analiza   riscurilor   naturale

1.1.  Fenomene   meteorologice   periculoase

1.1.1.  Inundaţii

         Inundaţiile  sînt fenomene meteorologice catastrofale produse prin acumulări de apă
care nu pot fi preluate de cursurile normale. Forţa de agresiune şi puterea de distrugere
manifestate de acestea evidenţiază două mecanisme: unda de şoc (viitură) - enormă ca
forţă şi relativ de scurtă durată care acţionează în maniera unui “berbec lichid” şi unda
rezultată prin acumulare care nu se poate scurge într-un ritm normal de-a lungul vechiului
curs de apă .
       În general, inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor instantanee care se manifestă
similar  spargerii  unui  baraj.  Astfel,  acest  tip  de  dezastru  este  precedat,  de  obicei  de
intervale mari de prevenire. În funcţie de amploarea lor, inundaţiile pot distruge imobile,
poduri şi recolte, pot ucide oameni, animale domestice şi faună. 
   Sprijinul  oferit  populaţiei  afectate  de  inundaţii  de  către  serviciile  specializate  ale
autorităţilor  şi  de  voluntari  ai  Crucii  Roşii  încă  din  primele  ore  de  la  producerea
dezastrului  are  ca  obiective  principale,  într-o  primă  fază, salvarea  vieţii  oamenilor
aflaţi  în  condiţii  de  risc  maxim  prin  acţiuni  de   evacuare  -  autoevacuare   din
zonele izolate / periculoase, acordarea primului ajutor şi a serviciilor de asistenţă de bază
şi, în măsura posibilului, salvarea bunurilor materiale ale acestora. 

    În faza următoare,  se acţionează pentru asigurarea asistenţei  victimelor  în ceea ce
priveşte accesul la apa potabilă, alimente de bază, adăpost, salubritate, îngrijiri medicale
de bază, prevenirea apariţiei şi răspîndirii epidemiilor.

    Coordonarea operaţiunilor de intervenţie pentru limitarea consecinţelor inundaţiilor
reprezintă  o  provocare  specifică  pentru  serviciile  de  urgenţă,  deoarece,  uneori  sînt
acoperite de apă arii vaste de pămînt făcînd coordonarea foarte dificilă. În aceste condiţii,
organizarea logisticii, transportului şi distribuţiei ajutoarelor este dificilă, cu atît mai mult
cu cît adesea este deteriorată şi infrastructura locală.
    Inundaţiile ce se produc instantaneu (ruperea unui baraj/dig sau ploaia torenţială cu
cantitate mare de apă pe unitatea de timp şi suprafaţă) sînt provocate de volume extreme
de apă ce apar brusc şi curg rapid, acoperind mari suprafeţe. Datorită instalării lor rapide,
inundaţiile instantanee sînt dificil de prevăzut şi le oferă oamenilor puţin timp pentru a
scăpa în  locuri  mai  înalte  şi  a  lua cu ei  apă potabilă,  alimente,  îmbrăcăminte  groasă,
mijloace de comunicare şi alte articole esenţiale pentru asigurarea supravieţuirii.
    După producerea inundaţiei  pot apărea riscurile izbucnirii  unor epidemii,  cele mai
probabile fiind bolile infecţioase cu transmitere hidrică (holera, hepatita A).
     Pe raza Oraşului Zlatna se pot produce inundaţii de mari proporţii datorită debitului
crescut a Rîului Ampoi şi a afluenţilor/torenţilor, volum rezultat în urma ploilor torenţiale
sau a ploilor de lungă durată căzute în cantităţi considerabile pe mp.

    Zonele inundabile şi  situaţia din teren aferentă fiecărei  inundaţii  fac obiectul  altor
documente care se transmit prompt I.S.U.J.Alba, Prefecturii şi Guvernului României. 



Faza  pre-dezastru   -   Ce  să  faceţi   înainte  de  inundaţie

 Inundaţiile pot să apară oricînd şi oriunde, avînd diferite nivele de risc. Inundaţiile
pot afecta pe oricine ! 

 Interesaţi-vă dacă proprietatea dvs. se află într-o zonă predispusă la inundaţii sau cu
risc  ridicat.  (Ţineţi  minte  că  şi  în  afara  zonelor  cu  risc  înalt  se  produc deseori
inundaţii);  aflaţi  care  sînt  semnalele  oficiale  de avertizare  pentru inundaţii  şi  ce
trebuie sa faceţi cînd le auziţi; de asemenea, întrebaţi cum vă puteţi proteja casa de
inundaţii. 

 Cumpăraţi  un aparat  de radio alimentat  cu baterii  şi  seturi  de baterii  de rezervă
pentru  a  putea  afla  oricînd,  chiar  şi  după  întreruperea  alimentării  cu  energie
electrică, toate notificările legate de inundaţii emise de autorităţi. 

 Afisaţi numerele de telefon ale serviciilor de urgenţă lîngă telefon. Învăţaţi copiii să
sune la 112. 

 Fiţi pregătit pentru evacuare-autoevacuare; familiarizaţi-vă cu rutele de evacuare-
autoevacuare;  planificaţi  şi  exersaţi  cu  familia  dvs.  o  rută  de  evacuare  în  caz
inundaţii. 

 Discutaţi cu familia despre inundaţii; planificaţi un loc de întîlnire pentru membri
familiei  în eventualitatea în care sînteţi  separaţi  în cazul unui dezastru şi  nu vă
puteţi întoarce acasă; stabiliţi o persoană de contact din afara localităţii la care vor
suna toţi membri familiei pentru a anunţa că sînt nevătămaţi; asiguraţi-vă că toţi
membri  familiei  cunosc  numele,  adresa  şi  numărul  de  telefon  al  persoanei  de
contact. 

 Determinaţi cum i-aţi putea ajuta pe alţi membri de familie care locuiesc separat,
dar care ar putea avea nevoie de ajutorul dvs. în cazul unei inundaţii. Determinaţi
orice nevoie specială pe care ar putea s-o aibă vecinii dvs. 

 Pregătiţi-vă să supravieţuiţi pe cont propriu pentru cel puţin trei zile; alcătuiţi un set
de provizii pentru dezastre; păstraţi şi împrospătaţi un stoc de alimente şi de apă
potabilă suplimentară. 

 Păstraţi  documentele  importante  şi  obiectele  personale  de  neînlocuit  (cum ar  fi
fotografiile) într-un loc unde nu se vor deteriora; dacă se prefigurează o inundaţie
majoră, luaţi în considerare depozitarea acestora într-un loc mai sigur decît locuinţa
dvs. 

 Invăţaţi cum să întrerupeţi utilităţile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz şi
apă, de la întrerupătoarele şi supapele principale; aflaţi cum functionează sistemul
de încălzire. 

 Evitaţi să construiţi în zone predispuse la inundaţii, exceptînd cazul în care o faceţi
pentru a va supraînălţa locuinţa şi a-i întări structura de rezistenţă. 

 Nu construiţi fără obţinerea tuturor autorizaţiilor legale. Fiecare autorizaţie are un
temei bine determinat. 

 Cumpăraţi  şi  instalaţi  pompe  de  apă,  pe  care  să  le  puteţi  alimenta  şi  de  la
generatoare de rezervă în cazul întreruperii curentului. 

 Amplasaţi centralele, boilerele şi panourile electrice la etajele superioare sau în pod
dacă există riscul să fie acoperite de ape; dacă acestea se află la parter, ar trebui să
se afle cu cel puţin 30 cm peste limita de inundaţie stabilită în proiectul imobilului,
iar pereţii sau suportul pe care sînt montate să fie din beton. 



 Angajaţi  un electrician  autorizat  care  să  mute componentele  reţelei  electrice  ale
casei  (întrerupătoare,  prize,  doze  şi  cabluri)  cu  cel  puţin  30 cm peste  limita  de
inundaţie proiectată pentru locuinţa dvs. 

 Instalaţi supape de siguranţă (anti-retur) pe conductele de canalizare pentru ca în
caz de inundaţii apa să nu poată pătrunde prin acestea în locuinţa dvs. 

 Construiţi bariere pentru a împiedica apa să ajungă în clădire. 
 Izolaţi pereţii fundaţiilor cu materiale hidroizolante pentru a preveni infiltrarea şi

erodarea structurii de rezistenţă a imobilelor prin eventuala pătrundere a apei .
 Contactaţi agenţiile locale însărcinate cu siguranţa construcţiilor şi managementul

dezastrelor pentru mai multe informaţii. 
 Întreţineţi  şanţurile  de  scurgere  din  gospodărie  şi  de  la  drumul  de  acces  în

gospodărie; nu plantaţi altceva decît iarbă, nu lăsaţi să se adune resturi vegetale sau
gunoaie.

 Ce  să  faceţi  în  timpul  unei  inundaţii

 Fiţi conştient de riscul unei inundaţii instantanee; dacă există o şansă oricît de mică
de apariţie a unei  inundaţii  instantanee,  găsiţi  modalitatea de a vă muta cît  mai
repede într-o zonă mai înaltă. 

 Ascultaţi posturile de radio sau televiziune pentru informaţii locale. 
 În cazul în care sînteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli

de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu
stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai
apropiate. 

 Memoraţi cursurile de apă, canalele de scurgere şi alte zone despre care se ştie că
pot fi inundate brusc; inundaţii instantanee pot apărea în astfel de zone chiar şi fără
semne prevestitoare tipice, cum ar fi nori de ploaie sau ploi abundente. 

 Dacă  autorităţile  locale  emit  o  alertă  la  inundaţii,  pregatiţi-vă  de  evacuare-
autoevacuare. 

 Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrînii, bolnavii şi, în primul rînd,
cei din zonele cele mai periclitate .

 Asiguraţi-vă  locuinţa;  dacă  aveţi  suficient  timp,  fixaţi  sau  mutaţi  înăuntru  toate
bunurile aflate afară; mutaţi bunurile esenţiale la etajele superioare dacă autorităţile
locale  solicită,  întrerupeţi  utilităţile  de  la  panourile  sau  valvele  principale,
deconectaţi toate aparatele electrice, nu atingeţi echipamentele electrice dacă sînteţi
ud sau dacă staţi în apă. 

 Umpleţi cu apă căzile şi chiuvetele, alte recipiente pentru cazul în care apa devine 
contaminată sau furnizarea ei se va întrerupe; înainte de a le umple, curăţaţi-le prin 
spălare cu cloramină.

 Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie. 
 La părăsirea  locuinţei,  luaţi  documentele  personale,  o  rezervă  de  alimente,  apă,

trusa  sanitară,  un  mijloc  de  iluminat,  un  aparat  de  radio  şi  pe  timp friguros  şi
îmbrăcăminte mai groasă. 

 După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, pastraţi ordinea, ocupaţi
locurile  stabilite,  protejaţi  şi  supravegheaţi  copiii,  respectaţi  măsurile  stabilite.
Ajutaţi persoanele care au nevoie de sprijin. 



 Păstraţi în permanenţă setul de provizii pentru dezastre la îndemînă. 
 Dacă vi se spune să vă evacuaţi locuinţa, conformaţi-vă imediat ! 
 Dacă  apa  începe  să  crească  în  interiorul  locuinţei  dvs.  înainte  să  vă  evacuaţi,

retrageţi-vă la etaj, în pod iar dacă este necesar chiar pe acoperiş.
 Apa  provenită  din  inundaţii  poate  fi  contaminată  cu  substanţe  chimice,  alte

substanţe  toxice  sau  cu  diverse  alte  deşeuri;  dacă  aţi  venit  în  contact  cu  apa
provenită din inundaţii, spălaţi-vă pe mîini cu săpun şi apă dezinfectată. 

 Nu va deplasaţi prin apă curgătoare; apa curgătoare de numai 15 cm adîncime vă
poate doborî de pe picioare; dacă este necesar să vă deplasaţi prin zone inundate,
faceţi-o acolo unde apa nu este în mişcare; folosiţi un băţ pentru a verifica dacă
solul din faţa dvs. este stabil, pentru a evita obstacolele. 

 Nu treceţi cu maşina prin zone inundate:
                   -  15 cm de apă ajung pînă la caroseria majorităţii autoturismelor, cauzînd 

pierderea controlului şi posibila împotmolire;
                   -  30 cm de apă sînt suficienţi pentru ca majoritatea autovehicolelor să    

plutească;
                   -  60 cm de apă vor mătura aproape orice fel de vehicol; dacă apa creşte 
                                 în jurul maşinii dvs., abandonaţi-o imediat şi mutaţi-vă într-o zonă 

mai înaltă, dacă puteţi s-o faceţi în siguranţă; atît dvs. cît şi 
vehicolul  riscaţi să fiţi luaţi rapid de ape, pe măsură ce nivelul 
inundaţiei  creşte. 

 Apa conduce curentul electric, deci staţi departe de liniile de tensiune căzute şi de
cablurile electrice! 

 Fiţi atenţi la animale - în special la cele periculoase ! Şi animalele îşi abandonează
adăposturile în cazul cînd sînt inundaţii. 

  Faza  post-dezatru         -          Ce  să  faceţi  după  inundaţie

 Evitaţi apa provenită din inundaţie; aceasta poate fi contaminată cu petrol, benzină
sau diverse deşeuri din canalizări; de asemenea, apa poate fi încărcată electric datorită
unor linii electrice subterane sau cabluri căzute la pămînt. 
 Fiţi precaut în zonele în care apele s-au retras; drumurile pot fi erodate şi pot să se
prăbuşească sub greutatea unui autovehicol. 
 Nu  vă  apropiaţi  de  cablurile  electrice  căzute  la  pămînt  şi  raportaţi-le  imediat
companiei de electricitate. 
 Nu vă apropiaţi de zonele de dezastre stabilite de autorităţi, exceptînd cazul în care
acestea solicită voluntari. 
 Întoarceţi-vă acasă doar cînd autorităţile consideră că o puteţi face în siguranţă; nu
intraţi în clădiri înconjurate de apă; fiţi extrem de precaut cînd intraţi în clădiri. Pot
exista defecte structurale ascunse, în special la fundaţii. 
 Înainte de a reveni în locuinţa dvs., inspectaţi clădirea şi asiguraţi-vă că nu există
modificări  structurale;  nu  intraţi,  dacă  există  posibilitatea  ca  imobilul  să  se
prăbuşească. 
 Cînd reveniţi  în locuinţa dvs.,  nu folosiţi  chibrituri,  brichete sau alte obiecte ce
produc o flacără deschisă, deoarece există posibilitatea să se fi strîns gaz în interior;
dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, deschideţi un geam, părăsiţi locuinţa
rapid şi sunaţi compania de gaze de la un vecin. 



 Pentru siguranţa dvs., nu reporniţi curentul înainte ca reţeaua electrică din locuinţă
să fie verificată de către un electrician autorizat. 

 Luaţi în consideraţie necesităţile de sănătate şi siguranţă ale familiei dvs.: 
- spălaţi-vă frecvent pe mîini cu săpun şi apă curată, dacă veniţi în contact cu apa

provenită din inundaţii; 
- aruncaţi mîncarea care a intrat în contact cu apa provenită din inundaţii, inclusiv

conservele; 
- fierbeţi apa de băut şi cea folosită la prepararea mîncării pînă cînd autorităţile o

declară potabilă; urmăriţi ştirile pentru a afla dacă sursa de apă a comunităţii este
sau nu contaminată; 

 - urmăriţi ştirile pentru a afla unde vă puteţi adresa pentru a fi ajutaţi să obtineţi
adăpost, îmbrăcăminte şi mîncare; 

- în caz de necesitate, apelaţi la cea mai apropiată instituţie medicală pentru a vă
asigura asistenţa de specialitate; 

          - reparaţi cît mai curînd posibil rezervoarele septice, ţevile şi conductele de apă şi
canalizare,  fîntînile,  instalaţiile  sanitare  şi  de  salubritate  stricate.  Instalaţiile
sanitare  şi  sistemele  de  canalizare  defecte  reprezintă  un  risc  serios  pentru
sănătate; 

              - asiguraţi-vă că respectaţi standardele şi reglementările locale cînd reconstruiţi;
folosiţi  materiale  şi  tehnici  de  construcţie  care  să  asigure  rezistenţa  la  apă  a
locuinţei  dvs.,  astfel  încît  aceasta  să  fie  protejată  pentru  eventualele  viitoare
inundaţii .

Dezastre colaterale ce pot fi cauzate de ploi puternice şi inundaţii:
            Alunecările de teren - reprezintă alunecarea unor straturi de pămînt aflate la
suprafaţa solului peste cele de dedesubt sau desprinderea unor bucăţi masive de sol şi
pietre. Alunecările de teren sînt provocate şi se asociază de cele mai multe ori cu alte
dezastre cum ar fi:  furtunile locale puternice şi inundaţiile provocate de rîuri,  defrişări
masive,  căderi  de  ploi  abundente,  topirea  bruscă  a  zăpezii,  eroziunea  solului  sau
cutremure, putînd de asemenea să se producă în zone aflate sub un strat gros de zăpadă.

1.1.2 - 1.1.5   Furtuni (vînt puternic, precipitaţii masive, căderi de
grindină), tornade, secetă,

îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă, căderi masive de zăpadă, chiciură,
polei)

     Aceste  fenomene  naturale  pot  provoca  evenimente  cu  urmări  tragice  asupra
localităţii. Trebuie avut în vedere faptul că majoritatea acestor fenomene prezintă o serie
de caracteristici comune, de exemplu apariţia bruscă în cele mai multe cazuri, cuprinzînd
prin efectele  lor  distructive  suprafeţe  mari  de  teren,  construcţii,  instalaţii,  colectivităţi
umane şi  de  animale,  putînd  fi  însoţite  de  numeroase  victime omeneşti  precum şi  de
însemnate pagube materiale.

          Pînă în prezent, pe teritoriul nostru administrativ nu s-au manifestat astfel de
fenomene de violenţă maximă, anotimpurile anului în special vara şi iarna înscriindu-se în
limitele de temperatură ale unei localităţi de munte, mai capricioase fiind primăverile cînd
topirea zăpezilor însoţită de ploi poate provoca inundaţii.



                                                                                   Tornada

               Tornada  este o furtună violentă caracterizată printr-o spirală, un nor în formă de
pîlnie care, deplasîndu-se cu viteză provoacă distrugeri importante. Este însoţită de tunete
şi fulgere (cîteodată este rezultatul unui uragan) şi apare atunci cînd un strat de aer rece se
suprapune peste unul cald, forţînd aerul cald să se ridice imediat. 
           Dezastrul rămas în urma unei tornade este, de fapt rezultatul vitezei ridicate a
vîntului şi a acţiunii distructive a fragmentelor împrăştiate de acesta. Anotimpul tornadelor
este în general din martie pînă în august, deşi pot apărea în orice altă perioadă a anului; au
tendinţa să se formeze după-amiaza şi seara; peste 80% din toate tipurile de tornade lovesc
între prînz şi miezul nopţii.
               Alertaţi de apropierea unei tornade, oamenii trebuie să se îndrepte rapid spre un
loc sigur, cunoscut dinainte, în propria locuinţă sau în altă parte. Deşi s-au făcut progrese
importante în domeniul previziunilor meteorologice, timpul de avertizare poate fi foarte
scurt uneori, fiind chiar imposibil de prevăzut apariţia unei tornade. Primind şi interpretînd
corect avertismentul dat de autorităţi, oamenii îşi pot salva viaţa, adăpostindu-se într-un
loc cît mai sigur. 
             Deşi în România fenomenul tornadelor cu tot cortegiul lor devastator este mai
puţin frecvent, în ultimii ani în partea de sud a ţării au fost consemnate tornade care au
produs  multă  suferinţă  şi  pagube  importante.  De  aceea,  este  bine  să  se  difuzeze
următoarele informaţii utile.

 
Faza  pre-dezastru  -  Ce  să  faceţi  înaintea  unei  tornade

 Planificarea unui traseu de evacuare: contactarea inspectoratului local pentru situaţii
de urgenţă şi  solicitarea unui plan de pregătire în caz de uragane;  acest  plan ar
trebui  să  includă  informaţii  privind  cele  mai  sigure  trasee  de  evacuare  şi
adăposturile colective apropiate. 

 Pregătiţi din timp provizii pentru cazuri de dezastre: 
              - lanterne şi baterii de rezervă; 
              - aparate de radio şi baterii de rezervă; 
              - trusa de prim ajutor; 
              - medicamente importante; 
              - bani lichizi şi cărţi de credit; 
              - încălţăminte rezistentă .
 Creaţi condiţii speciale pentru animalele de casă. 
 Din motive de salubritate şi din cauza spaţiului redus în adăposturile de urgenţă este

posibil  să  nu  se  permită  accesul  animalelor  de  casă;  contactaţi  comitetul  local
pentru situaţii de urgenţă pentru informaţii privitoare la adăpostirea acestora . 

 Asiguraţi-vă că toţi membri familiei ştiu cum să procedeze în caz de tornadă .
 Arătaţi-le membrilor familiei cum şi cînd să oprească gazul, curentul electric şi apa.
 Învăţaţi-vă  copiii cum şi cînd să sune la  112,  la  Poliţia  Oraşului  Zlatna,  tel.

0258 – 85.62.07 şi  ce post de radio să asculte pentru a cunoaşte informaţiile de
urgenţă . 



 Informaţi-i  cu  privire  la  locul  cel  mai  sigur  din  gospodărie  unde  trebuie  să  se
refugieze pînă la trecerea uraganului . 

 Alcătuiţi un plan pentru păstrarea legăturii în caz de urgenţă; în unele cazuri, în
timpul dezastrelor,  membri  familiei  pot  fi  separaţi  unii  de ceilalţi  (de regulă,  se
întîmplă în timpul zilei cînd adulţii se află la locul de muncă şi copiii sînt la şcoală);
pentru aceste situaţii se recomandă alcătuirea unui plan de regăsire . 

 Protejaţi-vă  ferestrele  -  obloanele  permanente sînt  cele  mai  bune în  astfel  de
situaţii; cei care nu dispun de obloane pot să utilizeze scînduri din lemn cu care să
acopere ferestrele; este suficient ca acestea să aibă o grosime de ½ cm şi să fie tăiate
după  dimensiunile  fiecărei  ferestre;  pregătiţi  scîndurile  cu  mult  timp  înaintea
dezastrului, practicînd găurile pentru şuruburi, la o distanţă de 18 cm. 

 Tăiaţi crengile uscate sau slăbite de pe copaci .

Ce  să  faceţi  în  timpul  unei  tornade

 Ascultaţi în mod constant ştirile emise de posturile de radio şi de televiziune . 
 Evitaţi lifturile .
 Dacă vă aflaţi în casă : 

          - staţi înăuntru, departe de ferestre şi de uşile din sticlă ; 
- procuraţi-vă cîteva lanterne cu baterii de rezervă; evitaţi să   
  aprindeţi  lumînări sau lămpi cu petrol; 
- dacă tensiunea curentului electric scade, închideţi majoritatea   
  aparatelor electrice pentru a economisi cît mai multă energie   
  utilă pentru ceea ce e absolut  necesar. 

 Dacă autorităţile anunţă ordinul de evacuare: 
-    plecaţi cît mai curînd posibil; evitaţi drumurile inundate şi aveţi grijă la   
     podurile afectate de ape; 
-    asiguraţi-vă casa deconectînd aparatele electronice şi electrocasnice şi   
     întrerupînd curentul electric şi apa curentă direct de la surse; 

          -    anunţaţi pe cineva din afara ariei afectate încotro vă îndreptaţi; 
-    dacă timpul vă permite şi locuiţi într-o zonă ce prezintă un risc ridicat de  
     inundaţii, mutaţi mobila la un nivel cît mai înalt; 
-    luaţi în adăpostul în care vă refugiaţi truse de prim ajutor, haine călduroase,   
     pături din lînă şi saci de dormit; 

          -    încuiaţi casa şi îndepărtaţi-vă de aceasta. 

Faza post-dezastru  -  Ce să faceţi după o tornadă

 Urmăriţi ştirile emise de postul de radio local privitoare la pagubele produse . 
 Ajutaţi persoanele rănite sau prinse printre dărîmături.
 Acordaţi primul ajutor pe măsură ce înaintaţi. 
 Nu mutaţi persoane grav rănite decît dacă există pericolul iminent de a li se agrava

starea de sănătate în locul respectiv; sunaţi cît mai repede pentru a primi ajutor de la
serviciul de ambulanţă. 

 Întoarceţi-vă acasă numai după ce autorităţile anunţă că locul este sigur. 
 Evitaţi liniile electrice căzute la pămînt şi anunţaţi imediat compania care se ocupă

cu furnizarea energiei electrice, poliţia sau pompierii. 



 Intraţi în casă cu prudenţă; fiţi atenţi la şerpi, insecte sau animale aduse de valul de
apă sau aer sau care şi-au găsit acolo refugiul; deschideţi ferestrele şi uşile pentru a
se aerisi şi usca. 

 Folosiţi telefonul doar pentru apeluri urgente. 
 Inspecţia utilităţilor dintr-o casă afectată: 

-   verificaţi scurgerile de gaze: dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un zgomot
specific, deschideţi ferestrele şi părăsiţi casa; întrerupeţi alimentarea cu gaz
din afara casei şi, dacă aveţi posibilitatea, anunţaţi compania care furnizează
aceste  servicii  printr-un  telefon  dat  de  la  vecini;  dacă  întrerupeţi  gazul
pentru un motiv anume, acesta trebuie deschis de către un profesionist. 

-   analizaţi reţeaua de electricitate  şi dacă vedeţi scîntei sau fire arse şi rupte
sau  dacă  simţiţi  mirosul  a  ceva  încins,  întrerupeţi  curentul  electric  de  la
panoul principal; dacă trebuie să călcaţi prin apă pentru a ajunge la acesta,
cereţi mai întîi sfatul unui electrician. 

-   verificaţi  scurgerile  posibile  din  reţeaua  de  apă  şi  dacă  suspectaţi  vreo
deteriorare a reţelei, evitaţi să folosiţi toaletele şi chemaţi un instalator; dacă
sînt afectate conductele de apă, contactaţi compania responsabilă şi evitaţi să
beţi apa de la robinet; puteţi obţine apă potabilă şi topind cuburi de gheaţă
din congelator . 

Înzăpeziri
                Înzăpezirile  reprezintă un fenomen sezonier cu caractertistici speciale, în
măsură să producă urmări catastrofale fiind condiţionat de anotimpul favorabil producerii
lor;  nu  este  exclusă  ca  manifestare  anormală,  care  poate  apare  în  anumite  condiţii
meteorologice în perioade ale anului care nu sînt specifice manifestărilor respective .

 Informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice, folosind radioul şi 
televizorul. 

 Fiţi pregătiţi pentru a rezista acasă: 
- staţi în casă;
- închideţi uşile şi ferestrele camerelor pe care nu le folosiţi;
- puneţi prosoape pentru a izola sub uşi;
- trageţi draperiile noaptea;
- pregătiţi rezerva de alimente, apa şi combustibil şi asiguraţi-vă mijloace    
  diferite pentru încălzit şi preparat hrana;
- pregătiţi mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică;
- păstraţi la îndemînă uneltele pentru degajarea zăpezii;
- lanterne şi baterii de rezervă, radio cu baterii;
- provizii de apă şi mîncare: de exemplu, mîncare cu valoare energetică mare precum 
fructe uscate, alune, alimente care nu necesită refrigerare sau preparare termică;

 Evitaţi orice fel de călătorie dacă nu este neapărat necesară; 
 Dacă totuşi este necesar să plecaţi, acordaţi atenţie următoarelor reguli: 

- călătoriţi numai ziua, folosiţi şoselele principale şi dacă este posibil luaţi încă o persoană 
cu dumneavoastră;
-  nu  lăsaţi  rezervorul  să  se  golească  mai  mult  de  jumătate; de  fiecare dată cînd aveţi
ocazia, faceţi plinul;
-  informaţi-vă  asupra  stării  drumurilor  pe  care  planificaţi  să  mergeţi;  gîndiţi-vă 
dinainte  la  o  rută  ocolitoare  în  cazul  blocării  unor  drumuri naţionale sau locale; dacă 
trebuie să călătoriţi pe timp de viscol folosiţi transportul public, de preferinţă trenul; 



-  îmbrăcaţi-vă cu haine călduroase; 
-  pregătiţi  în  maşină  provizii  de  apă  şi  mîncare;  este  bine  să  aveţi la dumneavoastră
ciocolată, batoane energizante şi cîteva sticle cu apă;
-  pregătiţi-vă lanţuri pentru zonele periculoase; 
-  verificaţi  : bateria, dezaburirea geamurilor, lichidul de parbriz, sistemul de aprindere, 
termostatul, farurile, frînele, aeroterma, nivelul de ulei ale autovehicolului la un service 
auto .

    În cazul în care viscolul v-a blocat pe drum, în maşină, departe de ajutor:
 - rămîneţi în maşină;
 - nu părăsiţi maşina decît dacă vedeţi la mai puţin de 80 m distanţă de locul    

              unde vă aflaţi, că sînt persoane care vă pot ajuta;
 - agăţaţi o bucată de material textil viu colorată de antena radio – ca un steag   

              şi ridicaţi-o cît se poate de sus, cît mai vizibil;
           - ocazional porniţi motorul pentru a vă încălzi; porniţi motorul 10 minute / oră   
              avînd aeroterma pornită;

 - de asemenea, porniţi farurile şi avariile atunci cînd motorul este pornit;
 - acordaţi atenţie pericolului de otrăvire cu monoxid de carbon; menţineţi    

                 ţeava de eşapament curată pentru a nu fi obturată cu zăpadă; din cînd în cînd 
deschideţi puţin geamul pentru a aerisi; urmăriţi apariţia unor semne de 
degerare sau hipotermie; faceţi exerciţii uşoare pentru a vă păstra o bună 
circulaţie sanguină;  bateţi din palme şi mişcaţi mîinile şi picioarele din cînd în
cînd; încercaţi să nu staţi în aceeaşi poziţie prea mult timp; dacă sînt mai multe
persoane în maşină, dormiţi cu rîndul; pentru a vă încălzi, staţi unul în braţele 
celuilalt; îmbrăcaţi-vă călduros şi folosiţi ziarele vechi, hărţile sau husele de 
pe scaune pentru a izola maşina;

              - evitaţi epuizarea fizică; vremea rece oboseşte inima; eforturi cum ar fi cel 
pentru curăţarea zăpezii sau împingerea maşinii pot duce la atac de cord sau 
agravarea unor probleme cardiace existente; beţi apă suficientă pentru a nu vă 
deshidrata; nu ieşiţi afară în vînt; un vînt puternic combinat cu o temperatură 
apropiată de 0 grade poate avea acelaşi efect cu o atmosferă liniştită dar mai 
rece cu 20 de grade .

1.2   Incendii de pădure (incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată,
culturi de cereale păioase)

    Incendiul este un fenomen care scapă de sub control omului, atît ca durată cît şi
ca întindere.  

   Incendiile  de  pădure - atunci cînd  este  distrusă  suprafaţa minimă  de  un
hectar şi  cel puţin  o  parte  a  zonelor superioare  ale  vegetaţiei pitice, arbuştilor sau
arborilor.  Perioada anului cea  mai  propice  incendiilor  de  pădure  este  vara. Seceta,
slabul conţinut  de  apă  al solului şi  turiştii  care  nu  respectă  măsurile  de  prevenire a
incendiilor în pădure  pot  să  favorizeze producerea incendiilor. 



Diferenţiem mai multe tipuri de incendii de pădure, după cum urmează: 
-  incendiu de sol - atunci cînd arde materia organică conţinută de litieră, humus

sau turbă;
-  incendii de suprafaţă - atunci cînd ard straturile joase ale vegetaţiei, adică partea

superioară a litierei,  iarba şi partea lemnoasă de talie joasă;
-  incendii  de  coronament -  atunci  cînd  arde   partea  superioară  a   arborilor  şi

formează o  coroană de incendiu; ele eliberează în general mari  cantităţi de căldură,  iar
viteza de  propagare este foarte ridicată; aceste incendii sînt cu atît mai dificil de stins cu
cît vîntul este mai puternic iar combustibilul mai uscat.
           

           Influenţa factorilor naturali la declanşarea incendiilor de pădure se caracterizează
prin condiţiile meteorologice şi caracteristicile vegetaţiei care contribuie  la  propagarea
incendiilor .

  Perioadele de secetă  şi  vîntul  puternic  sînt  favorabile izbucnirii incendiilor.
Vîntul  accelereazã  uscarea  solului  şi  vegetaţiei  şi  creşte  riscurile  de  propagare  a
incendiilor la mare distanţă. 

  De asemenea, fulgerele sînt deseori la originea  începuturilor de incendiu, mai ales
în masivele muntoase şi pe timpul perioadelor celor mai calde ale anului.

 
         O altă cauză ce poate duce la declanşarea incendiilor de pădure o constituie oamenii,
care prin acţiunile lor lipsite de atenţia şi  grija cuvenite unor astfel de împrejurări pot
determina multe incendii de pădure. 

          Incendiile provocate de om apar din cauza nerespectării regulilor de  prevenire  a
incendiilor  în  timpul  activităţilor  de  agrement  (fumat,  jocul  copiilor  cu  focul,  picnic,
colectare plante şi fructe), agricole şi forestiere ori ca urmare a acţiunilor intenţionate – în
sensul distrugerii.

         Suprafeţele  agricole  ocupă    8.220 ha, din care: 
                                                                          teren  arabil         -      878  ha
                                                                          păşuni                  -   2.726  ha
                                                                          fîneţe                    -  4.610  ha
                                                                          livezi                    -          6 ha
     
              Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră  ocupă  15.194 ha. 
            
            Pînă în acest moment ne-am confruntat cu incendii de pădure de mică amploare,
dar este posibil ca în viitor, datorită apropierii tot mai mult a zonelor de locuinţe de liziera
pădurii şi  a frecventării acestor locuri de către un număr tot mai mare de turişti să ne
confruntăm cu incendii de pădure de mari proporţii.

  Astăzi  cea  mai  mare  parte  din  fondul  forestier  a  fost  restituit  potrivit  legii.
Principalii beneficiari  ai  acestei  restituiri  au  fost  composesoratele  locale,  primăria  şi
persoanele fizice. 



Astăzi pe teritoriul administrativ a localităţii Zlatna principalii deţinători de păduri
este ROMSILVA prin cele două Ocoale Silvice:

Ocolul silvic Alba - Iulia, care gestionează pădurile ROMSILVA, situate în stînga
Ampoiului,

Ocolul silvic Valea Ampoiului  care gestionează pădurile ROMSILVA, situate în
dreapta Rîului Ampoi:

         - Composesoratul Ampelum Zlatna, deţine cca. 3.010 ha pădure,
         - Composesoratul Piatra Capri – Feneş, deţine 1.119 ha pădure,
         - Composesoratul Negraia – Pătrînjeni, deţine 603 ha pădure şi 123 ha păşuni,
         - Consiliul  local  Zlatna  cu  622 ha pădure.
         - Persoane fizice.

          În  zona noastră  de responsabilitate  s-au produs astfel  de  incendii  şi  numai
intervenţia promptă a personalului cu atribuţii din cadrul Primăriei Oraşului Zlatna, a unor
grupe de voluntari precum şi a structurilor specializate judeţene au făcut ca amploarea
distrugerilor să nu ajungă la valori mari.

          Datorită condiţiilor climaterice favorizante producerii de incendii la păşuni şi
păduri, imobile atît în Oraşul Zlatna cît şi în toate satele aparţinătoare, pentru prevenirea
apariţiei unor astfel de fenomene, un accent deosebit trebuie pus pe instruirea populaţiei
privind respectarea normelor P.S.I. în gospodăriile propri, anexele gospodăreşti, magaziile
de furaje; este  imperios  necesară organizarea de întîlniri prin compartimentul agricol,
prin instituţiile de cult cu concursul nemijlocit al preoţilor şi personalului auxiliar - după
terminarea slujbelor religioase, precum şi prin afişaje în locuri cu concentrare de populaţie

1.3  Avalanşe

1.3.1  avalanşe  de  zăpadă
                Nu s-au înregistrat pînă la această dată, formele de relief din zonă neprezentînd
condiţii favorizante producerii acestor fenomene .

       1.3.2.    avalanşe  de  pietre,  grohotiş
         Asupra acestui aspect putem face următorul comentariu: sub acţiunea factorilor
exogeni  depozitele  deluviale  mai  vechi  au  fost  erodate  iar  materialul  rezultat  a  fost
transportat de văile torenţiale şi depus pe pante sub formă de sedimente fine (argiloase-
prăfoase) mai groase în zonele cu culmi domoale şi subţiri pe versanţii abrupţi. 
           Grosimea acestor depozite variază între (0,5  7,00) m. Aceste depozite, în timpul
ploilor torenţiale, pot suferi solifluxiuni - spălări de sol vegetal înregistrate pe versanţii
golaşi,  lipsiţi  de vegetaţie  care,  în  momentul  antrenării  unor  cantităţi  considerabile  de
material fin şi/sau grosier pot căpăta aspectul şi puterea unor avalanşe de pietre şi grohotiş
– fenomen care în ultimii ani s-a produs pe mai multe porţiuni de-a lungul DN 74 care
traversează  Oraşul  Zlatna,  unele  care  se  află  pe malul  albiei  Rîului  Ampoi,  altele  ale
pîrîiaşelor afluente care subtraversează drumul.
        În  toate  cazurile amintite,  S.D.N. -  Punct  de Lucru Zlatna a acţionat  pentru
deblocare sau umplere mal în sensul redării circulaţiei naţionale prin Oraşul  Zlatna – şeful
Punctului de Lucru Zlatna, dl. NISTOR IOSIF (0745-124730), d-na ROMAN  ELENA
(0745  –  91.46.12)  continuînd  această  activitate ca  nou  membru  în  C.L.S.U.  -  după
pensionarea fostului şef, în aceeaşi calitate (ca şef al P.L.) şi  cu aceeaşi solicitudine şi
profesionalism. 



1.3 Fenomene  distructive  de  origine  geologică

1.4.1  cutremure
                         Cutremurul  este reprezentat de o neaşteptată vibraţie a pămîntului cauzată de 

separarea şi deplasarea plăcilor tectonice sub suprafaţa pămîntului.
                         Cutremurele pot avea ca efect, în funcţie de intensitate:

-  prăbuşirea clădirilor şi a podurilor; 
-  întreruperea liniilor de telecomunicaţii şi de electricitate; 
-  incendii, explozii şi alunecări de teren. 

                         Cutremurele mai pot cauza, de asemenea, modificări ale mediului şi imense
valuri în oceane, aşa-numitele  tsunami,  care străbat distanţe mari în apă pînă cînd lovesc
şi  devastează  regiunile  de  coastă  întîlnite  în  cale.  Deşi  ştiinţa  este  preocupată  în
permanenţă de perfecţionarea mijloacelor de predictibilitate a seismelor, în prezent acest
fenomen poate fi anunţat prin intermediul unei aparaturi sofisticate, cu doar cîteva zeci de
secunde înainte de a se produce.

Caracteristicile principale ale cutremurelor:
 Replică  - este un cutremur de intensitate mai mică sau similară care urmează 
principalului cutremur; 

 Falie – fractura plană sau uşor curbă a scoarţei terestre de-a lungul căreia se produc 
deplasări; în timpul unui cutremur plăcile se pot mişca de la cîţiva centimetri pînă la un 
metru; 

 Epicentru - zona de pe suprafaţa pămîntului aflată deasupra punctului unde a luat
naştere cutremurul; 

 Focar  (sinonim  cu  hipocentrul) -  punct  teoretic  din  interiorul  pămîntului  de
declanşare a unui cutremur tectonic;

 Unde seismice - vibraţii care se propagă spre exterior dinspre locul de producere a
cutremurelor cu viteze de cîteva mile pe secundă; aceste vibraţii pot zgudui unele clădiri
aşa de brusc şi puternic, încît acestea se pot prăbuşi;

 Intensitate seismică – cuantificarea consecinţelor unui cutremur pe o scară specifică
de 12 grade, plecînd de la efectele avute asupra populaţiei, a construcţiilor şi a mediului
natural;

 Adîncimea focarului (hipocentrul) – distanţa pe verticală dintre epicentru şi focar;   
 Magnitudinea - indică energia eliberată în urma cutremurului; această energie poate
fi  măsurată cu ajutorul aparaturii speciale şi  este redată în mod grafic prin marcaje pe
scara Richter. Magnitudinea 7 pe scara Richter indică un cutremur puternic. Fiecare număr
întreg  de  pe  scară  reprezintă  o  creştere  de  30 de  ori  a  energiei  eliberate.  Aşadar,  un
cutremur  care  are  o  magnitudine  6 este  de  30  de  ori  mai  puternic  decît  unul  cu
magnitudinea 5.
              În Oraşul Zlatna şi în zona noastră de responsabilitate nu s-au resimţit astfel de
fenomene geologice cu excepţia celui din 1977. De asemenea, la nivelul Oraşului Zlatna
nu există o Comisie de Expertizare a Riscului Seismic şi, în consecinţă nu cunoaştem
gradul de rezistenţă sau risc al clădirilor, edificiilor sau diverselor tipuri de construcţii .



Faza  pre-dezastru  -  Ce  să  faceţi  înaintea  unui  cutremur

          Următoarele informaţii se referă la măsurile de pregătire şi de siguranţă care
trebuie luate de către populaţia care trăieşte în zonele cu risc seismic, pentru limitarea
consecinţelor negative ale unui cutremur. 

          Urmăriţi şi remediaţi acele lucruri care ar putea deveni periculoase în timpul
unui cutremur: 
 Reparaţi instalaţiile electrice defecte, instalaţiile cu gaz care prezintă scurgeri. 
Plasaţi obiectele voluminoase sau grele cît mai aproape de podea, pe rafturi inferioare sau

chiar fixate pe perete. 
Depozitaţi obiectele din sticlă sau alte materiale care se pot sparge uşor, în dulapuri fixate

pe perete . 
 Montaţi instalaţii de iluminat fixate bine pe perete. 
Verificaţi şi, dacă este cazul, reparaţi spărturile din tencuiala tavanului şi a fundaţiei; în

cazul apariţiei unor probleme legate de structura clădirii se recomandă să apelaţi la
experţi. 

▪    Utilizaţi garnituri flexibile pentru ţevi spre a le oferi o anumită flexibilitate pentru a    
     evita astfel eventualele scurgeri de gaze sau de apă; garniturile flexibile sînt mai    
     rezistente  la rupturi. 
▪    Aflaţi de unde şi cum se întrerupe curentul electric, gazul sau apa de la principalele   
      întrerupătoare şi robinete. 
 Estimaţi care sînt punctele slabe ale clădirii şi alegeţi refugii mai sigure: 
- stabiliţi care sînt locurile mai sigure în fiecare cameră - sub o masă rezistentă sau lîngă o
grindă, tocuri de uşi solide; 
- identificaţi zonele periculoase din fiecare cameră  - lîngă ferestre, care se pot sparge,
biblioteci sau piese de mobilier masive, dispuse pe verticală care pot cădea sau sub tavane
care se pot prăbuşi. 
▪  Verificaţi actele privitoare la asigurarea clădirii; unele pagube pot fi acoperite chiar şi     
    fără o asigurare specială pentru cutremure; protejaţi actele importante din clădire. 
▪ Pregătiţi-vă pentru a supravieţui singur pentru cel puţin o perioadă de 3 zile; păstraţi un
  stoc suplimentar de apă şi alimente.

Ce  să  faceţi  în  timpul  unui  cutremur

               Nu părăsiţi locuinţa. 
               Puteţi fi surprinşi într-un loc (hol, scară) unde vă puteţi accidenta. 
               Staţi înăuntru pînă cînd mişcarea se opreşte şi puteţi ieşi în siguranţă  afară.   
               Multe răniri din timpul unui cutremur se întîmplă cînd oamenii sînt loviţi de 

obiectele care cad în momentul în care doresc să intre sau să iasă din clădiri. 
 Încetaţi  lucrul,  adăpostiţi-vă  şi  aşteptaţi;  limitaţi-vă  deplasările  în  timpul  unui
cutremur la cîţiva paşi, pînă la un loc sigur. 
 Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri, adăpostiţi-vă sub o masă rezistentă sau staţi
aproape de un perete interior; staţi departe de ferestre, uşi sau pereţi, orice obiecte care
ar putea cădea.
 Dacă în apropiere nu se află nici o masă sau un birou, acoperiţi-vă faţa şi capul cu
mîinile încrucişate şi aşezaţi-vă într-un colţ mai ferit al încăperii. 
 Dacă nu vă aflaţi într-o clădire, rămîneţi afară; îndepărtaţi-vă de clădiri, semafoare
şi de firele electrice . Nu alergaţi ! 



 Pe timpul mişcării seismice mijloacele de transport se opresc. Nu le părăsiţi ! 
 Dacă locuiţi într-un bloc sau în orice altă clădire cu multe nivele luaţi în considerare
următoarele: 

-  deconectaţi de la curent aparatele electrocasnice, stingeţi aragazul; 
-  adăpostiţi-vă sub o masă şi staţi departe de ferestre şi pereţii exteriori; 
-  staţi în interiorul clădirii; 
-  nu folosiţi lifturile şi nici scările pînă nu se potoleşte cutremurul. 

 Dacă vă aflaţi într-o încăpere publică aglomerată: 
-  rămîneţi unde vă aflaţi; nu intraţi în panică; nu vă înghesuiţi la ieşire; 
- luaţi ceva cu care să vă acoperiţi capul şi faţa de posibilele bucăţi de geamuri

sparte. 
 Dacă simţiţi cutremurul aflîndu-vă într-un vehicol în mişcare – pe care îl conduceţi,
opriţi-l cît de repede puteţi şi în condiţii de siguranţă şi rămîneţi în interior; evitaţi
staţionarea în apropierea clădirilor,  a copacilor,  a pasajelor superioare sau a firelor
electrice;  apoi,  acţionaţi  în  mod  prudent,  ţinînd  cont  de  posibila  deteriorare  a
drumurilor şi a podurilor. 
 Dacă aţi ajuns blocat sub dărîmături: 

- nu aprindeţi nici un chibrit sau ceva asemănător; 
- nu vă mişcaţi dintr-un loc în altul şi nu faceţi gălăgie; 
- acoperiţi-vă gura cu o batistă sau o haină;
- loviţi  ritmic o ţeavă pentru a fi  localizat de către persoanele care participă la
operaţiunile de salvare; folosiţi un fluier dacă îl aveţi la îndemînă; strigaţi numai
dacă este absolut necesar - în urma strigătului puteţi inhala cantităţi periculoase de
praf.

Faza  post - dezastru  -  Ce  să  faceţi  după  un  cutremur
 Nu părăsiţi imediat locuinţa ! Asiguraţi-vă că o puteţi face fără să vă accidentaţi ! 
Fiţi pregătit pentru eventualele replici ale cutremurului; aceste cutremure secundare
sînt de obicei mai puţin violente decît primul, dar pot fi suficient de puternice pentru a
produce noi pagube structurilor afectate. 
 Verificaţi  dacă  sînteţi  rănit  şi  acordaţi-vă  primul  ajutor,  dacă  este  posibil  cu
mijloacele disponibile; faceţi acelaşi lucru pentru persoanele alături de care sînteţi; nu
încercaţi să-i mişcaţi pe cei grav răniţi decît dacă trebuie scoşi dintr-o zonă periculoasă
în care le este ameninţată viaţa sau starea li se agravează rapid; dacă trebuie să mişcaţi
o persoană inconştientă, mai întîi imobilizaţi-i gîtul şi spatele; încercaţi să comunicaţi
cu salvatorii prin mijloacele care vă stau la dispoziţie.
 Verificaţi  dacă  nu  sînt  scurgeri  de  gaze  sau  apă,  dacă  alimentarea  cu  energie
electrică a fost întreruptă. 
 Folosiţi lanterne cu baterii în cazul întreruperii curentului electric; nu utilizaţi  în
interiorul clădirilor, după un cutremur lumînări, chibrituri sau alte surse de lumină cu
flacără deschisă pentru a evita posibilele explozii şi incendii cauzate de scurgerile de
gaze sau de răspîndirea de vapori ai unor substanţe inflamabile. 
 Protejati-vă tălpile în zonele acoperite de praf, moloz sau geamuri sparte. 
 Participaţi  (dacă  vi  se  solicită  şi  sînteţi  apţi)  la  acţiunile  de  înlăturare  a
dărîmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor. 
 Evitaţi, pe cît posibil, circulaţia în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru
a vedea care  este  starea lor  pentru a  nu aglomera/bloca mijloacele  de transport  şi
arterele de circulaţie. 



1.4.2.    alunecări  de  teren
                                     Alunecările  de  teren  se pot produce pretutindeni atunci cînd mase de

piatră, pămînt sau noroi se deplasează în jos, pe o pantă.

                                    Alunecările  de  teren  pot antrena mase mici sau mari de pămînt şi roci
şi  se  pot  deplasa cu viteze diferite.  Sînt  declanşate  de furtuni,  ploi  abundente,  topirea
zăpezii, defrişări, cutremure, erupţii vulcanice, incendii sau prin modificări ale terenului
produse prin acţiunile oamenilor. 

                 În zona noastră, acest fenomen este atît stabilizat (de-a lungul malurilor Văii Morilor
şi  pe  versantul  nordic,  la  ieşirea  dinspre  Zlatna  spre  Abrud )  cît  şi  activ  pe  anumite
porţiuni (mai ales la vest  de zona Valea lui  Paul,  dar  şi  în sate ca Trîmpoiele,  Izvoru
Ampoiului, Dealu Roatei, Suseni-Muncii, varianta de ocolire a Oraşului ) . 

           Măsurile întreprinse pînă la acestă dată de membri C.L.S.U. cu responsabilităţi în
domeniu precum şi lucrările de regularizare începute la albia Rîului Ampoi şi a afluenţilor
săi concură la menţinerea sub control atît cît este posibil a acestui fenomen distructiv.

                Alunecările de noroi  sînt rîuri de piatră, pămînt şi alte materiale saturate cu apă. Ele
iau naştere cînd apa se acumulează rapid în sol, în timpul ploilor torenţiale sau în urma
topirii bruşte a zăpezii, transformînd pămîntul într-un torent de noroi şi  alte materiale.
Acestea  se  pot  deplasa  rapid  în  josul  pantei  sau  prin  canale  şi  pot  lovi  la  viteze  de
avalanşă,  fără  avertisment  sau  cu  un  preaviz  foarte  scurt.  Pot  să  se  deplaseze  cîţiva
kilometri de la sursă, crescînd în mărime, antrenînd copaci, bucăţi mari de piatră, maşini şi
alte materiale aflate în cale.  

               În  zona  noastră  s-au  produs şi astfel de  fenomene dar de  intensitate şi  amploare
mai reduse (Podu lui Paul la DN 74, Izvoru Ampoiului, Feneş, Galaţi, Zlatna -Vîltori,
str. Valea Mică, str. Muncii, pe DN 74 care traverseză Oraşul, precum şi pe varianta de
ocolire a Oraşului)

Faza  pre-dezastru  -  Ce să faceţi  înaintea unei alunecări de teren

 Contactaţi autorităţile locale şi inspectoratul local pentru situaţii de urgenţă pentru
informaţii asupra riscurilor locale legate de alunecările de teren . 

 Faceţi o evaluare a terenului pe care intenţionaţi să construiţi sau pe care se află
proprietatea dvs.:

- experţi în geologie, urbanistică sau resurse naturale pot avea anumite informaţii
privind zonele vulnerabile la alunecări de teren; consultaţi un expert în domeniu
pentru sfaturi şi măsuri corective pe care le puteţi lua pentru a vă proteja terenul
împotriva alunecărilor de teren. 

 Minimalizaţi riscurile casnice instalînd garnituri flexibile conductelor pentru a evita
scurgerile  de  apă  sau  de  gaz;  garniturile  flexibile  sînt  mai  rezistente  la  rupere;
garniturile de gaze trebuie instalate exclusiv de către lucrătorii companiei de gaze
sau de profesioniştii autorizaţi . 



 Familiarizati-vă cu împrejurimile: 
-   micile schimbări în peisajul local vă pot alerta asupra unei potenţiale      
    ameninţări  viitoare  mai mari;
-   observaţi modul de drenare a apei de ploaie în pante şi în special în locurile în   
    care aceasta se adună;
-   observaţi orice semn de mişcare a terenului, precum mici alunecări, curgeri sau   
    copaci aflaţi pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale căror trunchiuri  
    se înclină progresiv.

 Observaţi  împrejurimile  înainte  şi  în  timpul  furtunilor  puternice,  care  pot  mări
pericolul unei alunecări de teren. 

 Invăţaţi să recunoaşteţi semnele care anunţă iminente alunecări de teren: 
 -  uşile şi ferestrele casei se blochează pentru prima dată; 

      -  apar noi fisuri în tencuială, ţigle, cărămizi şi fundaţii; 
           -  pereţii exteriori şi scările se departează de clădire; 
           -  apar fisuri care se măresc lent pe sol sau pe zone pavate, precum străzi şi alei; 
           -  apar defecţiuni la utilităţile subterane; 
           -  apar umflături de pămînt la baza unei pante; 
           -  apa ţîşneşte la suprafaţă în locuri noi; 

 -  gardurile, zidurile de susţinere, stîlpii sau copacii se înclină sau sînt uşor de   
    mişcat; 
 -  pămîntul alunecă în jos într-o anumită direcţie şi se poate deplasa în acea  
    direcţie chiar sub picioarele dvs.

 Urmăriţi la radio sau TV buletinele meteo şi avertismentele care anunţă precipitaţii
abundente sau extinse pe perioade de mai multe zile. 

 Fiţi pregătit de evacuare, asigurîndu-vă din timp un loc de refugiu. 
 Evacuaţi locuinţa dacă autorităţile locale vă impun sau dacă consideraţi necesar. 
 Dacă rămîneţi acasă, construiţi-vă un adăpost în cea mai sigură parte a gospodăriei

iar în timpul alunecării de teren evitaţi să staţi în calea acesteia. 
 Fiţi în alertă cînd rafale scurte şi intense de ploaie urmează după ploi masive sau

vreme umedă, deoarece acestea măresc riscul alunecării de teren. 
 Fiţi atent la orice sunet neobişnuit care ar putea indica pămînt în mişcare, precum

copaci rupîndu-se sau pietre care se ciocnesc; un mic torent de noroi care curge sau
cade poate preceda alunecări de teren mai mari; noroiul în mişcare poate aluneca
rapid şi uneori fără avertizare; puteţi auzi o bubuitură slabă care creşte în volum, pe
măsură ce se apropie terenul deplasat. 

 Dacă sînteţi  lîngă  un rîu  sau  canal,  fiţi  atent  la  creşterea  sau  scăderea  subită  a
debitului apei şi  la schimbarea aspectului apei din limpede în tulbure; asemenea
modificări bruşte pot indica activităţi  de deplasare a terenului în susul apei.  Fiţi
pregătit să actionaţi rapid. 

 Fiţi atent mai ales cînd sînteţi la volanul unei maşini: movilele de pămînt aflate de-a
lungul şoselelor sînt primele susceptibile alunecărilor de teren; observaţi  pavajul
distrus, noroiul, pietrele căzute şi alte indicii ale unor posibile alunecări de teren.



Ce  să  faceţi  în  timpul  unei  alunecări  de  teren
 Plecaţi rapid din calea alunecării de teren. 
 Zonele considerate sigure sînt: 

- zone în care nu au avut loc deplasări de teren în trecut; 
- zone relativ plane, la distanţă de pante; 
- zonele din vîrful sau de-a lungul crestelor. 

 Dacă scăparea nu este posibilă, ghemuiţi-vă şi protejaţi-vă capul cu mîinile .

Faza  post-dezastru  -    Ce  să faceţi după o alunecare de teren
 Staţi departe de zona afectată. Poate exista pericolul altor alunecări. 
 Verificaţi dacă există persoane rănite sau blocate lîngă terenul deplasat, dar fără să

pătrundeţi în zona afectată. Îndrumaţi salvatorii spre aceste locaţii.
 Ajutaţi vecinii care ar putea avea nevoie de asistenţă specială: familii numeroase,

copii, bătrîni şi persoane cu dizabilităţi. 
 Ascultaţi la radio şi  urmăriţi la TV ultimele buletine informative. 
 Alunecările  de  teren  pot  fi  însoţite  de  alte  pericole  precum  avarierea  reţelelor

electrice, de apă, gaz sau de canalizare şi blocarea unor străzi şi căi ferate: 
- căutaţi şi raportaţi autorităţilor corespunzătoare dacă există reţele de utilităţi
avariate; raportînd potenţialele pericole, utilităţile respective vor fi întrerupte cît
de repede posibil, prevenind alte dezastre şi stricăciuni; 

     - dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, nu intraţi în clădire să închideţi
utilităţile; dacă puteţi închide gazul din afara clădirii, de la ceas, faceţi-o ! 

       Oricum, doar angajaţii companiei de gaz sau alţi profesionişti calificaţi  pot
reporni instalaţiile de gaz   !

- verificaţi dacă fundaţia clădirii, coşul şi terenul înconjurător au suferit pagube,
simpla vedere a stricăciunilor fundaţiilor, coşurilor şi ale terenului înconjurător
va pot ajuta să evaluaţi siguranţa zonei; 
- apelaţi la expertiza specialiştilor în construcţii pentru o evaluare completă a   

     stării imobilelor afectate de alunecările de teren.
 Fiţi atent la inundaţiile care pot apare după alunecări de teren; inundaţiile uneori

urmează  alunecările  de  teren,  ambele  calamităţi  putînd  fi  provocate  de  aceleaşi
cauze.

 Replantaţi pămîntul afectat cît de curînd posibil pentru fixarea stratului de pămînt,
deoarece  eroziunea  cauzată  de  alunecările  de  teren  poate  duce  la  inundaţii
neaşteptate şi la noi alunecări de teren în viitorul apropiat.

 Cereţi sfatul unui expert pentru evaluarea riscului alunecărilor de teren sau aplicarea
unor tehnici corective, pentru a reduce acest risc; un profesionist vă poate informa
asupra celor mai bune metode de a preveni sau reduce riscul alunecărilor de teren,
fără a da naştere unor pericole viitoare. 

          Nu construiţi nimic fără autorizaţiile necesare, mai ales în zonele cunoscute ca
fiind predispuse la alunecări de teren  !



Secţiunea  a 2-a   -  Analiza  riscurilor  tehnologice
2.1    riscuri   industriale

Un accident cu substanţe periculoase poate avea loc oriunde. Comunităţile aflate
lîngă operatori  economici  care folosesc în procesul  de producţie sau produc substanţe
chimice sînt expuse riscurilor sporite. Totuşi, substanţele periculoase sînt transportate pe
străzi, căi ferate şi rute navale zilnic, astfel că orice zonă este vulnerabilă la un asemenea
accident. De asemenea, nu există gospodărie în care substanţe potenţial periculoase să nu
fie utilizate şi stocate .

Accidentul  chimic  reprezintă  o eliberare  necontrolată  în  mediul  înconjurător  a
unor substanţe toxice industriale (STI) cu concentraţii mai mari decît cele maxime admise,
punînd astfel în pericol sănătatea populaţiei.

Acest  tip  de  risc  este  dat  de  desfăşurarea  activităţilor  economico-sociale  a
operatorilor economici de pe raza Oraşului Zlatna, respectiv a celor încadraţi cu risc de
explozie şi incendiu,  astfel:
      - S.C. „Alba Aluminiu” S.R.L. cu obiect de activitate producerea de pulberi şi paste de
aluminiu, încadrată după legislaţie ca obiectiv SEVESO cu risc minor conf. H.G.804/2007
avînd un nr. de 10 rezervoare, cu capacitatea totală de stocare 247.000 l;

            

Inventarul substanţelor periculoase la S.C. „Alba Aluminiu” S.R.L. 
În  tabelul  de  mai  jos  este  prezentată  situaţia  cantităţilor  maxime de  substanţe

periculoase  prezente în cadrul obiectivului (posibil la un moment dat):

Nr.
crt.

Instalaţia parte
din

instalaţie

Substanţa
periculoasă

Cantitatea maximă
de substanţă
periculoasă

prezentă

Indicatori
despre

pericole specifice
(fraze de risc)*

1 Depozit solvenţi

White spirt 160 tone R10,45, 65,66 
Dietilen glicol 30 tone R22 
Solveso 100 
(Naphta)

30 tone
R10, 37, 51|53, 65, 
66, 67 

Xilen 27 tone R 10, 20\21, 38 

2
Depozit produs 
finit 

Pulberi şi paste de
aluminiu 

200t
R 10, R65** 

3 Magazie poz.11 
Pulberi şi paste de
aluminiu 

100t
R 10, R65** 

4 Magazie poz.17 
Pulberi şi paste de
aluminiu 

30t
R 10, R65** 

5 Topire aluminiu Gaz natural nu se stochează R12 

6 Pulverizare 
Pulberi de 
aluminiu

2500kg - *** 

7 Măcinare Paste de aluminiu 2300kg R 10, R65
8 Filtrare Paste de aluminiu 1000kg R 10, R65
9 Malaxare Paste de aluminiu 2000kg R 10, R65
10 Distilare Solvent 1000kg cf.nr. crt 1



Notă * :  Frazele de risc pentru materiile prime şi produsele  finite sînt conform
fişelor de securitate furnizate de producător. 

** Alţi producători (străini) atribuie pastelor de aluminiu fraza de risc R11. Aceasta
se datorează modului  diferit  de interpretare a testelor privind inflamabilitatea solidelor
(anexa 3, partea A,  HG 490/2002). 

***  SC  „ALBA ALUMINIU”  SRL  în  fişa  de  securitate,  pentru  pulberile  de
aluminiu, nu atribuie acestora fraze de risc. Se menţionează că produsul este considerat
nepericulos pe baza testelor efectuate  conform  HG  490/2002  anexa  3.  Această  situaţie
este  întîlnită  şi  la  alţi producători, de regulă însă aceştia atribuie pulberilor frazele de
risc  R10 şi  R15  sau  R11 şi  R15. 

 NOTĂ    ACTUALIZARE    2015 / 2016 ( valabilă pînă noi modificări ):

Din  Raportul  de  Inspecţie  SEVESO  nr.  964  /  23.06.2014  –  sumarul
constatărilor  inspecţiei  (nr.  din  Registrul  Unic  de  Control:  127/23.06.2014)  se
constată următoarele:

a)   pe  timpul  controlului  au  fost  verificate  capacităţile  de  stocare  declarate  de
titular  în  notificarea  SEVESO  cu  nr. 524/31.03.2014  şi  înregistrată  la  SRAPM Alba
cu nr. 2855/03.04.2014;
b)  în  procesul  de  obţinere a pastelor de aluminiu, substanţa white spirit utilizată anterior
a fost înlocuită cu  white spirit dearomatizat, substanţă care nu se încadrează în categoria
substanţelor periculoase pentru mediu, clasificate conf. prevederilor anexei 1, partea a 2-a
din Hotărîrea Guvernului României nr. 804 / 2007;
c)  în conformitate cu regulile stabilite în partea a 2-a, nota 4 din Hotărîrea Guvernului
României nr. 804 / 2007, prin însumarea cantităţilor de substanţe periculoase sau categorii
de  substanţe  periculoase,  declarate  de  către  titular  ca  fiind  prezente  sau  posibil  a  fi
prezente pe amplasament, obiectivul  S.C. „ALBA ALUMINIU” S.R.L. ZLATNA  nu
se  mai  încadrează  sub incidenţa  Hotărîrii  Guvernului  României    nr.  804  / 2007
.

conform Raportului de Inspecţie SEVESO – anexat 

       -   S. C.  „ Panebo  Gaz ”  S.R.L.   avînd  ca profil de activitate încărcat butelii aragaz
cap. 26 litri GPL tip aragaz; posedă un nr. de 2 rezervoare, cu capacitatea totală de stocare
182,5 mc;  6 rezervoare împrejmuite –  S.C. „ Crimbo Gaz ” Zlatna; 
       -   S. C.  „ Florea  Oil ”  S.R.L. - staţie Peco –  distribuţie  şi stocare carburanţi, cu 1
rezervor cu 2 compartimente, cu capacitatea  totală  de stocare 12 t;
       -   S. C.  „ Carisma  Plus ”  S.R.L. - staţie Peco -  distribuţie  şi  stocare carburanţi,
cu un nr. de 4 rezervoare, cu capacitatea  totală de  stocare 69,333 t . 
                     Pentru buna desfăşurare a vieţii economico-sociale pe teritoriul administrativ
a  Oraşului  Zlatna,  planurile  operatorilor  economici  amintiţi  conţin  scenariile  posibile
apariţiei  unor  situaţii  de  urgenţă,  simulări  care  se  desfăşoară  trimestrial  prin  rotaţie,
conform planului de pregătire precum şi împreună cu structura Oraşului, din  3 în  3 ani
astfel încît personalul şi  populaţia care s-ar putea confrunta cu neprevăzutul să posede
cunoştinţele minime prin instruiri şi exerciţii.

2.2.  riscuri  de  transport  a  produselor  periculoase



           Oraşul  Zlatna este traversat de DN 74 Alba-Iulia – Cîmpeni. Urmare a dezvoltării
activităţilor  economice  care  implică  intensificarea  traficului  auto  cu  transporturi  de
mărfuri şi substanţe periculoase a apărut posibilitatea producerii de accidente de circulaţie
în care să fie implicate acestea, cu efecte grave asupra populaţiei şi mediului înconjurător. 

În cazul producerii unui astfel de fenomen C.L.S.U. ia măsuri de protecţie şi intervenţie
astfel :  
- stabilirea zonei de răspîndire a substanţelor;
- stabilirea zonei de pericol;
- stabilirea zonei de izolare;
- stabilirea zonei de evacuare.

      Dimensiunile zonelor şi măsurile de protecţie sînt specifice fiecărei clase de substanţe
periculoase şi tipului acesteia .

   Imediat  după  producerea  accidentului  pe  măsura  sosirii  forţelor  de  intervenţie  se
stabilesc:   
    -  delimitarea şi marcarea zonelor de răspîndire, pericol, izolare  şi  evacuare;
    -  stabilirea direcţiei de deplasare a norului toxic cu efecte periculoase;
    -  alarmarea populaţiei şi adăpostirea în locuinţe cu etanşarea uşilor şi ferestrelor;
    -  evacuarea temporară a populaţiei şi animalelor din zona de acţiune a norului toxic;
    -  scoaterea vătămaţilor din zona accidentului, acordarea primului ajutor şi transportul  
       acestora la spital;
    -  interzicerea accesului în zonă a persoanelor neautorizate, paza zonei, îndrumarea 
       circulaţiei .

           Toate aceste măsuri  se realizează cu forţele şi mijloacele existente pe plan local
precum şi cu sprijinul  firmelor cărora li se solicită ajutorul la un moment dat .

2.3  risc  nuclear

     Oraşul Zlatna nu se situează din punct de vedere geografic în imediata apropiere a
unor astfel de obiective, suferind doar influenţele exploziei nucleare de la Cernobîl din
1986, influenţe care s-au resimţit în întreaga Transilvanie, de altfel. 

Accidentul  nuclear  reprezintă răspîndirea necontrolată a unor cantităţi apreciabile
de substanţe radioactive în afara incintei unei instalaţii nucleare sau a amplasamentului
acesteia,  iradiind  sau  contaminînd  în  acest  fel  populaţia  şi  mediul  înconjurător  peste
limitele maxime admise. 

Principalele surse de risc nuclear sînt: centralele nuclearo – electrice, reactoarele şi
unele instalaţii nucleare din institutele de cercetare ştiinţifică, unele categorii de sateliţi
artificiali care folosesc reactoare nucleare .



2.4   muniţie  rămasă  neexplodată

               În urma celor două războaie mondiale, pe teritoriul României au rămas foarte
multe elemente de muniţie neexplodate, care au constituit un pericol permanent pentru
populaţia civilă care venea în contact cu acestea. Acest lucru a determinat ca la nivelul
Ministerului  Internelor  şi  Reformei  Administrative  să  fie  reglementată  activitatea  de
asanare a terenului de muniţia rămasă neexplodată. 
          Din cauza deselor  accidente înregistrate la nivel  naţional,  mai  ales în cazul
operatorilor  economici  specializaţi  în activităţi  de colectare  şi  valorificare a deşeurilor
industriale  reciclabile  s-au  descoperit  muniţii  sau  elemente  de  muniţie  care  au  pus  în
pericol viaţa unor persoane nevinovate sau, în unele situaţii au explodat avînd ca urmare
morţi şi răniţi. 
              Pe teritoriul Oraşului Zlatna ne-am confruntat încă din anul 1997 cu situaţii în
care s-au găsit muniţii şi elemente ale acestora cu ocazia diverselor lucrări în gospodăriile
locuitorilor acestei zone (ex. Calea Moţilor, Podu lui Paul). Paza a fost asigurată de Poliţia
Oraşului Zlatna pînă la sosirea ofiţerilor specialişti pirotehnişti ai Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă ”Unirea“ a Judeţului Alba cînd au fost ridicate şi neutralizate .
                Este dureros şi tardiv să acordăm atenţie acestui fapt doar atunci cînd se produc
evenimente grave, uneori ireparabile, dar care pot fi prevenite .

Secţiunea a 3-a  -  Analiza  riscurilor  biologice

              Posibilitatea apariţiei riscurilor biologice pe teritoriul Oraşului Zlatna sînt destul
de reduse, deoarece sursele potenţiale de izbucnire ale unor epidemii sau epizootii sînt
aproape inexistente.
              Oraşul Zlatna nu dispune de operatori macro-economici care să dea posibilitatea
constituirii  de  grupări  mari  de  oameni  sau  de  ferme  de  animale  unde  să  se  producă
îmbolnăviri în masă ale acestora .
              Răspîndirea unor eventuale boli la animale este redusă,  tîrgul de animale care se
desfăşoară pe teritoriul Oraşului fiind sub atenta supraveghere şi control a personalului
sanitar-veterinar, oamenii valorificîndu-şi animalele crescute în gospodăriile  propri .

3.1 epidemiile

                        Acest  fenomen  se accentuează  pe  timpul  unor  dezastre  de  mare amploare
sau de lungă durată.  

                   În ultimii ani, bolile care s-au înregistrat sporadic pe teritoriul Oraşului nostru
sînt:   
 Boala diareică acută la copiii din colectivităţi 
 Hepatita acută epidemică 
 Rujeola la adolescenţi

   Focarele  fiind  oprite  la  timp  datorită  măsurilor  ferme  întreprinse  de
personalul sanitar din zonă, putem spune că nu s-au produs îmbolnăviri în masă care să
pună în pericol starea de sănătate a locuitorilor zonei.

       În  cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei unor boli,
care dacă nu sînt oprite în faza incipientă pot deveni epidemii. 
     Acestea sînt :
 Hepatita acută de tip B 
 Trichineloza
                         



                      Avînd în vedere posibilităţiile multiple de apariţie şi evoluţie rapidă a bolilor
care pot deveni epidemii există  “ Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epidemii ”
elaborat şi gestionat de unităţile medicale ale Oraşului Zlatna, care cuprinde principalele
măsuri profilactice şi de intervenţie – la nevoie .

3.2   epizootiile

Gestionarea  şi  managementul  măsurilor  de  protecţie  şi  intervenţie  în  caz  de
epizootii  sînt  asigurate  de  D.S.V.  Alba  prin  medicul  veterinar,  dr.  ŢIBEA PETRU
(0788/70.03.50), membru în C.L.S.U.

Boli precum trichineloza şi rabia sînt transmisibile la om, dar fenomenul nu s-a
produs  deoarece  s-a  intervenit  prompt  şi  operativ  în  cazurile  de  simplă  suspiciune  a
posibilităţii apariţiei acestora, fapt pentru care nu a generat epizootii. 
        
      Prin măsurile luate la nivel local,  factorii responsabili  previn apariţia şi stopează
răspîndirea unor eventuale boli transmisibile atît la oameni cît şi la animale . 

Secţiunea 4  -  Analiza   riscurilor  de  incendiu

                 Incendiile reprezintă o căldură declanşată natural sau artificial în urma căreia
se produc pierderi de vieţi umane şi animale, precum şi pagube materiale.
                 Principalele caracteristici sînt :
                  -  suprafaţa de teren afectată 
                  -  cantitatea de căldură degajată 
                  -  modul de propagare a focului (furtuni de foc, incendii de masă sau izolate)
          -  cauza  declanşării  (foc deschis,  corpuri  încălzite  sau  supraîncălzite,  scîntei
provenite  de  la  materiale  combustibile  sau  de  la  sudură,  scîntei  şi  arcuri  electrice,
scurtcircuit, trăsnet, scîntei mecanice, explozie, autoaprindere, reacţii chimice)

            

Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin :
                 -  pierderi de vieţi omeneşti şi animale

                      -  avarierea sau distrugerea construcţiilor de orice fel
                         - distrugerea fondului forestier şi a culturilor cerealiere, a celor de pomi sau  
                         viticole
                      -  evacuarea populaţiei, a bunurilor materiale şi culturale 
                      -  avarierea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii

                Lupta  contra  incendiilor  se  axează  pe  următoarele principii:
                -  stingerea focului trebuie să se facă mai ales cu ajutorul substanţelor sub formă
                   de spumă sau de praf
                -  îndepărtarea rapidă a populaţiei din vecinătate pentru a evita pierderi mari de  
                    vieţi omeneşti inutile   
                -  asigurarea cu mijloace de protecţie a personalului care intervine



٠ În  cazul  incendiilor  la  păduri  şi  pajişti  pentru intervenţie sînt necesare:
       -     folosirea personalului specializat
       -     folosirea de vehicole cu pompe şi cisterne  acolo unde situaţia permite 
             acest lucru 
       -     izolarea focului prin crearea de coridoare de protecţie prin tăierea sau  
             îndepărtarea copacilor şi vegetaţiei 

                      -    dotarea populaţiei cu mijloace de stingere improvizate  

      ٠ În  cazul incendiilor produse la imobile  prezintă importanţă deosebită existenţa
măsurilor de prevenire ca:
              -   diminuarea la maxim a inflamabilităţii construcţiei şi mobilierului 
              -   existenţa mijloacelor de intervenţie (extinctoare, guri de incendiu, personal  
                  specializat)
              -   existenţa planului şi mijloacelor de evacuare precum şi cunoaşterea perfectă de
                  către personal a acestora
              -   existenţa mijloacelor de alarmare luminoase şi a indicatoarelor pentru evacuare

        

Faza   pre-dezastru  -  Ce  să  faceţi  înaintea  unui  incendiu

Un incendiu poate devasta o clădire în cîteva minute. Înţelegerea caracteristicilor
de  bază  ale  incendiului  şi  învăţarea  practicilor  adecvate  de  securitate  pot  fi  cheia
supravieţuirii unui incendiu într-o clădire.

 Dispozitivele pentru încălzire precum radiatoarele, sobele cu lemne şi semineurile
trebuie  utilizate  cu  prudenţă;  folosiţi  radiatoare  portabile  doar  în  camerele  bine
ventilate, iar arzătoarele cu petrol doar în aer liber; curăţaţi anual coşurile şi sobele
cu lemne; folosiţi doar dispozitive pentru încălzire certificate şi urmaţi instrucţiunile
de folosire. 

 Detectoarele de fum măresc şansele supravieţuirii  unui incendiu; detectoarele de
fum sesizează cantităţile anormale de fum sau gaze de combustie invizibile din aer,
putînd detecta şi  focul mocnit;  ar trebui instalat cel puţin un detector de fum la
fiecare nivel al unei clădiri; testaţi detectoarele de fum în fiecare lună şi înlocuiţi
bateriile o dată pe an.

 Concepeţi un plan de evacuare; asiguraţi-vă că toţi membri familiei ştiu ce să facă
în timpul unui incendiu. 

 Desenaţi un plan al nivelului cu cel puţin două locuri de ieşire din fiecare cameră;
alegeţi un loc de întîlnire sigur în afara casei. 

 Într-o situaţie reală de incendiu, cantitatea de fum generată de foc va face, cel mai
probabil, vederea imposibilă. 

 Exersaţi evacuarea mergînd aplecat spre sol. 
 Pipăiţi uşa înainte de a o deschide; dacă e fierbinte, alegeţi altă ieşire. 
 Învăţaţi să vă opriţi, să cădeţi la podea şi să vă rostogoliţi, în situaţia în care hainele

v-ar lua foc. 
 Notaţi numerele de urgenţă lîngă telefon; totuşi, dacă un incendiu vă ameninţă casa,

nu întîrziaţi înăuntru ca să daţi telefoanele de urgenţă din interiorul casei dvs.; e mai
bine să ieşiţi întîi şi să lansaţi apelul din altă parte.

 Instalaţi extinctoare în casă şi învăţaţi membri familiei să le folosească. 
 Nu depozitaţi  materiale  combustibile  sau  inflamabile  în  spaţii  închise  sau  lîngă



surse de căldură. 
 Cînd  gătiţi  păstraţi  zona  din  jurul  maşinii  de  gătit  curată  şi  ferită  de  materiale

inflamabile  precum  pungi  de  hîrtie  sau  de  plastic,  cutii  şi  alte  articole;  dacă
izbucneşte un incendiu, puneţi  un capac deasupra tigăii în flăcări sau folosiţi  un
stingător.  Atenţie,  mutarea  tigăii  poate  provoca  răspîndirea  focului  !  Nu  turnaţi
niciodată apă pe foc cu grăsimi ! 

 Verificaţi sistematic integritatea cablurilor electrice; înlocuiţi firele dacă sînt fisurate
sau rupte; asiguraţi-vă că firele nu sînt sub covoare, peste cuie sau în zone cu trafic
intens;  evitaţi  presarea  sau  tensionarea  firelor  şi  prizelor;  prizele  trebuie  să  fie
acoperite cu capacele lor speciale; nu folosiţi prize improvizate, cu fire ieşite sau
neizolate. 

 Achizitionaţi doar dispozitive electrice certificate din punct de vedere al siguranţei
în exploatare. 

 Contactaţi  unitatea  locală  de  pompieri  pentru  mai  multe  informaţii  legate  de
securitatea în caz de incendii. 

Ce  să  faceţi  în  timpul  unui  incendiu

 Ieşiţi cît de repede şi în siguranţă posibil din incinta în care a izbucnit incendiul. 
 Folosiţi scările pentru ieşire.
 În timpul evacuării, deplasaţi-vă avînd corpul uşor aplecat pentru a evita inhalarea

fumului şi a gazelor. 
 Închideţi uşile fiecărei camere din care ieşiţi pentru a întîrzia răspîndirea flăcărilor. 
 Dacă vă aflaţi într-o cameră cu uşa închisă: 

                   - dacă intră fum pe sub uşă sau dacă uşa e fierbinte, ţineţi-o închisă; 
           - deschideţi o fereastră să ieşiţi sau pentru aer proaspăt, în timp ce aşteptaţi      
             ajutorul; 
           - dacă nu este fum deasupra sau dedesubtul uşii şi uşa nu e fierbinte,  
             deschideţi-o încet; 

 dacă e prea mult fum sau foc în încăpere, închideţi uşa .


Faza  post-dezastru  -  Ce  să  faceţi  după  un  incendiu

 Acordaţi primul ajutor dacă este cazul. 
 Victimele  grav  rănite  sau  cu  arsuri  trebuie  transportate  de  urgenţă  la  un  centru

medical.
 Staţi departe de clădirile afectate. 
 Intoarceţi-vă acasă doar cînd autorităţile spun că sînteţi în siguranţă. 
 Aruncaţi alimentele care au fost expuse la căldură, fum sau funingine. 
 În  caz  că  sînteţi  asigurat,  contactaţi  agentul  de  asigurări;  nu  aruncaţi  bunurile

afectate decît după ce aţi făcut un inventar al lor; păstraţi chitanţele cu cheltuielile
legate de pierderile datorate incendiului. 

 Apelaţi la specialişti pentru a afla dacă incendiul a provocat pagube structurale 
clădirii .



CAPITOLUL   IV

ACOPERIREA    RISCURILOR

Secţiunea 1 – Concepţia  desfăşurării  acţiunilor  de  protecţie  şi

                                intervenţie

1. Concepţia  intervenţiei

         Activităţile de protecţie şi intervenţie ce se desfăşoară la nivelul Oraşului Zlatna
reprezintă  o  componentă  principală  a  sistemului  integrat  de  măsuri  tehnice  şi
organizatorice planificate şi realizate potrivit legii pentru răspunsul oportun şi calificat în
cazul situaţiilor de urgenţă.
        Astfel, activitatea de protecţie şi intervenţie este coordonată de Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă prin Centrul Operativ cu Activitate Temporară care elaborează
concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
de  răspuns  şi  procedurile  specifice  de  intervenţie  pe  tipurile  de  riscuri  potenţiale
generatoare de situaţii de urgenţă descrise la CAPITOLUL III.
     La  baza  organizării,  desfăşurării  şi  conducerii  acţiunilor  de  intervenţie  stau
următoarele principii de bază:

 prevenirea în măsura în care este posibil şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 prioritatea protecţiei şi salvării vieţii în situaţii de urgenţă;
 respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă;
 cooperarea la nivel local cu organisme şi organizaţii similare;
 transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă astfel

încît acestea  să nu conducă la agravarea efectelor produse;
 continuitatea  şi  răspunsul  gradual  în  desfăşurarea  activităţilor  de  gestionare  a

situaţiilor de urgenţă;
 operativitatea,  conlucrarea  activă  şi  subordonarea  ierarhică  şi  operaţională  a

structurilor de intervenţie.



2.  Măsuri  de  prevenire

         Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin:

 monitorizarea  permanentă  a  parametrilor  meteo,  de mediu şi   hidrografici
primiţi  de la C.J.S.U. prin I.S.U.J.  Alba (avertizări meteo) prin personalul
care asigură permanenţa la Primărie;

 activităţi  de prevenire – controale şi  inspecţii desfăşurate de factorii  locali
responsabili pe linie PSI, inspectoratul în construcţii, mediu;

 informarea  populaţiei  (înştiintarea,  alarmarea)  prin  mijloacele  existente  la
nivel local;

   pregătirea populaţiei privind modul de comportament şi acţiune în   
     situaţii de urgenţă;
 avizarea  /  autorizarea  conform  legislaţiei  în  vigoare  a  documentelor  de

securitate la  incendii  şi  protecţie  civilă de către personalul  specializat  din
Primărie;

 constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale de către populaţie,
operatori economici  şi instituţiile publice de pe raza oraşului.

3.  Forţele  de  intervenţie

             Pentru intervenţia în cazul producerii situaţiilor de urgenţă ce se pot manifesta pe
teritoriul administrativ al Oraşului, acesta dispune de următoarele forţe şi structuri:

 C.L.S.U.
 Centrul  Operativ  cu  Activitate  Temporară  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
 Serviciul Voluntar pentru  Situaţii  de  Urgenţă
 Poliţia Oraşului Zlatna
 Centrul de permanenţă / Serviciul de Ambulanţă  Zlatna
 Dispensarul veterinar / Medic Veterinar
 Echipele de intervenţie pe sate în caz de inundaţii
 Echipele de executare a evacuării populaţiei organizate pe sate aparţinătoare,

conform Planului de Evacuare în situaţii de urgenţă

              În funcţie de amploarea evenimentului C.L.S.U. poate cere sprijin autorităţilor
judeţene sau forţelor specializate ale I.S.U.J. Alba .

              De asemenea, C.L.S.U. colaborează şi cu instituţiile deconcentrate de la nivel
judeţean pentru gestionarea situaţiilor create pe tipuri de dezastre astfel:

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba – pentru inundaţii
 Agenţia de Protecţie a Mediului Alba şi Comisariatul Gărzii de Mediu Alba

pentru poluări de ape, aer şi sol
 Secţia Drumuri Naţionale şi  Judeţene – pentru alunecări de teren cu efecte

asupra comunicaţiilor rutiere

                    Producerea de inundaţii în zonele descrise mai sus pot avea loc instantaneu ca
urmare a unor fenomene meteo imprevizibile, cum sînt furtunile însoţite de ploi torenţiale;
în această situaţie posibilitatea anunţării populaţiei este redusă, timpul scurt de producere
al acestora precum şi dispersarea gospodăriilor populaţiei pe o mare suprafaţă nu permit
avertizarea oportună a acesteia. 



              De aceea, în astfel de situaţii, pagubele produse sînt mai mari. 
              În cazul producerii de inundaţii ca urmare a topirii zăpezilor sau a ploilor normale
dar de lungă durată, sistemul de anunţare existent la nivelul oraşului permite înştiinţarea
populaţiei din toate satele aparţinătoare (telefonie, clopotele bisericilor, curieri) reducîndu-
se astfel valoarea pagubelor materiale.

                Evacuarea  populaţiei,  animalelor  şi  a  bunurilor  materiale  se  face
conform “ Planului de evacuare ” astfel:

-   în   cazul  producerii  de  inundaţii  ca  urmare  a  unor  fenomene  meteo  imprevizibile
evacuarea temporară  se  face  prin  autoevacuare  către gospodăriile aflate de o parte şi de
alta a văilor din zone neinundabile;  

-  în  cazul producerii  de  inundaţii  pe  termen  lung  evacuarea  se  face  în  tabere
pentru  sinistraţi  organizate  de  Primărie  la  Şcoala  Generală  „ AVRAM  IANCU ”  cu
clasele I-VIII  şi   Liceul  ” CORNELIU  MEDREA “   conform  planului. 
   

4.  Zone  de  acoperire  a  riscurilor

          Cu forţele propri de care dispune Oraşul Zlatna se poate acoperi o zonă restrînsă pe
care se manifestă evenimentele, respectiv:

 Inundaţii pe 1- 2 văi 
 Alunecări de teren sau efecte minore
 Îmbolnăviri în număr restrîns în rîndul populaţiei sau animalelor
 Activităţi de deblocare - salvare la nivelul unei echipe specializate de 

intervenţie

          În cazul producerii fenomenelor de amploare mare la nivelul întregii localităţi,
C.L.S.U.  solicită  sprijinul  eşalonului  superior  respectiv,  C.J.S.U.  pentru  coordonarea
activităţii de intervenţie a forţelor specializate de nivel judeţean din subordine.
            De asemenea, Oraşul nu dispune de forţe specializate pentru intervenţie în cazul
producerii  de  accidente  pe  căi  de  comunicaţie  cu  produse  periculoase  sau  poluări
accidentale 

5.   Activitatea  operaţională  şi  timpii  de  răspuns

              Activitatea operaţională a structurilor locale de răspuns în situaţii de urgenţă se
bazează pe gradul de pregătire a fiecăreia,  în  funcţie de domeniul de specializare.

     Atribuţiile generale ale autorităţilor publice locale şi forţelor de intervenţie sînt: 

 ●  Primăria  Oraşului  Zlatna
- convoacă în regim de urgenţă C.L.S.U. 
- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor dezastrelor
- înştiinţează operativ populaţia pe baza sistemului informaţional 

propriu, instituţiile publice locale şi operatorii economici despre 
iminenţa producerii dezastrelor

- coordonează şi conduce  prin C.L.S.U. activitatea de intervenţie a 
Serviciului Voluntar

- asigură alarmarea populaţiei din zona afectată



- colaborează cu C.J.S.U. pentru acordarea sprijinului necesar prin 
intervenţia forţelor specializate de la nivel judeţean 

- întocmeşte şi înaintează C.J.S.U. rapoarte privind pagubele produse
- solicită fonduri pentru despăgubirea persoanelor afectate

 ●  Centrul de permanenţă / Serviciul de Ambulanţă  Zlatna
- acordă asistenţă de specialitate cetăţenilor
- organizează la nevoie în teren, puncte de acordare a primului ajutor
- solicită sprijin Spitalului Judeţean Alba în cazul depăşirii 

posibilităţilor  propri
     ●   Poliţia  Oraşului  Zlatna 

- asigură paza şi ordinea publică 
- asigură fluidizarea circulaţiei 
- interzice accesul persoanelor şi autovehicolelor neautorizate în 

zonele cu restricţii 
- participă cu forţe şi mijloace la acţiunea de evacuare în caz de 

dezastre 
- participă la anunţarea şi informarea populaţiei din zonele de risc

     ●   Dispensarul   veterinar / Medic Veterinar
- asigură asistenţa de specialitate animalelor afectate 
- stabileşte măsurile profilactice ce urmează a fi luate în zonele 

calamitate 
- solicită sprijin D.S.V. judeţului Alba în cazul depăşirii 

posibilităţilor propri
    ●  Serviciul  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă 

- desfăşoară activităţi de cercetare a evenimentelor şi informează 
C.L.S.U. despre problemele descoperite în vederea luării celor mai 
optime măsuri de intervenţie

- desfăşoară activităţi de înştiinţare-alarmare folosind mijloacele  
avute la  dispoziţie conform schemei de înştiinţare-alarmare

- intervine în zonele afectate pentru deblocarea - salvarea 
persoanelor afectate  de dezastru şi limitarea - lichidarea efectelor 
acestuia

- desfăşoară activităţi logistice în zona calamitată conform 
misiunilor primite de la C.L.S.U. 

     ●  Operatorii economici de pe raza Oraşului
- pun în aplicare propriile planuri de protecţie şi intervenţie în caz de

dezastre
- acţionează conform dispoziţiilor C.L.S.U. pentru limitarea şi 

lichidarea urmărilor dezastrului în zona proprie de activitate şi în 
folosul populaţiei  

- pun  la dispoziţia C.L.S.U. – personalul, tehnica şi materialele 
solicitate de acesta pentru intervenţie în funcţie de necesităţi

  ●  Populaţia 
- participă la pregătirea privind modul de acţiune în caz de dezastre 
- respectă normele de comportare pentru prevenirea şi  producerea 

dezastrelor
- participă la acţiuni de protecţie şi intervenţie în zonele afectate 

conform organizării făcute de C.L.S.U.
 



                         Timpii de răspuns pentru toate structurile locale participante la acţiunile de
intervenţie în zonele afectate se stabileşte prin crearea de scenarii probabile a se produce şi
prin desfăşurarea de exerciţii tactice, în cadrul pregătirii semestriale şi anuale pe linie de
protecţie civilă.

Secţiunea a 2-a  – Etape de realizare a acţiunilor

           Desfăşurarea activităţilor de intervenţie  în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
pe teritoriul nostru administrativ cuprinde următoarele operaţiuni principale:
           

            -   alertarea şi alarmarea structurilor locale de intervenţie:

                 ● C.L.S.U.
 ●   Centrul Operativ cu Activitate Temporară pentru Situaţii
      de Urgenţă
 ●   Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 ●   Poliţia Oraşului 
 ●   Centrul de permanenţă / Serviciul de Ambulanţă  Zlatna
●   Dispensarul veterinar / Medic Veterinar
●   Operatori economici locali

                -  informarea personalului acestor structuri asupra situaţiei create
                -  deplasarea la locul intervenţiei
                -  intrarea în acţiune a forţelor de intervenţie
                -  transmiterea dispoziţiilor  preliminare 
                -  analiza situaţiei create, luarea deciziei de către C.L.S.U. şi emiterea   
                   dispoziţiilor de intervenţie
                -  evacuarea, salvarea sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor
                -  localizarea şi limitarea efectelor dezastrelor
                -  înlăturarea unor efecte negative ale dezastrului 
                -  stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat  
                   evoluţia acestuia
                -  informarea C.J.S.U. despre evoluţia evenimentelor, măsurile luate şi nevoile  
                   de  sprijin  atunci  cînd  posibilităţile  propri  sînt  depăşite



CAPITOLUL VI - RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
     

               Anual, se actualizează „Planul resurselor financiare, materiale și
umane”  –  funcție  de  propunerile  avansate  în  bugetul  local  și  de  posibilitățile
existente.

 Necesarul  de  resurse  umane  pt. activităţile  desfăşurate  pentru
prevenirea,  limitarea  şi  lichidarea  urmărilor  unor  situaţii  de
urgenţă se dimensionează în funcţie de amploarea evenimentului,
distrugerile şi vieţile omeneşti puse în pericol;

 Resursele materiale  sînt avute în vedere pentru asigurarea unei
intervenţii eficiente şi oportune ( din bugetul local );

 Resursele  financiare  sînt  prevăzute  anual  în  bugetul  local,  ele
fiind dimensionate în aşa fel încît să acopere necesarul de fonduri
pentru  asigurarea  nevoilor  în  vederea  activităţilor  de  analiză  şi
acoperire  a  riscurilor  ce  s-ar  putea  produce  pe  teritoriul
administrativ-teritorial al Orașului.

În  planurile  de  intervenţie  la  inundaţii,  accident  chimic,  de  evacuare  şi  celelalte
tipuri  de  dezastre  este  dimensionat  de  asemenea,  numărul  de  persoane  necesare
pentru prevenire şi intervenţie.

Sistemul informational – decizional  cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice alarmării,
notificării,  culegerii  şi  transmiterii  informaţiilor  şi  a  deciziilor  de  către  factorii
implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Informarea  Secretariatului  Tehnic  Permanent  al  C.J.S.U.  Alba  asupra  locului
producerii  unei  situaţii  de  urgenţă  specifică,  evoluţia  acesteia,  efectele  negative
produse precum şi măsurile luate , se realizează prin rapoarte operative.

Preşedintele şi  membri  C.L.S.U.,  precum şi  factorii  de conducere ai  operatorilor
economici şi ai instutuţiilor publice de pe raza Orașului, amplasaţi în zonele de risc
au  obligaţia  să  preia  datele  transmise  de  staţiile  centrale  şi  locale  a  datelor  şi
avertizărilor  meteorologice  şi  hidrologice,  în  vederea  declanşării  acţiunilor
preventive şi de intervenţie.
Realizarea  legăturilor  şi  circulaţia  informaţiilor  între  structurile  participante  la
gestionarea  situaţiilor  de  urgentă,  se  face  conform   Schemei  fluxului≪
informational-decizional >>, anexa PLAN .



CAPITOLUL VII  - LOGISTICA   ACŢIUNILOR

Logistica de protecţie  civilă  poate fi  definită  ca un ansamblu de măsuri  şi
activităţi ce se desfăşoară în sprijinul îndeplinirii atribuţiilor de intervenţie în cazul
situaţiilor de urgenţă.

În  comparaţie  cu  logistica  trupelor  pe  timp de  conflict  armat,  logistica  de
protecţie civilă capătă o sferă de cuprindere mai largă, determinată de multitudinea
atribuţiilor pe care le are de îndeplinit.

Specific protecţiei civile, logistica trebuie să cuprindă:

-  măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor cu privire la asigurarea prevenirii, protecţiei
şi prevenirii populaţiei ;

-  măsuri pentru îndeplinirea misiunilor de limitare şi lichidare a urmărilor unor   
situaţii de urgenţă.

              În  logistica  de  protecţie  civilă  avînd  în vedere specificul acesteia, pot fi
incluse măsurile care privesc: aprovizionarea, transporturile, asigurarea materială şi
asigurarea financiară.   

     Logistica pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie îşi propune asigurarea
tuturor  măsurilor  şi  activităţilor  din  punct  de  vedere  material  şi  tehnic  pentru
înlăturarea urmărilor unei situaţii de urgenţă. 

          În realizarea logisticii trebuie să se ţină seama de: urmările situaţiei de
urgenţă;  posibilitatea  repetării  acesteia;  gradul  de  înzestrare  a  formaţiilor  de
intervenţie;  anotimp  şi  condiţiile  meteorologice;  sursele  de  aprovizionare  şi
dispunerea acestora; căile de comunicaţie.

      Utilajele din dotare sînt folosite în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă
iar stocul de combustibil  este asigurat pentru 48 ore de funcţionare de la staţiile
Peco aflate pe raza Oraşului  Zlatna (tipul, numărul precum şi perioadele de revizii
şi reparaţii sînt actualizate în funcţie de situaţia operativă ) .



TERMENI    ŞI   EXPRESII   FOLOSITE 

a. situaţia de urgenţă  - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător,
valorile materiale şi culturale importante iar pentru restabilirea stării de normalitate
sunt  necesare  adoptarea  de  măsuri  şi  acţiuni  urgente,  alocarea  de  resurse
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 

b.  amploarea  situaţiei  de  urgenţă  -  mărimea  ariei  de  manifestare  a  efectelor
distructive  ale  acesteia  în  care  sunt  ameninţate  sau  afectate  viaţa  persoanelor,
funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile şi interesele comunităţii; 

c. intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi
gradul de perturbare a stării de normalitate; 

d. starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de risc
care, prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere
vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor
de mediu; 

e. iminenţa ameninţării  - parametri de stare şi  timp care determină declanşarea
inevitabilă a unei situaţii de urgenţă; 

f. starea de alertă - se declară potrivit legislaţiei în vigoare şi se referă la punerea
de îndată în  aplicare  a  planurilor  de  acţiuni  şi  măsuri  de  prevenire,  avertizare a
populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă; 

g.  managementul  situaţiei  de  urgenţă  -  ansamblul  activităţilor  desfăşurate  şi
procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate
pentru  identificarea  şi  monitorizarea  surselor  de  risc,  evaluarea  informaţiilor  şi
analiza  situaţiei,  elaborarea  de  prognoze,  stabilirea  variantelor  de  acţiune  şi
implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; 

h. monitorizarea situaţiei de urgenţă  - proces de supraveghere necesar evaluării
sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi
intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a
modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 

i.  factor de  risc  -  fenomen,  proces  sau  complex  de  împrejurări  congruente,  în
acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;



j.  tipuri  de  risc  -  cazuri  de  forţă  majoră  determinate  de  incendii,  cutremure,
inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în
masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea
unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul
serviciilor  de  utilităţi  publice  şi  alte  calamităţi  naturale,  sinistre  grave  sau
evenimente  publice  de  amploare  determinate  ori  favorizate  de  factori  de  risc
specifici;  grevele  nu  pot  fi  considerate  tipuri  de  risc  în  condiţiile  legislaţiei  în
vigoare; 

k.  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  -  identificarea,  înregistrarea  şi  evaluarea
tipurilor  de  risc  şi  a  factorilor  determinanţi  ai  acestora,  înştiinţarea  factorilor
interesaţi,  avertizarea populaţiei,  limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor
de  risc,  precum şi  a  efectelor  negative  şi  a  impactului  produs  de  evenimentele
excepţionale respective; 

l. intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate în timp oportun, de către structurile
specializate,  în  scopul  prevenirii  agravării  situaţiei  de  urgenţă,  limitării  sau
înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia; 

m. evacuarea  - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de
alertă ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele
afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi
economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în
zone  şi  localităţi  care  asigură  condiţii  de  protecţie  a  persoanelor,  bunurilor  şi
valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici. 

n.  dezastru  -  evenimentul  datorat  declanşării  unor  tipuri  de  riscuri,  din  cauze
naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări
ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte
nivelurile  specifice  de  gravitate  stabilite  prin  regulamentele  privind  gestionarea
situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; 

o.  situaţie  de  protecţie  civilă  -  situaţia  generată  de  iminenţa  producerii  sau  de
producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale
care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi
valorile culturale şi de patrimoniu; 

p. înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa
producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi
al realizării măsurilor de protecţie; 

q.  avertizare  -  aducerea  la  cunoştinţa populaţiei  a  informaţiilor  necesare despre
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre; 
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