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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea I – Definiţie, scop, obiective
Definiţie. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale
identificate pe raza administrativ-teritorială a comunei Săliştea, măsurile, acţiunile şi
resursele necesare pentru managementul situaţiilor de urgenţă care se pot produce.
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de
către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după
apariţia unei 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.
Obiectivele Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:
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 de pe raza comunei Săliştea;
b) amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de intervenţie şi
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor şi
acţiunilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă;
e) reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei a factorilor de mediu şi integrităţii
bunurilor materiale;
f) informarea şi alarmarea oportună a populaţiei comunei.

Secţiunea a II-a - Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor;
 Ordinul comun nr. 459/78/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor și al Ministrului
Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de
urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca
efect
producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
 O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 Ordinul M.A.P.P.M. nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a
planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă
potențial poluatoare;
 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
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 Ordinul M.A.I. nr. 89/2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativteritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
 Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure
şi/sau alunecări de teren;
 H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 Ordinul comun nr. 330/44/2178/2013 al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, pentru aprobarea Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de
urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului Prefectului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
 H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul comun nr. 551/1475/2006 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea
şi gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindină şi secetă severă, a
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii
ale agenţilor de daunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar
şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de
pădure.
2.2. Structuri organizatorice implicate
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cugir;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Săliştea;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Săliştea;
- Poliţia comunei Săliştea;
- Şcoala Gimnazială a comunei Sîliştea;
- Dispensarul medical;
- Dispensarul veterinar.
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Atribuţiile Consiliului Local, conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:
a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
analizează anual şi ori de câte 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;
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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, republicată, sunt:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativteritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea
acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b) emite hotărâri, 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
pentru Situații de Urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al
acestuia;
e) desemnează şeful Serviciului Voluntar pentru Situații 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 câte 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
Voluntar pentru Situații de Urgenţă, 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,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, sunt:
a) propune Consiliului Local structura organizatorică de protecţie civilă;
b) aduce la îndeplinire hotărârile 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;
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g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele şi organizaţiile
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, republicată, sunt:
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgenţă şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare
al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea
intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până 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 aparţinând 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 Voluntar pentru Situații de Urgenţă, 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 Voluntar pentru Situații de Urgenţă 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 proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale,
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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 a populaţiei împotriva incendiilor;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva
incendiilor;
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva
incendiilor a comunităţii locale.
Atribuţiile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, conform O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare, sunt:
a) informează prin centrul operaţional pentru situaţii de urgenţă 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 administrativteritoriale;
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionării situaţiilor 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 O.U.G. nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare, sunt:
a) centralizează şi transmit operativ la Centrul Operaţional al 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 proprii 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 de regulamentul-cadru.
Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Ordinului nr.
75/2019 al Ministrului Afacerilor Interne, pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum și conform Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Săliştea, sunt:
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- 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 aparţinând Primăriei pentru instruirea
persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
o popularizează prin instructaje, cât 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;
- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de
prevenire, care constă în:
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 a 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 pe conducătorii locurilor de muncă la 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 alte persoane;
o informează conducerea Primăriei, personalul inspecţiei de prevenire din
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Alba, asupra
încălcărilor normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri
menite să înlăture pericolul;
- Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii,
incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul
comunei:
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;
- Participă la executarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de
dezastre:
o în acest scop trebuie să cunoască planurile societăţilor comerciale,
(operatorilor economici şi instituţiilor) clădirilor şi instalaţiilor tehnologice de
pe raza comunei. 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 sunt afectate reţelele de apă folosite pentru
stingerea incendiilor;
o participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor
de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru
intervenţii, în situaţii de urgenţă.
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CAPITOLUL II – CARACTERISTICILE COMUNEI SĂLIŞTEA
Secţiunea I - Amplasare geografică şi relief
Comuna Săliştea este situată în sud - vestul jud. Alba, are coordonatele geografice
având în componenţă pe lângă
45˚54’ 19” N, 23˚24’ 04” E
localitatea Săliştea, satele: Tărtăria,
Mărgineni şi Săliştea-Deal. Centrul de
comună este aşezat la 5 km de Drumul Naţional 7 care asigură legătura cu centrele
industrial - economice ale judeţului Alba. Conexiunea este asigurată prin Drumul Judeţean
705 E. Intersecţia celor două drumuri a devenit celebră după amplasarea aici a
monumentului ridicat cu prilejul atestării unei scrieri străvechi de cca 5000 de ani.
Satele componente ale comunei Săliştea sunt:
• Săliştea, cu suprafaţa vetrei satului de 55 ha;
• Tărtăria, cu suprafaţa vetrei satului de 48 ha;
• Mărgineni, cu suprafaţa vetrei satului de 17 ha;
• Săliştea – Deal, cu suprafaţa vetrei satului de 4 ha.
Satul Săliştea este atestat documentar din anul 1458. Este străbătut de DJ 705 E pe
direcţia Tărtăria – Săliştea-Deal, urmat de DC 57 până în satul Mărgineni. Se situează la o
distanţă de 5 km faţă de drumul naţional DN 7 (E68) şi calea ferată Alba Iulia – Simeria.
Satul Tărtăria se află situat pe DJ 705 E şi pe drumul comunal care coboară în sat,
în partea de nord a comunei, la o distanţă de 3,5 km de satul Săliştea şi la 1,5 km de DN 7
(E68). Satul este străbătut în partea de nord de Autostrada A1 Nădlac – Bucureşti.
Satul Mărgineni se află în partea de sud a comunei, la o distanţă de 12 km, lipsit de
drum comunal utilizabil în cea mai mare parte a anului, drum la care s-au realizat multe
lucrări de îmbunătăţire, dar care sunt încă insuficiente.
Satul Săliştea–Deal se află situat în partea de sud-est a comunei la o distanţă de 2,5
km de satul Săliştea. Şi aici drumul comunal a fost îmbunătăţit de mai multe ori.
Forma teritoriului comunei Săliştea este liniară pe direcţia NE – SV, cu două
tentacule spre sud, găsindu-se situată în partea sud-vestică a judeţului Alba, cu un contur
care se suprapune în mare parte peste bazinul hidrografic al văii Cioara, la o distanţă de 27
km de municipiul Alba Iulia, la 25 km de oraşul Cugir şi la 21 km de municipiul Sebeş,
oraşul cel mai apropiat.
Vecinătăţile comunei sunt:
• la N comuna Blandiana;
• la N-E comuna Vinţu de Jos;
• la E și S-E comuna Pianu;
• la V oraşul Cugir;
• la N-V comuna Şibot.
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Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Săliştea cuprinde două forme de
relief - zona de luncă şi terase joase ale râului Mureş şi afluienţilor acestuia, zona de terase
înalte şi podiş, iar în partea de sud zona de dealuri, relief fragmentat de afluenţi şi pâraie de
munte mai putin favorabile dezvoltării agriculturii. Pe partea însorită se cultivă viţa de vie şi
pomi fructiferi. În aceasta parte a comunei, mai extinse sunt păşunile şi fâneţele naturale.
Pe teritoriul comunei întâlnim: dealuri mici cum ar fi – Munceii Rotunzi = 341,6 m,
Dealul Mare = 452 m şi Dealul Ciorii = 424,2 m, Dealul Calului şi al Bercului de 389,2 m şi
dealuri mai înalte cum sunt Văratecul = 630 m, Globul, Coasta Rachiţii, La Halm cu cota de
700 ~ 900 m. Alte forme de relief sunt podişul Doba Mică şi Doba Mare.
Solurile de pe teritoriul comunei Săliştea, pornind de la regiunile joase din nord spre
cele mai înalte din sud, se remarcă prin prezenţa următoarelor tipuri:
Soluri aluvionale și lacovişti cu cernoziomuri cambice în partea nordică – favorabile
plantelor de cultură;
Cernoziomuri slab şi moderat levigate pe terasele Mureşului;
Soluri brune de pădure podzolite – soluri evoluate sub păduri de foioase pe argile
mărnoase şi marno-argiloase, soluri slab acide până la acide cu un conţinut ridicat de
humus, în general mezobazice;
Soluri brune de pădure caracterizate printr-o aciditate mai pronunţată pe măsură ce
urcăm în altitudine, în partea sudică cu orizonturi de suprafaţă bogate în substanţe
organice.

Secţiunea a II-a – Caracteristici climatice
Din punct de vedere climatic ne situăm într-o zonă ocrotită de natură.
Clima în zona comunei Săliştea este direct influenţată de dispunerea altitudinală a
principalelor forme de relief, care îşi pun amprenta asupra distribuţiei maselor de aer în
zonă, beneficiind de un climat temperat-moderat, cu frecvente perioade de încălzire în
timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii.
Temperaturile medii anuale se situează între 5 – 9 grade.
Precipitaţiile sunt caracterizate prin cantităţi anuale de peste 600 ml, atingând
maximul în perioada mai-iunie şi minumul în perioada februarie-martie.
Stratul de zăpadă persistă circa 30 - 50 de zile/an în zona culoarului şi 50 - 80 de
zile/an pe dealurile înalte din partea sudică a comunei. Primul îngheţ se produce
aproximativ în jurul datei de 16 octombrie, ultimul în 16 aprilie, iar durata intervalului fără
îngheţ este de circa 180 de zile.
Vânturile au ca direcţie dominată sud – vest, de-a lungul văilor mai mari, nord-est şi
cea de vest, cu o viteză medie de 5,8 m/s. În general vitezele vânturilor sunt mici iar calmul
atmosferic are un procent de 56%.
Mici diferenţe de climă se înregistrează pe versanţii sudici care sunt favorabili
viticulturii şi pomiculturii.

Secţiunea a III-a – Reţeaua hidrografică
Din punct de vedere hidrografic, în nordul comunei, râul Mureş produce inundaţii
relativ dese, de multe ori catastrofale pentru producţia agricolă. Ultimele inundaţii majore
înregistrate au fost cele din anul 1995 care au durat cca 7 zile, afectând 120,04 ha teren,
din care 55,39 ha arabil şi 64,65 ha păşuni şi fâneţe. Teritoriul comunei mai este străbătut
pe direcţia SE-NV de cursurile văilor Cioara, Pietroasa şi Doba-Tărtăria care de asemenea,
în ultimii ani au adus daune locuitorilor comunei şi producţiei agricole.
Tot la acest capitol intră încă două cursuri de apă Valea lui Stan - Archiş şi Freman
(Drejman), care în condiţii climatice normale sunt inofensive, având un debit mic, iar vara,
pe vreme de secetă, acestea rămăn de multe ori fără apă dar, în cazul când sunt precipitaţii
abundente în amonte, acestea se revarsă şi nu de puţine ori au provocat inundaţii şi
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pagube materiale atât la gospodăriile populaţiei, cât şi la terenuri agricole, poduri, podeţe şi
drumuri comunale.
Toate cursurile de apă de pe raza comunei, atăt cele permanente cât şi cele
temporare sunt decolmatate periodic în baza unui program de măsuri implementat şi pus în
aplicare de Consiliul Local şi Primăria Săliştea.
Pentru văile permanente care sunt cunoscute cu pericol de revărsare s-au realizat
consolidări de maluri în locurile vulnerabile.

Secţiunea a IV-a – Populaţia
Comuna Săliştea are în componenţă 4 sate componente. Conform recensământului
efectuat în 2011, populaţia comunei Săliştea se ridică la 2.197 de locuitori, în scădere faţă
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.374 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (95,18%). Pentru 4,82% din populaţie, apartenenţa etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi
(82,16%), dar există şi minorităţi de penticostali (9,42%) şi creştini după evanghelie (2,5%).
Pentru 5,14% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
Populaţia comunei repartizată pe satele componente este următoarea:
• Săliştea - 514 clădiri, cu 1164 locuitori;
• Tărtăria - 268 clădiri, cu 683 locuitori;
• Săliştea–Deal – 83 clădiri, cu 285 locuitori;
• Margineni - 23 clădiri, cu 65 locuitori.

Densitatea locuitorilor comunei raportată la suprafaţă este de 39,49 loc/km2 având
o tendinţă de descreştere.

Secţiunea a V-a - Căile de transport
Infrastructura actuală este în parte realizată, dar necesită îmbunătăţiri:
Drumurile existente pe raza comunei sunt în stare relativ bună şi pot fi clasificate
astfel:
• drum județean DJ 705 E, în lungime de 7,3 km, de la intrarea în satul Tărtăria până în
satul Săliştea – Deal;
• drum județean DJ 705 B, în lungime de 1 km, Tărtăria – Vinţ;
• drum comunal DC 218/DJ 704 K, în lungime de 5 km, Vinerea – Săliştea;
• drumuri vicinale în număr de 35 în satul Săliştea, 4 în satul Mărgineni, 44 în satul Tărtăria
care asigură legătura între sat şi parcelele agricole.
Comuna este străbătută de autostrada A1 Sibiu – Orăștie.
Comuna este străbătută la nord de calea ferată Arad - Teiuș având o haltă de
călători în satul Tărtăria.
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Secţiunea a VI-a - Dezvoltare economică
Activitatea economică specifică comunei Săliştea este agricultura şi creşterea
animalelor. Pentru eficientizarea acestor activităţi pe raza comunei s-au constituit câteva
asociaţii agricole care deocamdată reprezintă ponderea economică.
Activitatea economică este slab dezvoltată, fiind reprezentată mai mult de mici
meseriaşi (zidari, dulgheri, potcovari, reparaţii auto) care desfăşoară mai mult o activitate
sporadică.
Situaţia restituirii proprietăţilor agricole, a imobilelor şi a altor proprietăţi este
realizată în procent de 98%.
Pe raza comunei Săliştea, conform datelor înregistrate la Primărie, reiese o activitate
economică relativ redusă a comunei, dominantă fiind agricultura în toate formele sale, la
ora actuală, în comună, de strictă necesitate fiind asociaţiile agricole, de colectare a
laptelui şi de morărit.
Vital pentru localitate ar fi existenţa unei pieţe agroalimentare, în condiţiile în care
comuna se află la drum naţional şi în condiţiile în care în zonă există potenţial pentru o
gamă diversificată de produse. De asemenea o pondere importantă în economia comunei
Săliştea îl deţine comerţul de diverse tipuri: alimentaţie publică, mixt, agroturism, etc.,
precum și prelucrarea lemnului.
Principala resursă economică a comunei Sălştea este reprezentată de suprafaţa
agricolă.
Terenurile de luncă şi terasa Mureşului sunt favorabile cultivării cerealelor,
legumelor, creşterii de animale.
Teritoriul aflat în zona de contact dintre lunca şi terasele Mureşului şi în partea
sudică a comunei este o zonă favorabilă zootehniei şi plantaţiilor viticole.
Zona înaltă a comunei cuprinde în mare parte terenuri acoperite de păduri şi pajişti
naturale, fiind o zonă favorabilă creşterii animalelor.
Teritoriul comunei însumează o suprafaţă totală de 6011 ha, la data de 1 ianuarie
2003, din care:
• 283,64 ha teren intravilan;
• 5727,36 teren extravilan,
structurat pe următoarele segmente:
• 2420 ha păduri;
• 19 ha livezi;
• 70 ha drumuri şi căi ferate;
• 29 ha vii;
• 62 1 ha fâneţe;
• 1159 ha păşuni;
• 1522 ha arabil;
• 33 ha teren ocupat de ape;
• 93 ha teren ocupat cu construcţii;
• 45 ha teren neproductiv.
Pe raza comunei nu există exploatări sau nu au fost efectuate prospecţiuni ale
subsolului. Până în prezent nu au fost semnalate resurse de acest gen.
Comuna Săliştea dispune de un potenţial turistic redus.
Ca obiective turistice se pot menţiona:
- clădirea Primăriei – construită în anul 1720;
- biserica cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihai şi Gavril;
- mănăstirea Afteia;
- șantierul arheologic din satul Tărtăria.
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Secţiunea a VII –a – Infrastructuri locale
Instituții publice
Educație
La ora actuală în comuna Săliştea există următoarele unităţi de învăţământ:
o Şcoala Gimnazială “David Prodan” Săliştea;
o Şcoala Primară Tărtăria;
o Şcoala Primară Săliştea–Deal;
o Şcoala Primară Mărgineni;
o Grădinţia cu program normal Săliştea;
o Gradiniţa cu program normal Tărtăria;
o Gradiniţa cu program normal Săliştea-Deal.
Trebuie menţionat faptul ca de la un an şcolar la altul numărul elevilor scade, fapt ce
va duce la închiderea unora dintre şcoli din satele aparţinătoare sau comasarea şcolilor din
satele apropiate şi învecinate.
Cultură
Activitatea culturală, artistică din comuna Săliştea a luat avânt în perioada anilor
1950-1960, când se începe construcţia Căminelor Culturale, locul unde se concentrau
manifestările culturale artistice locale. În prezent Cămine Culturale există în satele Săliştea
şi Tărtăria şi au drept scop găzduirea unor manifestări cultural artistice, festivităţi, dar şi
celebrarea unor momente importante din viaţa locuitorilor – nunţi, botezuri, parastase,
aniversări. Căminul Cultural din satul Tărtăria dispune de circa 200 de locuri, iar cel din
satul Săliştea dipune de o capacitate de circa 350-400 de locuri.
În cadrul căminului Cultural Săliștea funcționează Biblioteca comunală, cu un fond
de carte diversificat compus din 9870 cărţi.
Culte
În comuna Săliştea funcţionează trei parohii ortodoxe: parohia Tărtăria, parohia
Săliștea, parohia Mărgineni – mănăstirea Afteia.
Pe teritoriul comunei Săliştea funcţionează şi două case de rugăciuni penticostale
amplasate în satul Săliştea-Deal, dar şi o casă de rugăciuni ce aparţine cultului Creştin
după Evanghelie.
Ocrotirea sănătății
Locuitorii comunei au la dispoziţie trei dispensare medicale care includ cabinete de
medicină de familie. Servicii medicale sunt asigurate locuitorilor prin intermediul a doi
medici de familie ajutaţi de doi asistenți. Cabinetele medicale deservesc satele Săliştea,
Săliştea-Deal şi Tărtăria.
Pe teritoriul comunei Săliştea funcţionează o farmacie umană, deservită de un
farmacist, fiind amplasată în satul Săliştea.
Pe teritoriul comunei Săliştea funcţionează un cabinet medical veterinar. Serviciile
medicale veterinare sunt asigurate de dr. Julescu Radu-Emil.
Până în anul 2019 nu au existat probleme legate de epidemii majore care să
afecteze populaţia sau animalele, locuitorii fiind corect informaţi despre modul cum trebuie
să se protejeze de anumite boli.
Începând cu luna martie 2020 populația comunei se confruntă cu pandemia de
COVID-19, fiind identificare cazuri de infectare cu acest virus. Locuitorii au fost corect
informaţi despre modul cum trebuie să se protejeze de acest virus.
Postul de Poliție
În comună avem un număr de 3 lucrători de poliţie.
Poștă
În comuna Săliştea, serviciile poştale sunt asigurate prin intermediul unui Oficiu al
Poştei Române deservit de un angajat.
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Reţele de utilităţi – apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie
Alimentarea cu apă este asigurată în proporţie de 75%, respectiv 7,5 km existent necesar 10 km, este realizată în localităţile Săliştea şi Tărtăria întegral și sunt demarate
lucrările la Săliștea-Deal.
Gospodăriile care nu dispun de rețea de apă curentă, își asigură nevoile de apă din
fântâni, puţuri şi izvoare.
Canalizarea – 12,6 km reţea necesară, lucrarea de execuţie este demarată şi parţial
realizată în localităţile Săliştea şi Tărtăria, celelalte două localităţi nu dispun încă de un
sistem de canalizare.
Staţie de epurare – nu există deocamdată – este necesară pentru 2000 locuitori .
Gaze naturale – lungime reţea 19 km, existentă - necesar 22 km. Reţeaua de
distribuţie gaze naturale este realizată în localităţile Săliştea şi Tărtăria.
Alimentarea cu gaze naturale este realizată din reţeaua naţională de transport gaze
printr-o conductă de 200 mm, la o presiune de 4 atm, care intră în staţia de reglare gaze
situată în nordul localităţii Tărtăria, iar de aici este transportată în localitatea Săliştea.
Celelalte două sate aparţinătoare comunei Săliştea, respectiv Săliştea-Deal şi Mărgineni nu
dispun deocamdată de reţele de alimentare cu gaze.
Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua naţională de 110 Kv
care trece prin apropierea localităţii Săliştea prin Staţia de transformare din câmp de 20 Kv,
de unde este transportată aerian până la transformatoarele din localitate şi cele din satele
aparţinătoare, iar de aici este distribuită prin celulele de subdistribuţie la toate gospodăriile
individuale, instituţiile publice şi societăţile comerciale. Din totalul de 888 gospodării
individuale, 860 sunt branşate la reţeaua comunală de alimentare cu energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică este asigurată în toate localităţile aparţinătoare
comunei Săliştea.
Telefonie fixă – 445 posturi exitente - necesar 650 posturi;
Telefonie mobilă – funcționează toate cele 3 rețele: Vodafone, Orange și Telekom.
Recepţia semnalului TV şi conexiunea la internet este asigurată prin intermediul
antenelor individuale - Orange, Telekom. Focus Sat, Digi, sau prin reţeaua stradală de
cabluri aeriene, de către firme specializate.
Adunarea, adăpostirea şi cazarea populaţiei în situaţii de urgenţă
Adunarea, adăpostirea şi cazarea populaţiei în situaţii de urgenţă sunt asigurate în
şcolile din localităţile componente în număr de 4, două grădiniţe cu program normal care
dispun de spaţiul necesar în situaţii de urgenţă şi la căminele culturale din fiecare localitate.
În instituţiile respective se pot organiza tabere de sinistraţi cu toate normele tehnice de
cazare şi hrănire a populaţiei în situaţii de urgenţă.
Adăposturile pentru animale se pot asigura în zona deluroasă din vestul localităţii,
care este departe de zonele inundabile şi care asigură condiţii optime de adăpostire şi
asigurare cu apă şi hrană a animalelor (fosta fermă zootehnică).

Secţiunea a VIII –a – Specific regional/local
Comuna Săliștea se învecinează la nord cu comuna Blandiana, la nord-est cu
comuna Vinţu de Jos, la est și sud-est cu comuna Pianu, la vest cu oraşul Cugir, la nordvest cu comuna Şibot.
Din punct de vedere hidrologic. Date fiind condiţiile naturale, râul Mureș
tranzitează suprafeţele altor judeţe situate în amonte, înainte de a uda şi teritoriul judeţului
Alba. Acest fapt, determină ca supravegherea evoluţiei fenomenelor hidrometeorologice să
fie organizată la nivel bazinal (b.h. r. Mureş), astfel încât, posibilele unde de viitură, ori unde
de poluare care se pot forma în amonte de judeţul Alba, şi care prin propagarea înspre aval
pot afecta şi teritoriul judeţului nostru/localității noastre, să fie monitorizate anticipat, cu un
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interval de timp suficient de mare pentru avertizarea factorilor locali şi luarea măsurilor de
intrevenţie operativă.
Din punct de vedere al comunicaţiilor rutiere. Comuna este străbătută de
autostrada A1 Sibiu – Orăștie.
Din punct de vedere al comunicaţiilor feroviare. Comuna este străbătută la nord
de calea ferată Arad - Teiuș având o haltă de călători în satul Tărtăria.
Ca riscuri, pot fi accidentele pe căile de comunicaţii rutiere sau feroviare, precum şi
accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

CAPITOLUL III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE
SITUAŢII DE URGENŢĂ
În conformitate cu „Fişa cu principalele tipuri de risc generatoare de situaţii de
urgenţă” a comunei Săliştea, localităţile componente se confruntă şi sunt monitorizate cu
următoarele tipuri de riscuri:

I.

RISCURI PRINCIPALE:
1.
a)
b)
c)
d)

riscuri naturale:
inundații;
alunecări de teren;
incendii la gospodării;
incendii de pădure.

II. RISCURI SECUNDARE:
1. riscuri tehnologice:
a) accidente rutiere în care sunt implicate substanțe periculoase;
b) accidente feroviare în care sunt implicate substanțe periculoase;
2. riscuri biologice:
a) epidemii;
b) epizootii.

Secțiunea I - Analiza riscurilor naturale
Factorii de risc natural
Principalii factori de risc naturali ai comunei sunt:
INUNDAŢII
Din istoricul inundaţiilor produse pe teritoriul comunei, precum şi din punct de vedere
a precipitaţiilor produse de-a lungul timpului, comuna se împarte în mai multe zone
inundabile, zone cuprinse şi în Planul de Urbanism General al comunei. Aceste zone sunt:
 Zona inundabilă nr. 1- Lunca Mureşului (zona de nord a localității Tărtăria)
Natura inundaţiilor este de revărsări ale râului Mureş rezultate din topirea zăpezilor
sau ploi abundente de lungă durată. Inundaţiile produse în aceasta zonă în anii 1970, 1975,
1989, 1995, 1999, 2001 şi 2005 au fost de gravitate mai mare sau mai mică şi au afectat
terenuri agricole, în suprafaţă de 110 hectare, precum şi drumuri comunale. Această zonă
nu este populată cu gospodării.
•
Zona inundabilă nr. 2 – Valea Ciorii sau Valea lui Stan (zona de sud-est a
localităţii Săliştea)
Natura inundaţiilor este de revărsări ale Văii Cioara ca urmare a topirii zăpezilor din
zona de deal şi montană sau ploi abundente. Inundaţiile produse în aceasta zonă au fost
destul de însemnate, valea are cursul prin mijlocul localităţili Săliştea şi a provocat multe
pagube materiale. Zona de vărsare a Văii Cioara în Mureş este la o distanţă mai mare de
sat dar valea străbate o bună porțiune locuită a localității astfel ca în ultimii 10 ani au fost
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afectate de inundații 60 de gospodării, 4 poduri, 0,6 km drum comunal, 1 societate
comercială și câteva zeci de hectare de teren agricol.
 Zona inundabilă nr. 3 – Valea Doba (zona de sud a localității Tărtăria)
Natura inundaţiilor este de activare a Torentului Valea Doba, rezultate din topirea
zăpezilor sau ploi abundente. Inundaţiile produse în aceasta zonă în ultimii ani au fost de
amploare mai mică şi au afectat puţine gospodării individuale sau drumuri comunale, dar
acest risc se poate lua în calcul datorită faptului că albia este mică, neregularizată, iar în
condiţii de ploi abundente acest curs ia aspectul unui torent. Principalele pagube rezultate
în urma inundațiilor din această zonă au fost afectarea a 8 gospodării, 9 ha teren agricol,
0,3 km drum comunal, 30 m reţele electrice și câteva fântâni.
Măsurile luate pentru reducerea efectelor şi pagubelor sunt regularizări şi protecţie
de maluri, decolmatarea periodică a albiei, restricţii şi interdicţii la construcţii, reconstrucţii
în zona inundabilă, amenajări şi refaceri de diguri, îmbunătăţiri funciare.

•

Zona inundabilă nr. 4 – Valea Pietroasa (zona de sud a localității Săliștea-Deal)
Natura inundaţiilor este de activare a Torentului Valea Pietroasa ca urmare a topirii
zăpezilor din zona deluroasă din partea de răsărit a localităţii sau ploi abundente.
Inundaţiile produse în aceasta zonă au avut o frecvenţă mai mică, afectând de regulă
terenuri agricole din partea de nord a localităţii. Principalele pagube rezultate în urma
inundațiilor din această zonă au fost afectarea unei societăți comerciale, 7 ha teren
agricol și 0,2 km DC.

•

Zona inundabilă nr. 5 –Valea lui Stan - (zona de est a localității Săliştea-Deal)
Natura inundaţiilor este de activare a torentului Valea lui Stan rezultate din topirea
zăpezilor şi ploi abundente. Inundaţiile produse în această zonă au fost de gravitate mică
şi au afectat în principal terenurile agricole. Gospodăriile individuale au fost afectate într-o
măsură mai mică. Principalele pagube rezultate în urma inundațiilor din această zonă au
fost afectarea a 30 m reţele electrice, 0,3 km. DC și 8 fântâni.

•

Zona inundabilă nr. 6 – Valea Freman (zona de nord a localității Săliștea-Deal)
Natura inundaţiilor este de activare a Torentului Valea Freman la confluenţa cu
Pârâul Drejman, debite rezultate din topirea zăpezilor şi ploi abundente. Inundaţiile produse
în această zonă au fost de gravitate medie şi au afectat atât gospodării individuale, terenuri
agricole, cât şi drumuri comunale, fântâni şi podeţe. Principalele pagube rezultate în urma
inundațiilor din această zonă sunt 0.03 km rețea electrică, 0.3 km DC, 8 fântâni.
● Zona inundabilă nr. 7 – Valea Archis (zona de est a localității Săliștea, înainte
de confluență)
Natura inundaţiilor este de activare a Torentului Valea Archis la confluenţa cu pârâul
Drejman, debite rezultate din topirea zăpezilor şi ploi abundente. Inundaţiile produse în
această zonă au fost de gravitate medie şi au afectat atât gospodării individuale, terenuri
agricole cât şi drumuri comunale, fântâni şi podeţe. Principalele pagube rezultate în urma
inundațiilor din această zonă au fost afectarea a 19 gospodării individuale, 1 instituție.

• Zona inundabilă nr. 8 – Valea Drejman (zona de centru și est a localității
Săliștea)
Natura inundaţiilor este de revărsare a Pârâului Drejman (Freman). Principalele
pagube rezultate în urma inundațiilor din această zonă au fost afectarea a 4 poduri rutiere
și 4 podețe pietonale.
Măsurile luate pentru reducerea efectelor şi pagubelor sunt regularizări şi protecţie
de maluri, decolmatarea periodică a albiei, restricţii şi interdicţii la construcţii în zona
inundabilă, amenajări de maluri, protecția și consolidarea malurilor.
Producerea de inundaţii în zonele descrise mai sus pot avea loc în următoarele
situaţii:
♦ instantaneu, ca urmare a unor fenomene meteo-hidrologice imprevizibile cum ar fi
furtunile şi viiturile spontane însoţite de ploi torenţiale. În această situaţie posiblitatea
anunţării populaţiei este redusă, timpul scurt de producere al acestora şi dispersarea
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populaţiei pe o suprafaţă întinsă nu permit avertizarea oportună a cetăţenilor despre aceste
pericole. De aceea în astfel de situaţii pagubele produse sunt mai mari.
♦ previzibil, în cazul producerii de inundaţii ca urmare a topirii zăpezilor sau a ploilor
normale dar de lungă durată; sistemul de anunţare existent la nivelul comunei permite
înştinţarea populaţiei din toate satele aparţinătoare (telefonie fixă şi mobilă, comunicate
radiofonice, sistemul local de alarmare, clopotele de la biserici, prin agenţi, etc.) reducânduse astfel amploarea pagubelor materiale.
Evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale se face conform “ Planului
de evacuare al comunei Săliştea “ astfel:
 în cazul producerii de inundaţii ca urmare a unor fenomene meteorologice periculoase
imprevizibile se face autoevacuarea temporară de o parte şi de alta a văilor, pe versanţi şi
zonele colinare şi deluroase, neinundabile, la gospodăriile populaţiei din aceste zone;
 în cazul producerii de inundaţii pe termen lung evacuarea se face în tabere pentru
sinistraţi organizate de Primărie la şcoli, grădiniţe şi căminele culturale conform planului, iar
animalele vor fi evacuate în locurile amenajate (adăposturi amenajate în zone neinundabile
şi ferite de riscuri, precum şi la fosta fermă zootehnică de la intrarea în localitatea Săliştea).
ALUNECĂRI DE TEREN
Se produc pe versanţii dealurilor, prin deplasarea rocilor de-a lungul pantei sau prin
mişcarea transversală a acestora, ca urmare a unor fenomene meteorologice periculoase,
geo-fizice (ploi torenţiale, mişcări tectonice, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice)
sau chiar ca urmare a unor activităţi umane.
Cu toate că nu produc pierderi şi distrugeri la fel de mari ca celelalte fenomene
naturale distructive, alunecările de teren sunt totuşi periculoase prin posibilitatea distrugerii
unor construcţii, determinată de deplasarea rocilor sau prin acoperire. Pot, de asemenea,
să obstrucţioneze cursul unor ape curgătoare creând lacuri de acumulare temporare sau
permanente sau pot produce distrugerea unor baraje de acumulare, gospodării individuale,
construcţii de interes public, etc.
În zonele la care ne referim aceste fenomene au fost foarte rare şi nu au produs
pagube însemnate, deşi există semnale că aceste fenomene nu sunt excluse datorită
terenului accidentat în zona colinară şi de deal a localităţilor Săliştea-Deal şi Mărgineni, a
erodării solului, a lipsei de vegetaţie din unele zone, precum şi a compoziţiei solului (bogat
în calcar şi sodiu).
FURTUNI - TORNADE - SECETĂ - ÎNGHEŢ
Aceste fenomene naturale pot provoca evenimente cu urmări tragice asupra
comunei. Trebuie avut în vedere că majoritatea acestor fenomene prezintă o serie de
caracteristici comune cum ar fi producerea acestora în cele mai multe cazuri, brusc şi pe
neaşteptate, cuprinzând prin efectele lor distructive suprafeţe mari de teren, construcţii,
instalaţii, colectivităţi umane şi de animale; în cele mai multe cazuri sunt însoţite de
numeroase victime omeneşti şi însemnate pagube materiale.
Până în prezent pe teritoriul comunei nu s-au manifestat astfel de fenomene de
violenţă maximă, anotimpurile anului în special vara şi iarna înscriindu-se în limitele
normale unor localităţi riverane de şes şi deal, mai capricioase fiind primăverile, când
topirea zăpezilor însoţite de ploi provoacă creşteri de debite pe râul Mureş şi pe celelalte
cursuri de apă amintite, iar din când în când, chiar inundaţii.
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ZONE DE RISC NATURAL
Teritoriul
administrativ

Localitatea

Săliştea
Tărtăria

Comuna
Săliştea

Săliştea
Tărtăria

Săliştea
Săliștea-Deal
Tărtăria

Săliştea-Deal
Mărgineni

Fenomenul fizicoLocalizare
geografic
- zone inundabile
• Lunca Mureşului – în zona
de nord a satuuil Tărtăria;
• Valea Ciorii în zona
subtraversării - podul pe
DN.7 şi până la vărsare,
zona de centru a localității
Săliştea – amonte malul
drept – curs superior
• Pârâul Doba -Tărtăria
zonele de nord şi est
• Pârâul Archis + Pârâul
Drejman, zona de
confluenţă
• Valea Pietroasa
• Pârâul Doba nord şi est
• Valea lui Stan versantul de
nord;
• Valea Freman
- eroziuni de mal
• Valea Ciorii – în zona nord
sat Tărtăria, subtraversare
podul de pe DN7 şi până la
vărsare în Râul Mureş
– amonte
– curs superior
- activare torenţi
• Valea Pietroasa
• Pârâul Doba nord şi est
• Valea lui Stan versantul de
nord
• Valea Freman
- alunecări de teren - zona Tărtăria - În Deal versant sudic (pe
torent)
- zona Săliştea - D. Ciorii
versant NW
- zona Săliştea - D.
Copacilor versant W

Obs.

Secţiunea a II-a – Analiza riscurilor tehnologice
Riscuri de transport de produse periculoase
Comuna Săliştea este străbătută în zona de nord de DN 7 Alba Iulia – Deva, care
este totodată şi un drum european „E 68”. Din anul 2014 s-a dat în folosință autostrada A 1
Nădlac – București, care străbate zona de nord a localității Tărtăria, la o distanță de 200 m
de sat. Urmare a dezvlotării activităţilor economice care presupune intensificarea traficului
auto cu transporturi de mărfuri şi substanţe periculoase, pot avea loc accidente de circulaţie
în care să fie implicate acestea, cu efecte grave asupra populaţiei şi mediului înconjurător.
De asemenea comuna Săliştea are şi staţia CFR Tărtăria prin care se transportă
sau staţionează o gamă largă de mărfuri şi care pot să constituie o sursă de risc.
În cazul producerii unui astfel de fenomen Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
al comei Săliştea ia măsuri de protecţie şi intervenţie astfel:
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- stabilirea zonei de răspândire a substanţelor periculoase;
- stabilirea şi delimitarea zonei de pericol;
- stabilirea şi delimitarea zonei de carantină sau izolare;
- stabilirea zonelor de evacuare.
Arealul zonelor de protecţie, precum şi măsurile care se vor lua sunt specifice, în
funcţie de categoria, cantitatea şi caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor periculoase
implicate în accident.
Imediat după producerea accidentului, pe măsura sosirii forţelor de intervenţie, se
vor stabili:
- delimitarea şi marcarea zonelor de răspândire, pericol, izolare şi evacuare;
- stabilirea direcţiei de deplasare a norului toxic;
- alarmarea şi adăpostirea populaţiei în locuinţe, etanşarea uşilor şi ferestrelor;
- evacuarea temporară a populaţiei şi animalelor din zona de acţiune a norului toxic;
- scoaterea răniţilor (contaminaţilor) din zona accidentului, triajul, acordarea primului
ajutor şi transportul acestora la spital;
- interzicerea accesului în zonă a persoanelor neautorizate, paza zonei, dirijarea
circulaţiei.
Toate aceste măsuri se realizează cu forţele şi mijloacele existente pe plan local
precum şi cu sprijinul celor din oraşul Cugir și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„UNIREA” al județului Alba – prin protocoalele încheiate în acest scop.

Secţiunea a III-a - Analiza riscurilor biologice
Posibilitatea apariţiei riscurilor biologice pe teritoriul comunei Săliştea este relativ
redusă, deoarece sursele potenţiale de izbucnire a unor epidemii sau epizoolii sunt aproape
inexistente. Comuna nu dispune de operatori economici care sa dea posibilitatea constituirii
de grupări mari de oameni sau de ferme de animale unde să se producă îmbolnăviri în
masă ale acestora. Răspândirea unor eventuale boli la animale este redusă deoarece
fiecare gospodărie are un număr restrâns de animale, neexistând deocamdată multe
societăţi zootehnice care să deţină colectivităţi mari de animale pe teritoriul comunei.
Epidemii
Acest fenomen se manifestă de regulă, pe timpul unor dezastre de mare amploare
sau de lungă durată. În ultimii 10 ani nu au evoluat pe teritoriul comunei boli epidemice sau
cu transmitere decât obişnuitele viroze sau gripe ale sezonului din anotimpul rece. În cazuri
rare şi izolate s-au manifestat:
 Boala diareică acută la copii;
 Hepatita acută epidermică;
 Rujeola la adolescenţi.
Aceste boli sunt în scădere, focarele fiind oprite la timp datorită măsurilor ferme
intreprinse de personalul sanitar din zonă.
În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei unor boli, care dacă
nu sunt stopate şi contracarate în faza incipientă pot deveni epidemii.
Acestea sunt:
 Holera;
 Hepatita acută de tip B;
 Febra tifoidă;
 Gripa SARS 2; COVID – 19 (coronavirus);
 Leptospiroza;
 Dizenteria;
 Gripa A (H1 N1) – porcină.
Din luna martie 2020 comuna se confruntă cu pandemia de COVID – 19,
înregistrându-se cazuri de infectare cu acest virus.
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Având în vedere posibilităţile multiple de apariţie şi evoluţie rapidă a bolilor care pot
devenii epidemii, la nivel de comună (dispensar medical) există un extras din “Planul de
protecţie şi intrervenţie în caz de epidemii” gestionat de Spitalul orăşenesc Cugir, care
cuprinde principalele măsuri profilactice şi de intervenţie.
Epizootii
Gesionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii
sunt asgurate de Direcţia Sanitar-Veterinară Alba prin medicul veterinar din comună. Boli
precum trichineloza şi rabia, care sunt transmisibile la om, au existat, dar fenomenul nu s-a
extins deoarece s-a intervenit prompt şi operativ. De asemenea evoluţia bolilor a fost
stopată la timp, fapt pentru care nu s-au transformat în epizootii.
La nivelul comunei funcţionează trei dispensare medicale umane şi un dispensar
veterinar încadrate cu personal de specialitate care asigură sănătatea populaţiei şi
animalelor într-un mod organizat şi în condiţii legale. Prin măsurile luate la nivel local
factorii responsabili previn apariţia şi stopează răspândirea unor eventuale boli transmisibile
atât la oameni cât şi la animale.

Secţiunea a IV-a - Analiza riscurilor de incendiu
Incendiile reprezintă unul dintre cei mai frecvenţi factori de risc pe teritoriul comunei,
care pot să izbucnească natural (trăsnete) sau artificial (provocate de erorile umane) şi în
urma cărora se pot produce pierderi de vieţi umane şi animale, precum şi importante
pagube materiale.
Principalele caracteristici sunt:
- 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, scântei de
materiale combustibile sau de la sudură, scântei şi arcuri electrice, scurt circuit,
trăsnet, scântei 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 de bunuri materiale şi valori culturale;
- distrugerea fondului forestier şi a culturilor cerealiere a celor de pomi sau viticole;
- evacuarea populaţiei, a bunurilor materiale şi valorilor culturale;
- avarierea sau distrugerea reţelelor elctrice, de gaze şi de telecomunicaţii.
Apărarea împotriva incendiilor se axează pe următoarele principii:
- stingerea focului trebuie să se facă în special cu ajutorul substanţelor sub formă de
spumă sau de praf;
- îndepărtarea rapidă a populaţiei din vecinatate pentru a evita pierderi de vieţi
omeneşti sau victime inutile;
- asigurarea cu mijloace de protecţie şi intervenţie corespunzătoare a personalului
care intervine.
În cazul incendiilor la păduri şi pajişti se impune:
- folosirea personalului specializat şi instruit pentru astfel de intervenţii;
- folosirea autospecialelor de intervenţie şi vehicule cu pompe şi cisterne acolo unde
situaţia permite acest lucru;
- izolarea focului prin crearea de culoare de protecţie prin defrişarea şi îndepărtarea
copacilor şi vegetaţiei;
- folosirea populaţiei cu mijloace de stingere improvizate.
În acest sens s-a întocmit la nivelul comunei Planul de apărare împotriva incendiilor
de păduri în conformitate cu Ordinul comun nr. 551/1475/2006 emis de Ministrul
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministrul Administraței și Internelor, pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină
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şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgență în domeniul
fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunarea şi contaminarea culturilor agricole cu
produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgență ca
urmare a incendiilor de pădure, publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2007.
În cazul incendiilor la imobile, o importanţă deosebită o prezintă luarea măsurilor
de prevenire ca:
- diminuarea la maxim a inflamabilităţii construcţiilor, materialelor depozitate şi
mobilierului din dotare (ignifugarea);
- asigurarea mijloacelor de intervenţie (stingătoare, pichete pentru stins incendii, guri
de incendiu, hidranţi, autospeciale şi utilaje de intervenţie, personal specializat sau
cel puţin instruit);
- organizarea intervenţiei pe locuri de muncă în cazul operatorilor economici sau
instituţiilor publice;
- întocmirea şi afişarea planurilor şi mijloacelor de evacuare precum şi cunoaşterea
perfectă de către personal a acestora;
- asigurarea mijloacelor de alarmare sonore şi luminoase, precum şi a indicatoarelor
pentru evacuare.
Un accent deosebit trebuie să se pună pe instruirea populaţiei privind respectarea
normelor P.S.I. în gospodăriile proprii, la anexele gospodăreşti, magazii de furaje, etc.
Datorită codiţiilor climatice favorabile producerii de incendii la păşuni şi păduri, în
toate satele aparţinatoare comunei, un accent deosebit se pune pe instruirea populaţiei
pentru prevenirea unor astfel de fenomene.

CAPITOLUL IV – ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea I – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie şi intervenţie
1. Concepţia intervenţiei
Activităţile de protecţie şi intervenţie ce se desfăşoară la nivelul comunei Săliştea
reprezintă componenta principală a sistemului integrat de măsuri tehnico-organizatorice
planificate şi realizate potrivit legii pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi
răspunsul oportun şi calificat în asemenea situaţii.
La nivelul comunei 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 intevenţie, pe tipuri 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;
 asigurarea protecţiei şi salvării vieţii în situaţii de urgenţă;
 respectarea drepturilor şi libertăţii 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 încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
 continuitatea şi răspunsul gradual în managementul activităţii de gestionare a
situaţiilor de urgenţă;
 operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică şi operaţională a
structurilor de intervenţie.
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2. Măsuri de prevenire
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se relizează prin:
 Monitorizarea permanentă a parametrilor meteorologici, de mediu şi
hidrografici primiţi de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «UNIREA» al județului Alba
(avertizări hidro-meteo) prin personalul care asigură permanenţa la
Primărie;
 Executarea unor activităţi de prevenire cum ar fi – controale şi inspecţii
desfăşurate de factorii locali responsabili pe linie de P.S.I., Inspecţia în
Construcţii, Agenţia Județeană de Protecţia Mediului;
 Informarea populaţiei, societăţilor şi instituţiilor (inştiinţarea, avertizarea şi
alarmarea) prin mijloacele existente la nivel local;
 Pregătirea populaţiei privind modul de comportare şi acţiune în situaţii de
urgenţă;
 Avizarea / autorizarea conform legislaţiei în vigoare a actelor de autoritate
şi documentelor de securitate la incendii şi protecţie civilă de către
personalul specializat din Primărie şi specialiştii în domeniu la nivel
judeţean;
 Constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale de către
populaţie, operatori economici şi instituţiile publice de pe raza comunei.
3. Forţele de intervenţie
Pentru intervenţia în cazul producerii situaţiilor de urgenţă ce se pot manifesta pe
teritoriul administrativ al comunei, aceasta dispune de următoarele forţe şi structuri:
 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
 Centru Operativ cu activitate temporară pentru Situaţii de Urgenţă;
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
 Postul de poliţie;
 Dispensar uman;
 Dispensar veterinar;
 Echipele de intevenţie în situaţii de urgenţă din satele componente;
 Echipele de excutare a evacuării populaţiei organizate pe sate
aparţinatoare conform Planului de Evacuare în situaţii de urgenţă.
În funcţie de amploarea evenimentului Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
poate cere sprijin autorităţilor oraşului Cugir (pentru intervenţia S.V.S.U. al acestuia cu care
are încheiat un protocol de cooperare şi de intevenţie) sau forţelor specializate ale I.S.U.
judeţean Alba.
De asemenea Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă colaborează şi cu instituţiile
deconcentrate la nivel judeţean pentru gestionarea situaţiilor create pe timpuri 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 accidentale de ape, aer şi sol;
 Secţia Drumuri Naţionale şi Judeţene – pentru alunecări de teren cu efecte ale
comunicaţiilor rutiere;
 S.C. Electrica S.A - pentru avarii la reţelele electrice;
 E-ON Gaz și Trans Gaz – pentru avarii la reţelele de alimentare cu gaze naturale;
 Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba – pentru inundaţii la terenuri şi
culturi;
 Inspectoratul de Poliţie Alba – pentru pază, ordine şi circulaţie;
 Inspectoratul de Jandarmerie al judeţului Alba - pentru pază şi ordine în zonele
calamitate;
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Direcţia de Sănătate Publică Alba – pentru asigurarea asistenţei medicale şi
spitalizarea populaţiei afectate;
Direcţia Veterinară şi de Asigurare a Alimentelor – pentru situaţii de epidemii,
epizootii;
Direcţia de Telecomunicaţii Alba - pentru avarii la sistemul de teleconumicaţii;
Serviciul Salvamont Alba – pentru situaţiile critice ce pot apărea şi care necesită
intervenţii speciale;
Serviciul SMURD al județului Alba – pentru situaţii de accidente pe căile de
comunicaţii;
Filiala de Cruce Roşie a județului Alba – pentru cazuri de acordare a primului ajutor,
sinistraţi, acordare de ajutoare materiale şi de cazarmare de primă necesitate.

4. Zone de acoperire a riscurilor
Cu forţele proprii de care dispune comuna se poate acoperi o zonă restrânsă pe care
se manifestă evenimente, respectiv:

Inundaţii de amploare medie şi mică;

Alunecări de teren cu efecte minore;

Îmbolnăviri în număr restrâns în rândul populaţiei sau a animalelor;

Incendii izolate la gospodării individuale sau instituţii;

Activităţi de deblocare-salvare la nivelul unei echipe specializate de
intervenţie.
În cazul producerii fenomenelor de amploare mare la nivelul întregii comune sau
localităţi, C.L.S.U. solicită sprijinul eşaloanelor superioare respectiv Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă al oraşului Cugir şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba,
pentru coordonarea activităţii de intervenţie a forţelor specializate de nivel orăşenesc sau
judeţean din subordine.
De asemenea comuna nu dispune de forţe specializate pentru intervenţie în cazul
producerii de accidente pe căile de comunicaţie cu substanţe periculoase sau poluări
accidentale, situaţie în care va solicita sprijinul forţelor specializate.
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 funcţiie de domeniul de specializare.
Atribuţiile generale ale autorităţiilor publice locale şi forţelor de intervenţie sunt :
 Primaria comunei Săliştea
- convoacă în regim de urgenţă C.L.S.U. ;
- asigură permanenţa la sediul Primăriei prin activarea şi
permanentizarea Centrului Operativ;
- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor dezastrelor;
- inştiinţează operativ populaţia pe baza sistemului informaţional
propriu, instituţiile publice locale şi operatorii economici despre
iminenţa dezastrelor;
- coordonează şi conduce prin C.L.S.U. activitatea de intervenţie a
serviciului voluntar;
- asigură alarmarea populaţiei din zona afectată;
- colaborează cu C.L.S.U. Cugir şi C.J.S.U. Alba pentru acordarea
sprijinului necesar prin intervenţia forţelor specializate de la nivel
orăşenesc şi judeţean;
- intocmeşte şi înaintează C.J.S.U. rapoarte privind pagubele
produse;
- solicită fonduri pentru despăgubirea persoanelor afectate.
 Dispensarul medical Săliştea
- acordă asistenţă de specialitate cetăţenilor;
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organizează la nevoie în teren, puncte de adunare răniţi, puncte de
prim-ajutor, tabere de sinistraţi;
- solicită, sprijin spitalului orăşenesc Cugir şi Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Alba, în cazul depăşirii posibilităţiilor proprii.

Postul de Poliţie Săliştea
- asigură paza şi ordinea publică;
- asigură fluidizarea circulaţiei;
- interzice accesul persoanelor şi autovehiculelor neautorizate în
zonele cu restricţii;
- participă cu forţe şi mijloace la evacuare în caz de dezastre;
- participă la anunţarea şi informarea populaţiei din zonele de risc;
- solicită forţe în sprijin la nevoie.
 Dispensarul medical veterinar Săliştea
- asigură asistenţă de specialitate animalelor afectate;
- stabileşte măsurile profilactice ce urmează a fi luate în zonele
calamitate;
- solicită sprijin D.S.V. a judeţului Alba în cazul depăşirii
posibilităţiilor proprii.
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Săliştea
- desfăşoară activităţi de cercetare a evenimentelor şi informează
C.L.S.U. despre problemele descoperite în vederea luării celor mai
eficiente măsuri de intervenţie;
- desfaşoară activităţi de inştiinţare-alarmare folosind mijloacele pe
care le are la dispoziţie conform schemei de înştiinţare-alarmare;
- intervine în zonele afectate pentru căutarea şi deblocarea-salvarea
persoanelor afectate de dezastru şi limitarea-lichidarea efectelor
acestuia;
- desfăşoară activităţi de asigurare logistică în zona calamitată
conform misiunilor primite de la C.L.S.U. al comunei.
 Operatorii economici de pe raza comunei Săliştea
- pun în aplicare propriile planuri de protecţie şi intervenţie în situaţii
de urgenţă;
- acţionează conform dispoziţiilor C.L.S.U. pentru limitarea şi
lichidarea urmărilor dezastrului în zona proprie de activitate şi în
folosul populaţiei comunei Săliştea;
- pun la dispoziţia C.L.S.U. personalul, tehnica şi materialele
solicitate de acesta pentru intervenţie în funcţie de necesităţi.
 Populaţia comunei Săliştea
- participă la pregătirea privind modul de acţiune în situaţii de
urgenţă;
- respectă normele şi măsurile de comportare pentru prevenirea şi la
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 (ipoteze) probabile a se
produce şi prin desfăşurarea de exerciţii tactice, în cadrul pregătirii anuale în domeniul
situaţiilor de urgenţă.
-

Sectiunea a II-a – Etape de realizare a acțiunilor
Desfăşurarea activităţilor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
pe teritoriul comunei Săliştea cuprinde următoarele operaţiuni principale:
- înştiinţarea, alertarea şi alarmarea structurilor locale de intervenţie:
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 C.L.S.U.;
 Centrul Operativ cu activitate temporară pentru Situaţii de Urgenţă;
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
 Postul de Poliţie;
 Dispensarul uman;
 Dispensarul veterinar;
 Operatori economici locali;
 Instituţiile publice locale;
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 darea dispoziţiilor de
intervenţie;
evacuarea, salvarea sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
localizarea şi limitarea efectelor dezastrelor;
inlăturarea efectelor 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 când posibilităţile proprii sunt depăşite.

Secţiunea a III-a – Faze de urgenţă a acţiunilor
În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentelor care se pot produce
pe teritoriul comunei Săliştea, intervenţia serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare şi
profesioniste sunt organizate conform O.M.A.I. nr. 75/2019 astfel:
- Urgenta I – asigurată de structurile proprii de intervenţie ale comunei Săliştea;
- Urgenţa II – asigurată de subunităţile I.S.U. Unirea al judeţului Alba (Garda de
intervenție Sebeș);
- Urgenţa III – asigurată de subunităţile specializate din judeţul Hunedoara (la cerere);
- Urgenţa V – asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul Inspectoratului
General pentru Situaţiii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă
durată.

Secţiunea a IV-a – Acţiunile de protecţie – intervenţie
La nivelul comunei Săliştea, în situaţiile de urgenţă create de factorii de risc ce pot
afecta teritoriul administrativ, structurile de intervenţie specializate acţioneză conform
domeniului lor de competenţă pentru:
salvarea şi protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale
evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu
apă, alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;
acordarea primului ajutor medical şi pshihologic, precum şi participarea la
evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici
afectaţi;
aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul
producerii situaţiilor de urgenţă specifice;
dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca fiind
accesibile şi nepericuloase;
diminuarea sau eliminarea avariilor la reţelele de utilităţi şi clădiri cu
funcţiuni esenţiale (reţele de curent electric, Romtelecom, clădirea
Primăriei, şcolile şi grădiniţele din comună, dispensarele medicale, Poliţie,
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biserică) a căror integritate este vitală pentru protecţia populaţiei şi
desfăşurarea în normalitate a vieţii economico-sociale a comunei;
limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor
acesteia cu mijloacele din dotare.

Secţiunea a V -a – Instruirea
Pregătirea structurilor de intervenţie în situţii de urgenţă la nivelul comunei Săliştea
se realizează pe baza unui program anual de pregătire stabilit de ISU „Unirea” al județului
Alba şi aprobat de prefectul județului Alba.
Acest program cuprinde activităţile ce se desfăşoară în cursul anului de pregătire
astfel:
pregătirea primarului, viceprimarului, secretarului general, în domeniul
situaţiilor de urgenţă la Centrul Zonal de Pregătire Cluj;
pregătirea teoretică lunară şi practică anuală printr-un exerciţiu de
intervenţie a echipelor specializate din cadrul S.V.S.U. al comunei;
instruirea personalului Primăriei, operatorilor economici, instituţiilor publice
şi populaţiei pe linie de situaţii de urgenţă conform O.M.A.I. nr. 75/2019 şi
O.M.A.I. nr. 712/2005 completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005.

Secţiunea a VI -a - Realizarea circuitului informaţional - decizional şi de
cooperare.
Sistemul informaţional – decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice alarmării, notificării,
culegerii şi transmiteriii 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.
Primarul comunei Săliştea, C.L.S.U., precum şi conducerile operatorilor economici
şi instutuţiilor publice de pe raza comunei, amplasate în zonele de risc au obligaţia să preia
datele transmise de C.L.S.U. (avertizări meteorologice şi hidrologice) în vederea declanşării
acţiunilor de prevenire şi intervenţie.
Realizarea legăturilor şi circulaţia informaţiilor între structurile participante la
gestionarea situaţiilor de urgenţă, se face conform Schemei fluxului informational – anexa 8
la plan.

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor de
analiză şi acoperire a riscurilor se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, prin
planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă aprobate de C.L.S.U. al comunei.
Consiliul local al comunei Săliştea prevede anual în bugetul propriu fondurile
necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul său administrativ.
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere
şi manifestare, de ampolarea şi efectele posibile ale acestora, S.V.S.U. al comunei este
organizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 de tip ”V1”şi
îndeplineşte criteriile minime de performanţă pe echipe specializate astfel:
- compartiment de prevenire;
- formație de intervenție;
- echipă stingere incendii;
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- echipă avertizare, alarmare, cautare, deblocare, salvare, evacuare.
Pe lângă echipele specializate ce încadrează S.V.S.U., în cadrul comunei mai sunt
organizate şi echipe de primă intervenţie din rândul populaţiei în fiecare sat aparţinător.

CAPITOLUL VI – LOGISTICA ACŢIUNILOR
Logistica acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlătutarea efectelor unui
dezastru produs pe teritoriul administrativ al comunei Săliştea se face astfel:
- pentru formaţiunile proprii S.V.S.U. - prin grija C.L.S.U.;
- pentru structurile care intervin (poliţie, sănatate publică, sanitar-veterinar,
telecomunicaţii, drumuri naţionale, drumuri judeţene, mediu, S.G.A., etc.) - prin grija
instituţiilor care le organizează şi coordonează pe timpul intervenţiei.
Resursele disponibile pentru intervenţie sunt cuprinse în anexa nr. 10 "Situaţia
resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare”.
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