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REZUMAT
Primul Plan Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM) pentru jude ul Alba a fost
ini iat i implementat în anul 2003-2004 prin programul PHARE « Implementarea Aquisului de Mediu » în cadrul proiectului PHARE RO 0006.14.03. Asisten a tehnic pentru
int rirea inspectoratelor locale de Protec ia Mediului i înfiin area Inspectoratelor
Regionale de Protec ia Mediului. Implementarea proiectului este asigurat de c tre firma
de consultan . Eptisa Proyectos Internacionales S.A. Madrid Spania. În anul 2006 s-a
procedat la revizuirea acestui document.
Pentru revizuirea PLAM s-a luat în considerare evaluarea acestuia pe baza
monitoriz rii ac iunilor scadente. S-a procedat apoi la reactualizarea raportului de stare
a mediului la nivelul anului 2006. Din num rul total de ac iuni cuprinse în PLAM 2004
au fost re inute problemele nerealizate din motive obiective sau datorit termenelor de
realizare (dupa 2006) i au fost introduse în cadrul m surilor din noul PLAM revizuit
2006.
PLAM este un document strategic oficial, fiind complementar celorlalte activit i
de planificare ale autorit ilor administra iei publice locale. Acest document reprezint
opinia comunit ii în ceea ce prive te problemele prioritare de mediu, precum i ac iunile
identificate ca fiind prioritare pentru solu ionarea problemelor.
Pentru revizuirea PLAM s-au reconsiderat scopurile, obiectivele i intele
problemelor i indicatorii de mediu care vor fi lua i în consideratie pentru stabilirea
ac iunilor. S-a continuat cu stabilirea i prioritizarea problemelor inând cont de riscul pe
care îl reprezint pentru s n tatea popula iei, a mediului dar i de costurile pe care le
implic rezolvarea acestora.
În vederea elabor rii formei revizuite a PLAM-jude Alba, pentru fiecare
problem de mediu s-a stabilit :
•

Scopul pentru mediu, care reprezint elementul de îndrumare strategic a
eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei;
• Obiectivele pentru mediu, sunt angajamentele m surabile care trebuiesc atinse
într-un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit;
•
intele pentru mediu, reprezentând cuantificarea a ceea ce se dore te a se realiza
într-un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului;
• Indicatorii de mediu, care sunt elementele de referin pentru cuantificarea i
evaluarea rezultatelor actiunilor.
Pe baza celor stabilite s-au identificat ac iuni posibile pentru atingerea
obiectivelor. La identificarea ac iunilor s-a avut în vedere punctele slabe existente i s-a
urm rit compensarea acestora prin ac iuni care au vizat îmbun t irea i/ sau int rirea
unor domenii.
La revizuirea PLAM jude ul Alba s-a utilizat ca metodologie “ Manualul pentru
elaborarea planurilor locale de ac iune pentru mediu “ editat de MMGA i elaborate în
cadrul Proiectului Phare RO9804.04.01.001
PLAM va fi monitorizat pe perioada 2007-2013 i va fi revizuit în anul 2013 pe
baza raportului de monitorizare i evaluare.
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1. INTRODUCERE
1.1. CE ESTE UN PLAN DE AC IUNE PENTRU MEDIU (PLAM) I CARE
ESTE ROLUL S U ÎN JUDE UL ALBA
Planul Local de ac iune pentru mediu (PLAM) reprezint dup cea mai simpl
defini ie, strategia pe termen scurt, mediu i lung necesar solu ion rii problemelor de
mediu locale, prin abordarea principiilor dezvolt rii durabile i în deplin concordan cu
planurile, strategiile i alte documente legislative specifice existente la nivel local,
regional i na ional.
PLAM-ul jude ului Alba a fost ini iat i implementat în cadrul Proiectului PHARE
R0 0006. 14.03.“Asisten a tehnic pentru int rirea Inspectoratelor Locale de Protec ia
MediuluI (azi APM-uri) i înfiin area Inspectoratelor Regionale de Protec ia Mediului (azi
ARPM-uri)-componenta nr.3.
Transpunerea i implementarea legisla iei europene de mediu în legisla ia
româneasca, determin asumarea de c tre autorit i a unor noi responsabilit i i
necesit o abordare administrativ i de influen a problematicii de mediu, conducând
la necesitatea aloc rii unor noi obiective specifice i ac iuni la nivelul jude ului i implicit
la necesitatea revizuirii Planului Local de Ac iune pentru Mediu – 2004.
În vederea revizuirii PLAM 2004 a fost emis prin Ordinul Institu iei Prefectului
Jude Alba nr.372/19 iulie 2007 componen a Comitetului de Coordonare al Planului
Local de Ac iune pentru Mediu i al Grupului de Lucru. În procesul de revizuire al PLAM
2004 s-a folosit „Metodologia pentru elaborarea i implementarea programului regional
i local de ac iune pentru protec ia mediului” elaborat în cadrul Proiectului PHARE
R09804.04.01.001 “Înt rirea capacit ii institu ionale i administrative pentru gestionarea
politicilor de mediu în conformitate cu Acquis Communautaire”.
Planul Local de Ac iune pentru Mediu - parte a Planului Regional de Ac iune
pentru Mediu al regiunii 7 CENTRU este complementar celorlalte activit i de planificare
ale autorit ilor jude ene i reflect opinia publicului în ceea ce prive te problemele
prioritare de mediu precum i ac iunile identificate ca prioritare în domeniul protec iei
mediului. Conform recomand rilor Uniunii Europene, elaborarea PLAM s-a realizat într-o
manier participativ , principiul fundamental fiind consensul unui grup cu o larg
reprezentare bazat pe o cunoa tere aprofundat a aspectelor de mediu existente la
nivelul jude ului Alba.
Planul Local de Ac iune pentru Mediu reliefeaz un proces dinamic a c rui
evolu ie este continu , depinzând de o serie de factori socio-economici care evolueaz
în timp, având nevoie de o permanent monitorizare i o revizuire periodic în scopul
reactualiz rii elementelor de planificare strategic con inute.
Având în vedere faptul c procesul de revizuire este un proces ciclic care ine
cont de modific rile i evolu ia în ansamblu a unei comunit i în rela ie cu mediul
natural, fiecare revizuire a PLAM va modifica obiectivele specifice i ac iunile alocate
atingerii acestor obiective, procesul desf urându-se în concordan cu viziunea, scopul
i intele identificate de c tre comunitate.
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1.2. STRUCTURA I METODOLOGIA UTILIZAT PENTRU REVIZUIREA
PLAM JUDE ALBA
1.2.1. CONSIDERA II GENERALE
Procesul de revizuire a Planului Local de Ac iune pentru Mediu în jude ul Alba s-a
desf urat sub coordonarea directorului executiv al APM i a inclus urm toarele
activit i principale:
Stabilirea structurilor necesare elabor rii PLAM: Coordonatorul PLAM Comitetul
de Coordonare, Grupul de lucru i Comitetul de Analiz Tehnic ;
Institu ionalizarea PLAM prin Ordin emis de c tre Institu ia Prefectului;
Planificarea activit ilor necesare elabor rii PLAM
generale i specifice ale membrilor structurilor formate;

i stabilirea atribu iilor

Colectarea informa iilor necesare evalu rii calit ii mediului i evaluarea
preliminar a limitelor i poten ialului comunit ii;
Evaluarea i ierarhizarea problemelor / aspectelor de mediu utilizând o
metodologie bazat pe evaluarea riscului de mediu;
Identificarea obiectivelor generale i specifice precum
rezolv rii problemelor / aspectelor de mediu;

i a intelor necesare

Colectarea informa iilor necesare identific rii ac iunilor, responsabilit ilor
costurilor estimate ale implement rii acestora;

i a

Stabilirea strategiilor de rezolvare a problemelor de mediu (obiective, indicatori,
ac iuni, termene, responsabilit i);
Elaborarea matricilor pentru fiecare categorie de probleme/ aspecte de mediu în
parte.
Consultarea public cu privire la con inutul i viziunea PLAM;
Adoptarea PLAM de c tre to i factorii implica i în evaluare, implementare
monitorizare;

i

Pentru elaborarea Planului Local de Ac iune pentru Mediu – versiunea 2006 au fost
promovate 3 structuri func ionale:
1. Comitetul de Coordonare, format din reprezentan i ai autorit ilor publice locale,
institu ii deconcentrate, ONG-uri, unit i de înv mânt
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Institu ia

Func ia

Institu ia Prefectului - Jude ul Alba
Consiliul Jude ean Alba
Garda Na ional de Mediu- Comisariatul
Jude ean Alba

prefect
pre edinte
comisar ef
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Numele i
Prenumele

Cosmin Covaciu
Ion Dumitrel
Emilia Timi
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4.
5
6.

Agen ia pentru Protec ia Mediului Alba
Prim ria municipiului Alba-Iulia
Prim ria municipiului Sebe

7.

Prim ria municipiului Aiud

primar

8.
9.
10.
11.
12.

Prim
Prim
Prim
Prim
Prim

primar
primar
primar
primar
primar

13.
14.

Prim ria ora ului Ocna Mure
Prim ria ora ului Teiu

primar
primar

15.
16.

Primaria ora ului Zlatna
Primaria comunei Ro ia Montan

primar
primar

17.
18.
19.

Sistemul de Gospodarire al Apelor – Alba
Autoritatea de S n tate Public Alba
Direc ia Sanitar- Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor Alba
Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare
Rural Alba
Direc ia Silvic Alba
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
„Unirea”al jude ului Alba
Inspectoratul Jude ean de Poli ie Alba
Agen ia de Dezvoltare Regional 7 Centru
Muzeul Na ional al Unirii Alba
Unitatea Fitosanitar Alba

director
director
director

Vasile Todea
Mircea Hava
Alexandru
D ncil
Hora iu Mihai
Josan
Simion B cil
Tiberiu Ra iu
Silviu Mîrzan
Ioan C lin Andre
Adrian Ovidiu
eban
Sorin Cristea
Iacob Dorin
Mateica
Silviu Ponoran
Gheorghe
Dragoescu
Traian Mati
Ion Muntean
Vasile Bere

director

Dorel C lian

director
comandant

Mihai Morar
Virgiliu Costea

inspector
director
director
director executiv
adjunct
director
director
ef agen ie

Horea Cote
Simion Cre u
Viorica Suciu
Ioan M rginean
Aurel Todoran
Ana Topârceanu
Horea Stoia

Director

Ioana Gârlea

inspector general
director tehnic
pre edinte

Cornel Sandu
Gheorghe
Ha egan
Vasile Moise

pre edinte

Adrian Puiule

vicepre edinte

Constantin
Bârsan
Rodica Toma

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.

director executiv
primar
primar

ria municipiului Blaj
ria ora ului Abrud
ria ora ului Baia de Arie
ria ora ului Câmpeni
ria ora ului Cugir

Oficiul de Studii Pedologice Alba
Direc ia Regional de Statistic Alba
Agen ia Na ional pentru Resurse Minerale
Alba
Agenia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit SAPARD Alba
Inspectoratul colar Jude ean Alba
SC Apa-CTTA SA Alba
Clubul de Ecologie i Turism Montan„ALBAMONT „Alba
Asocia ia de Turism i Ecologie
„TRASC UCORP„ Zlatna
Asocia ia de Ecologie i Turism
„N S PI TE” Cugir
Asocia ia „ECOABRUD” Abrud

pre edinte
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2. Comitetul de analiz tehnic format din speciali ti ai principalelor institu ii tehnice:

Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Institu ia
Institu ia Prefectului Jude ul Alba
Consiliul Jude ean Alba
Garda Na ional de MediuComisariatul Jude ean Alba
Autoritatea de S n tate Public
Alba
Sistemul de Gospod rire a Apelor
Alba
Direc ia pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural Alba

Numele si prenumele
persoanei desemnate
Ileana B rb n an
Dan Mihai Popescu
Emilia Timi

Func ia
director executiv
director
comisar ef

Ileana V caru

director adjunct

Traian Mati

director

Cornel Georgescu

director adjunct

3. Grupul de lucru cuprinde persoane cu experien în domeniul protec iei mediului din
cadrul institu iilor participante în Comitetul de Coordonare:
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Institu ia
Agen ia pentru Protec ia Mediului
Alba
Agen ia pentru Protec ia Mediului
Alba
Agen ia pentru Protec ia Mediului
Alba
Agen ia pentru Protectia Mediului
Alba
Agen ia pentru Protec ia Mediului
Alba
Consiliul Jude ean Alba
Sistemul de Gospodarire a Apelor
Alba
Direc ia pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural Alba
Autoritatea de S n tate Public

Numele si prenumele
persoanei desemnat
Adriana Stoica

Func ia

Nicolae Oprica

ef serviciu
M.S.C.
ef serviciu
I.P.M.
ef serviciu
A.A.C.
Consilier

Ana Mohai Zamora

Consilier

Iulius Iuga
Vasile Munteanu

Consilier
ef birou

Ioan Radu

Consilier

Ileana V caru

director adjunct

Domnica Maier
Doina Barbat
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1.2.2. IDENTIFICAREA I CLASIFICAREA PROBLEMELOR / ASPECTELOR
DE MEDIU
Identificarea problemelor/aspectelor de mediu în jude ul Alba fost realizat
folosind urmatoarele surse informa ionale:
Rapoarte i studii de specialitate ale institu iilor cu atribu ii în controlul i
gestiunea mediului natural i al activit ilor antropice cu impact asupra mediului
(Agentia pentru Protec ia Mediului, Comisariatul Jude ean al G rzii Na ionale de
Mediu, Sistemul de Gospod rire al Apelor Alba, Direc ia pentru Agricultur
i
Dezvoltare Rural , Autoritatea de S n tate Public , SC APA CTTA etc);
Rapoarte, studii ale autorit ilor administra iei publice locale i jude ene din care
s-au identificat problemele/aspectele de mediu;
În vederea elabor rii unui plan realist care s aib
anse de implementare, s-a
utilizat analiza SWOT ca procedeu de identificare a obstacolelor ce pot sta în calea
rezolv rii obiectivelor propuse. Astfel s-au identificat:
o Punctele tari interioare ale comunit ii, respectiv poten ialul propriu al jude ului;
o Punctele slabe interioare ale comunit ii;
o Oportunit ile exterioare pe care le poate folosi comunitatea;
o Riscurile, respectiv amenin rile acesteia prin neimplementarea m surilor;
Metodologia utilizat în evaluarea problemelor de mediu a avut in vedere:
Metoda expert : analiza problemelor cheie de mediu (cu impact major i cu
afectarea unui segment mare de popula ie) – evaluare realizat de speciali ti,
bazat pe informa ii tiin ifice, m suratori rezultate din monitorizare i statistici
referitoare la condi iile de mediu din comunitate;
Metoda participativ : metod bazat pe consultarea problemelor comunit ii,
prin chestionarele transmise;
Multitudinea de probleme identificate a fost structurat pe 15 categorii de probleme /
aspecte de mediu, precum i problemele /aspectele individuale din cadrul fiecarei
categorii, care au fost ierarhizate i prioritizate pe baza unor criterii specifice .
Pe baza rezultatelor procesului de prioritizare, a fost luat decizia asupra
categoriilor / problemelor individuale ce au fost selectate pentru includerea lor în planul
de ac iune.
Categorii de probleme / aspecte specifice identificate la nivelul Jude ului Alba :
1. Poluarea apei de suprafa – calitatea apelor menajere i industriale
2. Gestiunea de eurilor
3. Poluarea solului i a apei subterane
4. Calitatea i cantitatea apei potabile
5. Poluarea atmosferei
6. Activit i agricole i dezvoltare rural
7. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale
8. Transporturi
9. Degradarea mediului natural i construit, monumente de art , istorice i situri
arheologice
10. Turism i agrement
11. Urbanizarea mediului
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12.
13.
14.
15.

Asigurarea st rii de s n tate
Educa ia ecologic
Înt rirea capacit ii APM Alba
Aspecte legislative

1.2.3. TRANSFORMAREA PROBLEMELOR / ASPECTELOR DE MEDIU
ÎNTR-UN PLAN DE AC IUNE
Transformarea problemelor / aspectelor de mediu într-un plan de ac iune
cuprinde:
Stabilirea obiectivelor generale i specifice ale problemelor de mediu care
asigur direc ia strategic a eforturilor pe termen scurt mediu i lung i care s
ob in consensul comunit ii
Stabilirea intelor, care reprezint sarcinile cuantificabile necesare a fi realizate
într-un interval de timp specificat. Acestea sunt utilizate i pentru cuantificarea
progreselor realizate în implementarea PLAM
Stabilirea indicatorilor în func ie de obiectivele i intele propuse prin planul de
ac iune. Indicatorii vor servi la m surarea ac iunilor i a rezultatelor acestora.
Identificarea ac iunilor, stabilirea ac iunilor prioritare i elaborarea matricilor - plan
de ac iune pentru fiecare categorie de probleme/aspecte de mediu în parte
Implementarea PLAM transform documentul programatic într-un instrument util
comunit ii pentru rezolvarea problemelor de mediu prin desemnarea pentru fiecare
ac iune de responsabili de implementare, termene de finalizare i indicatori economicofinanciari.
Monitorizarea i evaluarea rezultatelor ofer cadrul pentru compararea eforturilor
de implementare cu scopul i obiectivele ini iale, eviden eaz progresul f cut pentru
ob inerea rezultatelor scontate în schemele de timp propuse în proiect. Monitorizarea
continu a planului de ac iune va pune în eviden dac institu iile i organiza iile
responsabile cu îndeplinirea unor diferite sarcini î i realizeaz sistematic i eficient
obliga iile.
Planul Local de Ac iune pentru Mediu se adopt prin Hot rârea Consiliului
Jude ean, dupa ce a fost supus dezbaterii comisiilor i publicului.
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Schema principalelor etape ale procesului PLAM

Ini ierea i organizarea procesului PLAM
Ini ierea, organizarea i institu ionalizarea

Evaluarea rezultatelor i
revizuirea / actualizarea
PLAM

Analiza SWOT

Identificarea i evaluarea
problemelor i aspectelor de mediu;
stabilirea priorit ilor de mediu.

Monitorizarea PLAM
Elaborarea PLAM

Proces consultativ în vederea finaliz rii
documentului PLAM

Adoptarea oficial a documentului PLAM i
implementarea planului de ac iune
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Analiza SWOT
Acest capitol include o evaluare a sectorului protec iei mediului pentru
identificarea punctelor tari i a punctelor slabe, respectiv a oportunit ilor i a riscurilor,
ca baz pentru formularea obiectivelor i axelor prioritare ale PLAM jude Alba. Aceast
analiz este prezentat sintetic în urm torul tabel:
Factori interni

Puncte Tari
-Legisla ie de mediu armonizat cu
legisla ia Uniunii Europene; strategii i
planuri de implementare ale DiectivelorUE
pe fiecare sector de mediu;
- Existen a structurilor institu ionale de
baz si a resurselor umane calificate în
domeniul protec iei mediului;
-Experien a în derularea proiectelor
finan ate din fonduri de pre-aderare
(PHARE, SAPARD) sau din alte surse
interna ionale;
-Existen a resurselor de ap potabil ;
-Existenta ONG-urilor axate pe
problematica protectiei mediului;
-Re ea hidrografic echilibrat repartizat
pe teritoriul jude ului;
-Existen a Planului Jude ean de Gestiune
a De eurilor;
- Personal silvic calificat pentru
administrarea p durilor în care au fost
identificate habitate naturale ce urmeaz
s fie incluse în Re eaua de Arii Protejate
Natura 2000.
-Experien a administra iei Parcului Natural
Apuseni în elaborarea planului de
management pentru ariile naturale
protejate

Factori externi

Oportunit ti
-Utilizarea fondurilor UE ca o contribu ie
important pentru îmbun t irea
standardelor de mediu în jude ul Alba;

- Cre terea standardelor de via
ia
oportunit ilor economice prin asigurarea
unor servicii publice de calitate, prin
remedierea siturilor poluate, prin
reducerea riscurilor la dezastre naturale;
- Aplicarea principiului parteneriatului în
luarea deciziilor în domeniul protec iei
mediului;
-Existen a unor planuri de investi ii pe
termen lung în condi iile dezvolt rii
durabile;
-Implementarea legisla iei cu privire la
introducerea celor mai bune tehnologii
disponibile în infrastructura de mediu;
cre terea eficien iei utiliz rii resurselor i
a energiei;
- Îmbun t irea accesului popula iei i
agen ilor economici la servicii publice de
ap , canalizare i termoficare;
-Imbun t irea performan elor operatorilor
de servicii publice;
-Oportunit i de afaceri pentru companiile
str ine pentru a investi în sectorul de ap
(în contextul fondurilor alocate);
-Dezvoltarea unei pie e viabile de reciclare
a de eurilor/materiei prime rezultate din
procesarea de eurilor;
- Dezvoltarea de Parteneriate PublicPrivate pentru sectorul de mediu;
-Atragerea finan rilor speciale pentru
gestionarea p durilor cuprinse în situri
Natura 2000.
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Puncte slabe

Amenin ri

- Nivelul relativ sc zut al investi iilor dup
1990, în toate sectoarele de mediu
comparativ cu necesarul de investi ii
pentru conformarea cu standardele
europene;
- Accesul redus al popula iei la sisteme
centralizate de ap i salubritate
comparativ cu rile UE; calitatea sc zut
a apei potabile furnizate c tre popula ie în
multe zone;
- Lipsa perfec ion rii personalului care
administreaz problemele de mediu din
cadrul autorit ilor locale i agen ilor
economici;
-Sta ii de tratare i epurare ape uzate cu
func ionare necorespunz toare, precum si
existen a evacu rilor directe de ape uzate;
-Inexisten a depozitelor ecologice;
-Lipsa sistemului de colectare selectiv a
de eurilor în mediul urban;
-Depozitatea necontrolat a de eurilor în
zonele rurale;
-Inexisten a unor industrii de reciclare i
valorificare a materialelor refolosibile;
-Insuficienta preocupare a agen ilor
economici
în
ceea
ce
prive te
minimizarea, recuperarea i reutilizarea
de eurilor;
- Slaba con tientizare a popula iei i a
agen ilor economici privind gestionarea
adecvat a de eurilor, respectiv a ariilor
speciale protejate;
- Existen a unor suprafe e mari de teren
poluate istoric din cauza practicarii unor
activit ii economice intensive (minerit
metalurgie)
-Resurse financiare i umane sc zute
pentru managementul ariilor protejate i a
biotopurilor

-Capacitatea sc zut a beneficiarilor
finali/autorit ilor locale de a elabora
aplica ii la standardele europene;
- Neconformarea cu cerin ele Directivelor
UE pentru sectorul de ap în cazul unei
absorb ii sc zute a fondurilor europene
cauzate de procesul complex de
preg tire i gestionare a proiectelor,
precum i a co-finan rii costisitoare;
- Dificult i în sus inerea costurilor de
investi ie a proiectelor în domeniul
infrastructurii de mediu, în special de
c tre comunit ile mici i medii;
-Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene privind optimizarea
tehnologiilor i folosirea BAT pentru
agen ii economici.
-Infrastructur slab pentru colectare,
transport i eliminare a de eurilor;
-Ineficien a investi iilor pe termen scurt
i mediu pentru reducerea riscurilor de
dezastre naturale care pot provoca
pagube materiale i umane importante;
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2. STAREA INI IAL A JUDE ULUI ALBA
2.1. INFORMA II GENERALE ASUPRA JUDE ULUI ALBA
2.1.1.VALORI ISTORICE I CULTURALE
Vestigii istorice:
Cetatea Alba Carolina, (construit între 1716-1738);
Ruinele Cet ii Dacice-C pâlna (sec. II î.Hr.-106 d.Hr.)
Ruinele Cet ii Dacice - Craiva (sec. II î.Hr.-I d.Hr.)
Vestigiile a ez rii romane de la Brucla-Aiud (sec. II-III d.Hr.) ast zi doar ruine
Cetatea Aiud (sec. XIII-XV) care face parte dintre cele mai vechi fortifica ii urbane
din Transilvania
Cetatea de Balt (sec. I î.Hr.-I d.Hr.) ast zi doar ruine
Cetatea T u i (1276)
Cetatea Uioara -Teleky (sec. XIII) ast zi doar ruine
A ezarea Roman Ampelum-Zlatna
Ocnele de Sare Romane - Ocna Mure
Palatul Voievodal -Alba Iulia (sec. XIII-XVIII), fost re edin a lui Mihai Viteazu
(1599-1600)
Castelul Martinuzzi - Vin u de Jos (1550), construit de Gh. Martinuzzi, episcop de
Oradea i guvernator al Transilvaniei
Castelul Bethlen - Blaj (sec. XV.) - în prezent g zduie te Muzeul or enesc;
Castelul "Bethlen"-Cetatea de Balt (1570-1580)
Castelul Teleky -Ocna Mure (1742)
Castelul Bethlen-Sânmicl u (1668-1683), construit în stil renascentist târziu
Catedrala Romano Catolic - Alba Iulia (1246-1300), cel mai valoros monument
de arhitectur medieval din Transilvania, de aceea i vârst cu celebra Notre Dame,
având un stil romanic târziu
Biserica Evanghelic - Sebe (sec. XIII-XIV)
Biserica Romano - Catolic - Abrud (1270)
Biserica Reformat - Aiud (sec. XV)
Catedrala Ortodox a Reântregirii - Alba Iulia (1921-1922)
Catedrala Greco – Catolic - Blaj (1738-1745)
Biserica Reformat - Cetatea de Balt (sec. XIII)
Biserica "Sf. Gheorghe" - Lup a (1421) ctitorie a cneazului Vladislav
Biserica Romanic - Sântimbru (sec. XIII), ref cut de Iancu de Hunedoara în
amintirea b t liei de aici
Biserica Reformat Teiu (sec. XIII)
Biserica Romano - Catolic Teiu (1448)
Biserica Ortodox - Zlatna(1424)
M nastirea Minorita - Aiud (1724-1736)
M nastirea Râme (1240)
Biblioteca Batthyaneum-Alba Iulia (1792, iar cl direa din 1784), înfiin at de
episcopul Batthyani care dispune de peste 55.000 car i, 19000 documente, 1230
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manuscrise, 500 incunabule i este între cele mai valoroase din Romania. Printre
manuscrisele de aici exist i o parte a valorosului 'Codex aureus' (sec. VIII), pe foi de
pergament.
Muzee:
Muzeul de tiin e Naturale - Aiud (1794);
Muzeul Unirii - Alba Iulia, printre cele mai vechi din ar (1887) ce func ioneaz în
cl direa "Babilon" (1851), unde sunt reunite peste 18000 obiecte (arheologie, istorie,
etnografie), o colec ie numismatic , o colec ie epigrafic
i o bibliotec bine dotat
(peste 55.000 volume). De cl direa “Babilon” apar ine i coala Unirii (1908), unde s-a
proclamat unirea Transilvaniei cu România
Muzeul memorial "Avram Iancu". Casa ad poste te documente i proclama ii,
obiecte personale ale acestuia, arme din timpul Revolu iei de la 1848-1849
Casa memorial "Horea"
Casa memorial "Lucian Blaga" - Lancram (la 4 km de Sebe ), în locul natal i de
veci al filosofului i scriitorului Lucian Blaga (1895-1961)
Monumente:
Monumentul Horea, Clo ca i Cri an - Alba Iulia, ridicat în memoria
conduc torilor r scoalei de la 1784
Monumentul de la Mir sl u, dedicat o tenilor lui Mihai Viteazul
Monumentul de pe Câmpia Libert ii - Blaj, ridicat în amintirea Revolu iei din 1848
Monumentul ridicat pe locul unde au fost frân i cu roata Horea i Clo ca- dealul
Furcilor - Alba Iulia
Statuia ecvestr a lui Mihai Viteazu - Alba Iulia
Statuia ecvestr a lui Avram Iancu - Câmpeni
Statuia poetului Lucian Blaga - Lancr m
Etnografie
" ara Mo ilor" este un izvor de art i obiceiuri populare, distingându-se localit ile:
Avram Iancu (tradi ionala vatr a tulnicului folosit de femei, unde exist vestit
echip de tulnic rese)
Bucium (cel mai bogat i mai interesant port popular românesc din aceast parte
a rii)
C pâlna (obiceiuri legate de existen a oierilor)
Laz ( coala popular de arte: es turi, cus turi, pictur pe sticl )
S sciori (ceramic ro ie sm l uit i nesm l uit )
ugag ( coal popular de art : cioplitul lemnului)
Vidra (a ezare tipic mo easc cu me teri tulnicari i ciub rari)

2.1.2. DESCRIEREA JUDE ULUI ALBA
2.1.2.1. Caracteristici fizice i geografice
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A ezare: în partea central - vestic a României.
Vecini: la nord – jude ul Cluj; la nord-vest – jude ul Bihor i jude ul Arad; la sud-vest –
jude ul Hunedoara; la sud – jude ul Vâlcea; la est – jude ul Sibiu; la nord-est - jude ul
Mure ;
Suprafa a: 6242 kmp (respectiv 2,6 % din teritoriul rii)
Popula ie: 380.091 locuitori ( la 1 ianuarie 2005)
Municipii i ora e:
Jude ul Alba are un num r de 4 muniipii i 7 ora e: ALBA IULIA - re edin de
jude (cu 66000 locuitori, situat la o altitudine de 220 - 250 m, în vestul Mun ilor Apuseni,
la confluen a Ampoiului cu Mure ul), Blaj, Aiud, Sebe , Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna
Mure , Teiu , Zlatna, Baia de Arie .
Relieful este structurat pe 3 mari unit i naturale:
Mun ii Apuseni în nord-vest,
Grupa Parângului din Meridionali i Podi ul Târnavelor în est ;
Culoarul Mure ului separ zona înalt a Mun ilor Apuseni de zona colinar
Podi ului Târnavelor, cu în l imi de 400-500 m;

a

Mun i:

Muntele G ina (de 1484 m)-partial pe teritoriul jude ului Alba pe platoul s u are
loc marea s rb toare folcloric "Târgul de fete", în fiecare an la 20 iulie
Mun ii Bihor-cu vf. Curcub ta, de 1849 m - cel mai înalt vârf din Mun ii Apuseni
Muntele Mare
Mun ii Trasc ului
Mun ii ureanu - (cu vf. lui P tru de 2130 m)

Pe teri:
Complexul carstic Sc ri oara în Mun ii Bihorului, cea mai mare pe tera cu ghea
din România. Ghe arul are 18-20 m grosime i un volum de circa 75000 mc - vechime
3000 de ani
Huda lui Papar - una din cele mai interesante pe teri din Mun ii Apuseni Trasc ului ce se desf oar de-a lungul a 2000 m pe lâng un pârâu subteran, cu lacuri
i cascade, s li spa ioase i sectoare înguste de mare spectaculozitate
Ghe arul de la Vârtop, 1300 m altitudine
Ghe arul de la Zgura ti
Pojarul Poli ei
Chei i defilee:
Cheile din bazinul V ii Râme ului, populate cu guri de pe teri (47), cu ni e,
arcade, turnuri, corni e sau poli e structurale, unde se întâlnesc floarea de col i
garofi a alb , plante declarate monumente ale naturii
Defileul Arie ului
Cheile din bazinul v ii G lzii (Cheile Întregalde) care ad postesc floarea de col
la cea mai scazut altitudine din ara: 590 m
Cheile Ampoi ei-în Mun ii Trasc ului
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Clima: are un caracter continental i variaz în func ie de unit ile de relief, încadrânduse în 2 sectoare mari: clima rece i mai umed în zonele montane, iar în zona de
dealuri, mai cald i mai uscat
Râuri: uniform repartizate, apar in bazinului Mure ului i afluen ilor s i: Sebe , Târnave,
Arie , Ampoi, Cugir
Lacuri :
Iezerul Ighielului - (la 22 km de Ighiu), cel mai întins lac carstic din România de
pe cursul superior al râului cu acela i nume situat în sudul Mun ilor Trasc u la 924 m
altitudine
Iezerul ureanu - rezerva ie tiin ific complex (la 1790 m altitudine), în nordul
Muntilor ureanu;
Lacurile de acumulare: Oa a, T u, Nedeiu (Obrejii de C pâlna)
Lacurile de la Ocna Mure (formate pe masive de sare)
A ez rile umane:
La 1 ianuarie 2005, popula ia judetului a fost de 380.091 locuitori, din care 58%
se reg sesc în mediul urban, densitatea medie ajungând la 60,9 locuitori/kmp.
Popula ia de etnie român de inea la nivelul jude ului, conform datelor recens mântului
din anul 2002, o pondere de 90,42%, fiind urmat de popula ia de etnie maghiar 5,40%
i de cea de etnie rrom 3,74%.
Resurse naturale
Resurse naturale neregenerabile
Resursele energetice neregenerabile sunt concretizate prin gazul metan
acumulat în domurile din perimetrul Cetatea de Balt – T uni. Minereurile neferoase
r spândite în Mun ii Apuseni, dup cum urmeaz :
- Districtul metalogenetic Zlatna - St nija: cuprinde câmpul cinabrifer Izvorul
Ampoiului, Babuia; câmpul cu mineraliza ii aurifere i de sulfuri polimetalice aurifere
Baba - Alma , Hane - Barza; câmpul cu mineraliza ii aurifere, teluri i sulfuri
polimetalice aurifere Munc ceasca Vest - St nija; câmpul cu mineraliza ii aurifere
Mormântul, Valea Tisa; câmpul cu mineraliza ii de fier i mineraliza ii polimetalice
aurifere Runcule e.
- Districtul Ro ia Montan – Bucium: cuprinde câmpurile cu mineraliza ii
aurifere Ro ia Montan , Frasin Con u, câmpul cupro-molibdinifer Ro ia Poieni; câmpul
cu mineraliza ii aurifere, sulfuri polimetalice aurifere i cuprifere Amara- Corabia i
câmpul cu mineraliza ii aurifere Vâlcoi- Bote .
- Districtul Baia de Arie : cuprinde câmpul cu mineraliza ii de mispichel aurifer
Afini i câmpul cu concentra ii de sulfuri plumbo- zincifere Ambru.
Minereurile metalifere sunt slab reprezentate pe teritoriul jude ului Alba.
Z c minte de minereu de fier au fost exploatate la Remetea-Col e ti, mineraliza ii mai
fiind depistate i la Po aga, S lciua i Runcu.
Cel mai important z camânt nemetalifer este cel de sare gem prezent în zona
Ocna Mure , unde rezervele sunt estimate la 200000000 de tone. Cuar ul (cu SiO2 98%)
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se g seste la Ocna Mure , S lciua i Baia de Arie iar la R zboieni, Ocna Mure ,
Ciugud, Sântimbru, B raban se g sesc z c minte de bentonit i argil comun .
Resurse naturale regenerabile.
Din categoria resuselor naturale regenerabile relevante din punct de vedere
economic pentru jude ul Alba sunt p durile, care ocup o suprafa de aproximativ
208087 ha, precum i resursele hidroenergetice aflate în exploatare în special pe Valea
Sebe ului - acumul rile Oa a i Lacul T u ce pun în mi care turbinele hidrocentralelor
de la Gâlceag (cu o putere instalat de 150MW) i respectiv cea de la ugag (cu
aceea i putere instalat : 150MW).
2.1.2.2. Caracteristici administrative i economice
Localit i :
4 municipii : Alba Iulia – re edin de jude , Aiud, Blaj, Sebe ;
7 ora e : Abrud, Baia de Arie , Câmpeni, Cugir, Ocna Mure , Zlatna i Teiu ; 65
comune i 656 sate
Infrastructura
Re eaua rutier a jude ului însumeaz 419,26 km drumuri na ionale, 1044,62 km
drumuri jude ene i 1166,29 km drumuri comunale. Din totalul de 2630,16 km drumuri
existente, 936,59 km sunt drumuri asfaltate, 912,05 km sunt drumuri balastate 781,50
km sunt drumuri de p mânt.
Linii de cale ferat în exploatare
Total 237 km din care :
- electrificate 148 km
- linii cu ecartament normal cu o cale 104 km
- linii cu ecartament normal cu dou c i 133 km.
2.1.2.3. Activit i industriale i agricole
Jude ul Alba este component al Regiunii 7 Centru, care ocup 14,31% din
suprafa a total a României. Alba Iulia, re edin de jude , este un municipiu de talie
medie, cu o infrastructur capabil s coordoneze dezvoltarea întregului teritoriu.
Celelalte localit i sunt mult mai mici i mult mai centrate pe factorul local, cu
preponderen în activit i agro - industriale, de exploatare a lemnului, de agricultur i
turism.
Economia jude ului cunoa te în prezent un proces de cre tere. Infla ia a sc zut
considerabil, rata medie lunar înregistrând o sc dere de la 2,9% în 2000 la 0,7% în
2004, aceia i valoare înregistrându-se i în perioada ianuarie - iulie 2005.
Din totalul produc iei industriale a jude ului, în anul 2004, industria prelucr toare
de inea o pondere de 93%, produc ia de energie electric , termic , gaze i ap 5,3% iar
industria extractiv 1,7%. Cre terea produc iei industriale în anul 2004 fa a de anul 2003
a influen at favorabil cre terea productivit ii muncii cu 52,5%, în timp ce reducerea
num rului mediu de salaria i a influen at negativ valoarea produc iei industriale cu
14,2%.
Num rul mediu al salaria ilor din jude ul Alba a sc zut de la 142947 în 1990 la
92227 în anul 2003, din care 49874 în sectorul privat. omajul a avut în ultimii ani o
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tendin de sc dere, ajungând la 18597 persoane la sfâr itul anului 2004 (9,9% din
popula ia civil ).
Activit i agricole
Suprafa a agricol a jude ului Alba este de 328017 ha. Dup modul de folosin ,
structura suprafe ei agricole se prezint astfel : 40,49% - suprafa arabil , 57,96% p uni i fâne e, 1,07% - suprafa vii i 0,48% - suprafa livezi.
În agricultur , produc iile medii la hectar la principalele culturi au înregistrat în
anul 2003 fa de anul 2002 sc deri semnificative: 14,3% la grâu, 22,8% la sfecla de
zahar i 22,6% la porumb. Au crescut în schimb produc iile medii la culturile de legume.
Cre terea animalelor este relativ bine dezvoltat la nivelul jude ului. Evolu ia
eptelului în perioada 2003 - ianuarie 2006 este prezentat în tabelul 2.1.2.3.1
Tabel 2.1.2.3.1
Specificare
bovine total
din care matc
ovine +caprine total
din care f t toare
Porcine total
din care scroafe
p sari total
din care ou toare

U/M
cap
cap
cap
cap
cap
cap
mii cap
mii cap

31.12. 2003
76382
44007
229090
177728
100749
5658
2308
992

31.12.2004 31.01.2005
76803
78644
44112
44351
232588
246643
177680
177758
102442
105075
5493
5485
2526
2349
1005
998

31.01.2006
79386
43804
253696
178914
102528
5423
2679
994

2.2. STAREA MEDIULUI ÎN JUDE UL ALBA
2.2.1.STAREA CALIT

II ATMOSFEREI

2.2.1.1. Poluarea de fond
Poluarea de fond, reprezint poluarea existent în zonele în care nu se manifest
direct influen a surselor de poluare.
2.2.1.2. Poluarea de impact
Poluarea de impact reprezint poluarea produs în zonele aflate sub impact
direct al surselor de poluare.
În re eaua de supraveghere a polu rii de impact se efectueaz m suratori
privind calitatea aerului, în 9 localit i din jude , dup cum urmeaz : Alba-Iulia ; Zlatna ;
Ocna-Mure , Blaj, Aiud, Câmpeni, Abrud, Baia de Arie , Teiu ..
Indicatori monitoriza i :
• Dioxid de sulf : Alba-Iulia – 1 punct; Zlatna-1 punct
• Dioxid de azot : Alba-Iulia – 1 punct ; Zlatna-1 punct
• Amoniac :Alba-Iulia – 1 puncte ; Zlatna-1 punct
• Pulberi în suspensie :Alba-Iulia – 1 punct ; Zlatna– 1 punct ; Ocna-Mure –
1 punct ;
• Frac iune PM10 din pulberi în suspensie: Alba Iulia -1 punct
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•

Pulberi sedimentabile : Alba-Iulia – 8 puncte ; Zlatna– 3 puncte ; Fene -2
puncte ; Ocna-Mure - 2 puncte i câte un punct în localita ile : Abrud,
Aiud, Blaj, Câmpeni, Baia de Arie i Teiu .
• Metale grele:plumb, cadmiu ,cupru i zinc din pulberi în suspensie – Zlatna
– 1 punct
Emisii de gaze cu efect de ser
Conform inventarului de emisii în aer pe anul 2005, cantitatea total de gaze cu
efect de ser , respectiv CO2 , CH4, N2O, a fost de 1107716 tone.
Principalele surse generatoare de gaze cu efect de ser sunt :
• Producerea energiei electrice (cca.12 %)
• Producerea energiei termice în instala ii de ardere neindustrial ,( cca 46 %):
• Procesele industriale de prelucrare, respectiv procesele de produc ie din industria
metalurgic , industria lemnului, hârtiei, ceramic fin , industria sodei, alimentar ,
(cca.30%)
• transportul rutier, cca 12 %
Evolu ia gazelor cu efect de ser
2.2.1.2.1

în perioada 2004-2005 este prezentat

în tabelul

Tabel 2.2.1.2.1
ANUL
2004
2005

Total
din care:
1395784
1107716

CO2
1375051
1091503

CH4
18685
14516

N 2O
2048
1697

Comparativ cu anul 2004, cantitatea total de gaze cu efect de ser a fost mai
mic cu aprox. 288068 tone.
Cauze: încetarea activit ii mari unor agen i economici: SC AMPELUM Zlatna –
metalurgie neferoas , SC RESIAL Alba Iulia - fabricare de c r mizi refractare, UTEPS
Alba Iulia – turn torie, SC Ardealul Alba Iulia – turn torie, Exploat rile miniere Baia de
Arie , Zlatna, SC MOBIS Sebe - fabricare mobil i pl ci aglomerate, SC Zah r Teiu ,
fabrici de pâine, centrale termice de cartier în Alba Iulia, Cugir, Sebe , Zlatna, Ocna
Mures, restrângerea activit ii la SC BEGA UPSOM Ocna Mure (fabricarea sodei), la
SC Metalurgica Aiud-metalurgie, UM Cugir –mecanic , SC Saturn Alba Iulia-metalurgie,
SC Stratusmob Blaj – ind. Lemnului, SC Pehart Petre ti –ind. hârtiei, etc.
Cantit ile de gaz metan utilizate atât în procesele tehnologice, cât i în
producerea de c ldur , s-au redus sim itor. Dac în anul 1995 erau de 711000 mii mc,
în anul 2005 au fost de 230000 mii mc.
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Emisii de gaze cu caracter acidifiant
Evolu ia emisiilor de dioxid de sulf în perioada 2004 – 2005 este prezentat în
figura2.2.1.2.2.
(to/an)
509,269
520

SO2 (to/an)

478,34

500
480
460

2004

2005

Fig. 2.2.1.2.2. Evolu ia emisiilor de dioxid de sulf în perioada 2000 – 2005
Surse de emisie :
- instala ii de ardere neindustriale
- arderi în industria de prelucrare
- procese de produc ie (industria fontei i o elului)
- trafic rutier
Sc derea semnificativ a emisilor de dioxid de sulf la nivelul anilor 2004 i 2005 se
datoreaz reducerii activit ii din sectorul industrial.
Poluarea aerului ambiental cu dioxid de sulf
Prin prelucrarea datelor rezultate din m sur torile efectuate de APM Alba în
punctul din str. Lalelelor nr. 7B, rezult urm toarele concentra ii medii anuale de SO2 figura 2.2.1.2.3.
( g/mc)
20

20
15
10
5
0

7.67

Dioxid de
sulf
( g/mc)

3.47
2004

2005

Prag

Fig. 2.2.1.2.3 - Concentra ii medii anuale dioxid de sulf – Alba Iulia
Valorile se încadreaz sub concentra ia admis /an pentru protec ia ecosistemelor
(20 g/mc), conform Ord.M.A.P.M 592/2002.
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Evolu ia emisiilor de oxid de azot în perioada 2000 – 2005 este prezentat în
figura 2.2.1.2.4
(to/an)
80000

61933

59726

60000
40000

34426.89

20000
0

NOx (to/an)

1603
2000

2001

2002

2003

2162.473

2004

2140.491
2005

Fig. 2.2.1.2.4. Evolu ia emisiilor de NOx în perioada 2000 –2005
Surse de emisie:
- arderi în energetic
- instala ii de ardere neindustriale
- arderi în industria de prelucrare
- procese de produc ie (industria fontei i o elului)
- trafic rutier
Sc derea semnificativ a emisiilor de oxizi de azot la nivelul anilor 2003 - 2005 se
datoreaz sc derii activit ii industriale
Poluarea aerului ambiental cu oxizi de azot
Prin prelucrarea datelor rezultate din m sur torile efectuate de APM Alba în
punctul din str. Lalelelor nr. 7B, rezult urmatoarele concentra ii medii anuale ale NOX:
figura 2.2.1.2.5.
( g/mc)
30
20

26

23
13.9

Dioxid de
azot
( g/mc)

10
0

2004

2005

Prag

Fig. 2.2.1.2.5. - Concentra ii medii anuale - dioxid de azot – Alba Iulia

Valorile dioxidului de azot se încadreaz sub pragul inferior de evaluare/an (26 g/mc)
conform Ordinului 592 / 2002
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Emisii de metale grele
Evolu ia emisiilor de metale grele în perioada 2001 – 2005 este prezentat
tabelul 2.2.1.2.6.
Tabel 2.2.1.2.6.
Emisii
metale grele
(to/an)
mercur
cadmiu
plumb

2001

2002

2003

2004

2005

0,021
0,0494
4,858

0,0032
0,0316
4,093

0,00079
1,307
8,933

0,00102
0,00241
0,2677

0,00111
0,00281
0,2796

în

Surse de emisie :
- arderi în industria de prelucrare
- procese de produc ie (industria metalurgic )
- trafic rutier
Sc derea emisiilor de metale grele se datoreaz reducerii activit ii din sectorul
metalurgiei feroase i neferoase i utiliz rii tot mai mult în transporturi a benzinei f r
plumb.
Poluarea aerului ambiental cu metale grele
Zona Zlatna
În re eaua de monitorizare a calit ii aerului sunt m surate, plumbul, cadmiul, zincul
i cuprul din pulberile în suspensie. Frecven a de m surare este s pt mânal .
Evolu ia concentra iei maxime a metalelor grele din aerul ambiental, precum i
frecven ele de dep ire a CMA – urilor cf. Normativelor în vigoare în perioada 20002005 este redat în figura 2.2.1.2.7.
Plumb

8%

0% 6%

32%

54%

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fig.2.2.1.2.7. – Frecven a de dep ire a CMA-urilor la Pb în perioada 2000 - 2005
Dep irea concentra iilor maxime admise în anii 2000, 2001, 2002, 2003 se
datoreaz faptului c în aceast perioad de timp func iona agentul economic SC
Ampelum SA, surs major de poluare cu emisii acidifiante i pulberi în suspensie cu
metale grele. Din 14 ianuarie 2004 când sursa de emisie i-a încheiat activitatea, imisiile
se incadreaz sub limitele Normativelor în vigoare.
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Poluarea aerului ambiental cu pulberi în suspensie
Frac iune PM10 din pulberi în suspensie :
Punct de prelevare : sediul APM Alba
Frecven de prelevare : zilnic , perioad de mediere 24 ore.
Imisiile de PM10 - an 2005, sunt prezentate în figura 2.2.1.2.8

28%

28%

33%

0%

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

5%
Sept
0%
Nov
0%
6%
0%
0%

Oct
Dec

Fig. 2.2.1.2.8. – Frecven a dep irilor PM10 fa de CMA(+marja de reducere pentru
2005) – Ord. 592/2002 : 67 g/mc
Pulberi în suspensie

Zlatna
Evolu ia concentra iilor de pulberi în suspensie ( medii lunare) în perioada 1995-2005
este prezentat în figura 2.2.1.2.9

mg/mc

0,200
0,150
0,100
0,050
0,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

conc.medii 0,105 0,072 0,036 0,131 0,186 0,106 0,167 0,146 0,122 0,101
CMA-an

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Fig. 2.2.1.2.9 Varia ia pulberilor în suspensie - valori medii 1996 -2005
Nivelul de impurificare al atmosferei cu pulberi în suspensie se men ine relativ
constant, dep ind CMA-ul anual de 1,57 ori .
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Ocna Mure
Evolu ia concentra iilor de pulberi în suspensie (medii lunare) în perioada 1995 2005 este prezentat în figura 2.2.1.2.10.

mg/mc

0,160

0,080

0,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

conc.medii 0,113 0,109 0,086 0,095 0,112 0,106 0,118 0,116 0,108 0,101
0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
CMA-an

Fig. 2.2.1.2.10.

Varia ia pulberilor în suspensie - valori medii (24h)
1996 - 2005
Nivelul de impurificare al atmosferei cu pulberi în suspensie se men ine relativ
constant, dep ind CMA anual de cca 1,6 ori.
Precipita ii
În cursul anului 2005 calitatea precipita iilor atmosferice a fost urm rit în ora ele
Alba Iulia, Zlatna, Câmpeni, Ocna Mure
i Cugir, prin probe recoltate de sta iile
hidrologice. S-au analizat 157 de probe. Pe zone situa ia este prezentat în tabelul
2.2.1.2.11.
Tabelul 2.2.1.2.11
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Punct de
prelevare
Alba Iulia
Ocna Mure
Câmpeni
Zlatna
Cugir

Cant.tot.
2005
l/mp
674,30
667,9
901,4
831,7
806,2

PH
min.

PH
medie
ponder.
6,21
6.86
6,77
6,40
6,57

4,50
6,70
6,50
5,50
5,60

pp acid
pp total
%
19
0
0
0,08
0

Conductiv.
medie pond.
µSi/cm
74,44
141,27
85,24
141,80
74,95

În zona Alba Iulia se remarc o rat a frac iunii acide de 19% din cantitatea total
de precipita ii (pH optim precipita ii: 5,60)
Se remarc concentra ii maxime de ioni în precipita ii în zona Ocna Mure : cloruri
16,48 mg/l (medie ponderat anual ). Ionul Cl- provine din vaporii salini evapora i din
batalurile SC BEGA UPSOM
i de la instala ia de evaporare i purificare a s rii
alimentare de la SR Salina Ocna-Mure .
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2.2.2. STAREA CALIT

II APELOR DE SUPRAFA

I SUBTERANE

2.2.2.1. Starea r urilor
Conform Sintezei Apelor, primit de la Direc ia Apele Române Târgu Mure , în
bazinul hidrografic Mure , jude ul Alba, monitorizarea calit ii apelor de suprafa
curg toare se realizeaz pe 9 cursuri de ap , la nivelul a 17 sec iuni de supraveghere,
din care 12 sec iuni în monitoring opera ional i 5 în sistem de supraveghere.
Încadrarea în clase de calitate s-a efectuat conform Ordinului 1146/2002
Lungimea tronsoanelor de râu în raport cu calitatea:
Din totalul de 576 km (100%):
126 km de râu se încadreaz în clasa I de calitate 21,87 %
104 km de râu se încadreaz în clasa II de calitate 18,05 %
182 km de râu se încadreaz în clasa III de calitate 31,60 %
82 km de râu se încadreaz în clasa IV de calitate 14,24 %
82 km de râu se încadreaz în clasa V de calitate 14,24 %
Tabelul 2.2.2.1.1.prezint încadrarea sec iunilor de control în clase de calitate din punct
de vedere fizico - chimic i saprobiologic, conform Ordinului 1146/2002- campanii de
prelevare lunare.

Râul

Mures

Arie
Abrud
T-va Mare
+
Târnave
T-va Mic
Ampoi
Sebe
Cugir

Tabel 2.2.2.1.1

Am. Ocna Mure
Mihal - pod
Am. Alba Iulia
Sc ri oara
Aval ac. Mohoesti
Am. Baia de Arie
Am. cf. Arie
Am. Blaj

II
II
III
I
I
I
II
III

Clase de calit. d.p.v.
Fizico-chimic
Me
MP
GM
RN
tal
AO
e
II
III
III
II
III
III
III
I
II
III
III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
I
V
II
V
II
IV
III
II
II
III
I

Mihal

III

II

II

III

I

III

2,31

III

Petrisat
Izv. Ampoi
B r ban
Gâlceag
Am.ac. Petre ti
Oarda
Râul Mare
ibot

III
II
II
I
II
II
I
II

III
I
I
I
I
I
I
I

II
I
I
I
I
II
I
II

IV
II
IV
I
I
I
I
I

II
I
I
I
I
II
I
I

IV
II
IV
I
II
II
I
II

2,31
1,78
2,10
1,49
1,63
1,97
1,33
1,97

III
I
II
I
I
II
I
II

Sec iunea

RO

25

Macrozoobentos
Glob
al

Index
saprob.

Clasa de
calit.

III
III
III
I
I
V
V
III

2,12
III
2,49
III
2,11
II
1,61
I
1,93
II
1,91
II
Pustiire bilogic
2,24
II
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Surse majore de poluare ale apelor de suprafa
Sursele majore de poluare ale apelor de suprafa din jude apar in urm toarelor
activit i economice: industria extractiv , captare i prelucrare ap pentru alimentare
(sta ii de epurare – ape uzate or ene ti), prelucr ri chimice, industria prelucr rii
lemnului i industria metalurgic + construc ii de ma ini.
Cantit ile de nocivit i evacuate în apele de suprafa din bazinul hidrografic Mure ,
jude ul Alba – an 2005 sunt prezentateîin tabelul 2.2.2.1.2.
Tabel 2.2.2.1.2.
Nocivit i
to/an
Suspensii
CBO5
CCO-Cr
Amoniu
Azoti i
Azota i
Azot total
Fosfor total
Reziduu filtrat
Cloruri
Sulfa i
Calciu
Magneziu
Fier ionic total
Mangan
Crom hexav.
Crom total
Cupru
Zinc
Cianuri totale
Cadmiu
Plumb
Detergen i sint.
Fenoli
Subst. extract.

Ind.
extractiv
1989,666
370,983
18073,807
198,577
3620,623
294,669
95,497
66,098
28,208
0,017
0,002
0,001
-

Activit i din economia jude ului Alba
Captare i
Ind.
Prelucr ri
prelucrare ap
Prelucr rii
chimice
alimentare
lemnului
1575,263
1038,831
619,062
931,044
1065,481
1875,848
1538,833
427,855
119,473
39,827
8,851
0,051
48,861
0,693
610,938
3,876
53,681
0,267
6447,784
25593,094
1066,812
841,169
13596,982
657,955
640,613
33,469
4122,084
154,064
8,301
0,030
0,164
0,105
61,492
25,624

Ind.
Metal.+
C- ii
16,936
3,991
19,018
114,455
6,364
1,392
0,155
0,120
0,120
0,008
0,023
0
0
-

2.2.2.2.Starea lacurilor
În cursul anului 2005 s-au monitorizat dou lacuri de acumulare Obrejii de
C pâlna i Petre ti de c tre Sistemul de Gospod rire a Apelor Alba
Lacul Obrejii de C pâlna (Nedeiu).
Stadiul trofic – interpretare conform Ord. 1146/2002 : satura ie oxigen : stadiu
ultraoligotrof ;regim de nutrien i : fosfor total : stadiu eutrof ; azot mineral total :
mezotrof ; biomas fitoplanctonic : oligotrof ; clorofila « a » : mezotrof.
Incadrare în clase de calitate: conform Ordinului 1146/2002
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-

clasa I de calitate la : regimul de oxigen, regimul de nutrien i, ioni generali,
salinitate, substan e toxice organice i metale – concentra ie total .
clasa II de calitate la regimul metalelor – frac iune dizolvat
clasa V de calitate – microbiologic.

Lacul Petre ti
Stadiul trofic – interpretare conform Ord. 1146/2002 : satura ie oxigen : stadiu
ultraoligotrof ;regim de nutrien i : fosfor total : stadiu eutrof ; azot mineral total :
mezotrof ; biomas fitoplanctonic : mezotrof ; clorofila « a » : mezotrof.
Incadrare în clase de calitate: conform Ordinului 1146/2002
- clasa I de calitate la : regimul de oxigen, regimul de nutrien i, ioni generali,
salinitate, substan e toxice organice i metale – concentra ie total .
- clasa II de calitate la regimul metalelor – frac iune dizolvat
- clasa IV de calitate – microbiologic.
2.2.2.3. Starea apelor subterane
În tabelul 2.2.2.3.1. este prezentat încadrarea forajelor hidrogeologice, pe categorii
de calitate, conform Legii 311/2004 :
Tabel 2.2.2.3.1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sec iune de
prelevare
Lunca( Ocna )Mure
Lunca( Ocna )Mure
Decea
R de ti
Mihal
Mihal
Alba Iulia
Alba Iulia
Jidvei

Cod
foraj
F2
F3
F3
F3
F4
F7
F3
F5
F1

C

Nr.
crt.

Jidvei
Jidvei
Blaj
Luncani

F2
F4
F2
F1

14 Baia de Arie
15 Baia de Arie

F1
F2

Categoria
de calitate
conform
Legii
311/2004
N
N
P -- N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Indicatori depasiti
Conform Legii 311/2004
fier dizolvat, mangan,sulfa i, duritate total
fier dizolvat, sulfa i, duritate total
mangan, duritate total
mangan, duritate total
azota i, mangan, sulfa i, duritate total
conductivitate, amoniu,mangan, cloruri, duritate total
mangan, sulfa i, duritate total
fier dizolvat, sulfa i, duritate total , mangan
mangan, duritate total
amoniu, mangan, duritate total
mangan duritate total
conductivitate,mangan, sodiu, cloruri, duritate total
duritate total , sulfa i
fier dizolvat, amoniu, mangan, zinc, sulfa i, duritate total ,
cianuri
amoniu, fier dizolvat, mangan, cadmiu, duritate total

Concentra iile de pesticide acumulate în apa subteran nu se determin .

2.2.2.4. Alimentarea cu ap potabil a popula iei
Sursa de informa ie : SC CTTA SA Alba, Filiala Alba Iulia SRL
Pentru aprovizionarea cu ap în sistem centralizat, în jude exist 9 surse
de suprafa
i 2 surse de profunzime . Trei din sursele de suprafa ( 33,3 % ) nu
au perimetre de protec ie sanitar cu regim de restric ie datorit amplasamentului .
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Accesibilitatea la apa potabil în sistem public autorizat este de 79,82% în mediul
urban i 12,86% în mediul rural.
Conform datelor ob inute de la Institutul National de Statistic , lungimea simpl a
re elei de distribu ie a apei potabile, în jude , este de 799,7 km.
În municipiul Alba Iulia lungimea total a re elei de distribu ie a apei potabile este de
180,4 km iar re eaua de colectare i transport a apelor uzate m soar 151,5 km fiind
învechit i nu permite separarea apelor pluviale de cele menajere
În tabelul 2.2.2.4.1. este prezentat evolu ia racord rii popula iei la re eaua de ap
potabil precum i evolu ia cantit ii de ap distribuit prin sistemul public de
aprovizionare la nivelul re elei municipale.
Tabel 2.2.2.4.1.

nr.
locuitori
Imobil
Curte
Strad
cant.
Total
Imobil
Curte
Strad

2000
51.939
49.933
2.006
0

Popula ie racordat la re eaua de distribi ie
2001
2002
2003
2004
52067
52.316
52.507
53.730
49.973
2.114
0

2005
53.341

51.561
2.169
0

50.939
2.402
0

4.896.525

50.098
50.188
2.218
2.319
0
0
Cantitate de ap livrat
(mc)
3.996.321
3.406.210
3.230.304

3.230.304

3.041.536

4.838.757
57.768
0

3.935.433
60.886
0

3.167.832
62.472
0

2.872.356
69.180
0

3.342.334
63.876
0

3.163.512
66.792
0

2.2.2.5. Situa ia apelor uzate menajere i industriale
În tabelul 2.2.2.5.1. sunt prezentate volumele i gradul de epurare al apelor uzate
evacuate în anul 2005.
Sursa de informare : - Direc ia Apele Române Târgu Mure
Tabel 2.2.2.5.1.
Activitatea din economia
jude ului
Zootehnie
Industria extractiv
Industrie alimentar
Industrie u oar
Industrie prelucrare lemn
Prelucr ri chimice
Ind. Metal.+C- ii ma ini
Captare i prelucrare ap pt.
alimentare
Construc ii
Transporturi
Inv mânt i s n tate
Total general

Nu
necesit
epurare
0,269
3,232
1,067
4,568

Volume evacuate (milioane mc/an)
Necesit epurare
Nu se
Se epureaz
Total
epureaz
Insuficient
Suficient
0,104
0,104
0,607
10,041
0,951
11,599
0,492
0,001
0,493
0,098
0,098
1,980
0,146
2,126
5,574
0,166
5,740
0,270
0,270
1,126
12,806
2,540
16,472
7,307

28

0,025
25,982

0,105
0,043
3,786

0,105
0,043
0,025
37,075

Total
evacuat
0,104
11,599
0,493
0,098
2,395
8,972
1,337
16,472
0,105
0,043
0,025
41,643
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Din volumul total de ape uzate evacuat 41,643 milioane mc/an, se epureaz
37,075 milioane mc/ an (89%) i 4,568 milioane mc/ an (11%) nu necesit epurare. Din
volumul total de ape care se epureaz 37,075 milioane mc/ an, nu se epureaza 7,307
milioane mc/ an( 19,7%), se epureaz insuficient 25,982 milioane mc/ an
(70,1%) i se epureaz suficient 3,786 milioane mc/ an (10,2%). Referitor la aportul de
ap uzat nociv pentru ecosistemele acvatice, ponderea pe activitatea economic
jude ean o de ine industria extractiv , surs major de poluare cu metale grele i
suspensii nebiodegradabile.Din totalul de ape evacuate 11,599 milioane mc/an nu se
epureaz 0,607 milioane mc/an (5,2%);10,041 milioane mc/an sunt epura i insuficient(
86,6%) i 0,951 milioane mc/an (8,20%) sunt suficient epura i.

2.2.3. STAREA SOLURILOR
Reparti ia solurilor pe categorii de folosin
Sursa de informare: Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
În tabelul 2.2.3.1.este prezentat evolu ia suprafe elor agricole dup modul de
folosin la data de 31.12.2005.

Tabel 2.2.3.1.

1990
1995
2000
2001
2002
2003

Suprafa
agricol
(ha)
324790
324489
328849
328929
328686
328880

Suprafa
arabil
(ha)
132427
131080
132762
132909
132961
131776

2004

328369

132035

2005

328017

132827

Anii

Fa

Suprafa
Suprafa
p uni
fâne e
(ha)
(ha)
114228
70284
115373
70421
117437
72227
117649
72328
117455
72227
p uni+ fâne e
191476
118645
72514
Total 191159
p uni+fâne e
190123

Suprafa
vii
(ha)
5394
5112
4774
4455
4455
4181

Suprafa
livezi
(ha)
2457
2503
1649
1588
1588
1408

3818

1357

3539

1528

de anul 2004, se constat o sc dere a suprafe ei agricole cu 352 ha.
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Reparti ia terenurilor pe clase de calitate
În tabelul 2.2.3.2.. este prezentat reparti ia terenurilor pe clase de calitate:
Tabel 2.2.3.2.
Clase
de
calitate

I
II
III
IV
V
VI
Total

Folosin a
Agricol

Pa uni
Fane e

Arabil

Vii

Livezi

Supraf.
( ha)

% din
total
folosin

Supraf.
( ha)

% din
total
folosin

Supraf.
( ha)

% din
total
folosin

Supra
f
( ha)

% din
total
folosin

Supraf.
( ha)

% din
total
folosin

16203
50472
83015
101590
47855
28882
328017

4,93
15.38
25,30
30,97
14,58
8,80
100

810
26270
42656
48231
9760
5100
132827

0,60
19,77
32.11
36,31
7.34
3.83
100

15318
22977
38295
52261
37550
23722
190123

8,05
12,08
20,14
27,48
19,75
12,47
100

70
1140
1041
918
370
3539

1,97
32,21
29,41
25,93
10,45
100

5
85
743
460
175
60
1528

0,37
5,56
48,62
30,10
11,45
3,96
100

Din tabelul de mai sus rezult c 54.36 % din terenul agricol al jude ului este de
categoria de pretabilitate IV-VI, ceea ce presupune lucr ri de reconstruc ie ecologic .
Principalele restric ii ale calit ii solurilor
În tabelul 2.2.3.3. sunt prezentate suprafe ele agricole care figureaz în
eviden ele Oficiului pentru Studii Pedologice i Agrochimice Alba ca poluate, pe tipuri de
poluare – conform COD MESP 1987.
Tabel 2.2.3.3.
Factor poluant
Seceta
Exces de umiditate in sol
Eroziunea solului prin ap – moderat
Eroziunea solului prin ap - puternic
Eroziunea solului prin ap - foarte
puternic
Eroziunea solului prin ap - excesiv
Eroziune eolian
Alunec ri de teren în valuri
Alunec ri de teren în trepte
Alunec ri de teren curg toare
Schelet excesiv de la suprafa a solului
S r turarea solului accidental
loc. Unirea Ocna Mure
Compactarea solului
Compactare primar , formarea crustei
Rezerv de humus – foarte mic
Rezerv de humus – mic
Aciditate puternic
Aciditate moderat
Asigurare cu fosfor – foarte slab
Asigurare cu fosfor – slab
Asigurare cu potasiu – foarte slab
Asigurare cu potasiu - slab

COD MESP 1987
28/13
20/12
20/13
20/14

Suprafa a afectata ( ha)
17.950
48.163
23.272
33.524

20/15
20/20
38/20
38/30
38/50
35/4
28/11

9.785
Nu este cazul
25.361
5.971
755
3.520
135

28/15

40.000 – grad de afectare al
produc iei agricole 11-25%
42.622
133.918
35.937
61.230
59.438
181.111
42.526
110.396

144/015
144/090
63/>4,7
63/5,2-5,6
72/002
72/006
73/020
73/053
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Asigurare cu azot – foarte slab
Asigurare cu azot – slab
Caren e de microelemente(zinc)
Poluare chimic
Distrugerea solului prin excav ri
Acoperire sol- de euri i reziduuri sterile

71/0120
71/205-28/03,04
28/03,04
28/01
78/02

137.232
164.812
5.503
78
383

Din tabelul de mai sus rezult o calitate slab a suprafe elor agricole, ele fiind afectate
de numeroase restric ii :eroziuni ; alunec ri de teren; rezerve mici de humus; slab
asigurare cu azot, fosfor i potasiu.

Presiuni asupra st rii de calitate a solurilor
Îngr
minte
În tabelul 2.2.3.4. sunt prezentate cantit ile de îngr amintele chimice (
substan activ ) pentru produc ia anului agricol 2005 ( din toamna anului 2004 pâna în
vara anului 2005).
Tabel 2.2.3.4.
Ingr
minte
chimice

Total îngr
minte
Din care
îngr
minte
azotoase

Total agricultur
Supraf.
(ha)
85000
45000

Cantit.
( to)
4675
2725

Total sector privat

Total sector de stat

Supraf.
(ha)
84750
44870

Supraf.
(ha)
250
130

Cantit.
( to)
4660
2716

Cantit.
( to)
1
9

Produse fitosanitare
Sursa de informare : Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural – Unitatea
Fitosanitar Alba.
În tabelul 2.2.3.5. este prezentat situa ia consumului de produse de uz
fitosanitar în jude ul Alba în perioada 2000 – 2005.
Tabel 2.2.3.5.
Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Consum total de pesticide
( tone substan activ )
total
insecticide fungicide erbicide
118,950
8,026
72,154
38,770
126,076
10,167
82,015
33,894
105,902
7,282
64,870
33,750
83,380
9,816
49,587
23,977
86,652
5,201
54,370
27,081
99,846
5,850
66,605
27,391

total
0,855
0,910
0,766
0,606
0,631
0,728

Revin la 1 hectar cultur tratat
( kg substan activ )
insecticide fungicide erbicide
0,058
0,519
0,278
0,073
0,592
0,245
0,054
0,468
0,244
0,072
0,360
0,174
0,038
0,396
0,197
0,043
0,485
0,200

Observa ii : s-au luat în calcul atât consumurile înregistrate în agricultura
organizat cât i consumurile înregistrate de producatorii individuali. Ca suprafa de
referin a acestor consumuri s-a considerat ca relevant suma hectarelor de teren
arabil, planta ii viticole, planta ii pomicole i planta ii de hamei. Anual, consumurile de
produse fitosanitare au fost influen ate de subven iile acordate de la bugetul de stat i
de evolu ia condi iilor meteorologice.
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Poluarea solurilor în urma activita ilor din sectorul industrial
În jude ul Alba presiunile asupra st rii de calitate a solului sunt rezultate în
principal din activit ile de minerit, metalurgie neferoas
i fabricarea produselor
clorosodice ( bataluri)
În tabelul 2.2.3.6. sunt prezentate amplasamentele unit ilor miniere, suprafa a
depozitelor de de euri, iazuri de decantare, bataluri i halde de steril, - surse
permanente de modificare al fondului geochimic natural al solului .
Tabel 2.2.3.6.
Nr.
crt.

Exploat ri miniere

1.

Filiala Arie min Baia de Arie -agent
economic închis

2.

Filiala Ro iamin
Ro ia Montan

3.

SC Cuprumin SA –
Abrud

4.

C.N.U. SA Sucursala
M gurele -Arie eni

5.

Zona Bucium

1.

Filiala Zlatmin SA agent
economic
închis

1.

SC BEGA UPSOM
SA Ocna Mure

2.

SC Saturn SA
Iulia

3.

SC Metalurgica SA
Aiud

-

Alba

Depozite de de euri - lichide
–iazuri de decantare, bataluri.
amplasare,suprafa
Zona Apuseni
Br ze ti – conservare 10,7 ha
Valea Cu ii – conservare 4,8 ha
Valea Sart –închis 6 ha
Gura Ro ie – conservare 23 ha
Valea S li tei - activ 18,5 ha

Depozite de de euri solide Halde de steril,
amplasare, suprafa
23 halde de steril situate la
gurile galeriilor de exploatare
35,5 ha

26 halde de steril din care 2
halde (Valea Verde si Hop)
sunt active 22 ha
Geamana- activ 96,3 ha
Valea tefanca nr.I – conservare
26,1 ha.
Cuibaru –activ 116,9 ha
Valea esii – activ 330,8 ha
Muntari –activ
46,4 ha
Valea tefanca nr.II - iaz de avarie 50,7 ha
H d r u – conservare 5 ha
Halde de steril rezultate din
prospec iuni
geologice
pt.
evaluarea cantit. i calit. a
mineraliza iei uranifere.
Vârciorog – închis
3 halde – Valea Galbena
-suprafa 11,5 ha
Halde de steril i iazuri p r site, care au apar inut exploat rii de stat Bucium.
Suprafa cca. 15 ha.
Zona Zlatna
- nr.1 Zlatna –conservare situat în
35
halde situate la gurile
localitatea Podul lui Paul 1,73 ha
galeriilor de exploatare în
conservare i închise
- nr.2 Valea Mic –conservare localitatea
suprafa a 53 ha.
Valea Mic 5,6 ha
- nr.3 Sfârci-Gala i-inchis
localitatea Valea Mica 10,2 ha
Obiective industriale
BATALURI
- 3 bataluri în conservare situate în Unirea
II pe râul Mure 60,7 ha
-1 batal trecut în administrarea
Prim riei Ocna Mure i transformat în
depozit de de euri menajere
- 2 bataluri active i 1 batal de avarie
situate în loc. Unirea II pe râul Mure
99,2ha
1 hald nisipuri uzate i zguri
rezultate de la turn torie
.Situat în B r ban în
reconstruc ie ecologic - 4,5 ha
Halde nisipuri uzate –P gida
rezultate din turn torie
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Monitorizarea calit ii solului
Re ele de monitorizare:
- Municipiul Alba Iulia : 10 puncte de monitorizare
- Municipiul Aiud, Sebe , Blaj i ora ele: Cugir, Teiu , Ocna Mure ,
Câmpeni, Baia de Arie i Abrud : 1 punct de monitorizare
- Zlatna, arealul care s-a aflat sub directa influen a emisiilor fostei surse de
mpurificare SC Ampelum SA Zlatna – domeniu de activitate metalutgia cuprului,
fabricarea sulfatului de cupru i magneziu. Agentul economic i-a încetat
activitatea la 14 ianuarie 2004 : 8 puncte de monitorizare
Indicatorii monitoriza i – metale grele: plumb, cupru, zinc i cadmiu, acumulate în
orizonturile superioare ale solului.
În tabelul 2.2.3.7. este prezentat intervalul de varia ie al metalelor grele acumulate în
orizonturile superioare ale solului : zona Zlatna - Alba Iulia ( 35 km de fosta surs Sc
Ampelum SA) -an 2005.
Tabel 2.2.3.7.
Zona
recoltarii
Valea
Morilor
Mal stâng
r.Ampoi
Mal drept r.
Ampoi
Patrângeni
3 km de
surs
Gala i
Mal
dr.
R.Ampoi
Fene
6 km de
surs
Ampoi a
ard
30 km de
sursa
Alba Iulia
35 km de
sursa

Cupru
mg/kg

Zinc
mg/kg

min

max

med

min

max

69,10

257,8

166,6

135,9

93,17

335

171,5

0,235

235

74,60

Plumb
mg/kg

Cadmiu
mg/kg

med

min

max

med

min

max

med

248,6

192

88,3

138,4

95,7

0,01

1,98

0,72

114,7

541,2

230,4

83,2

128,6

101,4

0,06

2,5

0,71

98,28

10,6

210,3

107,4

0

135,1

75,4

0

1,61

0,48

210,6

135,9

62,5

220,8

150,2

63,7

157,6

124,2

0,20

0,63

0,32

79,22

271,3

175,6

70

203,9

593,8

60,4

499,1

182,9

0,009

0,4

0,23

63,12

129,6

100,8

32,5

190,3

136,3

42,1

99,4

70,0

0,017

0,38

0,19

29,20

529,2

175,6

113,2

752,2

415,5

19,3

321,6

148,2

0,016

3,11

0,78

20,10

101,8

52,14

70,1

110,9

82,7

6,1

29,5

15,97

0

0,21

0,06

3,68

60,69

36,8

30,8

98,3

73,7

6,32

83,9

22,0

0

0,36

0,36

Concluzii :
-Valorile medii ale metalelor acumulate în sol nu dep esc pragul de alert
pentru folosin e mai putin sensibile cf. Ord. 756/97 –zone monitorizate : malul drept i
stâng al râului Ampoi în aval de fosta surs de poluare.
În zonele: Valea Morilor, Patrângeni, Gala i, Fene , probele de sol au fost
recoltate din gr dini – folosin sensibil (Ord.756/97)
-Valea Morilor (1 km de surs ), pragul de alert pentru folosin e sensibile a fost
dep it la cupru de 2,57 ori (valoare maxim ) ; de 1,60 ori (valoare medie) i la plumb:
de 2,76 ori (valoare maxim ) ; de 1,9 ori ( valoare medie).
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- P trânjeni (3 km de surs ), pragul de alert pentru folosin e sensibile a fost
depa it la cupru: de 2,10 ori (valoare maxim ); de 1,35 ori (valoare medie) i la plumb
de 3,15 ori (valoare maxim ) ; de 2,48 ori (valoare medie).
- Fene (6 km de surs ), pragul de alert pentru folosin e sensibile a fost dep
la cupru: de 1,29 ori( valoare maxim ) i la plumb de 1,40 ori ( valoare maxim )
La zinc i cadmiu nu se înregistreaz dep
folosin e sensibile.

it

iri ale pragului de alert pentru

În Municipiile Alba Iulia, Blaj, Aiud, Sebe i ora ele: Cugir, Teiu , Ocna Mure ,
Câmpeni, Baia de Arie i Abrud concentra iile metalelor acumulate în orizontul superior
al solului nu au dep it pragurile de alert pentru folosin e sensibile conform
Ord.756/1997.

2.2.4. STAREA P DURILOR
Fondul forestier
În jude ul Alba fondul forestier are o suprafa de 203951 ha. Din aceast
suprafa R.N.P. Romsilva administreaz 153213 ha. P unile împ durite ocup o
suprafa de 5732 ha, majoritatea acestora fiind administrate de consiliile locale. Cea
mai mare parte a fondului forestier este reprezentat de p durile de foioase.
Distribu ia p durilor dup principalele forme de relief
P durile din jude ul Alba sunt repartizate pe cele trei forme de relief, astfel:
- câmpie - 12%
- deal
- 56%
- munte - 32%
Starea de s n tate a p durilor.
În anul 2005, starea de s n tate a p durilor din jude ul Alba a fost în general
bun . Pentru inerea sub control a situa iei s-au luat m suri de evacuare a materialului
lemnos infestat din p duri i s-au amplificat m surile de combatere a d un torilor.
Pentru diminuarea popula iilor de insecte d un toare s-au luat m suri suplimentare de
amplasare în teren de curse cu nade feromonale atractante, a caror eficien a fost
evident .
Suprafa a de p dure de pe raza O.S. Valea Ampoiului afectat de emisiile fostei
S.C. Ampelum Zlatna S.A. este de 6934,9 ha, fiind localizat dup cum urmeaz :
U.P.
III T u i
IV Valea Mic
V Alba Iulia
Total O.S.

Slab
1405,7
1225,3
2379,8
5010,8

Suprafa a afectat / grade de poluare
Medie
Puternic
150,3
1773,8
150,3

1773,8

-ha-

Total
1558
2999,1
2379,8
6934,9

Masa lemnoas pus în circuitul economic
În func ie de modul de valorificare, cota de mas lemnoas repartizat D.S.Alba,
se împarte în 4 categorii:
• mas lemnoas destinat agen ilor economici de profil
• mas lemnoas destinat aprovizion rii popula iei
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• mas lemnoas destinat nevoilor proprii ale R.N.P.
• mas lemnoas în contrapartid în construirea de drumuri forestiere din
bazinete inaccesibile
Masa lemnoas pus în circuitul economic: 70803 tone
Suprafe e din fondul forestier jude ean parcurse cu t ieri
Pe suprafa a administrat de D.S. Alba, s-au efectuat t ieri pe o suprafa total
de 18843 ha, t ieri care promoveaz regenerarea natural i igienizarea p durilor.
Zone cu deficit de vegeta ie forestier i disponibilit i de împ durire
În suprafe ele administrate de D.S. Alba Iulia, toate suprafe ele se reîmp duresc în
conformitate cu prevederile Codului Silvic, în maxim 2 ani de la lichidarea parchetelor de
exploatare a masei lemnoase. În plus, toate golurile din fondul forestier care nu au o
destina ie în administrarea acestuia sunt împ durite pentru a intra in circuitul productiv i
de protec ie a mediului înconjur tor. Din acest motiv, în fondul forestier de stat nu exist
disponibilit i de împ durire, altele decât cele care decurg din procesul curent de
exploatare – reîmp durire. În schimb, în proprietatea altor de in tori, în special în zona
de est a jude ului, exist numeroase terenuri degradate care i-au pierdut capacitatea
de produc ie agricol , sau sunt nefolosite i pentru care cea mai bun solu ie ar fi
împ durirea. De i exist legisla ie adecvat , proprietarii de terenuri degradate, nu
manifest interes fa
de împ durirea acestora chiar dac unit ile silvice i-au
manifestat disponibilitatea pentru identificarea de perimetre de ameliorare, asisten
tehnic i producerea materialului s ditor.
În anul 2005, D.S. Alba a identificat o suprafa de 9,48 ha teren agricol pentru
care s-au facut demersurile necesare pentru transmiterea prin Hotarire de Guvern la
R.N.P. - ROMSILVA în vederea împ duririi.
Suprafe e de p duri regenerate în anul 2005
În anul 2005 au fost regenerate 427 ha din care: 195 ha prin împ duriri i 232 ha
prin regener ri naturale în suprafe ele administrate de Regia Na ional a P durilor.
În terenuri din afara fondului forestier au fost executate împ duriri pe o suprafa
de 113 ha, o mare parte din acestea cu puie i oferi i sub form de sponsorizare de c tre
Direc ia Silvic Alba Iulia, prin ocoalele silvice din structur .

2.2.5. STAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI
S LBATICE
Habitate naturale
Principalele tipuri de habitate naturale (conform Legii 462/2001) întâlnite în
jude ul Alba sunt urm toarele: ape puternic oligomezotrofe cu vegeta ia bentic de
Chara sp.lacuri eutrofe naturale cu vegeta ie tip de Magnopotamion sau
Hydrocharition ;râuri alpine i bancurile de-a lungul acestora cu vegeta ie erbacee;râuri
cu bancuri n moloase cu vegeta ie de Chenopodian rubri i Bidentian sp.; paji ti uscate;
paji ti alpine; tufi uri cu Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti); paji ti uscate seminaturale i faciesuri de acoperire cu tufi uri pe substrat
calcaros (situri importante pentru orhidee) ; asocia ii de lizier cu ierburi înalte hidrofile
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de la nivelul câmpiilor la cel montan i alpin; paji ti de altitudine joas (Alopecurus
pratensis, Sangiusorba officinalis); fâne e montane; turb rii active; grohoti calcaros i
de isturi calcaroase ale etajelor montane pâna la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
pante stâncoase calcaroase cu vegeta ie chasmofitic ; grote neexploatate turistic;
p uni împ durite; p duri tip Luzulo-Fagetum; p duri tip Asperulo-Fagetum; p duri
acidofile cu Picea din etajele alpine montane; paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii; p duri
panonice cu Quercus petrae i Carpinus betulus
În zona muntoas
a
urianului, vegeta ia natural
este etajat
pe
vertical ,înregistrând varia ii pe versan ii nordici fa de cei sudici i pe versan ii estici
fa de cei vestici. Începând de la poalele mun ilor pân la altitudinea de 1300-1400 m
sunt mai r spândite p durile de foioase, iar de la aceast altitudine în sus se întind
p durile de conifere ce urc în unele locuri pân la altitudinea de 1900-2000 m. Peste
limita p durilor sunt prezente vegeta iile subalpin i alpin .
În Mun ii Apuseni, care sunt mai pu in înal i, paji tile alpine sunt prezente numai în
Mun ii Bihorului pe arii foarte reduse. În rest, ei sunt acoperi i cu p duri mixte de
conifere i foioase, de interfluvii pân în v i, iar spre exterior, mai ales c tre masivul
Trasc u, sunt întinse p duri de fag. Pe v i se pot observa inversiuni de vegeta ie, ca
efect al varia iilor climatice i mai ales de temperatur .
Zonele de podi au p duri de foioase, mai ales de gorun (Podi ul Seca elor), dar
acestea nu sunt întinderi prea mari, fiind întrerupte de terenurile intrate în circuitul
agricol.
În Podi ul Târnavelor apare, insular, i fagul. În rest g sim vegeta ie de silvostep , mai
frecvent în podi ul Seca elor, ca efect al precipita iilor mai reduse.
Local, în arii cu drenaj slab i pânz freatic aproape de suprafa s-au format mla tini
cu o vegeta ie specific .

Flora i fauna s lbatic
În jude ul Alba exist o serie de specii de plante i animale ce trebuie conservate i
protejate. De asemenea exista si specii de plante i animale care pot fi valorificate, doar
în conformitate cu prevederile Legii 4621/2001.
În tabelul de mai jos sunt prezentate speciile de animale valorificate econmomic.
Tabel 2.2.5.2.
AJVPS
ALBA

AVPS
Cerbul
Zlatna

C prior / Capreolus capreolus

113

4

Cerb comun / Cervus elaphus

16

SPECIA

Cerb lop tar / Dama dama

AVPS
TOTAL
Transilvania DS ALBA
exemplare
Cluj
29

146

12

28

6

6

Mistre / Sus scrofa

324

10

100

434

Iepure / Lepus europaeus

950

20

46

1016

Fazan / Phasianus colchicus

755

48

803

Potârniche / Perdix perdix

360

Coco de munte / Tetrao urogallus

11

Râs / Lynx lynx

6

360
1

36

2

10

21

2

11
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Urs / Ursus arctos

2

Lup / Canis lupus

12

Pisic s lbatic / Felis silvestris

1

2

5

1

3

3

19

5

1

1

3

10

Viezure / Meles meles

220

5

11

236

Vulpe / Vulpes vulpes

692

15

170

877

Jder de copac / Martes martes

108

2

11

121

Jder de piatr / Martes foina

50

1

7

58

Dihor / Putorius putorius

180

9

189

Nev stuic / Mustela nivalis

152

9

161

Bizam / Ondrata zibethica

155

2

157

Ierunc / Tetrastes bonasia

30

Porumbel s lbatic / Columba oenas

780

2

782

Turturic / Streptopelis turtur

485

5

490

Gugu tiuc / Streptopelis decaocta

755

5

760

Prepeli

/ Coturnix coturnix

30

2170

2170

Graur / Sturnus vulgaris

1540

Sturz / Turdus iliacus

2155

2155

Ciocârlie / Alauda arvensis

3300

3300

St ncu

/ Pyrrhocorax graculus

Gâsc s lbatic / Anser anser
mare / Anser albifrons

Gârli

130

1670

980

190

1170

95

3

98

105

3

108

Ra

s lbatic / Anas platyrhynchos

2460

92

2552

Li i

/ Fulica atra

110

5

115

7

277

G inu

de balt / Gallinula chloropus

85

85

Sitar / Scolopax rusticola

270

Beca in comun / Gallinago gallinago

140

140

Cormoran mare / Phalacrocorax carbo

175

175

Stârc cenu iu / Ardea cinerea

65

65

Nagâ / Vanellus vanellus

75

75

B t u / Philomachus pugnax

20

20

Ferestra / Mergus merganser

40

40

2.2.6. STAREA ARIILOR PROTEJATE
La aceast dat în jude ul Alba sunt declarate prin Legea 5/2000 un num r de 83
de rezerva ii de interes na ional. Tot prin aceast lege a fost declarat Parcul Natural
Apuseni care se întinde pe teritoriul jude elor Bihor, Alba i Cluj.
Datorit faptului c majoritatea rezerva iilor naturale sunt situate în fondul forestier,
supravegheat de personalul silvic, pe parcursul anului nu au fost semnalate fenomene
majore de degradare a rezerva iilor naturale.
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2.2.7. STAREA RADIOACTIVIT

II MEDIULUI

Programul standard de supraveghere
În anul 2005 s-au efectuat toate prelev rile i m sur torile prev zute în
programul standard i special de lucru al laboratorului R.A., înregistrându-se doar mici
disfunc ionalit i datorate întreruperii energiei electrice sau defect rii unor aparate. S-au
efectuat un num r de 4668 analize beta globale (imediate i întârziate) i de doz
gamma extern . S-au prelevat 2424 de probe de mediu.
Activita ile specifice beta globale determinate, nu au eviden iat abateri de la
media multianual i nici nu au fost înregistrate dep iri ale limitelor de avertizare.
Concentra iile izotopilor radioactivi naturali radon i toron (calculate), s-au situat
în limitele specifice teritoriului jude ului -valoare medie anual : 8,60 Bq/mc radon i 0,20
Bq/mc toron.
Valorile orare ale debitului de doz gamma extern nu au prezentat dep iri ale
limitelor de avertizare, mediile lunare fiind cuprinse între 0.074 i 0.107 µGy/h.
Activit ile specifice ale factorilor de mediu monitoriza i în anul 2005 s-au încadrat
în limitele fondului natural de radia ii.
Programul de supraveghere a activit ilor cu impact radiologic
În cursul anului 2005 Sta ia de Radioactivitate a Mediului a executat prelev ri
prelucr ri i m sur tori de probe în afara Programului Standard, în zonele : Abrud,
Zlatna i Baia de Arie , considerate zone cu radioactivitate natural modificat . Valorile
activit ilor specifice beta globale pentru probele din zonele cu radioactivitate natural
modificat nu au dep it pragurile de aten ie – avertizare la apele de suprafa . Pentru
sol necultivat i vegeta ie spontan , valorile activit ilor specifice beta globale sunt
comparabile ca ordin de m rime cu media anual calculat la Sta ia RA Alba Iulia.

2.2.8. STAREA A EZ RILOR UMANE
2.2.8.1. Starea calit ii aerului i a zgomotului
Calitatea aerului
În re eaua de supraveghere a polu rii de impact au fost efectuate m suratori
privind calitatea aerului , în anul 2005, în 9 localit i din jude : Alba-Iulia ; Zlatna ; OcnaMure , Blaj, Aiud, Câmpeni, Abrud, Baia de Arie , Sântimbru.
Au fost efectuate m sur tori la urmatorii indicatori :
• Dioxid de sulf : Alba-Iulia – 1 punct ; Zlatna-2 puncte; Sebe -1 punct.
• Dioxid de azot : Alba-Iulia – 1 puncte ; -Sebe –1 punct.
• Amoniac : Alba-Iulia – 1 punct ; Sebe – 1 punct
• Formaldehida: Sebe – 1 punct
• Pulberi în suspensie: Alba-Iulia – 2 puncte ; Zlatna– 1 punct ; Ocna-Mure
–1 punct.
• Pulberi sedimentabile: Alba-Iulia – 8 puncte ; Zlatna– 3 puncte ; Fene -2
puncte ; Ocna-Mure - 2 puncte i câte un punct în localit ile : Abrud,
Aiud, Blaj, Câmpeni, Baia de Arie i Sântimbru.
• Metale grele: plumb, cadmiu , cupru i zinc din pulberi în suspensie –
Zlatna
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Valorile m surate nu dep esc limitele Normativelor în vigoare. Lunar, se execut
masur tori de dioxid de sulf i dioxid de azot emi i din trafic în toate ora ele din jude .
Valorile maxime determinate (timp m surare 1 or ) nu dep esc concentra iile maxim
admise pentru s n tatea uman .

Zgomot
În anul 2005, s-au efectuat de c tre A.P.M. Alba determin ri ale nivelului de
zgomot în 4 municipii si 7 ora e apar in toare jude ului.
În ceea ce prive te valorile maxime ale nivelului de zgomot ob inute în urma
m sur torilor, acestea se situeaz în jurul valorii maxime admise de 65 dB, excep ie
f când unele localit i unde nivelul de zgomot este mai ridicat datorit traficului rutier.
Comparativ cu anii preceden i, valorile maxime ale nivelului de zgomot se
men ine acela i în aproape toate localit ile jude ului, cu unele varia ii în anumite
localit i, acestea fiind aproape neseminificative comparativ cu anii preceden i.
2.2.8.2. Situa ia zonelor verzi i a zonelor de recreere
Analiza global a sistemelor de spa ii verzi în zonele urbane arat c practic,
ariile acestora s-au redus progresiv, fiind identificat fenomenul de insularizare. Cel mai
adesea spa iile verzi or ene ti nu alc tuiesc un sistem unitar din punct de vedere
spa ial. Mai mult, acestea sunt complet izolate de teritoriul extraurban.
Obiectivele legate de zonele verzi din ora e au în vedere dezvoltarea spa ial i
sub aspectul diversit ii biologice al acestora, concomitent cu refacerea unui sistem de
spa ii verzi, pe de o parte prin realizarea leg turilor dintre acestea, iar pe de alt parte,
prin recrearea leg turilor cu zonele naturale existente în împrejurimile ora elor.
Nr.
crt.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ora
Alba Iulia
Aiud
Cugir
Teiu
Campeni
Ocna Mure
Zlatna
Sebe
Blaj

Suprafa a (ha)
Zone de
agrement i
Spa ii verzi
parcuri
4.0
50
15
17.5
58
0.10
0.60
0.73
20.78
15.8
55.54
5.6
7.5

Total
54
32.5
58
0.70
0.73
20.78
15.8
55.54
13.1

Popula ie
66369
28881
25929
7279
8096
15526
8607
27680
20758

Zona verde/
cap de
locuitor
2
m /loc
8.1
11.2
22.4
0.96
0.9
13.38
18.3
20.06
6.31

Parcuri
În mediul urban suprafa a amenajat a parcurilor este de 24,7 ha din care o mic
parte este amenajat ca parcuri de joac .
Scuaruri
Suprafa a ocupat de scuaruri i rondouri este de 10,01 ha, acestea cunoscând o
continu dezvoltare.
Au fost luate m suri pentru noi planta ii având ca scop refacerea peisajului
degradat i înfrumuse area municipiului.
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2.2.8.3. Situatia de eurilor menajere
De eurile municipale i asimilabile, reprezint 3 % din de eurile produse în
jude , responsabilitatea gestion rii lor revenind administra iei publice locale.
În jude ul Alba de eurile municipale generate sunt colectate la nivelul localit ilor
de c tre municipalitate, (Legea 139/2002 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen
87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localit ilor). Fiecare Consiliu Local
este obligat s organizeze acest serviciu pentru popula ie.
În jude activitatea de salubrizare a localit ilor este organizat astfel:
• În cele 4 municipii (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebe ) i în 3 ora e (Cugir, Ocna Mure ,
Teiu ) activitatea a fost concesionat , prin contracte încheiate între administra ia
public i 6 agen i de salubritate care deservesc localit ile respective i cca.17
comune limitrofe (50 sate).
• În 4 ora e (Abrud, Câmpeni, Baia de Arie , Zlatna) exist « servicii publice de
salubritate » organizate la nivelul Prim riilor.
• În zonele rurale, activitatea de colectare a de eurilor de la popula ie i agen i
economici este organizat doar în localit ile din vecinatatea ora elor cu agen ii de
salubritate care deservesc ora ele.
• În comunele Cenade, Câlnic, Jidvei, S li tea, S ciori, ugag, Unirea, sunt
organizate la nivelul prim riilor servicii de gospod rire comunal ,care au în dotare
câte un tractor i angajat 1-2 persoane care colecteaz de eurile de la popula ie i
le depoziteaz în locuri neorganizate, dispuse de Consiliul Local.
• În jude sunt în derulare dou proiecte Program PHARE 2003 –Schema de
investi ii pentru proiecte mici de Gestionare a De eurilor, pentru construirea a
dou « Sisteme de colectare selectiv i amenajare Sta ii de transfer » la Aiud i
Abrud .
Activitatea de colectare i transport a de eurilor municipale din jude este
organizat diferit func ie de m rimea localit ii, num rul de persoane deservite, dotare,
forma de proprietate. În jude func ioneaz : 1 agen ie de salubritate la nivelul
localit ilor urbane i a localit ilor rurale limitrofe i în mediul rural 6 Primarii au
organizat servicii publice de salubritate.
Indicele mediu de generare a cantit ii de de euri pe locuitor i an, în anul 2004,
este de 390 kg/locuitor/an (cca.1mc/locuitor/an).
Indicele de acoperire a popula iei cu servicii de salubritate este de 46,5% din
care, 70 % în municipii i ora e, i 14 % în mediu rural.
De eurile municipale generate i colectate în anul 2004 :
141 835 tone
De eurile municipale i asimilabile sunt compuse din :
- de euri menajere de la popula ie :
69 144 tone
45 966 tone
- de euri menajere de la agen i economici
De euri din servicii municipale formate din
- de euri stradale,din pie e, spa ii verzi
6 216 tone
De euri din construc ii i demol ri
20 472 tone
De euri colectate selectiv
37 tone

De euri biodegradabile
Din cantitatea de de euri menajere colectate în amestec, peste 50% o reprezint
de eurile biodegradabile. În aceast categorie sunt cuprinse :
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de eurile biodegradabile din gospod rii
de euri vegetale din parcuri i gr dini ;
de euri biodegradabile din pie e ;
n molul de la sta iile de epurare or ene ti .
Pentru de eurile biodegradabile HG 349/2005 privind depozitarea de eurilor
prevede necesitatea sc derii cantit ii de de euri biodegradabile depozitate, astfel :
reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 75% din
cantitatea produs în anul 1995, pân în anul 2006
reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 50% din
cantitatea produs în anul 1995, pân în anul 2009 ;
reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 35% din
cantitatea produs în anul 1995, pân în anul 2016.
Solu iile de recuperare/reciclare i reducere a materiilor biodegradabile depozitate sunt :
- compostarea (degradarea aerob )
- degradarea anaerob cu producerea i colectarea de gaz.
Nu se face o colectare separat a materialului biodegradabil, dar în mediul
Rural popula ia practic metode de reutilizarea în gospod riile proprii.

Valorificarea de eurilor municipale
Prim ria Municipiului Alba-Iulia, în colaboare cu SC SALPREST Alba, au ini iat o
ac iune de colectare selectiv a hârtiei i a maselor plastice ( PET-uri). În zonele
aglomerate (blocuri), au instalat 70 containere speciale pentru colectare selectiv i se
preconizeaz extinderea acestui sistem i la zonele cu case.
În anul 2005 au ap rut urm torii operatori pe pia a de colectare –valorificare
de euri de ambalaje –PET:
•
•
•

-SC Ecoplast SRL Aiud – a colectat i valorificat 19 to (SC Greentech Buz u)
-SC Cugireana Cugir - a colectat i valorificat 9,6 to (SC Greentech Buz u)
-SC IPMAT SRL Ocna Mure - a colectat i valorificat 13,4 to (SC Greentech
Buz u)
Cantitatea de PET-uri colectat în anul 2005 a fost de 48,7 tone , din care s-au
valorificat 42 tone la SC GREENTECH Buz u
În anul 2005 au fost colectate din jude ul Alba 1599,4 to de euri de hârtie i carton
i valorificate 1559,4 tone. SC Pehart TEC SA Petre ti a valorificat cantitatea de 4474
tone maculatur provenit atât din jude ul Alba (1108 tone) – cât i din alte jude e din
ar .
Metalul este colectat separat i predat la REMAT- uri de c tre persoane fizice, cert este
c pe depozitele de de euri nu apare metal decât în cantit i neglijabile.
În cursul anului 2005 prin prim rii, coli, institu ii, agen i economici, mass media
s-au desf urat campanii de con tientizare în vederea colect rii selective a de eurilor
de hârtie i carton, mase plastice cu accent pe ambalajele din polietilentereftalat, în
vederea valorific rii lor prin fabrica de hârtie SC Pehart TEC SA Petre ti, respectiv
colectorii autoriza i pentru plastic .Pentru celelalte componente ale de eurilor menajere
nu se efectueaz o colectare selectiv , respectiv sticl , biodegradabil.

Tratarea de eurilor municipale
Nu se face nici un fel de tratare a de eurilor menajere înaintea depozit rii finale.
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Incinerarea de eurilor municipale
Nu avem în jude instala ii de incinerare a de eurilor municipale.
N moluri provenite de la epurarea apelor uzate or ene ti
• Cantitatea de n moluri raportat de la sta iile de epurare ora ene ti a fost de
1001 tone din care
o 988 tone n mol de la sta iile de epurare ora ene ti
o 13 tone n mol de la sta iile de tratare ap potabil
• Deshidratarea n molurilor la sta iile de epurare or ene ti se face prin procedee
naturale, respectiv pe platforme de uscare a n molurilor.
• Sta iile de epurare ora ene ti , sunt în mare parte dep ite din punct de vedere al
capacit ilor de epurare, la fel din punct de vedere al tehnologiilor utilizate.
• Eviden a cantit ilor de n mol este incert ;
• Nu se face o valorificare a n molurilor în agricultur
• N molurile deshidratate sunt duse în principal la depozitele or ene ti de
de euri, sau sunt evacuate necontrolat în apele de suprafa .
Depozite de de euri municipale
In fiecare din cele 11 localit i urbane exist câte un depozit de de euri menajere.
Toate depozitele or ene ti au fost clasificate ca depozite de clasa « b » de de euri
nepericuloase, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea de eurilor.
Toate sunt depozite mixte, al turi de de eurile menajere se depoziteaz
i
de euri industriale, nici unul din depozitele urbane nu este conform cu prevederile
legisla iei în vigoare.
Conform calendarului de sistare al activitat ii prev zut în anexa 5 din HG
349/2005, depozitele de de euri municipale din jude ul Alba î i vor sista activitatea dup
cum urmeaz :
Câmpeni, Abrud, Baia de Arie , Zlatna, Sebe , Teiu , Blaj i Cugir în anul 2009.
Depozitele de de euri din Aiud, Ocna Mure i Alba Iulia i i vor sista activitatea în anul
2013.
În conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea, toate depozitele
neconforme au avut termen pân la data de 31.12.2005, s depun Bilan uri de mediu
de nivel I si II, respectiv evaluari de risc unde era cazul.
Pentru 6 depozite de de euri municipale (Alba-Iulia, Sebe , Cugir, Blaj, Zlatna,
Baia de Arie ) au fost depuse în termen bilan urile, pentru celelalte 5 depozite (Aiud,
Câmpeni, Abrud, Ocna-Mure , Teiu ) nu a fost respectat termenul de depunere, fie
datorit proiectantului care nu a respectat termenul legal, fie din motive financiare.
În mediu rural sunt amenajate locuri de depozitare mai mult sau mai pu in între inute.
Locurile de depozitare sunt stabilite prin Hot rârea Consiliului Local.
• In conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea, depozitele din
mediul rural pot fi închise i redate circuitului natural, printr-o procedur simplificat ,
pân la data de 16 iulie 2009. Comunele din aproprierea municipiilor i ora elor sunt
deservite de serviciile de salubritate ale ora elor respective, dar exist
i câteva
comune unde s-au organizat servicii de salubritate proprii
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2.2.8.4.Situa ia de eurilor industriale
În anul 2004, în jude ul Alba s-au generat 4 526 958 tone de euri industriale,
reprezentând 97 % din total de euri generate în 2004.
În tabelul 2.2.8.4.1. este prezentat evolu ia cantit ilor de de euri din jude ul
Alba, pe principalele tipuri de de euri (inclusiv cele periculoase).
Tabel 2.2.8.4.1.
Substanta
poluant
Steril descopert
Steril flotatie
Din care
periculoase
Cenu
i zgur
Le ii ind. chimic
De euri lemn
De euri metalice
Substan e
petroliere
N moluri - sta ii de
epurare ind.
Alte de euri
TOTAL

Anul1995
to/an
4.193.000
2.435.033

Anul2000
to/an
110.375
1.424.131

Anul2001
to/an
364.068
2.221.939

Anul 2002
to/an
1.325.000
2.593.237

Anul 2003
to/an
1.578.940
2.432.040
95.703

Anul 2004
to/an
1.925.000
2.437.685
50.285

44.780
668.576
19.215
9215
22

51.346
148.034
26.681
11.847
110

78.232
162.730
37.028
22 354
134

62.221
176.815
43.587
13.553
151

48.852
165.600
23.068
10.832
302

17.282
56.047
38.888
24.783
354

10.289

10.368

2.410

1.030

8.959

12.672

109.968
7.490.098

29.992
1.812.884

6.012
2.894.907

14.125
4.229.719

54.468
4.323.061

14 .423
4.526.958

Din datele inventariate rezult o sc dere a cantit ilor de de euri produse dup
anul 1995, dar cu o cre tere anual incepând din anul 2000. Sc derea cantit ii de
de euri fa de 1995 se datoreaz reducerii activit ilor economice din sectorul minier
(s-a sistat activitatea Fil.Zlatmin Zlatna, Fil.Arie min Baia de Arie ), chimie (le iilor de la
SC UPSOM), i metalurgie. Cre terea începând din anul 2000 se datoreaz în principal
m ririi capacit ii de produc ie în sectorul minier a agentului economic SC Cupru Min SA
Abrud.
Din de eurile generate în jude 97 % sunt de euri de produc ie : minerit
(4372685 to); cenu
i zgur din metalurgie (17282 to); le ii din industria chimic
(56047 to); de euri lemn (38888 to); de euri metalice (24783 to); n moluri de la sta iile
de epurare industriale (12672 to); ambalaje (520 to), alte de euri (14423 to) ,
gestionarea lor fiind în sarcina agen ilor economici care le produc.
Din cantitatea de de euri generate au fost valorificate cca. 120.000 tone/an.
Dintre tipurile de de euri industriale care au fost valorificate cea mai mare pondere au
avut-o :
- de eurile lemnoase
- de euri de zguri i cenu i
- de euri metalice feroase si neferoase
- de euri de materiale c ptu ire i refractare, din construc ii i demol ri
- de euri de hârtie i carton
Modalit i de valorificare :
- De eurile de lemn utilizate ca materie prim la ob inerea pl cilor de tip PAL, PFL sau
valorificate prin arderea în centrale termice sau sobe individuale;
- Hârtie i carton-valorificate prin REMAT
- De euri metalice, valorificate prin REMAT sau combinate siderurgice ;
- Cenu i i zguri, reintroduse în fluxul tehnologic;

43

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

- De euri din C- ii i demol ri utilizate la umpluturi la drumuri, gropi etc.
Situa ia colectarii i recicl rii fluxurilor speciale de de euri pentru anul 2005
Tip de eu
-Hârtie –carton
-PET
¤
-Ulei uzat
-Anvelope uzate
-Baterii i acumulatori uza i¤
-De euri lemnoase

To
To
To
To
To
To

UM

Colectat
1509
40.6
117
17
211
71000

Valorificat
1559
42
141
130
202
72000

Stoc 31.12.2005
90
8.2
23
398
33
6000

De euri periculoase
Conform Ordonan a de Urgen nr.78 /2000 privind regimul de eurilor, precum i
HG 856/2002 în care sunt cuprinse în Lista de De euri i De eurile Periculoase din
chestionarele statistice ale agen ilor economici, au rezultat urmatoarele :
50.649 to
Cantitatea total de de euri periculoase :
din care :
•
•
•
•

de euri de la sp larea i flota ia minereurilor cu con inut de cianuri 50285 to
emulsii uzate de la ma ini unelte
136 to
baterii cu plumb
10 to
uleiuri uzate
218 to
Tratarea de eurilor periculoase se face func ie de provenien , în vederea
neutraliz rii, respectiv în vederea valorific rii, astfel :
• de euri de la sp larea i flota ia minereurilor cu con inut de cianuri, ele sunt
neutralizate în sta ia de neutralizare chimic - controlul con inutului de cianur se face
automat, de eurile se depun în iazurile de decantare . De eurile apar in societ ii Filiala
Minier Arie min Baia de Arie .
• emulsii uzate de la ma ini unelte –SC IAMU Blaj ; SC Star Transmission Cugir- se
depoziteaz în butoaie separate .
• uleiurile uzate se trimit la rafin rii pentru recondi ionare ;
• baterii cu plumb, se valorific prin REMAT, iar fabrica ROMBAT Bistri a N s ud
recicleaz baterii uzate de produc ie proprie.
În anul 2005 pentru echipamentele care con in compu i desemna i PCB/PCT a
fost realizat o reinventariere, conform prevederilor HG 173/2000 pentru reglementarea
regimului special privind gestiunea i controlul bifenililor policlorura i i altor compu i
similari. S-a solicitat agen ilor economici revizuirea « Planurilor de eliminare pentru toate
echipamentele i materialele care con in compu i desemna i » în vederea elabor rii
Planurilor Regionale i Na ionale de Eliminare a Echipamentelor cu con inut de PCBPCT .
Pe parcursul anului 2005, 2 agen i economici au predat spre incinerare echipamentele
cu con inut de PCB :
- SC Bega UPSOM SA Ocna-Mure a predat 12 condensatori cu o greutate total de
620 kg ( ulei con inut cca.120 kg) la SC IF TEHNOLOGII SRL Cluj Napoca
- Compania Na ional de Transport a Energiei Electrice « Transelectrica » SA Sucursala
de Transport Sibiu a eliminat 26 de condensatoare de inute la Sta ia electric de
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transformare din Alba Iulia cu un con inut de cca.390 kg de ulei, eliminate la SC
SETCAR SA Br ila..

De euri generate din activit i medicale
Cantitatea de de euri periculoase medicale incinerat în crematoriile spitalelor
din jud. Alba (11 crematorii) a fost de 443,5 tone în anul 2004 . Men ion m c de eurile
infectate i în ep toare-t ietoare, sunt arse în crematoriile spitalelor. Cenu a i celelalte
de euri asimilabile celor menajere sunt colectate de agen ii de salubritate.
Conform calendarului de închidere etapizat conform anexei 9 din HG 268/2004,
în anul 2005 din jude ul Alba a fost închis crematoriul de la Spitalul Municipal Sebe ,
urmând ca de eurile medicale periculoase rezultate de la Spitalul Municipal Sebe s fie
neutralizate la Sterilizatorul, respectiv incinerate la Crematoriul de la Spitalul Jude ean
de Urgen a Alba.
N moluri
Evolu ia cantit ii de n moluri produse :
Substan a poluant
N moluri-sta ii
epurare or ene ti
N moluri – sta ii de
epurare ind.

Anul
1995
to/an
11212

Anul
2000
to/an
5203

Anul
2001
to/an
3322

Anul
2002
to/an
3251

Anul
2003
to/an
1407

Anul
2004
to/an
1001

10289

10.368

9 349

6 098

8959

12672

N moluri generate de apele uzate industriale
Cantitatea de n mol rezultat din sta iile de epurare industriale, raportat în anul
2004 a fost de 12 672 tone, din care s-a valorificat 11 021 tone.
Principalele activit i industriale de la care au rezultat n moluri sunt :
• Fabricare bere i mal - Interbrew Romania-Filiala Blaj – au rezultat : efluen i
de sp lare, borhot, drojdie, germeni de orez etc, care au fost valorificate c tre
popula ie ;
• N moluri de sp lare i cur ire în industria alimentar .
Depozite de de euri industriale
În baza de date pe anul 2004, au fost înregistrate 15 depozite industriale în
func iune :
3 halde de steril minier, în suprafa de 113 ha ;
2 halde de zgur i cenu i din metalurgie, în suprafa de 7.1 ha ;
5 iazuri de decantare, în suprafa de 104 ha ;
3 bataluri de le ii, în suprafa de 92,1 ha ;
2 depozite industriale, în suprafa total de 3,8 ha.
Cele mai mari suprafe e sunt ocupate de haldele de steril minier, iazurile de
decantare din minerit i batalurile de le ii industriale.
În jude ul Alba, agen ii economici din industria minier , din Zlatna , Baia de Arie ,
Abrud , Ro ia Montan (halde de steril i iazuri de decantare) i din industria chimic SC BEGA UPSOM SA Ocna Mure (bataluri), au în gestiune depozite de de euri în
conservare (închise), care necesit lucr ri de reconstuc ie ecologic
i urm rire post
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închidere. În anul 2004 i-a încetat activitatea Filiala Zlatmin Zlatna i Filiala Arie min
Baia de Arie .
In ceea ce prive te implementarea Directivei privind Depozitarea De eurilor , conform
HG 349/2005 pâna la 16 iulie 2009, toate depozitele industriale de de euri
nepericuloase vor trebui s fie conforme , iar cele periculoase sau care depoziteaz
de euri lichide vor trebui s sisteze depozitarea pâna la 31 dec. 2006.Î
În consecin , în judetul Alba, vor trebui s - i sisteze depozitarea pâna în
16.07.2009 în depozitele proprii care sunt neconforme cu directiva : SC Saturn SA Alba
Iulia; SC Stratusmob SA Blaj i SC Apulum SA Alba Iulia, urmând s - i g seasc
alte solu ii cum ar fi : valorificare de euri, alte tehnologii de minimizare de euri, s - i
construiasc depozite conforme sau s depoziteze în alte depozite conforme. Cei trei
agen i economici au depus in termen (31.12.2005) bilan urile de mediu.
O categorie aparte, tratat separat i în HG 349/2005 privind depozitarea o
constitue haldele de steril i iazurile de decantare de la exploat rile miniere: SC
Cuprumin SA Abrud, Filiala Ro iamin Ro ia Montan si Filiala Arie min Baia de Arie .
• Filiala Arie min Baia de Arie de ine Iazul de decantare situat pe Valea
Sart ului care ocup o suprafa de 3.5 ha unde au fost depozitate de eurile de la
sp larea i flota ia minereurilor cu con inut de cianuri, a fost cuprins in calendarul de
inchidere din HG 349/2005 la Depozite pentru de euri lichide din industria extractiv
(iazuri de decantare) care sisteaz depozitarea la 31.12.2005.
În anul 2004 unitatea este oprit fiind în dezafectare. A prezentat studiu de
impact in vederea realiz rii lucr rilor de închidere i monitorizare postînchidere.
• Filiala Ro iamin Ro ia Montan a depus Bilan ul de Mediu de nivel I i II, si
Evaluarea de risc pentru Iazul de decantare de Valea S li tei. Societatea mai de ine 17
halde pentru depunerea sterilului de min , dar active numai 2, cele de la Valea Verde i
Hop.
• SC Cuprumin SA Abrud a prezentat « Studiul de evaluarea nivelului de risc
pentru îmbun t irea gospod ririi i siguran ei iazurilor de decantare i a haldelor de
steril de la mina Ro ia Poieni » în vederea conform rii pân în decembrie 2011.
Sunt prev zute lucr ri de investi ii în valoare de cca.12 mil. Euro, finan ate de Banca
Mondial în cadrul Programului de Protec ie a bazinului Tisei.
• SC Bega UPSOM SA Ocna-Mure a depus Bilanturile de mediu de nivel I i II,
termen de sistarea depozit rii in cele 3 bataluri nr.5, nr.6 si de urgen , conform
HG 349/2005, 31.12.2007. Urmeaz întocmirea proiectelor de închidere bataluri.

Impactul depozitelor de de euri industriale i urbane asupra mediului
Factorii de mediu sol, ape de suprafa , ape subterane, aer , sunt afecta i direct prin:
depozitarea necontrolat a unor de euri industriale i menajere ;
depunerea agen ilor poluan i evacua i în atmosfer ;
apele meteorice contaminate cu poluan ii din aer ;
transportul pulberilor de c tre vânt ;
infiltrarea în sol a apelor contaminate.
Ini iative adoptate pentru reducerea impactului de eurilor asupra mediului
Planul Regional de Gestiunea De eurilor pentu Regiunea 7 Centru a constituit un
plan regional exemplar privind gestiunea integrat a de eurilor, care con ine solu iile
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pentru rezolvarea gestiunii de eurilor în concordan
Europene în cadrul Conven iei de Twinning cu Germania.
a) În domeniul gestion rii de eurilor urbane

cu prevederile Comunit ii

Pentru zona Alba Iulia (cca.300000 locuitori ) i zona Câmpeni ( cca.70000
locuitori) s-au facut propuneri de realizare a „depozitelor zonale ecologice”. Pentru restul
localita ilor s-au propus „Sta ii de transfer”, respectiv: Aiud, Zlatna, Cugir, Sebe , Abrud,
Albac, Baia de Arie , Teiu , Ocna Mure , Blaj.
Ca urmare a Strategiei Na ionale privind Gestionarea De eurilor în România, pe
teritoriul României vor fi acceptate doar 50 de depozite „ecologice” , prin urmare vor fi
f cute demersuri în vederea realiz rii a dou depozite ecologice în jude ul Alba, din care
unul s deserveasc zona Mun ilor Apuseni, zon izolat .
APM Alba a solicitat Consiliului Jude ean Alba s intervin la Ministerul
Administra iei Publice pentru repartizarea de fonduri în vederea întocmirii unui studiu de
fezabilitate privind gestionarea integrat a de eurilor în jude ul Alba. Astfel în anul 2005
CJ Alba a contractat un studiu de fezabilitate pentru gestionarea integrat
APM Alba a f cut demersuri la Direc ia de S n tate Public Alba, pentru
închiderea crematoriilor existente conform Calendarului de închidere etapizat a
instala iilor de tratare termic a de eurilor medicale periculoase prev zut în anexa 9 la
HG 268/2005.
Au fost intocmite 6 proiecte privind gestiunea de eurilor , i prezentate la ADR ,
în cadrul programului PHARE- Schema de Investi ii pentru Proiecte Mici de Gestionare
a De eurilor, care vizau în principal colectarea selectiv a de eurilor i construire de
sta ii de transfer, în zonele Abrud, Aiud, Ocna Mure , Blaj, zona turistic Gârda din
Mun ii Apuseni i zona Câmpeni.Au fost aprobate spre finan are dou sta ii, cele de la
Aiud i de la Abrud
b) Ini iative propuse sau demarate în industrie în vederea reducerii impactului
de eurilor asupra mediului la principalii agen i economici din jude
SC CUPRU MIN SA Abrud
- Func ionarea la parametri proiecta i a Sta iei de neutralizare- ape acide,
- Execu ia lucr rilor de reconstruc ie ecologic pe suprafe ele haldelor de steril aflate
în conservare i f r perspectiva de a fi activate ;
Filiala RO IAMIN SA – Ro ia Montana
- Monitorizarea realiz rii m surilor de reconstruc ie ecologic a haldelor de steril
închise i a iazului de decantare.
SC AMPELUM SA Zlatna -închis - stare falimentar
- Amenajarea terenului pe care a fost amplasamentul depozitului de pr jit ( malul
râului Ampoi, în afara incintei) , în vederea red rii în circuit.
SC METALURGICA SA Aiud
- Reutilizarea par ial a amestecului de formare uzat ;
- Reducerea re elelor i maselotelor ;
- Dotarea cu analizoare de gaze arse provenite de la cuptoarele de tratamente
termice i înc lzire primar ;
- Colectarea uleiului uzat conf. HG 662/2001 ;
- Reecologizarea haldei de de euri industriale i construirea unei halde ecologice
- Obligativitatea conducerii proceselor de produc ie astfel încât s se poat lua m suri
atunci când de eul tehnologic dep e te valorile stabilite prin tehnologie ;
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-

-

SC SITINDUSTRIE ROMANIA SA Aiud
Utilizarea de tehnologii de ob inere a pieselor turnate, care s se bazeze pe
recircularea în procent cât mai mare a amestecurilor de formare ;
Elaborarea o elului lichid în cuptor electric – este în curs de realizare instala ia de
stocare a oxigenului lichid destinat insufl rii acestuia în cuptor în perioada de
afânare- acesta va conduce la eliminarea minereului de fier i a underului i implicit
diminuarea cantit ii de zgur rezultat , de la 7-8 % din cantitatea de o el lichid în
prezent la circa 4-5 %.
Aprovizionarea cu r ini furanice din import în bidoane de 1.000 l, care se
returneaz în totalitate la furnizor (reciclare ambalaje)

Tendin e privind generarea de eurilor
Prognoza privind generarea de eurilor municipale
În vederea realiz rii obiectivelor strategice privind gestionarea de eurilor,
m surile i ac iunile întreprinse trebuiesc corelate cu cerin ele gestion rii de eurilor în
Uniunea European .
Obiectivele care stau la baza activit ilor de gestionare a de eurilor în judetul
Alba sunt:
• Protec ia resurselor primare sau a “dezvolt rii durabile”, în special a celor
neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.
• Preveniea sau evitarea apari iei de eurilor, minimizarea cantit ilor, reducerea
cantit ilor de de euri prin valorificare, colectare selectiv , reciclare material sau
valorificare energetic , tratarea i eliminarea de eurilor în condi ii de siguran
pentru mediu.
• Tratarea mecano-biologic a de eurilor biodegradabile în scopul recuper rii
(compost, biogaz etc) i reducerii cantit ii de de euri biodegradabile depozitate
cu 25 % pân în 2010, prin construirea a dou sta ii pilot pentru ob inere compost
în Ocna Mure i Alba Iulia
• Reducerea cantit ilor de de euri de ambalaje eliminate , prin valorificarea a cel
pu in 35 % din de eurile de ambalaje puse pe pia , prin colectare separat atât
la surs cât i în puncte de colectare în vederea valorific rii ca materii prime
secundare;
• Responsabilitatea produc torului i responsabilitatea utilizatorului, astfel încât
costurile pentru gestionarea de eurilor s fie suportate de generatorul acestora.
• Extinderea Serviciilor de colectare i transport a de eurilor pentru toat zona
urban i cel putin 20 % din zona rural pân în 2007 i 50 % din zona rural
pân în 2012.
• Igienizarea tuturor spa iilor de depozitare necontrolat a de eurilor, desfin area
lor.
Cantit ile prognozate de de euri generate, colectate, conform Scenariului Optimist din
Planul Regional de Gestiune, respectiv:
- Popula ia r mâne constant cu anul 2002
- Aria de acoperire cu servicii cre te cu 3 % pe an (58 % în 2002 ,
respectiv 88 % în 2012)
- Cre terea economic cu 2 % pe an
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Prognoza gener rii de eurilor i colect rii lor precum i cuantificarea obiectivelor
rezultate din PRGD pentru jude ul Alba este urm toarea:
Perioada
De eu generat i colectat
De euri colectate separat
De euri - ambalaje recuperate
De euri biodegradabile reduse
De euri col.separat (REMAT)
De euri eliminate

Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone

2002
145182
7141
7141
161474

2007
214515
37257
3708
13789
9873
187145

2010
244214
40873
8786
28018
12750
194660

2012
265574
43445
10644
47336
15445
192149

Pentru realizarea intelor regionale de recuperare i reciclare ambalaje este
prevazut colectarea selectiv i valorificarea lor la unit ile de valorificare din regiune;
Pentru reducerea biodegradabilului sunt prev zute construirea a dou loca ii de
producere compost : în 2007 la Alba Iulia - 10000 tone/an i la Ocna Mure - 5000
to/an;în 2010 la Alba Iulia - 25000 tone/an i la Ocna Mure - 10000 to/an. Pentru
eliminarea de eurilor sunt prev zute construirea a dou depozite ecologice în 2008 la
Câmpeni – 250000 tone i în 2011 înc 250000 tone; în 2008 Alba – Iulia – 500000
tone i în 2011 înc
500000 tone. De asemenea este prev zut închiderea a 8
depozite existente în anul 2009, 2 depozite în 2013 i a unui depozit în 2015.Pân in
anul 2008 se vor închide 10 crematorii din unit ilele medicale. Alternativa pentru
închiderea crematoriilor : sterilizare termic , incineratoare autorizate zonale;

Prognoza privind generarea de eurilor de produc ie
În jude ul Alba, 96 % din de eurile de produc ie sunt de euri generate în industria
mineritului (4.362.685 tone din total 4.526.958 tone de euri de produc ie). Prognoza
gener rii de de euri depinde de strategia din minerit. Cert este sc derea cantit ii de
cca. 150.000 tone steril de flota ie în 2005, prin încetarea activit ilor miniere la Zlatna i
Baia de Arie . Este incert func ionarea în continuare a Filialei Ro ia Montan , ca i
începerea investi iei Gold Corporation Ro ia Montan .
SC Cuprumin Abrud , produce anual cca. 4,.000.000 tone de euri :de descopert
2 mil. To i de euri de flota ie cca. 2 mil tone/an, capacitatea de produc ie s-a m rit în
ultimii 2 ani cu câte 500 000 de tone anual.
Îmbun t irea calit ii managementului de eurilor
De euri industriale
Op iunile impuse produc torilor : prevenirea apari iei i reducerea cantit ilor
generate prin aplicarea -tehnologiilor curate i a celor mai bune practici , pentru noile
investi ii; valorificarea prin refolosire ,reciclare material
i energetic ; reducerea
impactului activit ilor industriale i de exploatare minier asupra solului prin folosirea
tehnologiilor adecvate; identificarea i reabilitarea solurilor poluate, reconstruc ia
ecologic
a perimetrelor închise sau în conservare ; minimizarea impactului
exploat rilor miniere asupra solurilor, reducerea gradului de contaminare a depozitelor
de de euri cu metale grele prin schimbarea tehnologiei i recuperarea con inutului de
substan util din de euri ;implementarea legisla iei UE privind fluxurile speciale :
ambalaje , baterii i acumulatori , cauciucuri, uleiuri uzate , vehicule casate.
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De euri menajere
Implementarea Directivelor UE în ceea ce prive te sistemul de gestionare a
de eurilor menajere, transpuse în Planul Regional de gestiune integrat a de eurilor
pentru Regiunea 7 Centru prin : realizarea unui sistem integrat pentru managementul
de eurilor la nivelul jude ului ; Este în lucru, comandat de Consiliu Jude ean Alba
“Studiu de Fezabilitate privind managementul integrat al de eurilor în judet”, care va sta
la baza acces rii de fonduri europene; realizarea a dou sta ii de transfer la Aiud i
Abrud, din fonduri Phare, care au fost selec ionate în vederea finan rii;elaborarea unei
strategii pentru de eurile solide ;reducerea cantit ilor de de euri menajere cu 10 %
pan în anul 2010 ; introducerea sistemului de colectare selectiv a de eurilor
menajere ;crearea
de
depozite
ecologice
pentru
depozitarea
de eurilor
menajere ;închiderea i reconstruc ia ecologic a depozitelor menajere vechi, epuizate.
Substan e i preparate chimice periculoase
Substan e reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)
Principalele activit i industriale în care sunt utlizate ODS-urile în jude sunt:
fabricarea berii: Interbrew Romania-punct de lucru Blaj ; prelucrarea c rnii: SC Mercado
SA, SC Alba Carn SA, SC Transavia SA,etc ; comercializarea melcilor: SC Pomarom
SA,unit i care de in echipamente i instala ii mari de r cire care utilizeaz ca agent de
r cire amoniacul , deci CFC-uri apar doar la utilizatorii casnici i comerciali.
Agen i economici care s utilizeze tetraclorura de carbon ca solvent în activit i
de degresare i cur are nu exist în jude ul Alba. În cur toriile chimice se folose te
agent de cur are percloretilena în circuit închis.
Nu avem importatori direc i i nu exist agen i autoriza i s utilizeze la dezinfec ia
solurilor, bromura de metil.
Produc tori de spume rigide (domeniul de refrigerare i altele) i spume flexibile
nu sunt în jude , doar produc tori de extinctoare pentru stingerea incendiilor SC Alsting
SA Alba. Umplerea extinctoarelor se realizeaz cu o pulbere de stins incendii compus
din carbonat de calciu si sulfat de potasiu, substan e care nu intr în categoria ODSurilor.
Situa ia echipamentelor specifice utilizate la recuperarea agentului frigorific
În jude ul Alba exist 6 agen i frigotehni ti care au fost autoriza i de SC ICPIAF
SA Cluj-Napoca i care au fost dota i cu utilajele necesare în activitatea de montaj i
service instala ii frigorifice.Cantit ile utilizate într-un an sunt sub 1000 kg agent frigorific,
tip: R12, R22 si R134a
Situa ia biocidelor
Direc ia Fitosanitar Alba a autorizat 32 de agen i economici care pot desf ura
activit i cu produse fitosanitare. Au fost autoriza i pentru comercializare i utilizarea
produselor de uz fitosanitar din grupele I-IV 5 agen i economici (grupele I si II sunt
considerate cu risc pentru s n tatea i mediu), restul agen ilor au dreptul s
comercializeze i s presteze servicii utilizând numai produsele din grupele III-IV
considerate cu un risc mai sc zut.
În jude ul Alba nu exist nici produc tori i nici importatori direc i de produse
fitosanitare.
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În jude ul Alba exist 2 depozite care de in de euri de pesticide situate la Aiud i
la S.C.V.V.Blaj-Cr ciunel.
Prin Proiectul Phare RO 2002/000-586.04.07 « Reambalarea, colectarea i
eliminarea de eurilor de pesticide de pe teritoriul României » al c rui beneficiar este
MAPDR, este prev zut colectarea, reambalarea si transportarea de eurilor de
pesticide aflate în 130 spa ii de depozitare, c tre o instala ie de incinerare a de eurilor
periculoase din Germania, în vederea distrugerii lor în condi ii controlate.
Au fost localizate 3 spa ii regionale de transfer, unde sunt colectate de eurile de
pesticide aflate in alte puncte de depozitare. Jude ul Alba a intrat in acest proiect cu
cantitatea de 5164 kg i 814 litri de euri pesticide din depozitul de la Aiud.
Au fost transferate la spa iul regional de la Oradea de unde firma german a
asigurat activit ile de ambalare, cânt rire, etichetare a ambalajelor, transport
interna ional i distrugerea de eurilor în instala ia proprie de incinerare.
Au mai r mas de eliminat 2143 kg i 0,84 litri de eurile de pesticide de la
depozitul SCVV Blaj-Cr ciunel.

Evaluarea riscului utiliz rii substan elor chimice periculoase asupra s n t ii
umane i a mediului
Evaluarea riscului utiliz rii substan elor chimice periculoase asupra s n t ii
umane i a mediului se realizeaz conform prevederilor HG 2427/2004 care
stabile te ca obiective:
crearea unui sistem coerent de evaluare i control al riscului substan elor
existente, produse i importate, pentru îmbun t irea protec iei s n t ii
popula iei i mediului
stabilirea principiilor generale pentru evaluarea riscurilor pentru popula ie i
pentru mediu asociate substan elor existente
stabilirea unui cadru administrativ i legislativ care s permit aplicarea de c tre
România a legisla iei europene privind evaluarea i controlul riscului substan elor
existente, de la data ader rii.
În anul 2005, s-a realizat o inventariere a agen ilor economici care
produc/import /utilzeaz substan e chimice periculoase în cantit i peste 10 tone i
peste 1000 tone pe an.

2.2.9. STAREA MONUMENTELOR ISTORICE, ARHITECTONICE SI DE ART
Sursa de informare : Oficiul Na ional al Monumentelor Istorice
Monumente din jude ul Alba restaurate ,cu lucr ri recep ionate în anul 2005: biserica
“Sfântul Gheorghe” – comuna Lup a; biserica“Cuvioasa Paraschiva”–sat Mesentea;
biserica “ Intrarea in Biseric ” –Geoagiu de Sus.
Lucr rile de restaurare au fost finan ate de Ministerul Culturii i Cultelor.
antiere deschise de execu ie în anul 2006: Poarta I i Poarta III a Cet ii Alba
Carolina –Alba Iulia; biserica Evanghelic Cenade.

2.2.10. POLU RI ACCIDENTALE
În tabelul 2.2.10.1. sunt prezentate polu rile accidentale înregistrate în jude ul Alba, anul
2005.
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Tabel 2.2.10.1
Data

14.02.2005

Factor
de
mediu

aer

Localizare/sursa
de poluare

Aiud /
SC Ardealul SA-

Sebe /
10.05.2005

1.07.2005

aer

ap

SC Krono pan
SA

Cugir /
SC Santol SA

Fenomen

emana ii
vapori
amoniac

emisii în atm.
de cca 1 to.
de fibr de
lemn fin ,
netoxic

Emisii de
cianuri

Cauza

Efecte

-remediere
fisur

fisur
rezervor
amoniac condi ii
meteo
nefavorabile

emana ii
vapori de
amoniac pe
o raz de
80-100 m

defec iune
ciclon

Fibra f. fin
s-a depus
pe o sup.
de 1/3 din
suprafa a
ora ului
Sebe

Emisie
necontrolat
de la b ile de
acoperiri
metalice

2.2.11. ZONE CRITICE PRIVIND DETERIORAREA CALIT
TERITORIUL JUDE ULUI ALBA

Masuri

transportarea
cant.de NH3
lichid la SC
Azomure Tg.
Mure
-monitorizare
imisii de NH3

Mortalitate
piscicol

-defec iunea
a fost
remediat în
11 min.
-monitorizare
imisii pulberi
-neutralizare
emisii de la
b ile de
acoperiri
metalice
-monitorizare
calitate ape
r u Cugir

II MEDIULUI PE

2.2.11.1.Zone critice din punct de vedere al polu rii aerului
În jude ul Alba nu sunt zone critice din punct de vedere al calit ii aerului.
2.2.11.2. Zone critice din punct de vedere al polu rii apelor de suprafa

:

Zona Mun ilor Apuseni
Surse de poluare permanente cu metale grele i suspensii nebiodegradabile :
haldele de steril de descopert , iazurile de decantare a sterilului de flota ie active sau în
conservare, apele de min .
• Râul Arie 58 km. se încadreaz în clasa V de calitate la metale – concentra ie
total .
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•

Râul Abrud, 24 km se încadreaz în clasa V de calitate – ioni generali, salinitate i în
clasa IV de calitate la regimul metalelor – concentra ie total . Încadrare global – clasa
V de calitate. Pe râu s-a instalat fenomenul de pustiire biologic .

2.2.11.3. Zone critice din punct de vedere al calit ii apelor subterane
Zona Podi ului Târnavelor i comunele Ro ia de Seca , Cenade, Pianu, Câlnic,
Jidvei ( analize APM – ap din fântâni) - poluare difuz cu azota i datorat unei fertiliz ri
necontronlte a terenurilor agricole, a depozit rii haotice a de eurilor menajere i a
dejec iilor animaliere.
2.2.11.4.Zone critice din punct de vedere al degrad rii/polu rii solului
Zona Zlatna
Surse de poluare: fostul agent economic SC Ampelum SA, haldele de steril i
iazurile de decantare apar in toare Filialei Zlatmin SA (Valea Mic )
Sub aspectul polu rii solului, zona critic este cuprins între localitatea Zlatna
P trângeni i Valea Mic , areal care s-a aflat pâna în 14 Ianuarie 2004 sub directa
influen a emisiilor de la SC Ampelum SA.
Efectele polu rii istorice asupra solului agricol
Emisiile acide, precipita iile puternic acide din zon , asociate cu emisiile de
pulberi cu metale toxice au avut efecte negative asupra însu irilor fizice, chimice i
biologice ale solului. Astfel, acumularea de metale grele a dus la acumularea de
concentra ii toxice persistente timp îndelungat, greu de ref cut agrochimic. Acidifierea
solului ca rezultat al ploilor acide determin degradarea materiei organice prin
schimbarea raportului între acizii humici i acizii fulvici, acizi care formeaz cu metalele
grele compu i cu un grad avansat de solubilitate i accesibilitate pentru vegeta ie.
Ac iunea poluan ilor determin i perturbarea activit ii microorganismelor din sol, fapt
care duce la încetinirea p n la dispari ie a proceselor naturale de humificare. În
concluzie, terenurile agricole din zon
i-au pierdut capacitatea productiv din cauza
polu rii istorice a SC Ampelum SA.
Efectele emisiilor nocive asupra p durilor
Surs de informare : Ocolul Silvic -Valea Ampoiului Alba Iulia
Suprafa a total de p dure afectat de fenomenul de uscare, urmare a emisiilor nocive
ale fostei surse majore de poluare SC Ampelum SA este de 6934,9 ha, fiind localizat
dup cum urmeaz :
Localizare
T ui
Valea Mic
Alba Iulia
Total

slab
1405,7
1225,3
2379,8
5010,8

Suprafa a afectat / grade de poluare
(ha)
moderat
puternic
150,3
1773,8
150,3

1773,8

total
1556
2999,1
2379,8
6934,9

Regenerarea natural a p durilor din zonele afectate de emisiile sursei de
poluare i de ploile acide este compromis , puie ii fiind foarte sensibili la ac iunea toxic
a solului degradat.
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Zona Ocna Mure
Principalele surse de poluare din zon sunt:
SC GHCL UPSOM SA, prin exfiltra iile din batalurile func ionale. Le ia final
con ine cantit i foarte ridicate de s ruri de calciu, magneziu, potasiu,sulfa i,
cloruri..
RA Salina SA prin vaporii salini emi i de la instala ia de recristalizare a s rii,
polu ri accidentale cu saramur i produse petroliere
Zone critice sub aspectul gestion rii necorespunz toare a de eurilor menajere.
Toate localit ile din mediul urban i rural din jude .
2.2.11.5. Zone vulnerabile care necesit reconstruc ie ecologic
- Zonele miniere din Mun ii Apuseni. Surse majore de poluare a solului: haldele de
steril închise i în func iune, iazurile de decantare active i în conservare, lucr rile din
cariere, apele de min .
- Zona Zlatna. Surse majore de poluare : poluarea istoric cu metale grele – SC
Ampelum SA, haldele de steril închise iazurile de decantare în conservare, apele de
min .
- Zona Ocna Mure . Surse majore de poluare : SC Bega UPSOM SA, prin
exfiltra iile din batalurile func ionale.
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3. PROBLEME / ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE ÎN
JUDE UL ALBA
3.1.DESCRIEREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE, EVALUARE I
SELECTARE A PROBLEMELOR /ASPECTELOR DE MEDIU
1. Identificarea problemelor/aspectelor de mediu a fost realizat prin:
• Colectarea datelor i informa iilor de la autorit ile publice locale, agen i
economici cu impact asupra mediului, ONG-uri, prin utilizarea de chestionare
standardizate pentru fiecare factor de mediu,
•

Utilizarea studiilor, rapoartelor i analizelor de specialitate.

•

Utilizarea strategiilor, programelor i planurilor locale si regionale de ac iune –
acest instrument a fost utilizat în special pentru identificarea viziunii comunit ii
asupra dezvolt rii durabile, implementarea unor m suri cu impact direct asupra
mediului precum i în corelarea i integrarea PLAM în strategiile existente.

•

Utilizarea strategiilor i planurilor de m suri ale agen ilor economici cu privire la
impactul asupra mediului înconjur tor .

•

Legisla ia na ional i local în vigoare – acest instrument a fost aplicat în special
pentru identificarea limitelor i condi ion rilor de mediu ca suport în stabilirea
unor sisteme de evaluare pentru diferitele probleme / aspecte de mediu.

•

Cuno tin ele i studiul individual – acest instrument a fost utilizat în special în
cadrul întâlnirilor de grup expert, experien a i informa iile individuale, precum i
studiul individual constituind un element deosebit de important în evaluarea i
ierarhizarea problemelor de mediu.

2. Ierarhizarea problemelor i stabilirea priorit ilor de mediu
Ierarhizarea este faza preliminar
a procesului de stabilire a priorit ilor de
mediu, aceasta constând în clasificarea problemelor identificate (lista final exhaustiv )
în ordinea descrescând a importan ei.
Ierarhizarea se efectueaz în raport cu o serie de criterii prestabilite de c tre
membrii componentelor structurii organizatorice PLAM. În stabilirea criteriilor de
ierarhizare s-au luat în considerare elementele cele mai importante utilizate în evaluarea
impactului/riscului, inclusiv evaluarea conform rii în raport cu cerin ele legale.
Pentru a crea un sistem comun de ierarhizare, indiferent de categoria/problema s-au
utilizat procedurile de analiz multicriterial bazate pe matrici care conduc la ob inerea
unor valori numerice (scoruri). Aceste scoruri vor permite ordonarea (ierarhizarea)
problemelor oferind o obiectivizare a rezultatelor
Criterii pentru ierarhizare:
Ierarhizarea problemelor de mediu s-a efectuat în conformitate cu Metodologia
de Evaluare i Implementare a PLAM, utilizând metoda analizei multicriteriale a
problemelor identificate prin solicitarea opiniilor membrilor comunit ilor (chestionare) i
a speciali tilor- metoda expert i metoda participativ
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Descriem mai jos metodologia de evaluare:

A) Criterii pentru ierarhizare:
1. În ce m sur problema afecteaz s n tatea uman ?
Fundamentare - Pericolul poten ial sau existent asupra vie ii umane este inacceptabil.
S n tatea public trebuie s fie protejat . Îmbun t irea condi iilor de via , reducerea
riscului i diminuarea nepl cerilor trebuie s aib o mare prioritate.
2. În ce m sur problema afecteaz mediul ?
Fundamentare - Necesitatea refacerii, protej rii i conserv rii naturii i a biodiversit ii.
Un mediu natural bogat i s n tos i resurse naturale bine protejate sunt condi ii
esen iale pentru o dezvoltare durabil .
3. În ce m sur problema genereaz neconformarea cu cerin ele legale ?
Fundamentare - Necesitatea respect rii/îndeplinirii obliga iilor legale actuale i în
perspectiv .
Fiecarui criteriu i s-a asociat o scara calitativ i cantitativ :
• mare =3
• mediu =2
• redus = 1
Fiecarui criteriu de ierarhizare i s-a asociat o pondere:
• criteriul 1 – pondere 5;
• criteriul 2 – pondere 4;
• criteriul 3 – pondere 3;
B) Criterii pentru stabilirea priorit ilor pentru ac iune :
4. Care sunt costurile asociate solu ion rii problemei?
Fundamentare - Prioritatea trebuie acordat celor mai mici costuri asociate
solu ion rii problemei.
5. În ce masur abordarea problemei aduce beneficii s n ii publice/ mediului?
Fundamentare – Prioritatea trebuie acordat celor mai mari beneficii asociate
solu ion rii problemei. Priorit i au problemele a c ror solu ionare are asociate costuri
mici i beneficii mari.
Fiec rui criteriu i s-a asociat o scar calitativ
Criteriul 4
• mare = 1;
• mediu = 2;
• redus = 3.

Criteriul 5
• mare = 3;
• mediu = 2;
• redus = 1.
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3.2. DESCRIEREA, ANALIZAREA I EVALUAREA PROBLEMELOR /
ASPECTELOR DE MEDIU

Sec iunea urm toare include descrierea, analizarea i evaluarea problemelor de
mediu din jude ul Alba, pe baza rezultatelor ob inute de la diferitele autorit i locale
precum i în urma consult rilor în cadrul Grupului de Lucru, avându-se în vedere
sursele majore de poluare identificate, influen a lor asupra mediului i s n t ii umane.

Poluarea apei de suprafa –ape uzate menajere i industriale
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la poluarea apei de
suprafa au fost identificate din rapoarte i studii efectuate de Sistemul de Gospod rire
a Apelor Alba, Direc ia Apele Române Târgu Mure , Agen ia pentru Protec ia Mediului
Alba, Comisariatul Jude ean Alba al G rzii Na ionale de Mediu etc.
Conform SINTEZEI APELOR, în bazinul hidrografic Mure , jude ul Alba,
monitorizarea calit ii apelor de suprafa curg toare se realizeaz pe 9 cursuri de ap ,
la nivelul a 17 sec iuni de supraveghere, din care 12 sec iuni în monitoring opera ional
i 5 în sistem de supraveghere.
Sursele majore de poluare ale apelor de suprafa din jude apar in urm toarelor
activit i economice: industria extractiv (minerit), sta ii de epurare – ape uzate
or ene ti, industria chimic , industria prelucr rii lemnului, industria metalurgic i
industria construc iilor de ma ini.
Din volumul total de ape uzate evacuat 41,643 milioane mc/an se epureaz
37,075 milioane mc/ an (89%) i 4,568 milioane mc/ an (11%) nu necesit epurare. Din
volumul total de ape care se epureaz 37,075 milioane mc/ an, nu se epureaza 7,307
milioane mc/ an( 19,7%), se epureaz insuficient 25,982 milioane mc/ an ( 70,1%) i se
epureaz suficient 3,786 milioane mc/ an ( 10,2%). Din totalul de ape evacuate 11,599
milioane mc/an nu se epureaz 0,607 milioane mc/an ( 5,2%) ;10,041 milioane mc/an
sunt epura i insuficient( 86,6%) i 0,951 milioane mc/an (8,20%) sunt suficient epura i.
Referitor la aportul de ap uzat nociv pentru ecosistemele acvatice, ponderea pe
activitatea economic a jude ului o de ine industria minier , prin emisiile din iazurile de
decantare, levigatele de pe haldele de steril i mai ales prin apele de min neepurate.
Ca urmare, principalele categorii de probleme / aspecte specifice ale poluarii apelor de
suprafa identificate la nivelul jude ului sunt urm toarele :
• Emisii provenite din industria mineritului (iazuri de decantare si ape de min );
• lipsei sistemelor de epurare (canalizare i a sta iilor de epurare) sau epur rii
insuficiente a apelor menajere i industriale din mediul urban;
• Lipsa epur rii apelor cu substan e prioritar periculoase.
• Lipsei sistemelor de epurare (canalizare i a sta iilor de epurare) a apelor
menajere din mediul rural;
• Deversarea apelor cu con inut de s ruri anorganice;
• De euri de la instala iile de prelucrare a materialului lemons;
• Deversarea apelor uzate rezultate de la exploat rile din albiile r urilor;
• Lipsa instala iilor de epurare sau insuficien ei sistemelor de epurare la al i agen i
economici.
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Poluarea solului i a apei subterane
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la poluarea solului i a apei
subterane au fost identificate din rapoare i studii efectuate de c tre Direc ia pentru
Agricultur i Dezvoltare Rural , Unitatea Fitosanitar , Comisariatul Jude ean Alba al
G rzii Na ionale de Mediu i APM Alba. Prin re elele de monitorizare APM urm reste
gradul de remanen al metalelor grele în sol. În municipiul Alba Iulia sunt 10 puncte de
monitorizare,în municipiile Aiud, Sebe , Blaj i ora ele: Cugir, Teiu , Ocna Mure ,
Câmpeni, Baia de Arie i Abrud este 1 punct de monitorizare.În zona Zlatna sunt 8
puncte de monitorizare( ultimul la ~ 30 km de fosta surs de impurificare ) cuprinse în
arealul care s-a aflat sub directa influen a emisiilor fostei surse de impurificare SC
Ampelum SA – domeniu de activitate metalurgia cuprului, fabricarea sulfatului de cupru
i magneziu.
În domeniul calit ii apelor subterane, informa iile utilizate sunt relativ restrânse
ca areal. Problemele identificate s-au bazat pe analizele efectuate în anul 2003 de catre
APM Alba la apa de fântân din comunele judetului.( s-au urm rit îndeosebi
concentra iile de azoti i, azota i i s-au efecuat i analize bacteriologice).
Problemele de poluare datorate urm toarelor activit i:
• Activit i din industria mineritului – zona Apuseni (iazuri de decantare, halde de
steril) i industria chimic -fabricarea prod.clorosodice- zona Ocna Mures
(bataluri);
• Depozite de de euri urbane;
• Activit i de extrac ie a s rii (SNS-SA Bucuresti-Sucursala Salina Ocna Mure );
• Utilizarea necontrolate în agricultur a îngr
mintelor chimice i organice
• Utilizarea necontrolat în agricultur a pesticidelor;
• Depozitarea în subteran a carburan ilor (depozite, sta ii de distribu ie)
Calitatea i cantitatea apei potabile
Calitatea apei potabile este suficient evaluat pentru sistemele centralizate de
alimentare i foarte slab evaluat pentru alte surse de alimentare.
Problemele identificate sunt:
• Lipsa asigur rii din punct de vedere calitativ i cantitativ, a cerin elor de ap
potabil pentru popula ia din mediul urban;
• Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu ap potabil pentru popula ia din
mediul rural;
• Insuficienta monitorizare a calitatii apei din fântâni i alte surse de ap potabil ;
• Lipsa unui management corespunzator în domeniul asigur rii calit ii apei
potabile;
• Lipsa perimetrelor de protec ie în unele zone de captare pentru ap potabil .
Poluarea atmosferei
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la poluarea atmosferei au
fost identificate din rapoare i studii efectuate de catre Agen ia pentru Protec ia Mediului
i Comisariatul Jude ean Alba al G rzii Na ionale de Mediu.
În re eaua de supraveghere a polu rii de impact, APM Alba efectueaz
m suratori privind calitatea aerului în 9 localit i din jude unde sunt monitoriza i
urm torii indicatori:
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Indicatori monitoriza i :
• Bioxid de sulf
• Bioxid de azot
• Amoniac
• Pulberi în suspensie PM10
• Pulberi sedimentabile
De asemenea se monitorizeaza lunar calitatea aerului în perioadele de vârf ale
traficului în toate municipiile i orasele jude ului. Anual se realizeaz microinventarul
emisiilor pentru modelarea matematic a emisiilor de poluan i în atmosfer i inventarul
emisiilor în atmosfer din surse punctiforme.
Problemele de poluare a atmosferei identificate la nivelul jude ului Alba se datoreaz
urm toarelor emisii:
• Emisii provenite din activit ile agen ilor economici- industrii-instala ii IPPC i alte
instala ii/ activit i;
• Emisii de compu i organici volatili (COV) proveni i din
utilizarea solven ilor
organici în activit i i instala ii de c tre agen ii economici;
• Emisii de compu i organici volatili (COV) rezulta i din depozitarea carburan ilor i
distribu ia acestora de la terminale la sta iile de distribu ie carburan i;
• Emisii provenite din trafic;
• Emisii provenite din agricultur , zootehnie, cre terea p s rilor etc;
• Emisii provenite de la depozitele de de euri urbane;
• Emisii de gaze cu efect de ser .( CO2)

Activit i agricole i dezvoltare rural .
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la poluarea au fost
identificate pe baza unor rapoarte i studii efectuate de c tre Direc ia Agricol pentru
Dezvoltare Rural , Unitatea Fitosanitar , APM Alba.
Problemele identificate au fost:
• Utilizarea necontrolat în activit ile agricole a îngr
mintelor (naturale i
chimice ) i a pesticidelor;
• Pericolul generat de cultivarea organismelor modificate genetic i de plasarea pe
pia a produselor rezultate din aceast activitate asupra s n t ii umane;
• Lipsa de interes pentru promovarea produselor realizate în economia rural pe
pia a intern i extern ;
Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la pericolele generate de
catastrofe/fenomene naturale au fost identificate pe baza unor rapoarte i studii
efectuate de catre Directia Agricol pentru Dezvoltare Rural , Comisariatul Jude ean
Alba al G rzii Na ionale de Mediu, APM, Consiliul Jude ean i Consiliile locale.
Problemele identificate au fost:
• Pericole generate de catastrofe sau fenomene naturale (incendii, cutremure,
inunda ii etc) ;
• Asigurarea gestion rii situa iilor de urgen ;
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•
•
•
•

Pericole generate de fenomene naturale i antropice în zona depozitelor de
de euri industriale active (halde, iazuri, bataluri);
Pericole generate de fenomene naturale i antropice în zona depozitelor de
de euri industriale inactive (halde, iazuri, bataluri închise i în conservare);
Pericole generate de deforma iile suprafe elor z c mintelor de sare din subteran
( SNS-SA Bucuresti-Sucursala Salina Ocna Mures);
Pericole generate de depozitele de combustibil amplasate în zone reziden iale (
sta ii de distribu ie combustibil);

Transporturi
Categoriile de probleme/ aspecte specifice referitoare la activit ile de transporturi
au fost identificate pe baza evalu rii de catre APM a nivelului de poluare al atmosferei i
solului din zonele cu trafic intens i pe baza chestionarelor primite de la autorit ile
publice locale.
Problemele identificate au fost:
• Starea necorespunz toare a infrastructurii tehnice a re elei de drumuri;
• Transportul deficitar datorat absen ei centurilor de ocolire pentru traficul rutier de
tranzit în municipiile Sebe , Blaj, Aiud, ora ul Teiu ;
• Degradarea mediului urban datorat lipsei locurilor de parcare;
Degradarea mediului natural i construit, monumente de art , istorice i situri
arheologice
Din date de inute de APM i cele ob inute de la Direc ia Jude ean pentru
Cultur , Culte, Patrimoniu Cultural i Na ional Alba i Muzeul Unirii Alba Iulia, au fost
identificate urm toarele probleme.
• M suri de protec ie insuficiente pentru unele zone de habitat natural;
• Degradarea monumentelor de art , istorice i a siturilor arheologice;
Turism si agrement
Din date de inute de APM i cele ob inute de la Consiliul Jude ean i ONG-uri, sau identificat urm toarele probleme:
• Lipsa amenaj rilor specifice din punct de vedere igienico-sanitar, al gestiunii
de eurilor i a locurilor de preparare a hranei în aer liber din zonele de agrement
i turistice;
• Practicarea turismului neorganizat i neecologic;
• Lipsa strategiilor locale i regionale de dezvoltatre a turismului;
• Turismul de weekend manifestat prin construirea de cabane în apropierea
zonelor protejate i campare neorganizat ;
Urbanizarea mediului
Din date de inute de APM i cele ob inute de la Consiliul Jude ean si Consiliile
locale, s-au identificat problemele:
• Diminuarea i degradarea spa iilor verzi în mediul urban;
• Poluarea sonor i prin vibra ii în zonele urbane;
• Desf urarea activit ii unor agen i economici în spa ii antifonate
necorespunz tor sau neantifonate;
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•

Degradarea mediului urban datorat lipsei locurilor de parcare;

Asigurarea st rii de s n tate
Datele ob inute de la Autoritatea de S n tate Public Alba au scos în eviden
urm toarele probleme:
• Insuficien a studiilor destinate st rii de s n tate a popula iei în rela ie cu mediul
i lipsa de informare a popula iei privind efectele polu rii factorilor de mediu
asupra s n t ii umane;
Educa ia ecologic
Problemele au fost identificate din datele de inute de APM i cele ob inute de la
ONG-uri.
• Lipsa cuno tin elor privind legisla ia de mediu în vigoare, drepturi, obliga ii i
responsabilit i ale persoanelor fizice, grupurilor comunitare, autorit i, etc;
• Nivelul sc zut al colabor rii dintre autoritatea de mediu , liderii comunitari, ONGuri, institu ii de inv mânt care s aib ca rezultat cre terea nivelului de
educa ie ecologic a popula iei;
Înt rirea capacit ii APM Alba
S-au identificat urm toarele problemel:
• Lipsa acredit rii laboratorului pe indicatorii principali de poluare i a certific rii de
management al APM;
• Îmbun t irea managementului resurselor umane i al instruirii personalului;
Aspecte legislative
Problemele identificate au fost:
• Îmbun t irea managementului resurselor umane i al instruirii personalului;

3.3. SELECTAREA PROBLEMELOR PRIORITARE I SINTEZA
PROBLEMELOR / ASPECTELOR DE MEDIU PRIORITARE SELECTATE
Pentru analizarea i ierarhizarea problemelor de mediu din jude ul Alba s-a inut cont
de trei aspecte principale, i anume:
1) numarul problemelor/ aspectelor de mediu identificate
2) media punctajelor problemelor specifice alocate unei categorii de probleme
3)severitatea problemelor/aspectelor de mediu identificate
În baza evalu rii calit ii mediului i al surselor de poluare existente, prin aplicarea
metodologiei de evaluare i ierarhizare s-a obtinut urmatoarea list ierarhizat a
problemelor / aspectelor de mediu:
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LISTA PROBLEMELOR DE MEDIU
IERARHIZAREA I PRIORITIZAREA LOR
PROBLEMA
1. Calitatea i cantitatea apei
potabile

Lipsa asigur rii din punct de vedere
calitativ i cantitativ, a cerin elor de ap
potabil pentru popula ia din mediul urban
Lipsa sistemelor centralizate de
alimentare cu ap potabil pentru
popula ia din mediul rural
Insuficienta monitorizare a calit ii apei
din fântâni i alte surse de ap potabil (
izvoare..)
Lipsa unui management corespunzator în
domeniul asigur rii calit ii apei potabile
Nerespectarea regulmentului de
func ionare în zonele de protec ie sanitar
a capt rilor pentru ap potabil .
2. Poluarea apelor de suprafa ape menajere i industriale

Poluarea apelor de suprafa datorat
lipsei sistemelor de epurare (canalizare i
sta ii de epurare) a apelor menajere din
mediul urban .
Poluarea apelor de suprafa receptoare
datorat lipsei sistemelor de epurare
(canalizare i sta ii de epurare) a apelor
menajere din mediul rural.
Epurarea insuficient a apelor uzate
menajere provenite din sta iile de
epurare.
Epurarea insuficient a apelor uzate
industriale evacuate în emisar provenite
din activit ile agen ilor economici
(inclusiv ape impurificate cu substan e
prioritare/ prioritar periculoase).
Poluarea cursurilor de ap receptoare
datorat devers rii apelor provenite din
industria mineritului (iazuri si ape de
min )
Poluarea cursurilor de ap receptoare
datorat devers rii apelor cu continut de
s ruri anorganice
Poluarea cursurilor de ap cu de euri
provenite de la instala iile de prelucrare
material lemons.

Cod
problema

Scor
ierarhizare

Scor
prioritizare

PM-01-01

33

128

PM-01-02

30

141

PM-01-03

38

171

PM-01-04

31

139

PM-01-05

35

168

PM-02

37,80

156,66

PM-02-01

43

170

PM-02-02

44

177

PM-02-03

40

168

PM-02-04

40

164

PM-02-05

42

166

PM-02-06

34

129

PM-02-07

35

180

PM-01

62

33,40

149,40
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Poluarea apelor de suprafa datorat
devers rii apelor uzate rezultate de la
exploat rile din albiile râurilor.
Poluarea apelor de suprafa datorat
devers rii de ape uzate provenite de la
alti agen i economici.

PM-02-08

21

94

PM-02-09

41

162

PM-03

32,42

147,00

Poluarea istoric a solului i apelor
subterane în zona Zlatna, datorat
emisiilor în atmosfera provenite de la SC
Ampelum SA (SO2, pulberi cu metale) i a
depozitelor de steril apar in toare Filialei
Zlatmin SA Zlatna .
Poluarea apei subterane i a solului
datorat activit ilor din industria
mineritului (iazuri, halde) si ind.chimic fabricarea prod.clorosodice (bataluri).
Poluarea apei subterane i a solului
datorat depozitelor de de euri urbane .
Poluarea apei subterane i a solului
datorat activit ilor de extrac ie a s rii
(SNS-SA Bucure ti-Sucursala Salina
Ocna Mure )
Poluarea solului i a apei subterane cu
azota i datorat utiliz rii necontrolate în
agricultur a îngr
mintelor organice i
chimice.
Poluarea solului i a apei subterane
datorat utiliz rii necontrolate în
agricultur a pesticidelor.
Poluarea solului i a apei subterane
datorat depozitelor de carburan i de la
agen i economici , sta ii de distribu ie.
4. Poluarea atmosferei
Poluarea atmosferei datorat emisiilor
provenite din activit ile agen ilor
economici- industrii-instala ii IPPC i alte
instala ii/ activit i
Poluarea atmosferei datorat emisiilor de
compusi organici volatili (COV) proveni i
din utilizarea solven ilor organici în
activit i i instala ii de catre agen ii
economici.
Poluarea atmosferei datorat emisiilor de
compusi organici volatili( COV) rezul ati
din depozitarea carburan ilor i distribu ia
acestora de la terminale la sta iile de
distribu ie carburan i.

PM-03-01

33

128

PM-03-02

30

141

PM-03-03

38

171

PM-03-04

31

139

PM-03-05

35

168

PM-03-06

30

141

PM-03-07

30

141

PM-04
PM-04-01

30,85
35

127,00
144

PM-04-02

35

144

PM-04-03

33

133

3. Poluarea solului i a apelor
subterane

63

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

Poluarea atmosferei datorat emisiilor
provenite din trafic
Poluarea atmosferei datorat emisiilor
provenite din agricultur , zootehnie,
cresterea p s rilor etc
Poluarea atmosferei datorat emisiilor
provenite de la depozitele de de euri
urbane(menajere) .
Poluarea atmosferei datorat emisiilor de
gaze cu efect de ser .( CO2)

5. Gestiunea de eurilor

Poluarea mediului datorat gestiunii
necorespunzatoare a de eurilor menajere
i industriale în localit ile din mediul
urban.
Poluarea mediului datorat gestiunii
necorespunzatoare a de eurilor menajere
i industriale din din mediu rural
Poluarea mediului datorat gestiunii
de eurilor rezultate din activita ile
medicale.
Poluarea mediului datorat gestion rii
necorespunzatoare ambalajelor i a
de eurilor de ambalaje.
Poluarea mediului datorat gestion rii
necorespunz toare de eurilor de
echipamente electrice, electronice i a
vehiculelor scoase din uz
Poluarea mediului datorat gestion rii
necorespunz toare a de eurilor de
pesticide.
Poluarea mediului datorit gestion rii
necorespunz toare a de eurilor de
uleiurilor uzate, anvelope, etc
Poluarea mediului datorat gestion rii
necorespunzatoare a de eurilor de
azbest.
Poluarea mediului datorat gestion rii
necorespunz toare a de eurilor ce
rezult din activit ile economice de
acoperiri metalice.

6. Transporturi

Starea necorespunz toare a infrastructurii
tehice a re elei de drumuri.
Transportul deficitar datorat absen ei
centurilor de ocolire pentru traficul rutier
de tranzit în municipiile Sebes, Blaj, Aiud,
ora ul Teiu .
Degradarea mediului urban datorit lipsei
locurilor de parcare

PM-04-04

33

133

PM-04-05

19

78

PM-04-06

28

124

PM-04-07

33

133

PM-05

36,33

162,25

PM-05-02

43

172

PM-05-03

40

170

PM-05-04

29

121

PM-05-05

36

143

PM-05-06

35

147

PM-05-07

34

129

PM-05-08

34

129

PM-05-09

34

129

PM-06

27,66

100,66

PM-06-01

28

94

PM-06-02

32

115

PM-06-03

23

93

PM-05-01

64

42

158
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7. Activit i agricole i dezvoltare
rural

PM-07

29,33

143,33

PM-07-01

39

196

PM-07-02

30

156

PM-07-03

19

78

PM-08

33,71

141,28

Pericole generate de catastrofe sau
fenomene naturale(incendii, cutremure,
inunda ii etc)
Asigurarea gestion rii situa iilor de
urgen
Pericole generate de fenomene naturale
i antropice în zonele depozitelor de
de euri industriale active (halde, iazuri,
bataluri)
Pericole generate de fenomene naturale
i antropice în zonele depozitelor de
de euri industriale inactive ( halde, iazuri,
bataluri închise i în conservare)
Pericole generate de deforma iile
suprafe elor z c mintelor de sare din
subteran ( SNS-SA Bucuresti-Sucursala
Salina Ocna Mures)
Pericole generate de depozitele de
combustibil amplasate în zone
reziden iale ( statii de distribu ie)
Pericole generate de accidente majore în
care sunt implicate substan e periculoase

PM-08-01

39

173

PM-08-02

40

161

PM-08-03

35

144

PM-08-04

42

176

PM-08-05

19

78

PM-08-06

28

124

PM-08-07

33

133

PM-09

30,00

153,00

M suri de protec ie insuficiente pentru
unele zone de habitat natural
Degradarea monumentelor de art ,
istorice i a siturilor arheologice datorat
poluarii mediului

PM-09-01

30

170

PM-09-02

30

136

PM-10

25,50

116,00

Lipsa amenaj rilor specifice din punct de
vedere igienico-sanitar, al gestiunii
de eurilor i a locurilor de preparare a

PM-10-01

31

138

Utilizarea necontrolat în activit ile
agricole a îngr
mintelor (naturale i
chimice ) i a pesticidelor.
Pericolul generat de cultivarea
organismelor modificate genetic i
plasarea pe pia a produselor rezultate
din aceast activitate asupra s n t ii
umane.
Lipsa de interes pentru promovarea
produselor realizate în economia rural
pe piata intern i extern .

8. Pericole generate de catastrofe/
fenomene naturale

9. Degradarea mediului natural i
construit, monumente de art ,
istorice i situri arheologice

10. Turism si Agrement

65

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

hranei în aer liber din zonele de agrement
i turistice.
Practicarea turismului neorganizat i
neecologic
Lipsa strategiilor locale i regionale de
dezvoltare a turismului
Degradarea mediului natural datorat
turismului de weekend, manifestat prin
construirea de cabane în apropierea
zonelor protejate i campare
neorganizata .

PM-10-02

23

105

PM-10-03

23

105

PM-10-04

25

116

PM-11

30,50

129,50

PM-11-01

31

108

PM-11-02

31

138

PM-11-03

30

136

PM-11-04

30

136

PM-12

29,00

145,00

Insuficien a studiilor destinate
îmbun t irii st rii de s n tate a
popula iei în rela ie cu mediul i lipsa de
informare a popula iei privind efectele
polu rii factorilor de mediu asupra st rii
de s n tate.

PM-12-01

29

145

PM-13

26,00

130,50

Lipsa cuno tin elor privind legisla ia de
mediu în vigoare, drepturi, obliga ii i
responsabilit i ale persoanelor fizice,
grupurilor comunitare, autorit i, etc
Nivelul sc zut al colabor rii dintre
autoritatea de mediu , liderii comunitari,
ONG-uri, institu ii de inv mânt care s
aib ca rezultat cre terea nivelului de
educa ie ecologic a popula iei.

PM-13-01

27

145

PM-13-02

25

116

PM-14

25,00

108,50

Lipsa acredit rii laboratorului pe
indicatorii principali de poluare i a
certific rii de management al APM
Îmbun t irea managementului resurselor
umane i a instruirii personalului

PM-14-01

29

116

PM-14-02

21

101

PM-15

24,00

112,00

PM-15-01

24

112

11. Urbanizarea mediului

Diminuarea i degradarea spa iilor verzi
în mediul urban
Poluarea sonor i prin vibratii în zonele
urbane
Desf urarea activit ii unor agen i
economici în spa ii antifonate
necorespunzator sau neantifonate.
Degradarea mediului urban datorat lipsei
locurilor de parcare

12. Asigurarea st rii de s n tate

13.Educa ie ecologic

14. Int rirea capacit ii APM

15. Aspecte legislative

Insuficienta con tientizare din partea
manageriatului societ ilor comerciale,
institu iilor, agen ilor economici etc.
privitoare la conservarea mediului natural
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În ordinea descresc toare a scorului de ierarhizare, problemele de mediu au fost
ordonate conform tabelului urm tor:

SCOR IERARHIZARE I PRIORITIZARE PE PROBLEME GENERALE
Nr.
Crt

PROBLEMA

1. Poluarea apelor de suprafa - ape
menajere i industriale
2. Gestiunea de eurilor
3. Pericole generate de catastrofe/
fenomene naturale
4. Calitatea i cantitatea apei potabile
5. Poluarea solului i a apelor subterane
6. Poluarea atmosferei
7. Urbanizarea mediului
8. Degradarea mediului natural i
construit, monumente de art , istorice i
situri arheologice
9. Activit i agricole i dezvoltare rural
10. Asigurarea st rii de s n tate
11. Transporturi
12. Educatie ecologic
13. Turism i agrement
14. Înt rirea capacit ii APM
15. Aspecte legislative

Cod
probleme

Scor
ierarhizare

Scor
prioritizare

PM-05
PM-08

36,33
33,71

162,25
141,28

PM-01
PM-03
PM-04
PM-11
PM-09

33,40
32,42
30,85
30,50
30,00

149,40
147,00
127,00
129,50
153,00

PM-07
PM-12
PM-06
PM-13
PM-10
PM-14
PM-15

29,33
29,00
27,66
26,00
25,50
25,00
24,00

143,33
145,00
100,66
130,50
116,00
108,50
112,00

PM-02

67

37,80

156,66
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4. PLANUL LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU ÎN JUDE UL
ALBA
4.1. AC IUNI STRATEGICE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI ÎN
JUDE UL ALBA
4.1.1. INTRODUCERE
Potrivit Programului Opera ional Regional “ Dezvoltare regional 2007-2013
(POR) i Programului Opera ional Sectorial de Mediu (POS) în care sunt definite
priorit ile regionale i locale, privind dezvoltarea durabil precum i principalele axe de
ac iune, Agen iei pentru Protec ia Mediului Alba îi revin obliga ii privind: protec ia i
conservarea naturii i a diversit ii biologice, dezvoltarea i administrarea re elei de arii
protejate, ap rarea împotriva calamit ilor naturale i accidentelor, aplicarea ferm a
legisla iei de mediu la sistemul de norme, standarde i reglement ri al Uniunii Europene,
dezvoltarea managementului durabil al resurselor de ap , gestiunea de eurilor urbane
i industriale, consolidarea capacit ilor institu ionale si formarea competentelor
necesare, constituirea fondului de mediu, facilitarea si stimularea dialogului dintre
autoritati i societatea civil asupra strategiei, politicilor, programelor i deciziilor privind
mediul i dezvoltarea socio-economic a jude ului, conservarea i dezvoltarea
capitalului uman în domeniul mediului precum i îmbun t irea sistemului educa ional
formativ i informativ în vederea unei educa ii civice i ecologice a popula iei.

4.1.2.STABILIREA OBIECTIVELOR, INTELOR I INDICATORILOR
inând cont de cele prezentate mai sus, Agen ia pentru Protec ia Mediului Alba
are în vedere urmatoarele obiective generale i imediate:
• Aplicarea ferm a legisla iei de mediu i adoptarea sistemului de norme,
standarde i reglementari conforme legisla iei Uniunii Europene;
• Îmbun t irea calit ii aerului;
• Sprijinirea dezvolt rii managementului durabil al resurselor de ap ;
• Îmbun t irea calit ii solului i a gestiunii de eurilor urbane i industriale;
• Protec ia i conservarea naturii i a diversit ii biologice;
• Administrarea ariilor protejate din jude ;
• Ap rarea împotriva calamit ilor naturale i a accidentelor de mediu;
• Extinderea spa iilor verzi din zonele urbane;
• Promovarea turismului ecologic;
• Facilitarea i stimularea dialogului dintre autoritati i societatea civil asupra
strategiei, politicilor, programelor i deciziilor privind mediul i dezvoltarea socioeconomica a jude ului;
• Îmbun t irea sistemului educa ional formativ i informativ în vederea form rii
unei educa ii civice i ecologice a popula iei;
Luând în considerare liniile strategice i obiectivele generale privind reabilitarea i
protejarea mediului în contextul unei dezvoltari durabile a jude ului Alba, pentru fiecare
problem de mediu prioritar selectat în cadrul procesului de elaborare a PLAM au
fost stabilite: obiectivul general necesar a fi atins prin solu ionarea problemei de mediu
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respective, obiectivele specifice corespunzatoare, intele necesare a fi avute în vedere i
indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implementarii ac iunilor pentru
solu ionarea problemei de mediu. Acest grup de elemente inclus în matricile-plan, a
condus la identificarea ac iunilor necesare pentru solu ionarea fiecarei probleme de
mediu prioritare.

4.1.3.RECOMAND RI CADRU PENTRU PROTEJAREA COMPONENTELOR
DE MEDIU
Recomand ri cadru pentru componenta de mediu ap
Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivelor Europene în domeniul evalu rii,
managementului calit ii aerului, IPPC, COV, EU ETS
Obiective imediate:
• Retehnologizarea proceselor de produc ie prin utilizarea unor eco - tehnologii de
epurare a apelor uzate;
• Construc ia de noi sta ii de epurare i/sau modernizarea celor existente în mediul
urban;
• Identificarea i implementarea unor mijloace de prevenire, limitare si diminuare a
efectelor poluarii accidentale.
• Îmbun t irea gradului de gospod rire a n molurilor provenite de la sta iile de
epurare ale apelor uzate.
• Reabilitarea i extinderea re elei de alimentare cu ap potabil a municipiilor i
oraselor din jude ul Alba ;
• Realizarea de sisteme de alimentare cu ap potabil în localit ile rurale ale
jude ului Alba ;
Recomand ri cadru pentru componenta de mediu aer
Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivei Consiliului Europei nr.96/62/CE privind
evaluarea i managementul calitatii aerului ;
• Respectarea prevederilor Directivei 96/61/CE (IPPC) privind prevenirea, reducerea
i controlul integrat al polu rii ;
• Respectarea prevederilor Directivei nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de
compu i organici volatili provenind din utilizarea solven ilor organici în anumite
activit i i instala ii (COV);
• Respectarea prevederilor Directivei 94/63/UE privind controlul emisiilor de
compusi organici volatili( COV) rezulta i din depozitarea carburan ilor i distribu ia
acestora de la terminale la sta iile de distribu ie carburan i;
• Transpunerea i implementarea prevederilor Directivei 2003/87/CE privind
înfiin area unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de sera (Directiva EU ETS) i a Directivei 2004/101/CE;
Obiective imediate:
• Monitorizarea automata a calit ii aerului în Municipiul Alba Iulia, Sebe
Zlatna
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•
•
•

Reducerea sub normele de emisie a evacu rilor de poluan i în atmosfer , pe
baza principiului “poluatorul pl te te”;
Stabilizarea concentra iilor emisiilor de gaze cu efect de ser la nivelul care s
permit prevenirea interferen elor antropice periculoase cu sistemul climatic.
Sus inerea preocup rilor pentru realizarea drumurilor de centur
i reabilitarea
str zilor cu trafic intens.

Recomand ri cadru pentru p duri, zone naturale i arii protejate
Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivelor UE i ale Conven iei Interna ionale privind
Re eaua European “Natura 2000”
Obiective imediate:
• Înt rirea infrastructurii institu iilor responsabile de protec ia naturii pentru crearea
i implementarea planurilor de management;
• Preg tirea i elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate, inclusiv
sistemul de monitorizare;
• Preg tirea i implementarea planurilor de management pentru siturile Natura
2000, a planurilor de ac iune pentru protec ia i conservarea speciilor de interes
comunitar, stabilirea sistemelor de monitorizare a
habitatelor naturale protejate i a speciilor salbatice;
• Investi ii pentru sprijinirea reconstruc iei naturale, protec ia i conservarea
habitatelor i a speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea i dotarea sediilor
administra iilor,rezerva iilor i centrelor de vizitare, etc) i achizi ionarea
terenurilor necesare pentru managementul adecvat în vederea conserv rii naturii,
în zonele din cadrul re elei Natura 2000;
Recomand ri cadru pentru componenta de mediu sol i gestiunea de eurilor
Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivelor UE specifice.
Obiective imediate:
Sol
• Inventarierea arealelor cu probleme i prioritizarea ac iunilor pentru reabilitarea i
reconstruc ia lor ecologic ;
• Modernizarea sistemului na ional de monitorizare a calit ii solului;
• Cunoa terea poten ialelor naturale i stabilirea modalit ilor eficiente de utilizare
a terenurilor, în concordan cu cerin ele dezvolt rii economice i ale protec iei
mediului;
Gestiunea de eurilor:
• Completarea cadrului legislativ i al reglement rilor locale, cu privire la
administrarea de eurilor de toate categoriile;
• Construc ia unor noi depozite- ecologice de de euri municipale
• Optimizarea rela iilor de parteneriat între firmele de reciclare a de eurilor
administra iile publice locale;
• Crearea re elelor de colectare selectiv i valorificare a de eurilor reciclabile i
implicarea responsabil a administra iilor publice locale;
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•
•
•

Stimularea prin instrumente economico-financiare a produc torilor interni, în
vederea cre terii competitivit ii industriei de reciclare;
Stimularea produc iei care genereaz cantit i reduse de de euri;
Crearea re elei de monitorizare a de eurilor toxice i radioactive;

Recomand ri cadru pentru ap rarea împotriva calamit ilor naturale
i
accidentelor de mediu
Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivei UE SEVESO II i a legisla iei specifice;
Obiective imediate
• Reducerea scurgerii rapide în bazinele de recep ie prin lucr ri de împ duriri,
acoperiri cu vegeta ie , amenajare toren i;
• Atenuarea undelor de viitur ;
• Conservarea cursurilor naturale i reducerea lucr rilor de îngr dire a scurgerii
naturale a cursurilor de suprafa ;
• Îmbun t irea managementului luncilor inundabile prin interzicerea amplas rii
construc iilor în zonele inundabile i evacuarea celor existente;
• Lucr ri locale de ap rare împotriva inunda iilor;
• Îmbun t irea prognozelor inunda iilor i a monitoriz rii acestora;
• Îmbun t irea planurilor de ac iune i interven ie în caz de calamit i naturale;
• Evaluarea i modelarea local a impactului schimb rilor climatice globale asupra
ciclului natural al apelor de suprafa ;
Recomand ri cadru pentru ecologizarea agriculturii i dezvoltarea rural durabil
Obiective generale:
• Încurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rural durabil ;
• Protec ia, conservarea i refacerea diversitatii biologice specifice agrosistemelor
prin încurajarea proiectelor care vizeaz aplicarea tehnologiilor favorabile unei
agriculturi durabile.
Obiective imediate:
• Promovarea propunerilor de proiecte care vizeaz practicarea unei agriculturi
ecologice;
• Colaborarea cu institu iile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate
apar inând fondului funciar în vederea reabilit rii acestor;
Recomand ri cadru pentru promovarea ecoturismului
Obiective generale:
• Identificarea zonelor de interes ecoturistic în jude ul Alba
• Sus inerea turismului în zonele cu tradi ie din judetul Alba în acord cu principiile
de protec ie a mediului.
• Colaborarea cu institu iile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate
apar inând fondului funciar în vederea reabilitarii acestora.
Recomand ri cadru pentru facilitarea i stimularea dialogului dintre autorit i i
societatea civil asupra strategiei, politicilor, programelor i deciziilor privind
mediul i dezvoltarea socio-economic a jude ului Alba
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Obiective generale:
• Respectarea prevederilor Directivei UE referitoare la proiecte publice i private
asupra mediului i accesul publicului la informatia de mediu.
Obiective imediate:
• Asigurarea participarii publice la luarea deciziei pe probleme de protec ia
mediului;
• Dezbateri publice cu privire la propunerile de proiecte de mediu din judet
• Men inerea leg turii cu mijloacele mass-media pentru a facilita diseminarea
informa iei de mediu
• Dialogul permanent între Agen ia pentru Protec ia Mediului i organiza iile nonguvernamentale, ca reprezentante ale societ ii civile, colaborarea cu acestea în
scopul disemin rii informa iei de mediu i al sensibiliz rii publicului;
• Asigurarea accesului publicului la informa ia de mediu prin mijloace specifice, în
conformitate cu prevederile Legii nr 86/2000 de ratificare a Conven iei de la
Aarhus, ale Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informa iile de interes public
i ale Hot rârii de Guvern nr. 1115/2002 privind liberul acces la informa ia de
mediu;

Recomand ri cadru pentru îmbun t irea sistemului educa ional formativ i
informativ în vederea form rii unei educa ii civice i ecologice a popula iei;
Obiective generale:
• Colaborarea, încurajarea i sprijinirea oric ror ini iative ale factorilor interesa i în
educa ia ecologic a popula iei jude ului;
• Întocmirea unui plan local de ac iune pentru educa ia civic
i ecologic a
popula iei;
• Colaborarea cu organiza iile non-guvernamentale din jude în scopul form rii unei
educa ii civice i ecologice a popula iei;
Obiective imediate:
• Impulsionarea elevilor spre ac iuni cu caracter aplicativ;
• Educarea popula iei din localit ile urbane în vederea depozit rii controlate i
colect rii selective a de eurilor;
• Colaborarea cu organiza iile non-guvernamentale pentru realizarea filmelor
ecologico-educative necesare pentru formarea tinerilor în spiritul r spunderii
civice fat de mediul inconjurator;
• Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu în scopul sensibiliz rii
opiniei publice ;

4.1.4.IDENTIFICAREA PRIORIT

ILOR PENTRU AC IUNE

Urmatorul pas în procesul de elaborare a PLAM revizuit a fost identificarea
ac iunilor specifice. Viziunea comunit ii reprezint cadrul general, iar obiectivele i
intele de mediu servesc drept jaloane pentru identificarea ac iunilor. Ac iunile la r ndul
lor servesc la atingerea obiectivelor i intelor.
Obiectivul de mediu reprezint o transcriere a problemei de mediu într-o manier
afirmativ , anticipativ i exprim în mod sintetic tipurile de ac iuni esen ial a fi realizate
într-un anumit interval de timp.
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intele reprezint sarcini cuantificabile necesare a fi realizate în intervalul de timp
specificat.
Indicatorii reprezint masura realiz rii obiectivelor de mediu i a intelor, precum
i m sura îmbun t irii vie ii popula iei din comunitate prin rezultatele ob inute.
Ac iunile reprezint activit ile concrete care servesc la atingerea obiective lor i
intelor.
PLAM jude Alba con ine pentru fiecare problem individual , un set de ac iuni
coerente i consistente a c ror implementare convergent face posibil solu ionarea
problemei c reia i se adreseaz .
Baza pentru identificarea i selectarea ac iunilor posibile a constat pe de o parte
în punctele tari existente în jude la nivelul autorit ilor, institu iilor i societ ii civile, iar
pe de alta parte, în oportuni tile oferite de for ele exterioare jude ului (legisla ie,
posibilitatea unor finan ri din bugetul statului sau din surse externe), ca de exemplu:
o Necesitatea respect rii i aplic rii legisla iei existente în domeniul protec iei
mediului i administra iei publice locale
o Necesitatea atingerii standardelor UE în domeniul protec iei mediului
o Fenomenul de transpunere a Directivelor UE în legisla ia na ional
o Suportul autorit ii administrative (Institu ia Prefectului, Consiliul Jude ean) pentru
PLAM
o Experien a i capacitatea în managementul mediului a autorit ilor jude ene;
o Existen a unor proiecte i ac iuni pentru îmbun t irea condi iilor de mediu din
jude , inclusiv prin colaborare international
o Existen a unui mediu de afaceri propice
Identificarea i selectarea ac iunilor a avut în vedere i punctele slabe existente
(lipsa de fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu institu ii din alte
domenii), urmarindu-se compensarea acestora prin ac iuni care s vizeze îmbun t irea
i/sau înt rirea capacit ilor unor alte domenii.
Planul Local de Ac iune ofer o bun oportunitate pentru instituirea unei
colabor ri benefice între institu ii, pentru realizarea parteneriatului între sectorul public,
sectorul privat, organiza ii i cetateni în vederea solu ion rii problemelor de mediu,
precum i pentru ob inerea unor beneficii economice i sociale.
Ac iunile posibile selectate incluse în Planul Local de Ac iune au fost grupate în
cinci categorii:
• tehnologice – ac iuni care implic eforturi colective sau individuale pentru
solu ionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administra ia
local , fie de companii de utilitati, societ i, contractori priva i
• legislative i de reglementare – ac iuni care solicit societ ilor conformarea cu
reglementarile de mediu specifice i implementarea de m suri pentru reducerea
polu rii mediului
• de stimulare economic – ac iune care conduce la modificarea comport rii
poluatorilor prin scutirea de taxe pentru a-i stimula în g sirea celor mai eficiente
mijloace de reducere a polu rii
• de educare a publicului i instruire a personalului - programele de educare a
publicului joac un rol crucial în educa ia cet enilor i a societ ilor cu diferite
profiluri privind conformarea cu noile cerin e de mediu i modul de realizare a
sprijinului public pentru programele de mediu
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•

programe ale comunit ii – activit i care implic ac iuni colective sau individuale
ale membrilor comunit ii pentru solu ionarea unor probleme de mediu

4.1.5. IDENTIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTARE A AC IUNILOR
Pentru asigurarea unui plan de ac iune cât mai realist este necesar stabilirea
unor ac iuni prioritare care sunt selectate pe baza unui set de criterii. În selectarea i
aplicarea criteriilor s-au luat în considerare urmatoarele aspecte:
• Durata de tranzi ie necesar transpunerii i implement rii legisla iei de mediu
europene în România corespunzatoare ac iunilor identificate pentru jude ul
Alba utilizând cerin ele de conformare cu legisla ia UE
• Prezen a în planurile i strategiile jude ene, regionale i na ionale ca priorit i
reprezentativ
• Raportul cost – eficien , care permite compararea costurilor relative de ob inere
a unei îmbun t iri m surabile a calit ii mediului comparabile cu alte ac iuni
• Fezabilitatea tehnic - permite selectarea celor mai bune tehnologii, func ie de
utilizarea lor cu succes în alta parte
• Eficien a- permite evaluarea unei ac iuni în raport cu modul de realizare a
obiectivelor i intelor i cu eficien a sa în reducerea sau prevenirea efectelor
negative asupra mediului i asupra s n t ii popula iei
• Impactul financiar asupra membrilor comunit ii
• Autoritatea statutar - permite evaluarea autorit ii legale a institu iilor
guvernamentale locale i a altor institu ii de implementare în raport cu ac iunile
de implementare
• Echitatea- permite evaluarea beneficiilor i costurilor unei ac iuni distribuite pe
persoane afectate i comunitate
• Flexibilitatea- permite evaluarea posibilit ii de modificare a ac iunii în timp, în
func ie de schimb rile demografice, de mediu, economice i legislative
• Perioada de implementare - permite evaluarea în raport cu intervalul de timp
necesar implementarii unei ac iuni
• Acceptabilitatea/suportabilitatea- permite evaluarea în raport cu nivelul de
acceptare al ac iunii de catre public sau de catre Consiliul Jude ean, precum i
în raport cu sprijinul din partea participan ilor
• Impactul asupra mediului- permite evaluarea în raport cu impactul asupra
mediului generat de construc iile sau activit ile de operare implicate în ac iune,
precum i în raport cu m rimea acestui impact
• Amenin rile la adresa s n t ii umane, mediului i cali ii vie ii, ce evalueaz
impactul asupra s n t ii umane i a mediului
• Impactul asupra for ei de munc -permite evaluarea în raport cu
cre terea/sc derea numarului de locuri de munc
Alte criterii care s-au luate în considerare sunt:
• Durata de implementare
• Durabilitatea efectelor
• Viteza i u urin a desf ur rii procesului de implementare
• Preferin ele i sprijinul publicului
• Num rul persoanelor care beneficiaz de implementarea PLAM
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4.1.6.IDENTIFICAREA, ANALIZAREA I SELECTAREA AC IUNILOR
Analiza i selectarea ac iunilor reprezint nucleul procesului de luare a deciziilor
asupra celor mai eficiente ac iuni în atingerea scopurilor i intelor de mediu.
Grupul de Lucru PLAM a luat în considerare urm toarele criterii pentru
selectarea ac iunilor:
• Rezultatele ierarhiz rii problemelor de mediu;
• Num rul persoanelor care beneficiaz de rezolvarea unei anumite probleme de
mediu;
• Efectul pe termen lung al rezolv rii unei anumite ac iuni de mediu. De asemenea
a fost inclus în acest criteriu i timpul necesar pentru implementarea ac iunii;
• Raportul cost- beneficiu al ac iunii de mediu. S-a avut în vedere investi ia minim
de realizat pentru ob inerea rezultatului dorit;
• Ob inerea unor efecte multiple prin utilizarea tehnologiilor curate .
• Posibilitatea finan rii ac iunilor de mediu.
• Acceptabilitatea / suportabilitatea de catre popula ie a ac iunilor de mediu;
Pe baza procesului de selec ie descris mai sus a fost identificat urmatoarea list de
categorii de ac iuni de mediu ce urmeaz a fi implementate în jude ul Alba:
• Prevenirea polu rii factorilor de mediu i ac iuni tehnologice
• Informare i educare
• M suri economice
• M suri legislative
• M suri organizatorice
• M suri de conformare.

4.2.PLANUL LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU AL JUDE ULUI
ALBA
4.2.1.MATRICILE - PLAN PENTRU SOLU IONAREA PROBLEMELOR DE
MEDIU PRIORITARE
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Poluarea apelor de suprafa - Calitatea apelor uzate menajere i industriale”
Cod PM - 02
Problema

Obiectiv
general

Obiectiv
specific

inta

Poluarea apelor de
suprafa datorat
lipsei sistemelor de
epurare (canalizare
i a sta iilor de
epurare) a apelor
menajere din mediul
urban

Conformarea
infrastructurii
jude ene de tratare a
apelor uzate cu
standardele UE
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i din apele
uzate urbane
evacuate în limitele
prev zute de
Directiva
91/271/CCE privind
epurarea apelor
uzate urbane,
transpus în
legisla ia
româneasc .

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare
în mediu urban

Realizare sta ii de
epurare i extindere,
sau unde este cazul,
realizare re ea
canalizare.

Poluarea apelor de
suprafa
receptoare datorat
lipsei sistemelor de
epurare (canalizare
i sta ii de epurare)
a apelor menajere în
mediul rural
Epurarea
insuficient a apelor
uzate menajere
provenite din sta iile
de epurare.

Conformarea
infrastructurii
jude ene de tratare a
apelor uzate cu
standardele UE.

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare
în mediul rural

Realizare sta ii de
epurare i extindere
sau unde este cazul
realizare re ea
canalizare.

Extinderea re elei de
colectare a apei uzate
menajere
i
modernizare/extinderea
sistemelor de epurare
conform cerin elor UE
(90% din popula ia

Cre terea
procentului de
popula ie racordat
la un sistem complet
de epurare
(re ele+sta ie
epurare) a apelor

Indicator

Ac iune

Responsabili

Termen
Câmpeni:
-extindere re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Abrud:
-extindere re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Baia de Arie :
-realizare re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Teiu :
Execu ie re ele i
sta ie :2015
Zlatna:
- Execu ie re ele i
sta ie :2015

- % realizare
investi ie

Ac iunea1-Proiectare/execu ie
sta ii de epurare i extindere/
execu ie re ele de canalizare
în mediul urban:Câmpeni ,
Abrud i Baia de Arie

-Consilii
locale
Câmpeni, Abrud,
Baia de Arie
-SC Apa CTTA
SA Filiala Apuseni
SRL Câmpeni
-Consiliul
Jude ean

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2 –Proiectare /
execu ie sta ii de epurare i
re ele de canalizare în ora ele:
Teiu i Zlatna

-Consilii
locale
Teiu , Zlatna
-SC Apa CTTA
SA Filiala Alba
Iulia

- % realizare
investi ie

Ac iunea 3 - Proiectare i
execu ie sta ii de epurare în
cartiereler Mice ti, Baraban ,
Oarda

- % realizare
investi ie

Ac iunea 1 - Realizare sta ie
de epurare/realizare re ea
canalizare în comuna Ighiu

-Consiliul Local
-SC Apa CTTA
SA Filiala Alba
Iulia
--Consiliul
Jude ean
Consilii Locale
Consiliul Jude ean
Operatori de ap

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2 - Proiectare i
realizare sta ii de epurare/
execu ie re ea canalizare în
mediul rural
Ac iunea 1 -Extindere re ea
canalizare, reabilitare,
extindere i modernizare sta ii
de epurare în mediul urban

- % popula ie
racordat
- % Investi ie
realizat
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-Municipiul Alba Iulia
-Municipiul Sebe

2008

2006

2010-2018

-Consilii locale
-SC Apa CTTA
SA Alba cu
Filialele:
Alba Iulia SRL,
Aiud SRL, Ocna
Mure SRL, Blaj

extindere re ele
Alba Iulia 2006-2008
Sebe i Aiud : 2006
Blaj i Cugir : 2010
Ocna Mure : 2013
extindere i
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Epurarea
insuficient a apelor
uzate industriale
evacuate în emisar
provenite din
activit ile agen ilor
economici (inclusiv
ape impurificate cu
substan e prioritare/
prioritar
periculoase).

Conformarea calit ii
apelor uzate
industriale evacuate
în emisar de c tre
agen i aconomici cu
Normativele în
vigoare HG
188/2002.modificat prin HG
352/2005-norme
privind cond.de
desc rcare a apelor
uzate în mediul
acvatic.
i cu prevederile
Directivei
76/464/CEE si
“Directivele fiice”
privind poluarea cu
subs.periculoase
desc rcate în mediul
acvatic al comunit ii
transpus în
legisla ia din
Romania prin HG
118/2005-Program
de reducere a
polu rii mediului
acvatic cu
subst.periculoase,
modificat i
completat prin
HG 351/2005aprob Programul
de eliminare treptat
a evacuarilor,
emisiilor i
pierderilor de subst.
prioritar periculoase

urban )

uzate menajere
conform cerin elor
UE (90% din
popula ia urban )

Îmbun t irea calit ii
apelor uzate industriale
evacuate în emisar,
inclusiv din punct de
vedere al con inutului
în substan e prioritare/
prioritar periculoase
conform limitelor de
emisie prev zute în
HG 118/2002

Realizare/ extindere/
modernizare sta ii
de epurare.
Îmbun t irea
calit ii apelor uzate
evacuate din sta ii în
mediul acvatic i
monitorizarea lor

-Municipiul Aiud
-Municipiul Blaj
-Ora Cugir
-Ora Ocna Mure
- % realizare
investi ie

Ac iunea 1 - Construirea de
sta ii de epurare, reabilitarea
celor existente, realizarea de
instala ii de epurare/ preepurare a apelor uzate cu
con inut de substan e prioritare/
prioritar periculoase,
îmbun t irea i eficientizarea
procesului de epurare a apelor
uzate industriale evacuate de
la agen i economici
( Conf.Pr.de Conf., Pr.de
Etapizare): SC PEHART TEC
SA PETRE TI, SC F-CA DE
ARME CUGIR SA , SC UZINA
MECANIC CUGIR SA etc)

SRL, Cugir SRL
-SC Argos SA
Sebe
-Consiliul
Jude ean
Agen i economici

modernizare sta ii
Alba Iulia: 2008
Sebe : 2017, Aiud:
2010, Blaj, Cugir i
Ocna Mure : 2013
SC Pehart Tec:
31.12.2010
SC F-ca de Arme
Cugir :Trim.IV 2008
SC UM Cugir SA:
2011

- nr. investi ii
realizate

Ac iunea 2 – Extindere
/reabilitare re ea canalizare,
execu ie/extindere/modernizare
sta ii de epurare la ag.
economici

Agen i economici

2013

- conc.de
indicatori
subsatn e
prioritar/
prioritar
periculoase
fa de limitele
conf.HG
118/2002.

Ac iunea 3 - Automonitorizarea
calit ii apelor uzate evacuate
în emisar sau în re eaua de
canalizare de c tre agen ii
economici i întocmirea unui
registru cu rezultatele
automonitoringului. (pentru
ag.ec ce intr sub inciden a
Directivei 76/464/CEE i
“Directivele fiice”subst.pr/prioritar per.)

Agen i economici

Termen de
conformare la
Directiva:
31.12.2009
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Poluarea cursurilor
de ap receptoare
datorat devers rii
apelor provenite din
industria mineritului
(iazuri i ape de
min )

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare
a Legii Apelor
107/1996 ,
HG 352/2005
Respectarea
prevederilor HG 349
din 21 aprilie 2005
privind depozitarea
de eurilor

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor
provenite din iazurile
de decantare din
industria mineritului
(iazuri active i în
conservare, ape de
min )

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
receptoare - r.Arie
(reducea riscului de
poluare în caz de
fenomene meteo
periculoase)

Iaz activ Valea esii i iaz de
avarie V. tefanca apar in toare
SC Cuprumin SA Abrudevacuare în r. Arie
- % realizare
investi ie

Ac iunea 1 -Înlocuirea celor 2
fire de transport tulbureal la
V. esii

-Trim.II 2007

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2 - Modernizare
sta ie neutralizare ape acide
rezultate de pe haldele de steril
i colectate în iaz V. esii

-Trim.IV 2006

- declara ie de
sistare
depozitare

Ac iunea 3 - Urm rirea
m surilor privind conformarea
iazurilor V. esii i V. tefanca
la HG 349/2005-privind
depozitarea de eurilor (m suri
de amenajare etc)
Iaz în conservare V.Sart ului
apar in tor Fil.Arie min Baia de
Arie i trecut în monitorizare i
supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva

- conformarea pân în
2011

- %investi ie
realizat
Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
receptoare-r.Abrudel
afluent al r.Arie
(reducea riscului de
poluare în caz de
fenomene meteo
periculoase)

SC Cuprumin SA
Abrud

- %investi ie
realizat

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
receptoare-r.Ampoi
afluent al r.Mure
(reducerea riscului
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Ac iunea 1- Supraveghere
lucr ri de închidere, conservare
i ecologizare post închidere.
Iaz in conservare V.Seli tei
apar in tor Fil.Ro iamin Ro ia
Montan i trecut în
monitorizare i supraveghere
permanent la CNCAF
MINVEST Deva
Ac iunea 1- Supraveghere
lucr ri de închidere, conservare
i ecologizare post închidere.
Iaz în conservare nr.3 Gala i
apar in tor Fil.Zlatmin SA
Zlatna i trecut în monitorizare
i supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva

CNCAF MINVEST
Deva

2009

CNCAF MINVEST
Deva

Dup emiterea HG de
închidere (fine 2006-în
continuare)

CNCAF MINVEST
Deva

Dupa 2006 conform
HG ce va ap rea –
privind închidere i
ecologizare
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de poluare în caz de
fenomene meteo
periculoase)
Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
din zona Mun ilor
Apuseni datorate
evacu rilor de ape
de min
Poluarea cursurilor
de ap receptoare
datorat devers rii
apelor cu con inut
de s ruri anorganice

Poluarea cursurilor
de ap cu de euri
de la instala iile de
prelucrare material
lemnos.

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prevazute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare
a Legii Apelor
107/1996 ,
HG 188/2005modificat i
compl.prin HG
352/2005-privind
modul de
desc rcare în mediul
acvatic a apelor
uzate
Respectarea
prevederilor HG 349
din 21 aprilie 2005
privind depozitarea
de eurilor
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare
a Legii Apelor
107/1996 ,
HG 188/2005modificat i
compl.prin HG
352/2005-privind

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
datorat devers rii
limpedelui din bataluri
de decantare le ie
final

ÎImbun t irea calit ii
apelor de suprafa
prin reducerea riscului
de poluare cu materiale
lemnoase

- %investi ie
realizat
- %investi ie
realizat

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
receptoare-r.Mure

Valorificarea
de eurilor lemnoase

Ac iunea 1- Supraveghere
lucr ri de închidere, conservare
i ecologizare post închidere.
Ac iunea 1 -Realizarea de sta ii
de neutralizare a apelor de
min i a apelor provenite de
pe haldele de steril Geam na i
Cuibaru, unde s-a declan at
fenomenul de lixifiere
bacterian .
Bataluri decantare le ii finale
apar in toare SC GHCL
UPSOM Ocna Mure

CNCAF MINVEST
Deva
SC CUPRUMIN
SA Abrud

Conform Pr.de
Conformare

SC GHCL
UPSOM Ocna
Mure

- conc.în
limitele impuse
prin autoriza ia
de gosp.apelor

Ac iunea1 - Urm rirea
devers rii controlate a
limpedelui din bataluri func ie
de debitul r.Mure

Permanent

- % investi ie
realizat

Ac iunea 2 - Finalizarea
lucr rilor la iazul de decantare
V.Soc oara

Trim.IV 2006

- declara ie
privind sistarea
depozit rii

Ac iunea 3 –Sistarea depozit rii
în batalurile 5,6 i de urgen

31.12.2007

- nr.instala ii de
valorificare
realizate

Ac iunea 1 - Realizarea de
instala ii de valorificare a
de eurilor lemnoase

Ag.economici

2007

- nr.spa ii de
depozitare
stabilite

Ac iunea 2 - Stabilirea unor
spa ii pentru depozitare de euri
lemnoase

Ag.economici
Cons.Locale

2004-2007

- nr.contracte
de valorificare
realizate de
c tre agen ii

Ac iunea 3 - Colectare
organizat a de eurilor de c tre
unit i ec. de profil

Ag.economici
Cons.Locale

2004-2007
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Poluarea apelor de
suprafa datorat
devers rii apelor
uzate rezultate de la
exploatarea din
albiile râurilor
Poluarea apelor de
suprafa datorat
devers rii de ape
uzate provenite de
la al i agen i
economici

modul de
desc rcare în mediul
acvatic a apelor
uzate

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare
a Legii Apelor
107/1996 ,
HG 352/2005 ,
HG 351/2005

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor uzate
rezultate de la
balastiere i sta ii de
sortare

Încadrarea în
limitele admise a
indicatorilor de
calitate a apelor
evacuate în emisari

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii de ape uzate
provenite de la al i
agen i economici

Încadrarea în
Normativele de
calitate a
indicatorilor specifici
din apele uzate
deversate de al i
agen i economici

economici de
profil
- concentra ii
de poluan i
evacua i în
limitele admise
de Normativele
în vigoare
(suspensii,
reziduu fix etc)
- concentra ii
de poluan i
evacua i în
receptori
naturali în
limitele admise
de Normativele
în vigoare
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Ac iunea 1 - Decolmatarea i
între inerea decantoarelor
existente

Ag.economici

Permanent

Ac iunea 1 - Realizare de
instala ii de preepurare, sta ii
de epurare sau modernizarea
celor existente

Agenti economici

Permanent (când este
cazul)
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Problema
Poluarea mediului
datorat gestiunii
necorespunz toare
a de eurilor
menajere i
industriale în
localit ile din
mediul urban i
rural

Obiectiv
general
Implementarea
unui sistem
integrat i
eficient din
punct de vedere
ecologic i
economic pentru
gestiunea
de eurilor

PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Gestiunea de eurilor”
Cod PM - 05

Obiectiv
specific
Reducerea
polu rii mediului
datorat
depozit rii
neconforme a
de eurilor

inta

Conformarea la:
Legea 426/2001
HG 1470/2004
OM 95/2005
HG 349/2005
OUG 34/2002
HG 268/2005
OM 756/2004
HG 621/2005
HG 2406/2004
Dir. UE

Indicator

Ac iune

Responsabili

Termen

- nr. sta ii de
transfer

Ac iunea 1 - Realizarea de
sta ii de transfer pentru de euri
în localit ile: Zlatna, Cugir,
Teiu , Blaj, Abrud, Baia de
Arie , Albac, Aiud, Câmpeni,
Ocna Mure , Sebe -Alba,
Sohodol

Consilii locale
Consiliul Jude ean

2007: Abrud, Aiud
2008: Baia de
Arie , Câmpeni,
Blaj, Cugir, Sebe ,
Zlatna,Teiu ,Albac
2013: Ocna Mure ,
Sohodol

- nr. controale

Ac iunea 2 - Impunerea de
restric ii i sanc iuni pentru to i
cei care depoziteaz de euri
menajere sau industriale în
locuri neamenajate ;

Consilii locale
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

Permanent

- nr. depozite
neconforme
închise

Ac iunea 3 - Închiderea
depozitelor de de euri
municipale neconforme

Consilii locale
Consiliu Jude ean
Operatori depozite
de de euri

2009: Abrud, Baia
de Arie , Câmpeni,
Blaj, Cugir, Sebe ,
Zlatna,Teiu ,
2013 : Aiud i Ocna
Mure ,
2015 : Alba Iulia

-nr. depozite
închise

Ac iunea 4 - Închiderea
depozitelor industriale de
de euri conform
angajamentelor asumate în
Cap. 22 Mediu ( HG 349/2005)

Agen i economici
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

31.12.2007
Bega Upsom
16.07.2009SC Saturn.
SC Apulum,
SC Stratus Mob

- nr. ac iunilor
realizate din
programul de
monitorizare
post-închidere

Ac iunea 5 - Monitorizarea post
– închidere a depozitelor de
de euri

Operatori de
depozite

Timp de 30 de ani
de la închidere
(HG 349/2005)

- nr. ac iunilor

Ac iunea 6 - Valorificarea

Consilii locale

2013
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Poluarea mediului
datorat gestiunii
de eurilor rezultate
din activit ile
medicale

Asigurarea s n t ii
publice prin crearea
unui sistem de
gestionare a
de eurilor
periculoase

Respectarea
normelor tehnice
privind
separarea,
tratarea i
eliminarea
de eurilor
rezultate din
activit ile
medicale

Conformarea la:
Legea 426/2001
HG 349/2005
OM 867/2002
HG 268/2005
Ord. Min. S n t i
fam. Nr. 219/2002,
Directive UE

realizate din
programul de
monitorizare
post-închidere

de eurilor prin reciclare , prin
extinderea sistemului de
colectare selectiv a de eurilor
la agen i economici, institu ii,
popula ie, etc, în vederea
minimiz rii cantit ilor
depozitate

Agen i economici

- nr. de ac iuni
realizate

Ac iunea 7 - Campanii de
con tienizare a polula iei
privind colectarea selectiv a
de eurilor prin materiale
informative, alte actiuni.

APM Alba
ONG-uri
Agen i de
salubritate
Consilii locale

Permanent

- nr. sta ii de
transfer care
beneficiaz de
sta ii de sortare

Ac iunea 8 - Realizarea de
sta ii de sortare în cadrul
sta iilor de transfer

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

2011

- nr. puncte de
compostare
create

Ac iunea 9 - Crearea de puncte
de compostare a de eurilor
biodegradabile

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

2013

- % de popula ie
beneficiar de
servicii de
salibritate

Ac iunea 10 - Extinderea
serviciilor de salubritate în
mediul rural

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

2007-2013

- nr. de gropi
comunale
desfin ate

Ac iunea 11 - Desfin area
tuturor gropilor de gunoi
neamenajate i reecologizarea
zonelor afectate
Ac iunea 1 - Realizarea
gestion rii în siguran a
de eurilor medicale f r a
afecta s n tatea uman sau a
mediului

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

16 iulie 2009

Autoritatea de
S n tate Public
Alba
Consiliul Jude ean
Unit i medicale
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

2007

Autoritatea de
S n tate Public
Alba

2006- Centrul de
s n tate Baia de
Arie , Spitalul

- cantit i de
de euri
medicale
generate, t/an

- nr. de
crematorii
închise
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Ac iunea 2 - Închiderea
crematoriilor de la unit ile
medicale conform programului

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
negociat cu UE

Consiliul Jude ean
Unit i medicale
APM
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

Ora enesc Abrud,
Spitalul i Sanatoriul
TBC Câimpeni,
Spitalul ora enesc
Cugir, Ocna Mure ,
Sanatoriul TBC
Aiud,
2007-Spitalul
municipal Blaj, Aiud
2008-Spitalul
Jude ean Alba
( 2006-2008)
2013

Poluarea mediului
datorit gestion rii
necorespunz toare
a ambalajelor i a
de eurilor de
ambalaje

Cre terea gradului
de implicare a
popula iei, agen ilor
economici în
ac iunile de
reciclare a
de eurilor de
ambalaje

Reducerea
cantit ilor de
de euri
depozitate prin
stimularea
colect rii
selective a
de eurilor

Conformarea la
prevederile HG
621/2005
OM 927/2005

- procent din
popula ie
beneficiar de
servicii de
colectare
selectiv a
de eurilor

Ac iunea 1 - Extinderea
sistemului de colectare
selectiv a de eurilor de
ambalaje pe tipuri de materiale
( hârtie, plastic, sticl , metal
etc.)

Consiliul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

Poluarea mediului
datorit gestion rii
necorespunz toare
de eurilor de
echipamente
electrice,
electronice i a
vehiculelor scoase
din uz

Reducerea
impactului asupra
mediului datorat
polu rii cu DEEE i
cu VSU

Reutilizarea/reci
clarea i
valorificarea
DEEE i VSU

Colectarea i
valorificarea de
DEEE pentru a
atinge rata medie
de colectare de 4
kg/locuitor pân în
2008 i atingerea
obiectivului de
reutilizare i
valorificare a cel
pu in 95 % din masa
VSU

- atingerea
obiectivelor de
colectare :
-min. 2
kg/de eu/locuito
r/an pân la
31.12.2006;
-min 3
kg/de eu/locuito
r/an pân la
31.12.2007;
-min 4
kg/de eu/locuito
r/an pân la
31.12.2008.

Ac iunea 1 - Amenajarea
corespunz toare i crearea
condi iilor de operare pt.
punctele de colectare de DEEE
în special în ora ele cu >
20.000 locuitori din jude

Agen i economici
Consiliile Locale

2006-2008

- cantit i de
componente
valorificare, tone

Ac iunea 2 - Reutilizarea i
valorificarea a cel pu in 95 %
din masa vehiculelor scoase
din uz
Ac iunea 1- Monitorizarea
modului în care se realizeaz
eliminarea final controlat a
de eurilor de produse

Agen i economici

Permanent

Agen i economici
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

Permanent

Poluarea mediului
datorit gestion rii
necorespunz toare
a de eurilor de

Implementarea
cerin elor legislatve
privind de eurile de
pesticide

Gestiunea
corespunz toare
i eliminarea
controlat a

Eliminarea
controlat a tuturor
de eurilor de
pesticide

- cantit i de
produse
fitosanitare
colectate
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de eurilor de
pesticide

pesticide

/eliminate, kg/an

fitosanitare expirate

APM

Poluarea mediului
datorit gestion rii
necorespunz toare
a uleiurilor uzate i
a compu ilor ce
contin PCB, a
anvelopelor, etc

Implementarea
cerin elor legislative
privind uleiurile
uzate, controlul
produselor ce con in
PCB, a anvelopelor,
etc.

Gestiunea
corespunz toare i
eliminarea
controlat a
uleiurilor uzate i a
compu ilor ce
con in PCB, a
anvelopelor, etc.

Eliminarea
controlat a
de eurilor de uleiuri
uzate, anvelope,
compu i ce con in
PCB,a anvelopelor,
etc.

- cantit i
colectate/valorifi
cate/tratate/elimi
nate, t/an

Ac iunea 1 - Sprijinirea
ini iativelor locale privind
colectarea/tratarea/
valorificarea/eliminarea
de eurilor

Agen i economici
APM

Permanent

- nr. controale

APM
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

Permanent

Poluarea mediului
datorit gestion rii
necorespunz toare
a de eurilor ce
rezult din
activit ile
economice de
acoperiri metalice

Cre terea gradului
de recuperare a
substan elor utile
din apele uzate i
neutralizarea
n molurilor rezultate
din activit ile de
acoperiri metalice

Reducerea polu rii
factorilor de mediu
datorat activit ilor
de acoperiri
metalice

Recuperarea i
reutilizarea
substan elor utile
din apele uzate i
neutralizarea
n molurilor
galvanice astfel
încât impactul lor
asupra mediului s
fie minimal

- grad de
recuperare
substan e utile,
kg/an

Ac iunea 2 - Monitorizarea
implement rii Planului na ional
de eliminare a echipamentelor
i materialelor ce con in
PCB/PCT
Ac iunea 1- Sprijinirea
initia ivelor i activit ilor de
valorificare a poten ialului util
din apele uzate i de
neutralizare a n molurilor
galvananice din sec iile de
acoperiri metalice

Agen i economici
APM

Permanent
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Problema
Pericole generate de
catastrofe sau
fenomene naturale
incendii, cutremure,
inunda ii etc)

Asigurarea
gestion rii situa iilor
de urgen

Obiectiv
general
Asigurarea protec iei
popula iei i a
bunurilor în cazul
producerii de diferite
dezastre prin
respectarea
legisla iei specifice.

Respectarea
prevederilor din
actele normative
specifice în vigoare
cu privire la gest. sit.
de urgen , ex: Ord.
min. admin. i
internelor
nr.1184/2006-norme
privind org. i
asigurarea activ.de
evacuare în sit.de
urgen ”

PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale”
Cod PM - 08
Obiectiv
specific
Reducerea riscului
de producere a
fenomenelor
periculoase:
-inunda ii
-degrad ri de maluri
-eroziuni
-alunecari de teren
-etc.

Asigurarea protec iei
popula iei i mediului
natural i construit, a
bunurilor împotriva
tuturor fenomenelor
naturale i antropice
ce pot duce la
dezastre

inta

Asigurarea protec iei
popula iei a mediului
natural i construit, a
bunurilor împotriva
tuturor fenomenelor
naturale si antropice
ce pot duce la
dezastre, inunda ii,
etc..

Planificarea
ac iunilor privitoare
la ap rarea
popula iei i
bunurilor în situa ii
de urgen ,
dezastre, etc

Indicator

Ac iune

Responsabili

- % realizare
investi ie

Ac iunea 1 - Execu ie lucr ri de
refacere, ap rare, amenajare
împotriva inunda iilor pe
cursurile de ap .

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2 - Punere în
siguran a barajului Mihoie ti
pentru ap rarea împotriva
inunda iilor.

AN Apele
Române-DA
Mure Tg.Mure
SGA Alba
Consilii locale
Consiliul jude ean

- % realizare
investi ie

Ac iunea 3 - Execu ia lucr rilor
de amenajare, regularizare i
consolidare maluri degradate
pe cursuri de ap i toren i.

- % realizare
investi ie

Ac iunea 4 -- Execu ia de
lucr ri de ameliorare pe
terenuri agricole supuse
eroziunii

Consilii locale
DADR

2006-2020

- ha terenuri
împ durite

Ac iunea 5 - Execu ia lucr rilor
de ameliorare prin împ duriri i
realizare sisteme de colectare
ape pluviale în perimetrele
terenurilor degradate prin
alunec ri active, din jud. Alba
Ac iunea 1 - Elaborarea
planurilor specifice de
interven ie în situa ii de
producere fenomene
periculoase (prevenire,
ap rare, interven ie, evacuare
etc)

Consilii locale
DADR Alba
SNIF Alba
Direc ia Silvic
Alba

2006-2020

Agen i economici
Institu ii
ISU- Alba

Conform normativelor
în vigoare

- nr.planuri de
interven ie
elaborate
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Termen
2006-2008

2006-2009

2006-2009
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Pericole generate de
fenomene naturale
i antropice în zona
depozitelor de
de euri industriale
active (halde, iazuri,
bataluri)

Pericole generate de
fenomene naturale
i antropice în zona
depozitelor de
de euri industriale
inactive ( halde,
iazuri, bataluri
închise i în
conservare)
Pericole generate de
deforma iile
suprafe elor datorate
exploat rii
z c mintelor de sare

Respectarea
prevederilor HG
349/ 2005-privind
depozitarea
de eurilor în condi ii
de protec ie a
mediului i a
s n tatii popula iei.

Eliminarea riscului
producerii de
catastrofe ecologice

Punerea în siguran
a depozitelor de
de euri industriale
active

Respectarea
prevederilor HG
349/ 2005-privind
depozitarea
de eurilor în condi ii
de protec ie a
mediului i a
s n t ii popula iei.

Eliminarea riscului
producerii de
catastrofe ecologice

Punerea în siguran
i ecologizarea
depozitelor de
de euri industriale
închise sau în
conservare

Asigurarea st rii de
siguran a a ez rii
umane din
perimetrele
excava iilor
subterane de sare.

Cuno terea evolu iei
în timp a
deforma iilor
suprafe ei din
perimetrul de

Urm rirea
deforma iilor
suprafe ei din
perimetrul de
influen a

- realizare lucr ri

Actiunea 1- Realizarea
lucr rilor necesare asigur rii
stabilit ii haldelor active de
steril Geam na, Cuibaru,
apar in toare SC Cuprumin SA
Abrud în vederea inerii sub
control a procesului de le iere
bacterian (Pr.de Conf.)

SC Cuprumin SA
Abrud

Trim.I 2007

- reactualizare
autoriza ie

Ac iunea 2 - Reactualizarea
„Autoriza iilor de func ionare în
condi ii de siguran ” pentru
iazurile de decantare Valea
esei (activ) i tefanca 2 (de
avarie) în conformitate cu
prevederile OUG nr. 244/ 2000- privind func ionarea în condi ii
de sigurant a barajelor
aprobat prin Legea nr.46/
2001 (Pr.de Conf.)

SC Cuprumin SA
Abrud

29.11.2007

- realizare
m sur tori

Ac iunea 3 - Realizare de
m sur tori periodice ale
nivelului hidrostatic i
m sur tori topo pentru
urm rirea deplas rii pe
orizontal i vertical a
batalurilor active 5, 6 i de
urgen apar in toare SC
GHCL UPSOM Ocna Mure
Ac iunea 1 - Execu ia lucr rilor
de ecologizare postînchidere
pentru haldele i iazurile de
decantare apar in toare
Filialelor Zlatmin, Arie min i
Ro iamin i batalurile 4, 5
apar in toare GHCL UPSOM
Ocna Mure (conform Pr.de
Conf.)
SNS-SA Bucure ti-Sucursala
Salina Ocna Mure -câmp de
sonde Ocna Mure i
R zboieni
Actiunea 1 - Urm rirea prin

SC GHCL
UPSOM Ocna
Mure

Permanent

CNCAF Minvest
Deva

Conform Pr.de Conf.

- % realizare
investi ie
ecologizare

- % realizare
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SC GHCL
UPSOM Ocna
Mure

SNS-SA
Bucure tiSucursala Salina
Ocna Mure

Permanent
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din subteran ( SNSSA BucurestiSucursala Salina
Ocna Mure )

Pericole generate de
depozitele de
combustibil
amplasate în zone
rezidentiale ( sta ii
de distribu ie)

Pericole generate de
accidente majore în
care sunt implicate
substan e
periculoase

influen a
excava iilor
subterane.

Respectarea
legisla iei specifice
HG 1492/2004privind principii de
organizare i
atribu iile serviciului
de urgen .OUG 60/ 1997asigurarea ap r rii
împotriva inc
L 212/1997
HG 448/ 2002
Respectarea
prevederilor
Directivei
96/82/CEESEVESO II-privind
controlul asupra
pericolelor de
accidente majore în
care sunt implicate
subs. periculoasetranspus prin HG
95/ 2003.
Respectarea
prevederilor
Ordinelor 142/2004;
251/2005;
1299/2005

excava iilor
subterane de sare

investi ie

m sur tori topografice a
deforma iilor suprafe ei din
perimetrul de influen a
excava iilor subterane (Pr.de
Conf.)

(5000 EURO/an)

Asigurarea stabilit ii
masivului de sare i
a zonelor
înconjur toare

- % realizare
investi ie

2003-2008

Asigurarea st rii de
siguran a
a ez rilor umane
din zona sta iilor de
distribu ie carburan i
i depozite
amplasate în zone
reziden iale.

Protec ia a ez rilor
umane împotriva
incendiilor,
exploziilor cauzate
eventual la sta iile
de distribu ie
carburan i i
depozite

- nr. planuri
revizuite

Ac iunea 2 - Realizarea
lucr rilor de drenaj în perimetrul
masivului de sare conform
Studiului hidrogeologic (Pr.de
Conf.)
Ac iunea 1 - Reactualizarea
“Planurilor de interve ie în caz
de incendiu” i vizarea lor de
c tre I.S.U. Alba

Controlul activit ilor
care prezint
pericole de
accidente majore în
care sunt implicate
substan e
periculoase.

Prevenirea acestor
accidente i
limitarea
consecin elor asupra
securit ii i s n t ii
popula iei , a
s n t ii mediului.

- nr. documente
revizuite fa de
total

Ag.ec. ce de in
depozite i sta ii
distribu ie
carburan i

Anual

Ac iunea 1 - Revizuirea
documentelor elaborate de
agen ii economici –ORM i
ORm SEVESO II (Notificare i
Raport de securitate)

Agen i economici

Raport de securitatela 5 ani de la
elaborare
Notificare- ori de câte
ori este necesar

- nr. ac iuni

Ac iunea 2 - Ac iuni de simulare
a unui accident la unit i
SEVESO II-ORM conform
Planului intern

Agen i economici
ISU

Anual

- nr. ag. ec.
inventaria i

Ac iunea 3 - Refacerea
inventarului privind activit ile
ce intr sub inciden a Directivei
SEVESO II.

Agen i economici
APM

Anual

- nr. inform ri
dac este nevoie
de informare

Ac iunea 4 - Informarea
publicului i a institu iilor
implicate referitor la situa ii de
posibile accidente (când este
cazul).

Agen i economici
APM

Permanent
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PLAM jude Alba
Matricea –PLAN pentru problema “ Calitatea i cantitatea apei potabile”
Cod PM - 01
Problema

Obiectiv
general
Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/
2004- privind
calitatea apei
potabile ce
transpune
Directiva
98/83/EC i
80/923/EECprivind calitatea
apei destinat
consumului
uman

Obiectiv
specific
Îmbun t irea st rii
tehnice a
infrastructurii locale
i a calit ii
serviciilor de
alimentare cu ap i
canalizare în ora ele
mici i mijlocii
(proiect SAMTID –
Program PHARE
RO-0105.01)

Lipsa sistemelor
centralizate de
alimentare cu ap
potabil pentru
popula ia din mediul
rural

Respectarea
prevederilor
HGR 577/1997
si HGR 687
privind
ProgramulAlimentare cu
ap la sate”

Realizarea de
sisteme de
alimentare cu ap
potabil în mediul
rural

Asigurarea apei
potabile de calitate
pentru popula ia din
mediul rural

Insuficienta
monitorizare a
calita ii apei din
fântâni i alte surse
de ap potabil
(izvoare)

Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/ 2004privind calitatea apei
potabile
Respectarea
prevederilor
Directivei 91/676/
CEE-privind

Realizarea
supravegherii
calit ii apei potabile
din fântâni

Asigurarea protec iei
s n t ii popula iei
împotriva efectelor
oric rui tip de
contaminare a apei
potabile

Lipsa asigur rii din
punct de vedere
calitativ i cantitativ,
a cerin elor de ap
potabil pentru
popula ia din mediul
urban

inta
Cre terea nr. de
locuitori din mediul
urban care
beneficiaz de
alimentare cu ap
potabil din sisteme
de alimentare
corespunz toare
calitativ .

Indicator

Ac iune

Responsabili

- nr. de locuitori
racorda i fa de
nr. total locuitori.

Ac iunea 1 - Derularea lucr rilor
la investi ia : Dezvoltarea
aliment rii cu ap potabil a
localit ilor aferente sistemului
zonal a jude ului- sursa râul
Sebe .

Consiliul Jude ean
SC APA CTTA
Alba
ASP Alba
Consilii Locale

- % realizare
investi ie

Ac uinea 2 – Continuarea
lucr rilor la investi ia :
Reabilitare alimentare cu ap
potabil – sursa Mihoie tiCâmpeni

dec.2008

- % încadrare în
parametrii limit
conf. L.458/2002
modificat prin
Legea 311/ 2004
- % realizare
investi ie

Ac iunea 3 - Asigurarea
încadr rii calit ii apei potabile
în parametrii (conform
Directivei de ap potabil )

Pâna la 31.12.2010
(AQUIS)

- % încadrare în
concentra iile
admise
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Termen
dec.2007

Ac iunea 1 - Realizarea
lucr rilor de alimentare cu ap :
re ele de aduc iune, distribu ie,
racordare, rezervoare , sta ii de
tratare (clorinare) pentru
localita ile din mediul rural

Consilii locale
Consiliul jude ean

2013

Ac iunea 1 - Monitorizarea
calit ii apei din re eaua de
distribu ie, rezervoare i din
fântâni

SC APA CTTA
Alba cu filialele ei,
Argos Sebe
ASP Alba

Permanent
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Lipsa unui
management
corespunz tor în
domeniul asigur rii
calit ii apei potabile

Nerespectarea
regulamentului de
func ionare în zona
de protec ie sanitar
a capt rilor pentru
apa potabil

protec ia apelor
(suprafa i
subterane) împotriva
polu rii cu nitra i din
surse agricole
transpus în
legisla ia
româneasc prin HG
964/ 2000
Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/ 2004privind calitatea apei
potabile

Respectarea
prevederilor HG
101/2002-Norme
speciale privind
caracterul i
m rimea zonelor de
protec ie sanitar .
Asigurarea
permanent a
calita ii surselor de
ap subteran i de
suprafa în vederea
utiliz rii ei în scop
potabil

Intocmirea de c tre
produc torii i
furnizorii de ap
potabil a
programelor de
conformare
prevazute în Legea
privind calitatea apei
potabile

Asigurarea calit ii
apei potabile
furnizate popula iei

Identificarea zonelor
de protec ie din
preajma capt rilor i
prizelor de ap

Asigurarea calit ii
apei potabile
furnizate popula iei

- realizare ac iuni

Ac iunea 1 - Acreditarea
laboratoarelor uzinale

- nr. personal
perfec ionat

Ac iunea 2 - Perfec ionarea
personalului ce deserve te
sta iile de tratare i laboratoare

- nr.campanii de
informare

Ac iunea 3 - Derularea de
campanii de informare
referitoare la bunele practici
privind managementul surselor
de ap potabil din jude
Ac iunea 1 - Instituirea
perimetrelor de protec ie în
zona capt rilor i a prizelor de
ap

- nr.zone de
protec ie instituite
din total necesare
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SC APA CTTA
Alba
Argos Sebe
ASP Alba

2007
Permanent

Permanent

Consilii locale,
Agen i economiciproprietari ai
capt rilor
(prizelor) de ap .

2007
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Poluarea solului i a apelor subterane”
Cod PM – 03

Problema
Poluarea istoric a
solului i apelor
subterane în zona
Zlatna datorat
emisiilor în
atmosfer provenite
de la SC Ampelum
SA (SO2, pulberi cu
metale) i a
depozitelor de steril
apar in toare Filialei
Zlatmin SA Zlatna (
societ i închise)
Poluarea apei
subterane i a solului
datorat activit ilor
din industria
mineritului (iazuri,
halde) i ind.chimic fabricarea
prod.clorosodice
(bataluri).
Poluarea apei
subterane i a solului
datorat depozitelor
de de euri urbane
(menajere)
Poluarea apei
subterane i a solului
datorat activit ilor
de extrac ie a s rii
(SNS-SA Bucure tiSucursala Salina
Ocna Mure )

Obiectiv
general
Reducerea polu rii
istorice a solului
datorate activit ii
celor dou societ i
în prezent închise.

Obiectiv
specific
Ecologizarea zonelor
afectate în vederea
reducerii polu rii
solului din zona
Zlatna

Protec ia calit ii
apelor subterane i a
solului din zonele
depozitelor de
de euri lichide i
halde

inta

Indicator

Supravegherea
ac iunilor de
ecologizare în zona
afectat

- %realizare
investi ie

Urm rirea gradului
de contaminare a
apei subterane i a
solului în zona
iazurilor i haldelor
de steril

Monitorizarea
calit ii apei
subterane i a
solului

- indicatori de
calitate ai apei
subterane ( i ai
solului)
raporta i la
forma iunile
hidrogeologice
specifice zonei.

Protec ia calit ii
apelor subterane i a
solului din zonele
depozitelor de
de euri menajere

Urm rirea gradului
de contaminare a
apei subterane i a
solului în zona
depozitelor de
de euri menajere

Monitorizarea
calit ii apei
subterane i a
solului

Protec ia calit ii
solului, subsolului i
a apelor subterane
în zonele adiacente
masivului de sare

Urm rirea relizarii
lucr rilor din studiul
hidrogeologic în
perimetrul masivului
de sare

Realizarea unui
sistem de drenaj
superficial în
perimetrul masivului
de sare conform
studiului h-geol.

- indicatori de
calitate ai apei
subterane
raporta i la
valorile
conform Legii
311/ 2004
- %realizare
investi ie
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Ac iune
Ac iunea 1 - Realizarea
obiectivelor de investi ii
referitoare la zona Zlatna
cuprinse în “Proiectul nr.2Program pilot pentru reabilitarea
zonelor fierbin i Zlatna i Cop a
Mic din cadrul
Memorandumului aprobat în
edin a Guvernului României
pentru finan area investi iilor
prioritare de mediu i
gospod rire a apelor. (HG 571/
2006)
Ac iunea 1 - Controlul calit ii
apelor subterane prin foraje de
control (conf.HG 349/2005privind depozitarea de eurilor (
ANEXA 4) practicate în zona
iazurilor active, închise i în
conservare precum i a haldelor
de steril

Responsabili
Consiliul
Zlatna

local

Termen
2006-2009

Agen i economici
SC Cuprumin SA
Abrud
CNCAF Minvest
Deva
SC GHCL
UPSOM Ocna
Mure

Inainte de închidere –
permanent i la fiecare
6 luni postinchidere fc ie de nivelul apei
freatice (Conform HG
349/2005 –ANEXA 4)

Ac iunea 1 - Controlul calit ii
apelor subterane prin foraje
(conf.HG 349/2005-privind
depozitarea de eurilor ANEXA
4) practicate în zona depozitelor
de de euri municipale

Consilii locale
Consiliul Jude ean

Înainte de închidere –
permanent i la fiecare
6 luni postînchidere fc ie de nivelul apei
freatice (Conform HG
349/2005 –ANEXA 4)

Ac iunea 1 - Câmp de sonde
Salina O.M.-Realizarea de
lucr ri privind men inerea în
func iune a pompelor de la
sonda 104 i APUS

SNS-SA
Bucure tiSucursala Salina
Ocna Mure

2004-2008

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
Poluarea solului i a
apei subterane cu
azota i datori
utiliz rii necontrolate
în agricultur a
îngr mintelor
organice ( provenite
de la fermele
zootehnice) i a
celor chimice.

Respectarea
prevederilor
Directivei 91/676/
CEE-privind
protec ia apelor
(suprafa i
subterane) împotriva
polu rii cu nitra i din
surse agricole
transpus în
legisla ia
româneasc prin HG
964/ 2000

Prevenirea polu rii
apelor subterane
produs (indus ) de
nitra i din surse
agricole prin
ra ionalizarea i
optimizarea utiliz rii
îngr mintelor
chimice i organice.

Poluarea solului i a
apei subterane
datorit utiliz rii
necontrolate în
agricultur a
pesticidelor.

Respectarea
Ordinului comun
MAA nr.45/1991, MT
nr.1786/TB/1991,
M.Mediu,lui
nr.68/1992 si
Asocia iei
Cresc torilor de
Albine nr.127/1991privind tratamentele
fitosanitare cu
pesticide
Protec ia calit ii
solului i apei
subterane din
perimetrele
rezervoarelor de
stocare/ sta iilor de
distribu ie carburan i
prin m suri specifice
cuprinse în
normativele de
proiectare i
exploatare.

Utilizarea cu
prec dere a
pesticidelor din
clasele de toxicitate
III i IV în doza
optim i în perioade
optime .

Poluarea solului i a
apei subterane
datorit depozitelor
de carburan i.

Prevenirea polu rii
solului i a apei
subterane în
perimetrele
depozitelor de
carburan i prin
m suri de
conformare la
normativele de
proiectare i
exploatare.

Respectarea
programului de
ac iune în zonele
vulnerabile la
poluarea cu nitra i
din surse agricole în
Bazinul hidrografic
Mure
corespunz tor
jude ului Alba
(Conf.Ordinului
comun MMGA nr.
296/2005-MAPDR
nr. 216/ 2005)
Aplicarea
tratamentelor
fitosanitare în doza
optim i perioada
optim conform
Buletinelor de
avertizare emise de
Unit ile Fitosanitare

Incadrarea în limitele
admise conform
Normativelor în
vigoare a calit ii
solului i apei
subterane din
perimetrele
depozitelor/ sta iilor
de carburan i.

- concentra ia
din foraje a
nutrien ilor, subst.organic
i indicatori
generali în
limitele admise
conform Legii
311/2004
- % realizare
investi ii

Ac iunea 1 - Realizarea
monitoriz rii concentra iei de
azota i în ape subterane din
zona vulnerabil Sântimbru (
Sântimbru declarat ZV conf.
Ordinului comun MMGA nr.
241/2005 i MAPDR nr.
196/2005)

AN Apele
Romane-DA
Mure
SGA Alba

MonitorizarePermanent începand
din 2006
Implementare m suri
Directiva
2007-2011

Ac iunea 2 - Realizarea/
modernizarea spa iilor de
stocare a dejec iilor animaliere

Ferme zootehnice

Permanent, începând
din 2007

- kg pesticide
utilizate/ ha

Ac iunea 1 - Realizarea
eviden ei privind cantit ile de
pesticide utilizate / ha

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

Permanent

- nr.ac iuni
informare

Ac iunea 2 - Ac iuni de
informare asupra tratamentelor
fitosanitare efectuate/necesare
de efectuat

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

Permanent

- %realizare
investi ie

Ac iunea 1 - Construirea de
cuve betonate la rezervoarele
de carburan i (Pr.de Conf.)

Agen i economici

Conform Programelor
de Conformare

- indicatori
specifici în
limitele Legii
311/2005-apa
potabil i Ord.
756/1997calitate sol

Ac iunea 2 - Monitorizarea
periodic a calit ii solului i
apei subterane în perimetrele
depozitelor/ sta iilor de
carburan i.

Agen i economici

Permanent
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Problema
Poluarea atmosferei
datorit emisiilor
provenite din
activit ile agen ilor
economici- industriiinstala ii IPPC i alte
instala ii/ activit i

Poluarea atmosferei
datorit emisiilor de
COV proveni i din
utilizarea solven ilor
organici în activit i
i instala ii de c tre
agen i economici.

Obiectiv
general
Respectarea
prevederilor
Directivei
96/61/CE (IPPC)
privind prevenirea,
reducerea i controlul
integrat al polu rii.
Ordin Min.Mediului
462/12993-limite ale
emisiilor în
atmosfer
Directiva 96/62/CEE
a Consiliului privind
evaluarea i
managementul
calit ii aerului
înconjur tor
Respectarea
prevederilor
Directivei nr.
1999/13/CE privind
limitarea emisiilor de
compu i organici
volatili provenind din
utilizarea solven ilor
organici în anumite
activit i i instala ii.
Ordin Min.Mediului
462/1993-limite ale
emisiilor de poluan i
în atmosfer de la
surse fixe.

PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Poluarea atmosferei”
Cod PM - 04

Obiectiv
specific
Imbun t irea calit ii
aerului prin
prevenirea,
reducerea i
controlul polu rii ca
urmare a activit ii
agen ilor economici.

Îmbun t irea calit ii
aerului la emisii din
punct de vedere al
con inutului de COV
emisi în atmosfer
de c tre agen ii
economici ce
folosesc compu i cu
solven i

inta

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i emi i în
limitele Normativelor
în vigoare privind
emisiiile i imisiile de
poluan i în
atmosfer .

Reducerea
con inutului de COV
în emisiile din
atmosfer pîn la
încadrarea lor în
limitele Normativelor
în vigoare.

Indicator

Ac iune

Responsabili

- % realizare
investi ii

Ac iunea 1- Realizarea de
instala ii de epurare a gazelor
reziduale provenite din instala ii
sau înlocuirea celor existente.

Agen i economici
IPPC i al i agen i
economici

Permanent

- concentra ii
de poluan i
(emisii i imisii)
în atmosfer
comparative cu
cei autoriza i.

Ac iunea 2 - Controlul
concentra iilor de poluan i emi i
i la imisie în atmosfer
(specifici fiec rei instala ii) din
instala ii IPPC i alte instala ii

Agen i economici

Permanent

- % realizare
investi ie

Ac iunea 1- Realizarea de
instala ii de re inere a COV
emi i din activit ile agen ilor
economici sau înlocuirea celor
existente.

Agen i economici
ce intr sub
directiva COV din
solven i i al i
agen i economici

Pân la conformarea
la Directiva COV din
solven i

- cantitate de
COV/ unitatea
de produs
(conformitatea
cu valorile
limit pentru
emisia total de
COV)

Ac iunea 2- Controlul emisiilor
de COV ; realizarea bilan ului
de solven i i a planului de
gestionare a solventilor organici
cu con inut de COV în
conformitate cu actele de
reglementare ale societ ilor.

Agen i economici

Anual
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Termen

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
Poluarea atmosferei
datorit emisiilor de
compu i organici
volatili( COV)
rezulta i din
depozitarea
carburan ilor i
distrib tia acestora
de la terminale la
sta iile de distribu ie
carburan i.

Poluarea atmosferei
datorit emisiilor
provenite din trafic

Respectarea
prevederilor
Directivei 94/63/UE
privind controlul
emisiilor de compu i
organici volatili(
COV) rezulta i din
depozitarea
carburan ilor i
distribu ia acestora
de la terminale la
sta iile de distribu ie
carburan i.

Protec ia mediului i
a s n t ii umane
împotriva polu rii
generate de traficul
rutier

Îmbun t irea calit ii
aerului prin limitarea
emisiilor de COV
rezulta i din
depozitarea,
înc rcarea,
desc rcarea i
distribu ia benzinei la
terminale i la sta iile
de benzin .

Îmbun t irea calit ii
aerului prin
reducerea i
controlul polu rii
generate de traficul
rutier

Reducerea emisiilor
de COV sub
valoarea int de
referin , conform
legisla iei în vigoare.

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i emi i în
limitele Ord.
592/2002

- % realizare
investi ii pentru
recuperare
vapori de
benzin

Ac iunea 1 – Realizarea
activit ilor necesare pentru
respectarea cerin elor tehnice
impuse prin HG 893/2005
pentru limitarea emisiilor totale
de COV pentru instal tiile de
depozitare a benzinei la
terminale i la încarcarea i
descarcarea containerelor
mobile

Agen i economici

2007-2008

- % realizare
investi ii pentru
recuperare
vapori de
benzin

Ac iunea 2 – Respectarea
cerin elor HG 893/2005 pentru
containerele mobile dup
descarcarea benzinei

Agen i economici

31.12.2006 pentru
cisternele vechi
De la data intr rii în
vigoare a HG
893/2005 pt. cisternele
noi

- % realizare
investi ii pentru
recuperare
vapori de
benzin

Ac iunea 3 - Respectarea
cerin elor tehnice impuse prin
HG 893/2005 la umplerea
rezervoarelor din sta iile de
benzin .

Agen i economici

De la data intr rii în
vigoare a HG
893/2005 pt. sta iile de
benzin noi
Pentru cele cu
perioada de tranzi ie
: 2007-2008

- concentra ii
de gaze i
pulberi emise
în atmosfer

Ac iunea 1- Monitorizare lunar
a poluan ilor emi i în condi ii de
trafic intens, în municipii i
ora e din jude .

APM

Permanent

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2 - Elaborarea studiilor
de fezabilitate i accesarea de
fonduri necesare construirii de
variante ocolitoare pentru
dirijarea traficului de tranzit în
afara municipiilor i ora elor din
jude

Consiliul Jude ean
AND

2007 - 2013
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Poluarea atmosferei
datorit emisiilor
provenite din
agricultur ,
zootehnie, cre terea
pas rilor etc

Poluarea atmosferei
datorit emisiilor
provenite de la
depozitele de
de euri urbane
(menajere)

Poluarea atmosferei
datorit emisiilor de
gaze cu efect de
ser .( CO2)

Respectarea
prevederilor
Directivei
96/61/CE (IPPC)
privind prevenirea,
reducerea i controlul
integrat al polu rii.
Ordin Min.Mediului
462/12993-limite ale
emisiilor în
atmosfer
Protec ia calit ii
aerului din zonele
depozitelor de
de euri menajere

Transpunerea i
implementarea
prevederilor
Directivei
2003/87/CE privind
infiin area unei
scheme de
comercializare a
certificatelor de
emisii de gaze cu
efect de ser
(Directiva EU ETS)
i a directivei
2004/101/CE

Îmbun t irea calit ii
aerului prin
reducerea i
controlul polu rii
generate de emisiile
provenite din
agricultura,
zootehnie, cre terea
p s rilor

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i emi i în
limitele Ord.
462/2003

- % realizare
investi ii

Ac iunea 1 - Dotarea fermelor
cu instala ii de re inere a
noxelor emise în atmosfer
(amoniac)

Agen i economici
din domeniul
zootehnic

2007

Îmbun t irea
calit ii aerului în
zona depozitelor de
de euri urbane prin
conformarea
depozitelor i
monitorizarea
indicatorilor de
calitate specifici
(amoniac, mirosuri)
Promovarea unui
mecanism de
reducere a emisiilor
GES ( CO2)
în a a fel încat
îndeplinirea
angajamentelor
asumate de UE sub
Protocolul de la
Kyoto s fie mai
pu in costisitoare.

Urm rirea gradului
de contaminare a
aerului în zona
depozitelor de
de euri menajere

- indicatori de
calitate ai
aerului raporta i
la concentra iile
conform STAS
12574/87

Ac iunea 1 - Controlul calit ii
aerului la imisii în zona
depozitelor de de euri urbane
(menajere) prin determin ri de
poluan i specifici

Consilii locale
Administratori ai
depozitelor

(Conform HG
349/2005 –ANEXA 4lunar )

-Reducerea cu 8% a
emisiilor de gaze cu
efect de ser sub
nivelul anului 1990
în perioada 20082012.

- concentra ii
de poluan i cu
efect de ser
emi i
- % realizare
depuneri
solicit ri

Ac iunea 1 - Inventarierea
surselor de emisie de gaze cu
efect de ser ( CO2)

APM
Agen i economici

30.06.2006

Ac iunea 2 - Întocmirea Planului
de monitorizare i alocare a
emisiilor de CO2

Agen i economici

31.10.2006

- nr. de
solicit ri
depuse

Ac iunea 3 - Depunerea
solicit rilor pentru ob inerea
autoriza iei privind emisiile de
gaze cu efect de ser

Agen i economici

31.08.2006

- act normativ
emis

Ac iunea 4 - Creearea cadrului
legislativ : Metodologia i
Principiile aloc rii Planului
Na ional de Alocare.

MMGA

2006 - 2007

-Reducerea cu 2040% a emisiilor de
gaze cu efect de
ser pân în 2020 i
o limitare a emisiilor
cu 70% pe termen
lung.
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Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “ Urbanizarea mediului”
Cod PM – 11

Problema
Diminuarea i
degradarea spa iilor
verzi în mediul urban

Poluarea sonor i
prin vibra ii în zonele
urbane

Obiectiv
general
Imbun t irea
condi iilor de viat a
popula iei prin
reducerea
concentra iilor de
noxe din atmosfer ,
urmare a amenaj rii
de noi spa ii verzi i
buna administrare a
celor existente.
Îmbun t irea
condi iilor de via a a
popula iei din mediul
urban prin reducerea
expunerii la zgomot
i vibra ii

Obiectiv
specific
Ini ierea de
programe concrete
privind administrarea
spa iilor verzi i
dezvoltarea lor în
perspectiva.

Reducerea nivelului
de zgomot i al
vibra iilor în limitele
legisla iei în vigoare

inta
Atingerea
procentului optim de
spa iu verde/ locuitor

Realizarea lucr rilor
de execu ie a
variantelor ocolitoare
ale ora elor

Indicator

Ac iune

Responsabili

- % spa iu
verde / locuitor
raportat la
indicele
european de
12 mp/locuitor

Ac iunea 1- Amenajarea de noi
suprafe e de spa ii verzi

Consilii locale
Consiliul jude ean

Permanent

- nr. ac iuni
educative

Ac iunea 2 – Educa ia popula iei
în spiritul protej rii spa iilor verzi

Permanent

- % realizare
investi ii

Ac iunea 1 - Realizare variante
ocolitoare pt traficul rutier de
tranzit în localit iile Sebe , Blaj,
Aiud, Teiu

Unit i de
înva amânt
APM Alba

Administra

Termen

2013

ia Drumuri
Na ionale
Consilile locale
Consiliul Jude ean

Desfasurarea
activit ii unor agen i
economici în spa ii
antifonate
necorespunz tor sau
neantifonate.

Îmbun t irea
condi iilor de via a
popula iei prin
antifonarea spa iilor
comerciale
amplasate la parterul
blocurilor de
locuin e.

Reducerea nivelului
de zgomot prin
antifonarea spa iilor
comerciale

Încadrarea nivelului
de zgomot în limitele
legisla iei în vigoare.

- % realizare
investi ii

Ac iunea 1 - Realizarea
antifon rii corespunz toare a
spa iilor comerciale i de
produc ie

Agen i economici

Permanent

- nr. m sur tori
/ an

Ac iunea 2 - Monitorizare nivel
de zgomot la agen ii economici

Agen i economici
APM Alba

Permanent
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Degradarea mediului
urban datorit lipsei
locurilor de parcare

Identificarea si
creearea spa iilor de
parcare adecvate .

Imbun t irea calit ii
vie ii i a nivelui de
trai în mediul urban

Asigurarea locurilor
de parcare pentru
autovehicule

- nr. studii
realizate

Ac iunea 1 - Efectuarea de
studii privind realizarea de noi
locuri de parcare

- suprafa
locuri de
parcare
realizate
(extinse) fa
de cele
existente

Actiune 2 - Amenajarea i
extinderea locurilor de parcare
existente
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Consilii locale
Agen i economici

2010

2010

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea –PLAN pentru problema “Degradarea mediului natural i construit, monumente de art , istorice i situri arheologice”
Cod PM - 09

Problema
M suri de protec ie
insuficiente pentru
unele zone de
habitat natural

Degradarea
monumentelor de
art , istorice i a
siturilor arheologice

Obiectiv
general
Implementarea
m surilor speciale
de protec ie a
speciilor i
habitatelor naturale
de interes comunitar
conform prevederilor
Directivei 92/43/EEC
i a Directivei nr.
79/409/EEC

Obiectiv
specific
Impelementarea
managementului
specific ariilor
naturale protejate

Respectarea
prevederilor Legii
422/2001 –
protejarea
monumentelor
istorice; Legea
564/2001-m suri de
protec ie a
monumentelor
istorice ce fac parte
din Lista
Patrimoniului
Mondial etc.

Restaurarea
vestigiilor istorice
apar in toare
patrimoniului
cultural na ional

inta
Protejarea
habitatelor naturale

Salvarea
patrimoniului
na ional cultural

Indicator

Ac iune

- nr. documenta ii
întocmite

Ac iunea 1 - Supravegherea
st rii de conservare a
popula iilor i habitatelor din
posibile situri Natura 2000 i
din rezerva iile naturale de
interes na ional.

- nr. controale
realizate

Ac iunea 2 - Respectarea
prevederilor din Planurile de
management privind
rezerva iile naturale de c tre
custozi
Ac iunea 1 - Lucr ri de
restaurare a monumentelor
istorice , deschidere lucr ri de
cercetare a siturilor arheologice

- % realizare
investi ii

- % realizare
investi ii
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Ac iunea 2 - Lucr ri de
cercetare monumente istorice –
Biserici rom ne ti din zid
sec.XIV- XIX

Responsabili
Administratorii i
custozii ariilor
naturale protejate

Termen
Permanent

Permanent

CJ
CL
Direc ia Jud.
Ptr.Cultur , Culte
i Patrimoniu
Cultural Na ional
Alba
Muzeul Unirii Alba

2006-2017 (T rt ria)

2005-2009

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

Problema
Utilizarea
necontrolat în
activit ile agricole a
îngra mintelor
(naturale i chimice )
i a pesticidelor

Pericolul generat de
cultivarea
organismelor
modificate genetic i
plasarea pe pia a
produselor rezultate
din aceast activitate
asupra s n t ii
umane

Lipsa de interes
pentru promovarea
produselor realizate
în economia rural
pe pia a intern i
extern

Obiectiv
general
Protec ia calit ii
solului agricol i a
apelor subterane din
punct de vedere al
polu rii cu nitra i i
pesticide în
conformitate cu
Directiva
91/676/CEE

PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Activit i agricole i dezvoltare rural
Cod PM - 07

Obiectiv
specific
Prevenirea polu rii
solului agricol i a
contamin rii culturilor
vegetale cu nitra i
i pesticide.

Respectarea
prevederilor
directivei
18/2001/CE CCE –
privind introducerea
deliberat în mediu
i pe pia a
organismelor
modificate genetic
transpus prin
Legea nr.214/2002
ptr.aprobarea OUG
49/2000

Asigurarea st rii de
s n tate uman i a
mediului raportat la
introducerea
deliberat în mediu
i pe pia a
organismelor
modificate genetic

Dezvoltarea durabil
a economiei rurale;
revigorarea satelor

Creearea i
implementarea de
programe în scopul
dezvolt rii durabile a
economiei rurale

inta

Respectarea
Codului Bunelor
Practici Agricole

Controlul activit ilor
în care sunt
implicate organisme
modificate genetic
(cultivare,
comercializare)

Revigorarea satelor
prin programe de
dezvoltare durabil a
economiei rurale.

Indicator

”

Ac iune

Responsabili

Termen

-conc. din
foraje i sol a
nutrien ilor,
pesticide i
indic. generali
în scopul
stabilirii zonelor
contaminate

Ac iunea 1 - Realizarea
monitorizarii concentratiei de
azotati si pesticide din sol din
zonele vulnerabile

OSPA

MonitorizarePermanent incepand
din 2006

- % de realizare
a investi iilor

Ac iunea 2- Realizarea/
modernizarea spa iilor de
stocare a dejec iilor animaliere

Ferme zootehnice

Permanent începând
din 2007

- nr.ac iuni
informare

Ac iunea 3 - Ac iuni de
informare asupra tratamentelor
fitosanitare efectuate/ necesare
de efectuat
Ac iunea 1 - Inventarierea
loca iilor i a suprafe elor
cultivate cu plante superioare
modificate genetic

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

Permanent

DADR

Anual

- nr.cursuri de
specializare

Ac iunea 2 - Specializarea i
perfec ionarea personalului
responsabil cu autorizarea,
inspec ia i controlul acestor
activit i

MMGA

Permanent

- nr.controale

Ac iunea 3 - Controlul
conformit ii autoriza iilor emise
de MMGA privind introducerea
în mediu i pe pia a OMG
Ac iunea 1 – Creerea unor
parteneriate între responsabili ai
autorit ilor locale i cei de la
nivel regional in scopul
acceler rii ritmului dezvolt rii
activit ilor economice din
mediul rural

APM
CJ al GNM

Permanent

CJ Alba
DADR

2006-2010

- realizare
inventar

- nr. de
parteneriate
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Asigurarea st rii de s n tate”
Cod PM - 12
Problema
Insuficien a studiilor
destinate
îmbun t irii st rii de
s n tate a popula iei
în rela ie cu mediul i
lipsa de informare a
popula iei privind
efectele polu rii
factorilor de mediu
asupra st rii de
s n tate

Obiectiv
general
Evitarea îmboln virii
popula iei datorit
polu rii mediului

Obiectiv
specific
Crearea de
programe de
informare a
popula iei cu referire
la efectele polu rii
mediului asupra
s n t ii

inta

Indicator

Ac iune

Responsabili

Îmbun t irea st rii
de s n tate a
popula iei în raport
cu calitatea factorilor
de mediu

- % dep iri ale
indicatorilor de
calitate pentru
ap , aer, sol,
nivel de
zgomot.

Ac iunea 1 - Monitorizarea
calit ii : apa potabil ( din
re ele de distribu ie, din izvoare,
fântâni i acumul ri), apa de
îmb iere, sol contaminat, aer
din zone protejate, zgomot

Autoritatea
de
S n tate Public
Alba
DADR
OSPA
SGA
APM

Permanent

Con tientizarea
popula iei cu privire
la riscul polu rii
asupra s n t ii
umane

- nr. ac iuni de
mediatizare

Ac iunea 2 – Informarea
popula iei despre zonele
contaminate prin mijloace de
mediatizare

Autoritatea
de
S n tate Public
Alba
APM Alba

Permanent

99

Termen

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Transporturi”
Cod PM – 06
Problema
Starea
necorespunz toare a
infrastructurii tehice
a re elei de drumuri
Transportul deficitar
datorit absen ei
centurilor de ocolire
pentru traficul rutier
de tranzit în
localit ile Sebe ,
Blaj, Aiud, Teiu

Degradarea mediului
urban datorit lipsei
locurilor de parcare

Obiectiv
general
Conformarea
infrastructurii de
rulare pe osele cu
standardele UE

Obiectiv
specific
Reabilitarea re elei
de drumuri na ionale,
jude ene i comunale

Îmbun t irea
condi iilor de via a
popula iei prin
reducerea
concentra iilor de
noxe din atmosfer ,
reducerea
zgomotului si
vibra iilor

Reducerea nivelului
noxelor, de zgomot
i al vibra iilor în
limitele legisla iei în
vigoare

Identificarea i
creearea spa iilor de
parcare adecvate .

Imbun t irea calit ii
vie ii i a nivelului de
trai în mediul urban

inta

Indicator

Ac iune

Responsabili
SC Drumuri i
Poduri Locale SA
Admin.Na ional a
Drumurilor
Consiliul Jude ean
Consilii Locale
Admin.Na ional a
Drumurilor
Consilii locale
Consiliul jude ean

Termen

Îmbun t irea
condi iilor de rulare
pe drumuri publice

- km drumuri
reabilitate,
construite

Ac iunea1 - Lucr ri de
reabilitare a sistemului rutier pe
drumuri jude ene i comunale

Încadrarea nivelului
de zgomot i al
vibra iilor, a noxelor
în atmosfer în
limitele legisla iei în
vigoare

- % realizare
investi ii

Ac iunea 1 - Elaborarea studiilor
de fezabilitate i accesarea de
fonduri necesare construirii de
variante
ocolitoare
pentru
dirijarea traficului de tranzit în
afara municipiilor i ora elor din
jude

- % realizare
investi ie

Ac iunea 2- Realizare variante
ocolitoare pt traficul rutier de
tranzit în localit ile Sebe , Blaj,
Aiud, Teiu

Admin.National a
Drumurilor
Consilii locale
Consiliul jude ean

2013

- concentra ii
de gaze i
pulberi emise
în atmosfer

Ac iunea 3 - Monitorizare lunar
a poluan ilor emi i în condi ii de
trafic intens, în municipii i
ora e din jude .

APM

Permanent

- nr. studii
realzate

Ac iunea 1 - Elaborarea de
studii privind realizarea de noi
locuri de parcare

Consilii locale
Agen i economici

2010

- suprafa a
locuri de
parcare
realizate
(extinse) fa
de cele
existente

Ac iunea 2 - Amenajarea i
extinderea locurilor de parcare

Asigurarea locurilor
de parcare pentru
autovehicule
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Educa ie ecologic ”
Cod PM – 13
Problema
Lipsa cuno tin elor
privind legisla ia de
mediu în vigoare,
drepturi, obliga ii i
responsabilit i ale
persoanelor fizice,
grupurilor
comunitare,
autorit i, etc

Obiectiv
general
Cre terea nivelului
de implicare
comunitar în
rezolvarea
problemelor de
mediu prin
promovarea
legisla iei de mediu

Obiectiv
specific
Informarea publicului
privind legisla ia în
domeniul protec iei
mediului

inta
Cre terea nivelului
de educa ie a
popula iei în
domeniul specific
mediului

Ac iune

- nr. de ac iuni

Ac iunea 1 - Organizarea de
instruiri, campanii de
con tientizare cu privire la
legisla ia de mediu i probleme
specifice de mediu.

APM
ONG-uri
Reprezentan ii
comunit ii

2009

- nr. de
proiecte

Ac iunea 2 - Ini ierea i
derularea de proiecte comune
de con tientizare a publicului în
ceea ce prive te legisla ia de
mediu, probleme specifice de
mediu, etc

APM
ONG-uri
Autorit i locale

2009

Ac iunea 3 - Campanii de
informare a comunit iilor cu
privire la starea calit ii mediului
i probleme specifice
Ac iunea 1 - Realizarea i
diseminarea de materiale
educative i informa ionale

APM
ONG-uri

2009

APM
Autorit i locale
ONG-uri
Institu ii de
înv mânt

2009

- nr. de ac iuni
Nivel sc zut al
colabor rii dintre
autoritatea de
mediu, liderii
comunitari, ONG-uri,
institu ii de
înv mânt care s
aiba ca rezultat
cre terea nivelului
de educa ie
ecologic a
popula iei

Realizarea unor
ac iuni comune care
s aib ca rezultat
cre terea nivelului
de educa ie
ecologic

Implicarea tuturor
factorilor interesa i în
educarea popula iei
cu privire la protec ia
mediului înconjur tor

Cre terea nivelului
de educa ie
ecologic a
popula iei

Termen

Indicator

- nr. de ac iuni

Responsabili

- nr. de ac iuni

Ac iunea 2 - Organizarea de
ac iuni comune de protec ie a
mediului i de ecologizare a
unor zone afectate

APM
Autorit i locale
ONG-uri
Institu ii de
înv mânt

2009

- nr. de ac iuni

Ac iunea 3 - Organizarea de
ac iuni cu specific ecologic în
cadrul taberelor colare

Inspectoratul
colar Jude ean
Institu ii de
înv mânt

Permanent
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Turism i agrement”
Cod PM – 10
Problema
Lipsa amenaj rilor
specifice din punct
de vedere igienicosanitar, al gestiunii
de eurilor i a
locurilor de
preparare a hranei în
aer liber din zonele
de agrement i
turistice.
Practicarea
turismului
neorganizat i
neecologic

Obiectiv
general
Eliminarea
impactului asupra
mediului datorat
lipsei amenaj rilor
din zonele de
agrement.

Obiectiv
specific
Dotarea zonelor de
agrement frecventate
de turi ti cu mobilier
specific

Protejarea unor zone
peisagistice de
interes turistic prin
promovarea
turismului ecologic

inta

Indicator

Ac iune

Cre terea gradului
de confort în zonele
de agrement i
turistice

- nr. zone de
agrement,
turistice dotate
cu mobilier
specific

Ac iunea 1 - Amenajarea
propriu zis :
-procurarea i instalarea
recipien ilor de colectare a
de eurilor;
-realizarea/instalarea de grupuri
sociale;
-controlul calit ii surselor de
ap existente în zon

Asigurarea unor
accese facile i
directe spre unele
obiective turistice

Marcarea traseelor
turistice

- nr. de trasee
turistice
marcate
(km)

Ac iunea 1 - Stabilirea traseelor
turistice , realizarea marcajelor;

Identificarea i
cartarea zonelor
propice desf ur rii
unui turism organizat
i ecologic

Cartarea pân în
2013 a zonelor celor
mai afectate de
turismul neorganizat

- suprafa a de
teren cartat
(ha)

Ac iunea 1 - Cartarea zonelor
intens afectate de turismul
neorganizat i neecologic

- nr. studii
completate

Ac iunea 2 – Completarea
studiilor, strategiilor , planurilor
cu situa ia zonelor afectate de
turismul neorganizat i
neecologic;

- nr. ac iuni de
promovare

Ac iunea 3 - Promovarea de
materiale informative privind
traseele i obiectivele de vizitat
din zonele propice desf ur rii
turismului.
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Responsabili

Termen

Consilii
locale

2013

Consiliul jude ean
ONG-uri
Inspectoratul
colar,
ROMSILVADirec ia Silvic
Alba
Consiliul jude ean
ONG-uri
Inspectoratul
colar,
ROMSILVADirec ia Silvic
Alba

2013

Societ i
comerciale
interesate,
ROMSILVADirec ia Silvic
Alba

2013
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Lipsa strategiilor
locale i regionale de
dezvoltatre a
turismului

Turismul de
weekend manifestat
prin construirea de
cabane în
apropierea zonelor
protejate i campare
neorganizat duce la
degradarea mediului
natural

Implicarea institu iilor
interesate în
demararea de
proiecte i programe
destinate dezvolt rii
turismului

Intocmirea i
implementarea unor
planuri i strategii de
dezvoltare a
turismului

Stabilirea unor zone
de petrecere a
timpului liber i
delimitarea clar a
zonelor construibile
în apropierea ariilor
protejate

Organizarea zonelor
de agrement des
frecventate
Organizarea i
gestiunea judicioas
a fluxurilor turistice

Promovarea zonelor
de interes turistic de
pe teritoriul jude ului

Conservarea
peisajului natural i a
obiectivelor turistice
prin respectarea
normelor urbanistice
i prin delimitarea
suprafe elor de teren
destinate
agrementului
amenajate din punct
de vedere igenicosanitar

- nr. de turi ti
care au vizitat
zonele
promovate

Ac unea 1 – Demararea de
proiecte de dezvoltare a
turismului în zonele cu poten ial
turistic

Consiliul jude ean
Consilii locale
ROMSILVADirec ia Silvic
Alba

- nr. strategii
elaborate

Ac iunea 2 – Elaborarea unor
strategii de dezvoltare a
turismului la nivel de jude , zone
cu poten ial turistic, etc
Ac iunea 1 – Amenajarea de
zone de agrement destinate
turismului de weekend

Agen i economici
Consiliul Jude ean
Consilii Locale

- suprafa a
amenajat (ha)
- nr. studii
completate

Ac iunea 2 – Completarea
studiilor, strategiilor, planurilor
cu propuneri pt. amenajarea
unor noi zone de agrement.

- nr. perimetre
turistice
neafectate de
constructii ce
pot degrada
zone

Ac iunea 3 – Interzicerea
construc iilor care pot degrada
peisagistic i ecologic zonele
turistice din jude .
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2013

Consiliul Jude ean
Consilii locale
Agen i interesa i
ROMSILVADirec ia Silvic
Alba

2013

Consiliul Jude ean
Consilii locale
DSV

Permanent
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Înt rirea capacit ii APM”
Cod PM – 14
Problema
Lipsa acredit rii
laboratorului pe
indicatorii principali
de poluare i a
certific rii de
management al APM

Îmbun t irea
managementului
resurselor umane i
al instruirii
personalului

Obiectiv
general
Înt rirea capacit ii
APM privind
calitatea serviciilor
oferite publicului.

Cre terea nivelului
de preg tire
profesional a
personalului APM i
utilizarea eficient a
resurselor umane.

Obiectiv
specific
Ob inerea acredit rii
laboratorului de
încercari în
conformitate cu ISO
17025. Acreditarea
APM conform ISO
9001

Instruirea
pesonalului pe linie
profesional i al
func ionarilor publici

inta

Indicator

Ac iune

Responsabili

Termen

Asigurarea calit ii i
a controlului datelor
de monitorizare a
factorilor de mediu .
Asigurarea calit ii
serviciilor oferite
publicului.

- realizare
acreditare

Ac iunea 1 -Ob inerea
acredit rii laboratorului pentru
indicatorii selecta i conform ISO
17025

ANPM
APM

2007

- ob inere
acredidatre

Ac iunea 2 - Certificarea APM
Alba conform ISO 9001

ANPM
APM

2007

Participarea
pesonalului
contractual
i a
func ionarilor publici
la instruiri

- nr. participan i
/ instruiri

Ac iunea 1 - Participarea la
instruiri pe linie profesioanal a
func ionarilor publici i a
personalului contractual din
APM Alba

MMGA
ANPM
APM
INA

Permanent
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN pentru problema “Aspecte legislative”
Cod PM - 15
Problema
Insuficien a
con tientizare din
partea
manageriatului
societ ilor
comerciale,
institu iilor etc.
privitoare la
conservarea
mediului natural

Obiectiv
general
Îmbun t irea
calit ii factorilor de
mediu prin
cunoa terea,
aplicarea i
respectarea
reglement rilor
privind protec ia
mediului.

Obiectiv
specific
Respectarea i
implementarea
prevederilor
legisla iei na ionale
ce transpune
Directivele UE din
domeniul protec iei
mediului de c tre
speciali tii de mediu
din toate institu iile,
grup ri implicate (
societ i, prim rii etc)

inta
Managementul
corespunzator al
societ ilor etc.
privind protec ia
factorilor de mediu

Indicator
- nr. instruiri
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Ac iune

Responsabili

Ac iunea 1 - Instruiri periodice a
conduc torilor institu iilor,
responsabililor cu probleme de
protec ia mediului din cadrul
institu iilor, societ ilor
comerciale, ONG-uri etc,
introducerea în planul
managerial al institu iei,
societ ii, a problemelor
specifice legate de protec ia
mediului

ANPM
ARPM
APM
Patronate
Conduc tori de
institu ii
Agen i economici
etc.

Termen
Permanent
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5. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL AC IUNILOR
5.1.ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE

Implementarea PLAM reprezint
punerea în aplicare a ac iunilor cuprinse în
planul de ac iune, în conformitate cu planul de implementare stabilit prin documentul
PLAM.
Condi ii esen iale pentru implementarea PLAM:
• Însu irea i asimilarea prevederilor PLAM de c tre to i factorii de decizie locali i
unirea tuturor for elor capabile s implementeze ac iunile perv zute de acesta.
• Ac iuni pentru sus inerea pe termen mediu i lung a procesului de implementare
PLAM, de evaluare a rezultatelor, de actualizare i de îmbun t ire a acestuia;
• Con tientizarea publicului cu privire la problemele de mediu i crearea cadrului
adecvat i concret pentru implicarea real a publicului în luarea deciziilor;
• Schimbarea, la toate nivelurile, a mentalit ii referitoare la problemele de mediu i
la ac iunile necesare pentru rezolvarea acestora.
Planul de implementare al ac iunilor cuprinde urm toarele elemente:
1. Responsabilii de implementare / monitorizare, a c ror alegere a vizat patru
mari categorii de institu ii/organisme sau organiza ii:
• Administra ia public local – conform legisla iei în vigoare are o serie de atribu ii
cu privire la managementul administrativ al localit ilor, inclusiv din punct de
vedere al protec iei calit ii mediului înconjur tor
• Agen i economici – în urma identific rii unor probleme care vizeaz surse
punctiforme de poluare alocate activit ii unor agen i economici, ac iunile i
responsabilit ile care revin acestora au fost preluate din Programele de
Conformare sau Programele de Etapizare existente sau în absen a acestora prin
alocarea unor ac iuni specifice de reglementare a activit ii
• Institu ii publice deconcentrate – m surile i ac iunile care vizeaz institu iile
publice deconcentrate conduc la cre terea capacit ii de monitorizare, control i
reglementare în domeniul protec iei mediului înconjur tor, precum i m suri care
vizeaz promovarea bunelor practici în domeniul mediului i educa ia ecologic .
• Societatea civil – o serie de m suri cu caracter educativ au ca responsabili
comunitatea local , reprezentat în special prin ONG-uri ca structuri comunitare
capabile s asigure aceast implementare.
2. Termenele de implementare, finalizare a ac iunilor
Termenele de implementare ale ac iunilor au fost corelate cu legisla ia na ional
în vigoare, precum i cu perioadele de tranzi ie rezultate din negocieri la Capitolul 22 –
Mediu i men ionate în Tratatul privind Aderarea României la Uniunea European . Au
fost identificate trei grupe de ac iuni necesare rezolv rii problemelor de mediu:
• Ac iuni pe termen scurt (maxim 1 an) – ac iuni care finalizeaz o activitate
anterioar i au termene scadente în anul 2007
• Ac iuni pe termen mediu (între 1 i 4 ani) – ac iuni care vizeaz atingerea
majorit ii ac iunilor prev zute în Planul de Ac iune, obiectivele strategice pe
termen mediu fiind cel mai bine definite în contextul în care anul 2007 reprezint
anul în care România i-a propus integrarea în Uniunea European
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Ac iuni pe termen lung (între 4 i 10 ani) i reprezint ac iuni care vizeaz în
general problemele complexe i cu impact deosebit asupra mediului înconjur tor,
probleme care din punct de vedere al implement rii legisla iei europene în
domeniu sunt incluse în Directivele Europene care solicit tranzi ie din punct de
vedere al implement rii în România.
3. Sursele poten iale de finan are:
Sursele poten iale de finan are incluse în Planul Local de Ac iune pentru Mediu sunt în
general, de trei tipuri:
• Surse interne – respectiv surse existente în bugetul responsabilului de
implementare
• Surse na ionale – respectiv surse de finan are care sunt incluse în diferite fonduri
guvernamentale na ionale i care sunt alocate pentru tipurile de ac iuni incluse în
PLAM
• Surse externe – respectiv surse de finan are extrabugetare, alocate de c tre
fonduri sau institu ii interna ionale, i care în general vizeaz tipurile de probleme
de mediu identificate în Planul Local de Ac iune.
•

5.2. MATRICILE – PLAN DE IMPLEMENTARE ALE ACTIUNILOR
PENTRU SOLU IONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU PRIORITARE
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea apelor de suprafa - Calitatea apelor uzate menajere i industriale”
Cod PM - 02
Obiectiv
general

Conformarea
infrastructurii jude ene
de tratare a apelor uzate
cu standardele UE
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i din apele uzate
urbane evacuate în
limitele prev zute de
Directiva 91/271/CCE
privind epurarea apelor
uzate urbane ,transpus
în legisla ia româneasc
prin
HG 188/2005-modificat
i compl.prin HG
352/2005-privind modul
de desc rcare în mediul
acvatic a apelor uzate
Legea 112/2006 de
modif. i completare a
Legii Apelor 107/1996

Conformarea
infrastructurii jude ene
de tratare a apelor uzate
cu standardele UE.

Obiectiv
specific

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare în
mediu urban

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare în
mediul rural
Extinderea re elei de
colectare a apei uzate
menajere
i
modernizare/extinderea
sistemelor de epurare
conform cerin elor UE
(90% din popula ia
urbana)

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Proiectare/execu ie sta ii de epurare i extindere/
execu ie re ele de canalizare în mediul
urban:Câmpeni , Abrud i Baia de Arie

-Consilii
locale
Câmpeni, Abrud, Baia
de Arie
-SC Apa CTTA SA
Filiala Apuseni SRL
Câmpeni
-Consiliul Jude ean

APM

Proiectare / execu ie sta ii de epurare i re ele de
canalizare în ora ele:
Teiu i Zlatna

-Consilii locale Teiu ,
Zlatna
-SC Apa CTTA SA
Filiala Alba Iulia SRL
Alba Iulia

APM

Proiectare i execu ie sta ii de epurare în
cartiereler Mice ti, Baraban , Oarda

- Consiliul local
-SC Apa CTTA SA
Filiala Alba Iulia SRL
Alba Iulia
--Consiliul Jude ean
Consilii Locale
Consiliul Jude ean
Operatori de ap

APM

Câmpeni:
-extindere
re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Abrud:
-extindere
re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Baia de Arie :
-realizare re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Teiu :
Execu ie re ele i
sta ie :2015
Zlatna:
- Execu ie re ele i
sta ie :2015
2008

APM

2006

APM

2010-2018

-Consilii locale
-SC Apa CTTA SA
Alba cu Filialele:
Alba Iulia SRL, Aiud
SRL, Ocna Mure
SRL, Blaj SRL, Cugir
SRL
-SC Argos SA Sebe
-Consiliul Jude ean

APM

extindere re ele
Alba Iulia 20062008
Sebe i Aiud :
2006
Blaj i Cugir : 2010
Ocna Mure : 2013

Realizare sta ie de epurare/realizare re ea
canalizare în comuna Ighiu
Proiectare i realizare sta ii de epurare/ execu ie
re ea canalizare în mediul rural
Extindere re ea canalizare, reabilitare, extindere
i modernizare sta ii de epurare în mediul urban
-Municipiul Alba Iulia
-Municipiul Sebe
-Municipiul Aiud
-Municipiul Blaj
-Ora Cugir
-Ora Ocna Mure
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extindere

Surse de
finan are

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

i
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modernizare sta ii
Alba Iulia: 2008
Sebe : 2017
Aiud: 2010
Blaj Cugir i Ocna
Mure : 2013
Conformarea calit ii
apelor uzate industriale
evacuate în emisar de
c tre agen i aconomici
cu Normativele în
vigoare HG 188/2002.modificat prin HG
352/2005-norme privind
cond.de desc rcare a
apelor uzate în mediul
acvatic.
i cu prevederile
Directivei 76/464/CEE si
“Directivele fiice” privind
poluarea cu
subs.periculoase
desc rcate în mediul
acvatic al comunit ii
transpus în legisla ia
din Romania prin HG
118/2005-Program de
reducere a polu rii
mediului acvatic cu
subst.periculoase,
modificat i completat
prin
HG 351/2005-aprob
Programul de eliminare
treptat a evacuarilor,
emisiilor i pierderilor de
subst. prioritar
periculoase
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de

Îmbun t irea calit ii
apelor uzate industriale
evacuate în emisar,
inclusiv din punct de
vedere al con inutului în
substan e prioritare/
prioritar periculoase
conform limitelor de
emisie prev zute în HG
118/2002

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor
provenite din iazurile de

Construirea de sta ii de epurare, reabilitarea
celor existente, realizarea de instala ii de
epurare/ pre- epurare a apelor uzate cu con inut
de substan e prioritare/ prioritar periculoase,
îmbun t irea i eficientizarea procesului de
epurare a apelor uzate industriale evacuate de
la agen i economici
( Conf.Pr.de Conf., Pr.de Etapizare): SC
PEHART TEC SA PETRE TI, SC F-CA DE
ARME CUGIR SA , SC UZINA MECANIC
CUGIR SA etc
Extindere /reabilitare re ea canalizare,
execu ie/extindere/modernizare sta ii de epurare
la ag. economici
Automonitorizarea calit ii apelor uzate evacuate
în emisar sau în re eaua de canalizare de c tre
agen ii economici i întocmirea unui registru cu
rezultatele automonitoringului. (pentru ag.ec ce
intr sub inciden a Directivei 76/464/CEE i
“Directivele fiice”-subst.pr/prioritar per.)

Agen i economici

Înlocuirea celor 2 fire de transport tulbureal la
V. esii
Modernizare sta ie neutralizare ape acide
rezultate de pe haldele de steril i colectate în iaz
V. esii
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APM

SC Pehart Tec:
31.12.2010

Surse proprii
Surse atrase

SC F-ca de Arme
Cugir :Trim.IV 2008
SC UM Cugir SA:
2011

Agen i economici

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

Agen i economici

APM

Termen de
conformare la
Directiva:
31.12.2009

Surse proprii
Surse atrase

SC Cuprumin SA
Abrud

APM

Trim.II 2007

APM

Trim.IV 2006

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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modif. i completare a
Legii Apelor 107/1996 ,
HG 352/2005
Respectarea
prevederilor HG 349 din
21 aprilie 2005 privind
depozitarea de eurilor

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prevazute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare a
Legii Apelor 107/1996 ,
HG 188/2005-modificat
i compl.prin HG
352/2005-privind modul
de desc rcare în mediul
acvatic a apelor uzate
Respectarea
prevederilor HG 349 din
21 aprilie 2005 privind
depozitarea de eurilor
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare a

decantare din industria
mineritului (iazuri active
i în conservare, ape de
min )

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
datorat devers rii
limpedelui din bataluri de
decantare le ie final

ÎImbun t irea calit ii
apelor de suprafa prin
reducerea riscului de
poluare cu materiale
lemnoase

Urm rirea m surilor privind conformarea iazurilor
V. esii i V. tefanca la HG 349/2005-privind
depozitarea de eurilor (m suri de amenajare etc)
Supraveghere lucr ri de închidere, conservare i
ecologizare post închidere la Iaz V.Sart ului
apar in tor Fil.Arie min Baia de Arie i trecut în
monitorizare i supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva
Supraveghere lucr ri de închidere, conservare i
ecologizare post închidere la Iaz V.Seli tei
apar in tor Fil.Ro iamin Ro ia Montan i trecut
în monitorizare i supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva
Supraveghere lucr ri de închidere, conservare i
ecologizare post închidere la Iaz nr.3 Gala i
apar in tor Fil.Zlatmin SA Zlatna i trecut în
monitorizare i supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva
Realizarea de sta ii de neutralizare a apelor de
min i a apelor provenite de pe haldele de steril
Geam na i Cuibaru, unde s-a declan at
fenomenul de lixifiere bacterian .
Urm rirea devers rii controlate a limpedelui din
bataluri func ie de debitul r.Mure de la SC
GHCL UPSOM Ocna Mure
Finalizarea lucr rilor la iazul de decantare
V.Soc oara

conformarea pân în
2011

Surse proprii
Surse atrase

CNCAF MINVEST
Deva

2009

Surse proprii
Surse atrase

CNCAF MINVEST
Deva

Dup emiterea HG
de închidere (fine
2006-în continuare)

Surse proprii
Surse atrase

CNCAF MINVEST
Deva

Dupa 2006 conform
HG ce va ap rea –
privind închidere i
ecologizare

Surse proprii
Surse atrase

CNCAF MINVEST
Deva
SC CUPRUMIN SA
Abrud
SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

Conform Pr.de
Conformare

Surse proprii
Surse atrase

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

Trim.IV 2006

Surse proprii
Surse atrase

Sistarea depozit rii în batalurile 5,6 i de
urgen

SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

31.12.2007

Surse proprii

Realizarea de instala ii de valorificare a
de eurilor lemnoase
Stabilirea unor spa ii pentru depozitare de euri
lemnoase
Colectare organizat a de eurilor de c tre unit i
ec. de profil

Ag.economici

2007

Ag.economici
Cons.Locale
Ag.economici
Cons.Locale

2004-2007

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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APM

2004-2007
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Legii Apelor 107/1996 ,
HG 188/2005-modificat
i compl.prin HG
352/2005-privind modul
de desc rcare în mediul
acvatic a apelor uzate

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor uzate
rezultate de la balastiere
i sta ii de sortare

Decolmatarea i între inerea decantoarelor
existente

Ag.economici

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i în
limitele prev zute de
Legea 112/2006 de
modif. i completare a
Legii Apelor 107/1996 ,
HG 352/2005 ,
HG 351/2005

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii de ape uzate
provenite de la al i agen i
economici

Realizare de instala ii de preepurare, sta ii de
epurare sau modernizarea celor existente

Ag.economici

Permanent (când
este cazul)

Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Gestiunea de eurilor”
Cod PM - 05
Obiectiv
general

Implementarea unui
sistem integrat i
eficient din punct de
vedere ecologic i
economic pentru
gestiunea de eurilor

Obiectiv
specific

Reducerea polu rii
mediului datorat
depozit rii
neconforme a
de eurilor

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Realizarea de sta ii de transfer pentru de euri
în localit ile: Zlatna, Cugir, Teiu , Blaj, Abrud,
Baia de Arie , Albac, Aiud, Câmpeni,
Ocna Mure , Sebe -Alba

Consilii locale
Consiliul Jude ean

APM

Impunerea de restric ii i sanc iuni pentru to i
cei care depoziteaz de euri menajere sau
industriale în locuri neamenajate ;
Închiderea depozitelor de de euri municipale
neconforme

Consilii locale
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.
Consilii locale
Consiliu Jude ean
Operatori depozite de
de euri

APM

Închiderea depozitelor industriale de de euri
conform angajamentelor asumate în Cap. 22
Mediu ( HG 349/2005)

Agen i economici
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.

APM

Monitorizarea post – închidere a depozitelor de
de euri

Operatori de depozite

APM

Valorificarea de eurilor prin reciclare , prin
extinderea sistemului de colectare selectiv a
de eurilor la ag. ec., institu ii, popula ie, etc, în
vederea minimiz rii cantit ilor depozitate
Campanii de con tienizare a polula iei privind
colectarea selectiv a de eurilor prin materiale
informative, alte actiuni.
Realizarea de sta ii de sortare în cadrul sta iilor
de transfer

Agen i economici

APM Alba, ONG-uri
Agen i de salubritate
Consilii locale
Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici
Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

Crearea de puncte de compostare a de eurilor
biodegradabile
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Termen

Surse de
finan are

2007: Abrud, Aiud
2008: Baia de Arie ,
Câmpeni, Blaj,
Cugir, Sebe ,
Zlatna,Teiu ,Albac
2013: Ocna Mure
Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase

APM

2009: Abrud, Baia de
Arie , Câmpeni, Blaj,
Cugir, Sebe , Zlatna,
Teiu , 2013 : Aiud i
Ocna Mure ,
2015 : Alba Iulia
31.12.2007
Bega Upsom
16.07.2009SC Saturn.
SC Apulum,
SC Stratus Mob
Timp de 30 de ani de
la închidere
(HG349/2005)
2013

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

APM

2011

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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Extinderea serviciilor de salubritate în mediul
rural
Desfin area tuturor gropilor de gunoi
neamenajate i reecologizarea zonelor afectate
Asigurarea s n t ii
publice prin crearea unui
sistem de gestionare a
de eurilor periculoase

Respectarea normelor
tehnice privind
separarea, tratarea i
eliminarea de eurilor
rezultate din
activit ile medicale

Realizarea gestion rii în siguran a de eurilor
medicale f r a afecta s n tatea uman sau a
mediului
Închiderea crematoriilor de la unit ile medicale
conform programului negociat cu UE

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici
Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici
S n tate Public Alba
Consiliul Jude ean
Unit i medicale
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.
Autoritatea de
S n tate Public Alba
Consiliul Jude ean
Unit i medicale
APM
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.

APM

2007-2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

16 iulie 2009

Surse proprii
Surse atrase

APM

2007

Surse proprii
Surse atrase

APM

Surse proprii
Surse atrase

Cre terea gradului de
implicare a popula iei,
agen ilor economici în
ac iunile de reciclare a
de eurilor de ambalaje

Reducerea cantit ilor
de de euri depozitate
prin stimularea
colect rii selective a
de eurilor

Extinderea sistemului de colectare selectiv a
de eurilor de ambalaje pe tipuri de materiale
( hârtie, plastic, sticl ,metal etc.)

Consiliul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

APM

2006- Centrul de
s n tate Baia de
Arie , Spitalul
Ora enesc Abrud,
Spitalul i Sanatoriul
TBC Câimpeni,
Spitalul ora enesc
Cugir, Ocna Mure ,
Sanatoriul TBC Aiud,
2007-Spit. Mun. Blaj,
Aiud 2008-Spitalul
Jude ean Alba
(2006-2008)
2013

Reducerea impactului
asupra mediului datorat
polu rii cu DEEE i cu
VSU

Reutilizarea/reciclarea
i valorificarea DEEE
i VSU

Amenajarea corespunz toare i crearea
condi iilor de operare pt. punctele de colectare
de DEEE

Agen i economici
Consiliile Locale

APM

2006-2008

Surse proprii
Surse atrase

Agen i economici

APM

Permanent

Implementarea
cerin elor legislatve
privind de eurile de
pesticide

Gestiunea
corespunz toare i
eliminarea controlat
a de eurilor de
pesticide

Reutilizarea i valorificarea a cel pu in 95 % din
masa vehiculelor scoase din uz
Monitorizarea modului în care se realizeaz
eliminarea final controlat a de eurilor de
produse fitosanitare expirate

Agen i economici
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.
APM

APM

Permanet

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

Implementarea
cerin elor legislative
privind uleiurile uzate,

Gestiunea
corespunz toare i
eliminarea controlat a

Sprijinirea ini iativelor locale privind
colectarea/tratarea/ valorificarea/eliminarea
de eurilor

Agen i economici
APM

APM

Permanet
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Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase
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controlul produselor ce
con in PCB, anvelope,
etc.
Cre terea gradului de
recuperare a
substan elor utile din
apele uzate i
neutralizarea n molurilor
rezultate din activit ile
de acoperiri metalice

uleiurilor uzate i a
compu ilor ce con in PCB,
anvelope, etc.
Reducerea polu rii
factorilor de mediu
datorat activit ilor de
acoperiri metalice

Monitorizarea implement rii Planului na ional
de eliminare a echipamentelor i materialelor
ce con in PCB/PCT
Sprijinirea initia ivelor i activit ilor de
valorificare a poten ialului util din apele uzate i
de neutralizare a n molurilor galvananice din
sec iile de acoperiri metalice
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APM
Comisariatul Jude ean
Alba al G.N.M.
Agen i economici
APM

APM

Permanent

Surse proprii

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale ”
Cod PM - 08
Obiectiv
general

Asigurarea protec iei
popula iei i a bunurilor
în cazul producerii de
diferite dezastre prin
respectarea legisla iei
specifice.

Respectarea
prevederilor din actele
normative specifice în
vigoare cu privire la
gestionarea situa iilor de
urgen , ex: Ordinul min.
administra iei i
internelor nr.1184/2006norme privind org. i
asig. activ.de evacuare
în sit.de urgen ”
Respectarea
prevederilor HG 349/
2005-privind depozitarea
de eurilor în condi ii de
protec ie a mediului i a
s n tatii popula iei.

Obiectiv
specific

Reducerea riscului de
producere a
fenomenelor
periculoase:
- inunda ii
- degrad ri de maluri
- eroziuni
- alunecari de teren
- etc.

Asigurarea protec iei
popula iei i mediului
natural i construit, a
bunurilor împotriva
tuturor fenomenelor
naturale i antropice ce
pot duce la dezastre

Eliminarea riscului
producerii de catastrofe
ecologice

Ac iune
Execu ie lucr ri de refacere, ap rare, amenajare
împotriva inunda iilor pe cursurile de ap .
Punere în siguran a barajului Mihoie ti pentru
ap rarea împotriva inunda iilor.
Execu ia lucr rilor de amenajare, regularizare i
consolidare maluri degradate pe cursuri de ap
i toren i.
Execu ia de lucr ri de ameliorare pe terenuri
agricole supuse eroziunii
Execu ia lucr rilor de ameliorare prin împ duriri
i realizare sisteme de colectare ape pluviale în
perimetrele terenurilor degradate prin alunec ri
active. din jude ul Alba
Elaborarea planurilor specifice de interven ie în
situa ii de producere fenomene periculoase
(prevenire, ap rare, interven ie, evacuare etc)

Realizarea lucr rilor necesare asigur rii
stabilit ii haldelor active de steril Geam na,
Cuibaru apar in toare SC Cuprumin SA Abrud
în vederea inerii sub control a procesului de
le iere bacterian (Pr.de Conf.)
Reactualizarea „Autoriza iilor de func ionare în
condi ii de siguran ” pentru iazurile de
decantare Valea esei (activ) i tefanca 2 (de
avarie) în conformitate cu prevederile OUG nr.
244/ 2000- - privind func ionarea în condi ii de
sigurant a barajelor aprobat prin Legea nr.46/
2001 (Pr.de Conf.)
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Responsabil de
implementare

AN Apele Române-DA
Mure Tg.Mure
SGA Alba
Consilii locale
Consiliul jude ean

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

APM

2006-2008

Surse proprii
Surse atrase

APM

2006-2009

APM

2006-2009

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

APM

2006-2020

APM

2006-2020

APM

Conform
normativelor în
vigoare

Surse proprii
Surse atrase

SC Cuprumin SA
Abrud

APM

Trim.I 2007

Surse proprii
Surse atrase

SC Cuprumin SA
Abrud

APM

29.11.2007

Surse proprii
Surse atrase

Consilii locale
DADR
Consilii locale
DADR Alba
SNIF Alba
Direc ia Silvic Alba
Agen i economici
Institu ii
ISU- Alba

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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Respectarea
prevederilor HG 349/
2005-privind depozitarea
de eurilor în condi ii de
protec ie a mediului i a
s n t ii popula iei.
Asigurarea st rii de
siguran a a ez rii
umane din perimetrele
excava iilor subterane
de sare.

Eliminarea riscului
producerii de catastrofe
ecologice

Respectarea legisla iei
specifice HG 1492/2004privind principii de
organizare i atribu iile
serviciului de urgen .OUG 60/ 1997asigurarea ap r rii
împotriva inc
L 212/1997
HG 448/ 2002
Respectarea
prevederilor Directivei
96/82/CEE-SEVESO IIprivind controlul asupra
pericolelor de accidente
majore în care sunt
implicate subs.
periculoase-transpus
prin HG 95/ 2003.
Respectarea
prevederilor Ordinelor
142/2004; 251/2005;
1299/2005

Asigurarea st rii de
siguran a a ez rilor
umane din zona sta iilor
de distribu ie carburan i
i depozite aplasate în
zone reziden iale.

Cuno terea evolu iei în
timp a deforma iilor
suprafe ei din perimetrul
de influen a
excava iilor subterane.

Controlul activit ilor
care prezint pericole de
accidente majore în
care sunt implicate
substan e periculoase.

Realizare de m sur tori periodice ale nivelului
hidrostatic i m sur tori topo pentru urm rirea
deplas rii pe orizontal i vertical a batalurilor
active 5, 6 i de urgen apar in toare SC GHCL
UPSOM Ocna Mure
- Execu ia lucr rilor de ecologizare postînchidere
pentru haldele i iazurile de decantare
apar in toare Filialelor Zlatmin, Arie min i
Ro iamin i batalurile 4, 5 apar in toare GHCL
UPSOM Ocna Mure (conform Pr.de Conf.)

SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

CNCAF Minvest Deva

APM

Conform Pr.de Conf.

Surse proprii
Surse atrase

Urm rirea prin m sur tori topografice a
deforma iilor suprafe ei din perimetrul de
influen a excava iilor subterane (Pr.de Conf.)
Realizarea lucr rilor de drenaj în perimetrul
masivului de sare conform Studiului
hidrogeologic (Pr.de Conf.)
Reactualizarea “Planurilor de interve ie îin caz
de incendiu” i vizarea lor de c tre I.S.U. Alba

SNS-SA Bucure tiSucursala Salina Ocna
Mure
SNS-SA Bucure tiSucursala Salina Ocna
Mure
Ag.ec. ce de in
depozite i sta ii
distribu ie carburan i

APM

Permanent
(5000 EURO/an)

Surse proprii
Surse atrase

APM

2003-2008

Surse proprii
Surse atrase

APM

Anual

Surse proprii

Revizuirea documentelor elaborate de agen ii
economici –ORM i ORm SEVESO II (Notificare
i Raport de securitate)

Agen i economici

APM

Surse proprii

Ac iuni de simulare a unui accident la unit i
SEVESO II-ORM conform Planului intern
Refacerea inventarului privind activit ile ce intr
sub inciden a Directivei SEVESO II.
Informarea publicului i a institu iilor implicate
referitor la situa ii de posibile accidente (când
este cazul).

Agen i economici
ISU
Agen i economici
APM
Agen i economici
APM

APM

Raport de
securitate-la 5 ani de
la elaborare
Notificare- ori de
câte ori este necesar
Anual

Surse proprii

APM

Anual

Surse proprii

APM

Permanent

Surse proprii
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SC GHCL UPSOM
Ocna Mure
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Calitatea i cantitatea apei potabile”
Cod PM - 01
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune

Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/ 2004privind calitatea apei
potabile ce
transpune Directiva
98/83/EC i
80/923/EEC-privind
calitatea apei
destinat
consumului uman

Îmbun t irea st rii
tehnice a infrastructurii
locale i a calit ii
serviciilor de alimentare
cu ap i canalizare în
ora ele mici i mijlocii
(proiect SAMTID –
Program PHARE RO0105.01)

Respectarea
prevederilor HGR
577/1997 si HGR
687 privind
ProgramulAlimentare cu ap la
sate”

Realizarea de sisteme
de alimentare cu ap
potabil în mediul rural

Realizarea lucr rilor de alimentare cu ap : re ele
de aduc iune, distribu ie, racordare, rezervoare ,
sta ii de tratare pentru localita ile din mediul rural

Respectarea
prevederilor din Legea
458/2002 modificat prin
Legea 311/ 2004- privind
calitatea apei potabile
Respectarea
prevederilor Directivei
91/676/ CEE-privind
protec ia apelor
(suprafa i subterane)
împotriva polu rii cu
nitra i din surse agricole
transpus în legisla ia
româneasc prin HG
964/ 2000

Realizarea
supravegherii calit ii
apei potabile din fântâni

Monitorizarea calit ii apei din re eaua de
distribu ie, rezervoare i din fântâni

Derularea lucr rilor la investi ia : Dezvoltarea
aliment rii cu ap potabil a localit ilor aferente
sistemului zonal a jude ului- sursa râul Sebe .

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

APM

dec.2007

Surse proprii
Surse atrase

Continuarea lucr rilor la investi ia : Reabilitare
alimentare cu ap potabil – sursa Mihoie tiCâmpeni

APM

dec.2008

Surse proprii
Surse atrase

Asigurarea încadr rii calit ii apei potabile în
parametrii (conform Directivei de ap potabil

APM

Pâna la 31.12.2010
(AQUIS)

Surse proprii
Surse atrase

Consilii locale
Consiliul jude ean

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

SC APA CTTA Alba cu
filialele ei,
Argos Sebe
ASP Alba

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase
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Consiliul Jude ean
SC APA CTTA Alba
ASP Alba
Consilii Locale
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Respectarea
prevederilor din Legea
458/2002 modificat prin
Legea 311/ 2004- privind
calitatea apei potabile
Respectarea
prevederilor HG
101/2002-Norme
speciale privind
caracterul i m rimea
zonelor de protec ie
sanitar .
Asigurarea permanent
a calit ii surselor de ap
subteran i de
suprafa în vederea
utiliz rii ei în scop potabil

Intocmirea de c tre
produc torii i furnizorii
de ap potabil a
programelor de
conformare prevazute în
Legea privind calitatea
apei potabile
Identificarea zonelor de
protec ie din preajma
capt rilor i prizelor de
ap

Acreditarea laboratoarelor uzinale
Perfec ionarea personalului ce deserve te
sta iile de tratare i laboratoare
Derularea de campanii de informare referitoare
la bunele practici privind managementul surselor
de ap potabil din jude
Instituirea perimetrelor de protec ie în zona
capt rilor i a prizelor de ap
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SC APA CTTA Alba
Argos Sebe
ASP Alba

Consilii locale
Agen i economiciproprietari ai capt rilor
(prizelor) de ap .

APM

2007

APM

Permanent

APM

Permanent

APM

2007

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea solului i a apelor subterane”
Cod PM - 03
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Reducerea polu rii
istorice a solului
datorate activit ii celor
dou societ i în prezent
închise.

Ecologizarea zonelor
afectate în vederea
reducerii polu rii solului
din zona Zlatna

Protec ia calit ii apelor
subterane i a solului
din zonele depozitelor de
de euri lichide i halde

Urm rirea gradului de
contaminare a apei
subterane i a solului în
zona iazurilor i haldelor
de steril

Protec ia calit ii apelor
subterane i a solului
din zonele depozitelor de
de euri menajere

Urm rirea gradului de
contaminare a apei
subterane i a solului în
zona depozitelor de
de euri menajere

Protec ia calit ii solului,
subsolului i a apelor
subt. în zonele adiacente
masivului de sare
Respectarea
prevederilor Directivei
91/676/ CEE-privind
protec ia apelor
(suprafa i subterane)
împotriva polu rii cu
nitra i din surse agricole
transpus în legisla ia
româneasc prin HG
964/ 2000

Urm rirea relizarii
lucr rilor din studiul
hidrogeologic în perim.
masivului de sare
Prevenirea polu rii
apelor subterane
produs (indus ) de
nitra i din surse agricole
prin ra ionalizarea i
optimizarea utiliz rii
îngr mintelor chimice
i organice.

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

Consiliul local Zlatna

APM

2006-2009

Surse proprii
Surse atrase

Agen i economici SC
Cuprumin SA Abrud
CNCAF Minvest Deva
SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

APM

Surse proprii
Surse atrase

Controlul calit ii apelor subterane prin foraje
(conf.HG 349/2005-privind depozitarea
de eurilor ANEXA 4) practicate în zona
depozitelor de de euri municipale

Consilii locale
Consiliul Jude ean

APM

Câmp de sonde Salina O.M.-Realizarea de
lucr ri privind men inerea în func iune a
pompelor de la sonda 104 i APUS

SNS-SA Bucure tiSucursala Salina Ocna
Mure

APM

Inainte de închidere
–permanent i la
fiecare 6 luni
postinchidere f-c ie
de nivelul apei
freatice (Conform
HG 349/2005 –
ANEXA 4)
Înainte de închidere
–permanent i la
fiecare 6 luni
postînchidere f-c ie
de nivelul apei
freatice (Conform
HG 349/2005 –
ANEXA 4)
2004-2008

Realizarea monitoriz rii concentra iei de azota i
în ape subterane din zona vulnerabil Sântimbru
( Sântimbru declarat ZV conf. Ordinului comun
MMGA nr. 241/2005 i MAPDR nr. 196/2005)

AN Apele Romane-DA
Mure
SGA Alba

APM

Surse proprii
Surse atrase

Realizarea/ modernizarea spa iilor de stocare a
dejec iilor animaliere

Ferme zootehnice

APM

MonitorizarePermanent începand
din 2006
Implementare
m suri Directiva
2007-2011
Permanent,
începând din 2007

Realizarea obiectivelor de investi ii referitoare la
zona Zlatna cuprinse în “Proiectul nr.2-Program
pilot pentru reabilitarea zonelor fierbin i Zlatna i
Cop a Mic din cadrul Memorandumului aprobat
în edin a Guvernului României pentru
finan area investi iilor prioritare de mediu i
gospod rire a apelor. (HG 571/ 2006)
Controlul calit ii apelor subterane prin foraje de
control (conf.HG 349/2005-privind depozitarea
de eurilor ( ANEXA 4) practicate în zona
iazurilor active, închise i în conservare precum
i a haldelor de steril
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Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase

Surse proprii
Surse atrase
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Respectarea Ordinului
comun MAA nr.45/1991,
MT nr.1786/TB/1991,
M.Mediu,lui nr.68/1992 si
Asocia iei Cresc torilor
de Albine nr.127/1991privind tratamentele
fitosanitare cu pesticide
Protec ia calit ii solului
i apei subterane din
perimetrele rezervoarelor
de stocare/ sta iilor de
distribu ie carburan i prin
m suri specifice
cuprinse în normativele
de proiectare i
exploatare.

Utilizarea cu prec dere
a pesticidelor din clasele
de toxicitate III i IV în
doza optim i în
perioade optime .

Realizarea eviden ei privind cantit ile de
pesticide utilizate / ha
Ac iuni de informare asupra tratamentelor
fitosanitare efectuate/necesare de efectuat

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba
DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

APM

Permanent

Surse proprii

APM

Permanent

Surse proprii

Prevenirea polu rii
solului i a apei
subterane în perimetrele
depozitelor de carburan i
prin m suri de
conformare la
normativele de
proiectare i exploatare.

Construirea de cuve betonate la rezervoarele de
carburan i (Pr.de Conf.)

Agen i economici

APM

Conform
Programelor de
Conformare

Surse proprii
Surse atrase

Monitorizarea periodic a calit ii solului i apei
subterane în perimetrele depozitelor/ sta iilor de
carburan i.

Agen i economici

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea atmosferei”
Cod PM - 04
Obiectiv
general

Respectarea
prevederilor Directivei
96/61/CE (IPPC) privind
prevenirea, reducerea i
controlul integrat al
polu rii. Ordin
Min.Mediului 462/12993limite ale emisiilor în
atmosfer
Directiva 96/62/CEE a
Consiliului privind
evaluarea i
managementul calit ii
aerului înconjur tor
Respectarea
prevederilor Directivei
nr. 1999/13/CE privind
limitarea emisiilor de
compu i organici volatili
provenind din utilizarea
solven ilor organici în
anumite activit i i
instala ii.
Ordin Min.Mediului
462/1993-limite ale
emisiilor de poluan i în
atmosfer de la surse
fixe.
Respectarea
prevederilor Directivei
94/63/UE privind
controlul emisiilor de
compu i organici volatili(
COV) rezulta i din
depozitarea carburan ilor
i distribu ia acestora de
la terminale la sta iile de

Obiectiv
specific

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

Realizarea de instala ii de epurare a gazelor
reziduale provenite din instala ii sau înlocuirea
celor existente.

Agen i economici IPPC
i al i agen i economici

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Controlul concentra iilor de poluan i emi i i la
imisie în atmosfer (specifici fiec rei instala ii)
din instala ii IPPC i alte instala ii

Agen i economici

APM

Permanent

Surse proprii

Îmbun t irea calit ii
aerului la emisii din
punct de vedere al
con inutului de COV
emisi în atmosfer de
c tre agen ii economici
ce folosesc compu i cu
solven i

Realizarea de instala ii de re inere a COV emi i
din activit ile agen ilor economici sau înlocuirea
celor existente.

Agen i economici ce
intr sub directiva
COV din solven i i al i
agen i economici
Agen i economici

APM

Pân la conformarea
la Directiva COV din
solven i

Surse proprii
Surse atrase

APM

Anual

Surse proprii
Surse atrase

Îmbun t irea calit ii
aerului prin limitarea
emisiilor de COV
rezulta i din depozitarea,
înc rcarea, desc rcarea
i distribu ia benzinei la
terminale i la sta iile de
benzin .

Realizarea activit ilor necesare pentru
respectarea cerin elor tehnice impuse prin HG
893/2005 pentru limitarea emisiilor totale de
COV pentru instal tiile de depozitare a benzinei
la terminale i la încarcarea i descarcarea
containerelor mobile
Respectarea cerin elor HG 893/2005 pentru
containerele mobile dup descarcarea benzinei

Agen i economici

APM

2007-2008

Surse proprii
Surse atrase

Agen i economici

APM

31.12.2006 pentru
cisternele vechi
De la data intr rii în

Surse proprii

Imbun t irea calit ii
aerului prin prevenirea,
reducerea i controlul
polu rii ca urmare a
activit ii agen ilor
economici.

Controlul emisiilor de COV ; realizarea bilan ului
de solven i i a planului de gestionare a
solventilor organici cu con inut de COV în
conformitate cu actele de reglementare ale
activit ii societ ilor.
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distribu ie carburan i.

Protec ia mediului i a
s n t ii umane
împotriva polu rii
generate de traficul
rutier

Îmbun t irea calit ii
aerului prin reducerea i
controlul polu rii
generate de traficul
rutier

Respectarea
prevederilor Directivei
96/61/CE (IPPC) privind
prevenirea, reducerea i
controlul integrat al
polu rii. Ordin
Min.Mediului 462/12993limite ale emisiilor în
atmosfer
Protec ia calit ii aerului
din zonele depozitelor
de de euri menajere

Îmbun t irea calit ii
aerului prin reducerea i
controlul polu rii
generate de emisiile
provenite din agricultura,
zootehnie, cre terea
p s rilor

Transpunerea i
implementarea
prevederilor Directivei
2003/87/CE privind
infiin area unei scheme
de comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser
(Directiva EU ETS) i a
directivei 2004/101/CE

Îmbun t irea calit ii
aerului în zona
depozitelor de de euri
urbane prin conformarea
depozitelor i monit.
indicatorilor de calitate
specifici (amoniac,
mirosuri)
Promovarea unui
mecanism de reducere a
emisiilor GES ( CO2)
în a a fel încat
îndeplinirea
angajamentelor asumate
de UE sub Protocolul de
la Kyoto s fie mai pu in
costisitoare.

Respectarea cerin elor tehnice impuse prin HG
893/2005 la umplerea rezervoarelor din sta iile
de benzin .

Agen i economici

APM

Monitorizarea poluan ilor emi idin trafic în
condi ii de trafic intens, în municipii i ora e din
jude .
Elaborarea studiilor de fezabilitate i accesarea
de fonduri necesare construirii de variante
ocolitoare pentru dirijarea traficului de tranzit în
afara municipiilor i ora elor din jude
Dotarea fermelor cu instala ii de re inere a
noxelor emise în atmosfer (amoniac)

APM

APM

vigoare a HG
893/2005 pt.
cisternele noi
De la data intr rii în
vigoare a HG
893/2005 pt. sta iile
de benzin noi
Pentru cele cu
perioada de tranzi ie
: 2007-2008
Permanent

Consiliul Jude ean
AND

Consiliul Jude ean

2007 - 2013

Surse proprii

Agen i economici
cresc tori de animale,
p s ri

Agen i economici

2007

Surse proprii
Surse atrase

Controlul calit ii aerului la imisii în zona
depozitelor de de euri urbane (menajere) prin
determin ri de poluan i specifici

Consilii locale
Administratori ai
depozitelor

APM

Conform HG
349/2005 –ANEXA
4-lunar )

Surse proprii
Surse atrase

Inventarierea surselor de emisie de gaze cu
efect de ser ( CO2)
Întocmirea Planului de monitorizare i alocare a
emisiilor de CO2
Depunerea solicit rilor pentru ob inerea
autoriza iei privind emisiile de gaze cu efect de
ser
Creearea cadrului legislativ : Metodologia i
Principiile aloc rii Planului Na ional de Alocare

APM
Agen i economici
Agen i economici

APM

30.06.2006

APM

31.10.2006

Buget
Surse proprii
Surse proprii

Agen i economici

APM

31.08.2006

Surse proprii

MMGA

MMGA

2006 - 2007

Buget
Surse proprii
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Surse proprii

Surse proprii
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Urbanizarea mediului ”
Cod PM - 11
Obiectiv
general

Imbun t irea condi iilor
de viat a popula iei
prin reducerea
concentra iilor de noxe
din atmosfer , urmare a
amenaj rii de noi spa ii
verzi i buna
administrare a celor
existente.
Îmbun t irea condi iilor
de via a a popula iei din
mediul urban prin
reducerea expunerii la
zgomot i vibra ii

Obiectiv
specific

Ini ierea de programe
concrete privind
administrarea spa iilor
verzi i dezvoltarea lor
în perspectiv

Reducerea nivelului de
zgomot i al vibra iilor în
limitele legisla iei în
vigoare

Îmbun t irea condi iilor
de via a popula iei
prin antifonarea spa iilor
comerciale amplasate la
parterul blocurilor de
locuin e.

Reducerea nivelului de
zgomot prin antifonarea
spa iilor comerciale

Identificarea i creearea
spa iilor de parcare
adecvate .

Imbun t irea calit ii
vie ii i a nivelui de trai
în mediul urban

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

- Amenajarea de noi suprafe e de spa ii verzi

Consilii locale
Consiliul Jude ean

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

– Educa ia popula iei în spiritul protej rii spa iilor
verzi

Unit i de înva amânt
APM Alba

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

- Realizare variante ocolitoare pt. traficul rutier
de tranzit în localit iile Sebe , Blaj, Aiud, Teiu

Administra ia

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Drumuri Na ionale

- Realizarea antifon rii corespunz toare a
spa iilor comerciale i de produc ie

Consilile locale
Consiliul Jude ean
Agen i economici

- Monitorizare nivel de zgomot la agen ii
economici

Agen i economici
APM Alba

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

- Efectuarea de studii privind realizarea de noi
locuri de parcare
- Amenajarea i extinderea locurilor de parcare
existente

Consilii locale
Agen i economici

APM

2010

APM

2010

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Degradarea mediului natural i construit, monumente de art , istorice i situri arheologice”
Cod PM - 09
Obiectiv
general

Implementarea m surilor
speciale de protec ie a
speciilor i habitatelor
naturale de interes
comunitar conform
prevederilor Directivei
92/43/EEC i a Directivei
nr. 79/409/EEC
Respectarea
prevederilor Legii
422/2001 –protejarea
monumentelor istorice;
Legea 564/2001-m suri
de protec ie a
monumentelor istorice
ce fac parte din Lista
Patrimoniului Mondial
etc.

Obiectiv
specific

Impelementarea
managementului specific
ariilor naturale protejate

Restaurarea vestigiilor
istorice apar in toare
patrimoniului cultural
na ional

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supravegherea st rii de conservare a
popula iilor i habitatelor din posibile situri
Natura 2000 i din rezerva iile naturale de
interes na ional.
Respectarea prevederilor din Planurile de
management privind rezerva iile naturale de
c tre custozi

Administratorii i
custozii ariilor naturale
protejate

Lucr ri de restaurare a monumentelor istorice ,
deschidere lucr ri de cercetare a siturilor
arheologice
Lucr ri de cercetare monumente istorice –
Biserici rom ne ti din zid sec.XIV- XIX

CJ
CL
Direc ia Jud.
Ptr.Cultur , Culte i
Patrimoniu Cultural
Na ional Alba
Muzeul Unirii Alba
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Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

APM

Permanent

Surse proprii

APM

2006-2017 (T rt ria)

Surse proprii
Surse atrase

APM

2005-2009

Surse proprii
Surse atrase

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Activit i agricole i dezvoltare rural ”
Cod PM - 07
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Protec ia calit ii solului
agricol i a apelor
subterane din punct de
vedere al polu rii cu
nitra i i pesticide în
conformitate cu Directiva
91/676/CEE

Prevenirea polu rii
solului agricol i a
contamin rii culturilor
vegetale cu nitra i i
pesticide.

Respectarea
prevederilor directivei
18/2001/CE CCE –
privind introducerea
deliberat în mediu i pe
pia a organismelor
modificate genetic
transpus prin Legea
nr.214/2002
ptr.aprobarea OUG
49/2000
Dezvoltarea durabil a
economiei
rurale;
revigorarea satelor

Asigurarea st rii de
s n tate uman i a
mediului raportat la
introducerea deliberat
în mediu i pe pia a
organismelor modificate
genetic

Creearea i
implementarea de
programe în scopul
dezvolt rii durabile a
economiei rurale

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

Realizarea monitorizarii concentratiei de azotati
si pesticide din sol din zonele vulnerabile

OSPA

APM

MonitorizarePermanent incepand
din 2006

Surse proprii
Surse atrase

Realizarea/ modernizarea spa iilor de stocare a
dejec iilor animaliere
Ac iuni de informare asupra tratamentelor
fitosanitare efectuate/ necesare de efectuat
Inventarierea loca iilor i a suprafe elor cultivate
cu plante superioare modificate genetic

Ferme zootehnice

APM

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba
DADR

APM

Permanent începând
din 2007
Permanent

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii

APM

Anual

Surse proprii

Specializarea i perfec ionarea personalului
responsabil cu autorizarea, inspec ia i controlul
acestor activit i
Controlul conformit ii autoriza iilor emise de
MMGA privind introducerea în mediu i pe pia
a OMG

MMGA

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

APM
CJ al GNM

APM

Permanent

Surse proprii

Creerea unor parteneriate între responsabili ai
autorit ilor locale i cei de la nivel regional in
scopul acceler rii ritmului dezvolt rii activit ilor
economice din mediul rural

CJ Alba
DADR

APM

2006-2010

Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Asigurarea st rii de s n tate ”
Cod PM - 12
Obiectiv
general

Evitarea îmboln virii
popula iei datorit
polu rii mediului

Obiectiv
specific

Crearea de programe
de informare a
popula iei cu referire la
efectele polu rii
mediului asupra
s n t ii

Ac iune
Monitorizarea calit ii : apa potabil ( din re ele
de distribu ie, din izvoare, fântâni i acumul ri),
apa de îmb iere, sol contaminat, aer din zone
protejate, zgomot
Informarea popula iei despre zonele contaminate
prin mijloace de mediatizare
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Responsabil de
implementare

Autoritatea
de
S n tate Public Alba
DADR
OSPA
SGA
APM
Autoritatea
de
S n tate Public Alba
APM Alba

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

APM

Permanent

Surse proprii
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Transporturi”
Cod PM - 06
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune

Conformarea
infrastructurii de rulare
pe osele cu
standardele UE

Reabilitarea re elei de
drumuri na ionale,
jude ene i comunale

- Lucr ri de reabilitare a sistemului rutier pe
drumuri jude ene i comunale

Îmbun t irea condi iilor
de via a popula iei
prin reducerea
concentra iilor de noxe
din atmosfer ,
reducerea zgomotului i
vibra iilor

Reducerea nivelului
noxelor, de zgomot i al
vibra iilor în limitele
legisla iei în vigoare

- Elaborarea studiilor de fezabilitate i accesarea
de fonduri necesare construirii de variante
ocolitoare pentru dirijarea traficului de tranzit în
afara municipiilor i ora elor din jude

Identificarea i creearea
spa iilor de parcare
adecvate.

- Realizare variante ocolitoare pt. traficul rutier
de tranzit în localit ile Sebe , Blaj, Aiud, Teiu

Imbun t irea calit ii
vie ii i a nivelului de trai
în mediul urban

- Monitorizare lunar a poluan ilor emi i în
condi ii de trafic intens, în municipii i ora e din
jude .
- Elaborarea de studii privind realizarea de noi
locuri de parcare
- Amenajarea i extinderea locurilor de parcare
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Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

SC Drumuri i Poduri
Locale SA
Admin.Na ional a
Drumurilor
Consiliul Jude ean
Consilii Locale
Admin.Na ional a
Drumurilor
Consilii locale
Consiliul Jude ean

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2008

Surse proprii
Surse atrase

Admin.National a
Drumurilor
Consilii locale
Consiliul Jude ean
APM

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

APM

2010

APM

2010

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

Consilii locale
Agen i economici

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Educa ie ecologic ”
Cod PM - 13
Obiectiv
general

Cre terea nivelului de
implicare comunitar în
rezolvarea problemelor
de mediu prin
promovarea legisla iei
de mediu

Realizarea unor ac iuni
comune care s aib ca
rezultat cre terea
nivelului de educa ie
ecologic

Obiectiv
specific

Informarea publicului
privind legisla ia în
domeniul protec iei
mediului

Implicarea tuturor
factorilor interesa i în
educarea popula iei cu
privire la protec ia
mediului înconjur tor

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

Organizarea de instruiri, campanii de
con tientizare cu privire la legisla ia de mediu i
probleme specifice de mediu.

APM
ONG-uri
Reprezentan ii
comunit ii

APM

2009

Surse proprii
Surse atrase

Ini ierea i derularea de proiecte comune de
con tientizare a publicului în ceea ce prive te
legisla ia de mediu, probleme specifice de
mediu, etc

APM
ONG-uri
Autorit i locale

APM

2009

Surse proprii
Surse atrase

Campanii de informare a comunit iilor cu privire
la starea calit ii mediului i probleme specifice
Realizarea i diseminarea de materiale
educative i informa ionale

APM
ONG-uri
APM
Autorit i locale
ONG-uri
Institu ii de înv mânt
APM
Autorit i locale
ONG-uri
Institu ii de înv mânt
Inspectoratul colar
Jude ean
Institu ii de înv mânt

APM

2009

APM

2009

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

APM

2009

Surse proprii
Surse atrase

APM

Permanent

Surse proprii
Surse atrase

Organizarea de ac iuni comune de protec ie a
mediului i de ecologizare a unor zone afectate
Organizarea de ac iuni cu specific ecologic în
cadrul taberelor colare

128

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Turism i agrement”
Cod PM - 10
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Eliminarea impactului
asupra mediului datorat
lipsei amenaj rilor din
zonele de agrement.

Dotarea zonelor de
agrement frecventate de
turi ti cu mobilier
specific

Protejarea unor zone
peisagistice de interes
turistic prin promovarea
turismului ecologic

Asigurarea unor accese
facile i directe spre
unele obiective turistice

Identificarea i cartarea
zonelor propice
desf ur rii unui turism
organizat i ecologic

Implicarea institu iilor
interesate în demararea
de proiecte i programe
destinate dezvolt rii
turismului

Intocmirea i
implementarea unor
planuri i strategii de
dezvoltare a turismului

Stabilirea unor zone de
petrecere a timpului liber
i delimitarea clar a
zonelor construibile în
apropierea ariilor
protejate

Organizarea zonelor de
agrement des
frecventate Organizarea
i gestiunea judicioas a
fluxurilor turistice

Ac iune
Amenajarea propriu zis :
-procurarea i instalarea recipien ilor de
colectare a de eurilor;
-realizarea/instalarea de grupuri sociale;
-controlul calit ii surselor de ap existente în
zon
Stabilirea traseelor turistice , realizarea
marcajelor;

Cartarea zonelor intens afectate de turismul
neorganizat i neecologic
Completarea studiilor, strategiilor , planurilor cu
situa ia zonelor afectate de turismul neorganizat
i neecologic;
Promovarea de materiale informative privind
traseele i obiectivele de vizitat din zonele
propice desf ur rii turismului.
Demararea de proiecte de dezvoltare a
turismului în zonele cu poten ial turistic
Elaborarea unor strategii de dezvoltare a
turismului la nivel de jude , zone cu poten ial
turistic, etc
Amenajarea de zone de agrement destinate
turismului de weekend
Completarea studiilor, strategiilor, planurilor cu
propuneri pt. amenajarea unor noi zone de
agrement.
Interzicerea construc iilor care pot degrada
peisagistic i ecologic zonele turistice din jude .
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Responsabil de
implementare

Consilii
Locale
Societ i comerciale
interesate,
ROMSILVA - Direc ia
Silvic Alba
Consiliul Jude ean
ONG-uri
Inspectoratul
colar,
ROMSILVA
- Direc ia
Silvic Alba
Consiliul Jude ean
ONG-uri
Inspectoratul
colar,
ROMSILVADirec ia
Silvic Alba
Consiliul Jude ean
Consilii Locale
ROMSILVA- Direc ia
Silvic Alba
Agen i economici
Consiliul Jude ean
Consilii
Locale
Consiliul Jude ean
Consilii Locale
Agen i interesa i
ROMSILVA- Direc ia
Silvic Alba
Consiliul Jude ean
Consilii Locale
DSV

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase
Surse proprii
Surse atrase

APM

2013

Surse proprii
Surse atrase
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Înt rirea capacit ii APM”
Cod PM - 14
Obiectiv
general

Înt rirea capacit ii APM
privind calitatea
serviciilor oferite
publicului.
Cre terea nivelului de
preg tire profesional a
personalului APM i
utilizarea eficient a
resurselor umane.

Obiectiv
specific

Ob inerea acredit rii
laboratorului de încercari
în conformitate cu ISO
17025. Certificarea APM
Alba conform ISO 9001
Instruirea pesonalului pe
linie profesional i al
func ionarilor publici

Ac iune

Responsabil de
implementare

Supraveghere
Cooperare

Termen

Surse de
finan are

Ob inerea acredit rii laboratorului pentru
indicatorii selecta i conform ISO 17025
Certificarea APM Alba conform ISO 9001

ANPM
APM
ANPM
APM

APM

2007

Surse proprii

APM

2007

Surse proprii

Participarea la instruiri pe linie profesioanal a
func ionarilor publici i a personalului contractual
din APM Alba

MMGA
ANPM
APM
INA

APM

Permanent

Surse proprii
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PLAM jude Alba
Matricea – PLAN de IMPLEMENTARE a ac iunilor pentru problema “Aspecte legislative”
Cod PM - 15
Obiectiv
general

Îmbun t irea calit ii
factorilor de mediu prin
cunoa terea, aplicarea i
respectarea
reglement rilor privind
protec ia mediului.

Obiectiv
specific

Respectarea i
implementarea
prevederilor legisla iei
na ionale ce transpune
Directivele UE din
domeniul protec iei
mediului de c tre
speciali tii de mediu din
toate institu iile, grup ri
implicate ( societ i,
prim rii etc)

Ac iune
Instruiri periodice a conduc torilor institu iilor,
responsabililor cu probleme de protec ia
mediului din cadrul institu iilor, societ ilor
comerciale, ONG-uri etc, introducerea în planul
managerial al institu iei, societ ii, a problemelor
specifice legate de protec ia mediului
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Responsabil de
implementare

ANPM
ARPM
APM
Patronate
Conduc tori de
institu ii
Agen i economici
etc.

Supraveghere
Cooperare

APM

Termen
Permanent

Surse de
finan are

Surse proprii
Surse atrase
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6. MONITORIZAREA I EVALUAREA REZULTATELOR
6.1.ELABORAREA PLANULUI DE MONITORIZARE I DE EVALUARE

Planurile Locale de Ac iune pentru Mediu identific
pe de o parte,
problemele/aspectele de mediu cu relevan pentru aria geografic /administrativ
pentru care sunt elaborate i pe de alt parte ac iuni preventive i corective pentru a
elimina sau a atenua aceste probleme. Procesul de monitorizare al ac iunilor
i al
efectelor acestora se ini iaz simultan cu procesul de implementare al PLAM.
În elaborarea planului de monitorizare i evaluare sunt implicate urmatoarele
elemente cheie:
• Stabilirea metodologiei de monitorizare, focalizat pe Tipul 2 de monitorizare,
care are ca scop: asigurarea faptului ca ac iunile preventive i corective stabilite
în PLAM sunt în proces de implementare; c impactul realizat de acestea asupra
problemelor este in concordan cu efectul anticipat; si evaluarea influen ei
schimb rilor produse de implementarea ac iunilor asupra problemelor
identificate.
• Stabilirea Echipei de Monitorizare i Evaluare, care este alcatuit din exper i din
cadrul institu iilor cu atribu ii în domeniul protec iei mediului, din exper i în
evaluarea proiectelor i din reprezentan i ai institu iilor/ entit ilor responsabile
pentru implementare.
• Stabilirea planului de monitorizare al ac iunilor i al efectelor acestora.
Monitorizarea implement rii Planului Local de Ac iune pentru Mediu va fi realizat
în baza informa iilor colectate i sintetizate anual, procesul fiind adaptat la necesit ile i
evolu ia contextului legislativ na ional i social-economic local, de c tre responsabilii de
monitorizare identifica i în matricea de monitorizare a fiec rei probleme din Planul Local
de Ac iune pentru Mediu i care sunt institu iile ce de in cea mai ridicat capacitate
tehnic , institu ional
i uman în domeniul vizat de c tre categoria de probleme
evaluat .
Institu ia coordonatoare a procesului de monitorizare a implement rii PLAM
pentru jude ul Alba este Agen ia pentru Protec ia Mediului, institu ie care va realiza
anual raportul de sintez privind monitorizarea procesului de implementare a Planului
Local de Ac iune pentru Mediu.

6.2. MATRICILE – PLAN DE MONITORIZARE I DE EVALUARE ALE
AC IUNILOR PENTRU SOLU IONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU
PRIORITARE
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea apelor de suprafa - Calitatea apelor uzate menajere i industriale”
Cod – PM 02
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv general

Obiectiv specific

Ac iune/
Termen de realizare

Responsabil
implementare

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

Conformarea
infrastructurii
jude ene de
tratare a apelor
uzate cu
standardele UE
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i din apele
uzate urbane
evacuate în
limitele prev zute
de Directiva
91/271/CCE
privind epurarea
apelor uzate
urbane ,transpus
în legisla ia
româneasc prin
HG 188/2005modificat i
compl.prin HG
352/2005-privind
modul de
desc rcare în
mediul acvatic a
apelor uzate
Legea 112/2006
de modif. i
completare a
Legii Apelor
107/1996

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare
în mediu urban

Proiectare/execu ie sta ii de
epurare i extindere/ execu ie
re ele de canalizare în mediul
urban:Câmpeni , Abrud i Baia
de Arie / Câmpeni:
-extindere re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Abrud:-extindere re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Baia de Arie :
-realizare re ea:2013
-exec.sta ie:2015
Proiectare / execu ie sta ii de
epurare i re ele de canalizare
în ora ele:
Teiu i Zlatna / Teiu :
Execu ie re ele i sta ie :2015
Zlatna:
- Execu ie re ele i sta ie :2015
Proiectare i execu ie sta ii de
epurare în cartiereler Mice ti,
Baraban , Oarda / 2008

-Consilii locale
Câmpeni, Abrud,
Baia de Arie
-SC Apa CTTA
SA
Filiala
Apuseni
SRL
Câmpeni
-Consiliul
Jude ean

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

-Consilii locale
Teiu , Zlatna
-SC Apa CTTA
SA Filiala Alba
Iulia SRL Alba
Iulia

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- Consiliul Local
-SC Apa CTTA
SA Filiala Alba
Iulia
--Consiliul
Jude ean
Consilii Locale
Consiliul
Jude ean
Operatori de ap

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

Reducerea polu rii
apelor de suprafa în
limitele prev zute de
legisla ie prin realizarea
de sisteme de epurare
în mediul rural

Realizare sta ie de
epurare/realizare re ea
canalizare în comuna Ighiu /
2006
Proiectare i realizare sta ii de
epurare/ execu ie re ea
canalizare în mediul rural /
2010-2018
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Rezultatul
monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
Conformarea
infrastructurii
jude ene de
tratare a apelor
uzate cu
standardele UE.

Conformarea
calit ii apelor
uzate industriale
evacuate în
emisar de c tre
agen i aconomici
cu Normativele în
vigoare HG
188/2002.modificat prin
HG 352/2005norme privind
cond.de
desc rcare a
apelor uzate în
mediul acvatic.
i cu prevederile
Directivei
76/464/CEE si
“Directivele fiice”
privind poluarea

Extinderea re elei de
colectare a apei uzate
menajere
i
modernizare/extinderea
sistemelor de epurare
conform cerin elor UE
(90% din popula ia
urbana)

Îmbun t irea calit ii
apelor uzate industriale
evacuate în emisar,
inclusiv din punct de
vedere al con inutului
în substan e prioritare/
prioritar periculoase
conform limitelor de
emisie prev zute în
HG 118/2002

Extindere re ea canalizare,
reabilitare, extindere i
modernizare sta ii de epurare
în mediul urban
-Municipiul Alba Iulia
-Municipiul Sebe
-Municipiul Aiud
-Municipiul Blaj
-Ora Cugir
-Ora Ocna Mure
/
extindere re ele
Alba Iulia 2006-2008
Sebe i Aiud : 2006
Blaj i Cugir : 2010 Ocna
Mure : 2013
extindere i modernizare sta ii
Alba Iulia: 2008 Sebe : 2017
Aiud: 2010
Blaj Cugir i Ocna Mure :
2013
Construirea de sta ii de
epurare, reabilitarea celor
existente, realizarea de
instala ii de epurare/ preepurare a apelor uzate cu
con inut de substan e
prioritare/ prioritar periculoase,
îmbun t irea i eficientizarea
procesului de epurare a apelor
uzate industriale evacuate de
la agen i economici
( Conf.Pr.de Conf., Pr.de
Etapizare): SC PEHART TEC
SA PETRE TI, SC F-CA DE
ARME CUGIR SA , SC UZINA
MECANIC CUGIR SA etc /
SC Pehart Tec: 31.12.2010
SC F-ca de Arme Cugir
:Trim.IV 2008
SC UM Cugir SA:
2011

-Consilii locale
-SC Apa CTTA
SA Alba cu
Filialele:
Alba Iulia SRL,
Aiud SRL, Ocna
Mure SRL, Blaj
SRL, Cugir SRL
-SC Argos SA
Sebe
-Consiliul
Jude ean

- % popula ie
racordat

Agen i economici

- % realizare
investi ie
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APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

- %
Investi ie
realizat
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cu
subs.periculoase
desc rcate în
mediul acvatic al
comunit ii
transpus în
legisla ia din
Romania prin HG
118/2005Program de
reducere a
polu rii mediului
acvatic cu
subst.periculoase,
modificat i
completat prin
HG 351/2005aprob Programul
de eliminare
treptat a
evacuarilor,
emisiilor i
pierderilor de
subst. prioritar
periculoase
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i
în limitele
prev zute de
Legea 112/2006
de modif. i
completare a
Legii Apelor
107/1996 ,
HG 352/2005
Respectarea
prevederilor HG
349 din 21 aprilie
2005 privind
depozitarea
de eurilor

Extindere /reabilitare re ea
canalizare,
execu ie/extindere/modernizare
sta ii de epurare la ag.
economici / 2013
Automonitorizarea calit ii
apelor uzate evacuate în
emisar sau în re eaua de
canalizare de c tre agen ii
economici i întocmirea unui
registru cu rezultatele
automonitoringului. (pentru
ag.ec ce intr sub inciden a
Directivei 76/464/CEE i
“Directivele fiice”subst.pr/prioritar per.) / Termen
de conformare la Directiva:
31.12.2009

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor
provenite din iazurile
de decantare din
industria mineritului
(iazuri active i în
conservare, ape de
min )

Înlocuirea celor 2 fire de
transport tulbureal la V. esii /
Trim.II 2007
Modernizare sta ie neutralizare
ape acide rezultate de pe
haldele de steril i colectate în
iaz V. esii / Trim.IV 2006
Urm rirea m surilor privind
conformarea iazurilor V. esii i
V. tefanca la HG 349/2005privind depozitarea de eurilor
(m suri de amenajare etc) /
conformarea pân în 2011
Supraveghere lucr ri de
închidere, conservare i
ecologizare post închidere la
Iaz V.Sart ului apar in tor
Fil.Arie min Baia de Arie i
trecut în monitorizare i

Agen i economici

SC Cuprumin SA
Abrud

CNCAF
MINVEST Deva
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- nr. investi ii
realizate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- conc.de
indicatori
subsatn e
prioritar/
prioritar
periculoase
fa de
limitele
conf.HG
118/2002.

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013

- declara ie
de sistare
depozitare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % investi ie
realizat

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

Încadrarea conc.
de poluan i
evacua i în
limitele prevazute
de Legea
112/2006 de
modif. i
completare a
Legii Apelor
107/1996 ,
HG 188/2005modificat i

Prevenirea polu rii
apelor de suprafa
datorat devers rii
limpedelui din bataluri
de decantare le ie
final

suprav. permanent la CNCAF
MINVEST Deva / 2009
Supraveghere lucr ri de
închidere, conservare i
ecologizare post închidere la
Iaz V.Seli tei apar in tor
Fil.Ro iamin Ro ia Montan i
trecut în monitorizare i
supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva /
Dup emiterea HG de
închidere (fine 2006-în
continuare)
Supraveghere lucr ri de
închidere, conservare i
ecologizare post închidere la
Iaz nr.3 Gala i apar in tor
Fil.Zlatmin SA Zlatna i trecut
în monitorizare i
supraveghere permanent la
CNCAF MINVEST Deva /
Dupa 2006 conform HG ce va
ap rea –privind închidere i
ecologizare
Realizarea de sta ii de
neutralizare a apelor de min i
a apelor provenite de pe
haldele de steril Geam na i
Cuibaru, unde s-a declan at
fenomenul de lixifiere
bacterian . / Conform Pr.de
Conformare
Urm rirea devers rii controlate
a limpedelui din bataluri func ie
de debitul r.Mure de la SC
GHCL UPSOM Ocna Mure /
Permanent
Finalizarea lucr rilor la iazul de
decantare V.Soc oara / Trim.IV
2006
Sistarea depozit rii în batalurile
5,6 i de urgen / 31.12.2007

- %investi ie
realizat

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- %investi ie
realizat

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

CNCAF
MINVEST Deva
SC CUPRUMIN
SA Abrud

- %investi ie
realizat

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

SC GHCL
UPSOM Ocna
Mure

- conc.în
limitele
impuse prin
autoriz. de
gosp.apelor
- %investi ie
realizat

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

- declara ie
privind
sistarea
depozit rii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013

CNCAF
MINVEST Deva
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compl.prin HG
352/2005-privind
modul de
desc rcare în
mediul acvatic a
apelor uzate
Respectarea
prevederilor HG
349 din 21 aprilie
2005 privind
depozitarea
de eurilor
Încadrarea
concentra iilor de
poluan i evacua i
în limitele
prev zute de
Legea 112/2006
de modif. i
completare a
Legii Apelor
107/1996 ,
HG 188/2005modificat i
compl.prin HG
352/2005-privind
modul de
desc rcare în
mediul acvatic a
apelor uzate

Încadrarea conc.
de poluan i evac.
în limitele
prev zute de
Legea 112/2006
de modificare i
completare a
Legii Apelor
107/1996 ,
HG 352/2005 ,
HG 351/2005

ÎImbun t irea calit ii
apelor de suprafa
prin reducerea riscului
de poluare cu materiale
lemnoase

Realizarea de instala ii de
valorificare a de eurilor
lemnoase / 2007
Stabilirea unor spa ii pentru
depozitare de euri lemnoase /
2004-2007
Colectare organizat a
de eurilor de c tre unit i ec.
de profil / 2004-2007

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii apelor uzate
rezultate de la
balastiere i sta ii de
sortare

Decolmatarea i între inerea
decantoarelor existente /
Permanent

Prevenirea polu rii
cursurilor de ap
receptoare datorat
devers rii de ape uzate
provenite de la al i
agen i economici

Realizare de instala ii de
preepurare, sta ii de epurare
sau modernizarea celor
existente / Permanent (când
este cazul)

Ag.economici
Ag.economici
Cons.Locale

Ag.economici
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- nr.inst. de
valorificare
realizate
- nr.spa ii de
depozitare
stabilite
- nr.contracte
de valorific.
realizate de
c tre ag. ec.
de profil
- conc. de
poluan i
evacua i în
limitele
admise de
Normativele
în vigoare
(suspensii,
reziduu fix
etc)
- conc. de
poluan i
evacua i în
receptori
naturali în
limitele
admise de
Normativele
în vigoare

APM
APM
APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac tiunilor pentru problema “Gestiunea de eurilor”
Cod PM - 05
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Implementarea
unui sistem
integrat i
eficient din
punct de vedere
ecologic i
economic
pentru
gestiunea
de eurilor

Obiectiv specific

Reducerea polu rii
mediului datorat
depozit rii
neconforme a
de eurilor

Ac iune/
Termen de realizare
Realizarea de sta ii de
transfer pentru de euri în
localit ile: Zlatna, Cugir,
Teiu , Blaj, Abrud, Baia
de Arie , Albac, Aiud,
Câmpeni,
Ocna Mure , Sebe Alba, Sohodol / 2007:
Abrud, Aiud
2008: Baia de Arie ,
Câmpeni, Blaj, Cugir,
Sebe ,
Zlatna,Teiu ,Albac
2013: Ocna Mure
Impunerea de restric ii i
sanc iuni pentru to i cei
care depoziteaz de euri
menajere sau industriale
în locuri neamenajate ; /
Permanent
Închiderea depozitelor de
de euri municipale
neconforme / 2009:
Abrud, Baia de Arie ,
Câmpeni, Blaj, Cugir,
Sebe , Zlatna,Teiu ,
2013 : Aiud i Ocna
Mure ,
2015 : Alba Iulia
Închiderea depozitelor
industriale de de euri
conform angajamentelor
asumate în Cap. 22

Responsabil
implementare

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

Consilii locale
Consiliul
Jude ean

- nr. sta ii de
transfer

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Consilii locale
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

- nr. controale

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Consilii locale
Consiliul
Jude ean
Operatori
depozite de
de euri

- nr. depozite
neconforme închise

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

-nr. depozite închise

APM

Anual în
perioada
2007-2013
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Rezultatul
monitoriz rii
(Stadiul realizarii
ac iunilor)

Observa ii
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Mediu ( HG 349/2005) /
31.12.2007
Bega Upsom
16.07.2009SC Saturn.
SC Apulum,
SC Stratus Mob
Monitorizarea post –
închidere a depozitelor
de de euri / Timp de 30
de ani de la închidere
( HG 349/2005
Valorificarea de eurilor
prin reciclare , prin
extinderea sistemului de
colectare selectiv a
de eurilor la agen i
economici, institu ii,
popula ie, etc, în vederea
minimiz rii cantit ilor
depozitate / 2013
Campanii de
con tienizare a polula iei
privind colectarea
selectiv a de eurilor
prin materiale
informative, alte actiuni. /
Permanent
Realizarea de sta ii de
sortare în cadrul sta iilor
de transfer / 2011
Crearea de puncte de
compostare a de eurilor
biodegradabile / 2013
Extinderea serviciilor de
salubritate în mediul
rural 2007-2013
Desfin area tuturor
gropilor de gunoi
neamenajate i
reecologizarea zonelor
afectate / 16 iulie 2009

Operatori de
depozite

- nr. ac iunilor
realizate din
programul de
monitorizare postînchidere
- nr. ac iunilor
realizate din
programul de
monitorizare postînchidere

APM

Anual în
perioada
2007-2013

APM

Anual în
perioada
2007-2013

APM Alba
ONG-uri
Agen i de
salubritate
Consilii locale

- nr. de ac iuni
realizate

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Consilul Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

- nr. sta ii de
transfer care
beneficiaz de sta ii
de sortare
- nr. puncte de
compostare create

APM

Anual în
perioada
2007-2013

APM

Anual în
perioada
2007-2013
Anual în
perioada
2007-2013
Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici

- % de popula ie
beneficiar de
servicii de salibritate
- nr. de gropi
comunale desfin ate
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Asigurarea
s n t ii publice
prin crearea
unui sistem de
gestionare a
de eurilor
periculoase

Cre terea
gradului de
implicare a
popula iei,
agen ilor
economici în
ac iunile de
reciclare a
de eurilor de
ambalaje
Reducerea
impactului
asupra mediului
datorat polu rii
cu DEEE i cu
VSU

Respectarea normelor
tehnice
privind separarea,
tratarea i eliminarea
de eurilor rezultate
din activit ile
medicale

Reducerea cantit ilor
de de euri depozitate
prin stimularea
colect rii selective a
de eurilor

Reutilizarea/reciclarea
i valorificarea DEEE
i VSU

Realizarea gestion rii în
siguran a de eurilor
medicale f r a afecta
s n tatea uman sau a
mediului / 2007

Închiderea crematoriilor
de la unit ile medicale
conform programului
negociat cu UE / 2006Centrul de s n tate Baia
de Arie , Spitalul
Ora enesc Abrud,
Spitalul i Sanatoriul
TBC Câimpeni, Spitalul
ora enesc Cugir, Ocna
Mure , Sanatoriul TBC
Aiud,
2007-Spitalul municipal
Blaj, Aiud
2008-Spitalul Jude ean
Alba
( 2006-2008)
Extinderea sistemului de
colectare selectiv a
de eurilor de ambalaje
pe tipuri de materiale
( hârtie, plastic,
sticl ,metal etc.) / 2013

Amenajarea
corespunz toare i
crearea condi iilor de
operare pt. punctele de
colectare de

S n tate Public
Alba
Consiliul
Jude ean
Unit i medicale
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.
Autoritatea de
S n tate Public
Alba
Consiliul
Jude ean
Unit i medicale
APM
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

- cantit i de de euri
medicale generate,
t/an

APM

Anual în
perioada
2007-2013

- nr. de crematorii
închise

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Consiliul
Jude ean
Consilii locale
Agen i economici

- procent din
popula ie
beneficiar de
servicii de colectare
selectiv a
de eurilor

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici
Consiliile Locale

- atingerea
obiectivelor de
colectare :
-min. 2
kg/de eu/locuitor/an
pân la 31.12.2006;
-min 3
kg/de eu/locuitor/an
pân la 31.12.2007;

APM

Anual în
perioada
2007-2013
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-min 4
kg/de eu/locuitor/an
pân la 31.12.2008.

Implementarea
cerin elor
legislatve
privind
de eurile de
pesticide
Implementarea
cerin elor
legislative
privind uleiurile
uzate, controlul
produselor ce
con in PCB, a
anvelopelor,
etc.

Gestiunea
corespunz toare i
eliminarea controlat
a de eurilor de
pesticide

Cre terea
gradului de
recuperare a
substan elor
utile din apele
uzate i
neutralizarea
n molurilor
rezultate din
activit ile de
acoperiri
metalice

Reducerea polu rii
factorilor de mediu
datorat activit ilor
de acoperiri metalice

Gestiunea
corespunz toare i
eliminarea controlat
a uleiurilor uzate i a
compu ilor ce con in
PCB, a anvelopelor,
etc.

Reutilizarea i
valorificarea a cel pu in
95 % din masa
vehiculelor scoase din uz
/ Permanent
Monitorizarea modului în
care se realizeaz
eliminarea final
controlat a de eurilor de
produse fitosanitare
expirate / Permanent
Sprijinirea ini iativelor
locale privind
colectarea/tratarea/
valorificarea/eliminarea
de eurilor
/ Permanent
Monitorizarea
implement rii Planului
na ional de eliminare a
echipamentelor i
materialelor ce con in
PCB/PCT / Permanent
Sprijinirea initia ivelor i
activit ilor de valorificare
a poten ialului util din
apele uzate i de
neutralizare a n molurilor
galvananice din sec iile
de acoperiri metalice /
Permanent

Agen i economici

- cantit i de
componente
valorificare, tone

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.
APM

- cantit i de
produse fitosanitare
colectate /eliminate,
kg/an

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici
APM

- cantit i colectate/
valorificate/
tratate/eliminate,
t/an

APM

Anual în
perioada
2007-2013

APM
Comisariatul
Jude ean Alba al
G.N.M.

- nr. controale

APM

Anual în
perioada
2007-2013

Agen i economici
APM

- grad de
recuperare
substan e utile,
kg/an

APM

Anual în
perioada
2007-2013
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac tiunilor pentru problema “Pericole generate de catastrofe / fenomene naturale”
Cod PM - 08
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Asigurarea
protec iei
popula iei i a
bunurilor în
cazul producerii
de diferite
dezastre prin
respectarea
legisla iei
specifice.

Respectarea
prevederilor din
actele normative
specifice în
vigoare cu
privire la
gestionarea

Obiectiv
specific
Reducerea
riscului de
producere a
fenomenelor
periculoase:
-inunda ii
-degrad ri de
maluri, eroziuni,
-alunecari de
teren
-etc .

Asigurarea
protec iei
popula iei i
mediului
natural i
construit, a
bunurilor

Actiune/
Termen de realizare

Responsabil
implementare

Execu ie lucr ri de
refacere, ap rare,
amenajare împotriva
inunda iilor pe cursurile de
ap . / 2006 – 2008
Punere în siguran a
barajului Mihoie ti pentru
ap rarea împotriva
inunda iilor. / 2006 – 2009
Execu ia lucr rilor de
amenajare, regularizare i
consolidare maluri
degradate pe cursuri de
ap i toren i. / 2006 –
2009
Execu ia de lucr ri de
ameliorare pe terenuri
agricole supuse eroziunii /
2006 – 2020
Execu ia lucr rilor de
ameliorare prin împ duriri
i realizare sisteme de
colectare ape pluviale în
perimetrele terenurilor
degradate prin alunec ri
active. din jude ul Alba /
2006 - 2020
Elaborarea planurilor
specifice de interven ie în
situa ii de producere
fenomene periculoase
(prevenire, ap rare,
interven ie, evacuare etc) /
Conform normativelor în

AN Apele RomâneDA Mure
Tg.Mure
SGA Alba
Consilii locale
Consiliul jude ean

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consilii locale
DADR

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consilii locale
DADR Alba
SNIF Alba
Direc ia Silvic
Alba

- ha terenuri
împ durite

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Agen i economici
Institu ii
ISU- Alba

- nr.planuri de
interven ie
elaborate

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realizarii
ac iunilor)

Observa ii
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situa iilor de
urgen , ex:
Ordinul min.
administra iei i
internelor
nr.1184/2006norme privind
org. i asigurarea
activ.de
evacuare în
sit.de urgen ”
Respectarea
prevederilor HG
349/ 2005privind
depozitarea
de eurilor în
condi ii de
protec ie a
mediului i a
s n tatii
popula iei.

împotriva
tuturor
fenomenelor
naturale i
antropice ce
pot duce la
dezastre

vigoare

Eliminarea
riscului
producerii de
catastrofe
ecologice

Realizarea lucr rilor
necesare asigur rii
stabilit ii haldelor active
de steril Geam na,
Cuibaru apar in toare SC
Cuprumin SA Abrud în
vederea inerii sub control
a procesului de le iere
bacterian (Pr.de Conf.) /
Trim. I 2007
Reactualizarea
„Autoriza iilor de
func ionare în condi ii de
siguran ” pentru iazurile
de decantare Valea esei
(activ) i tefanca 2 (de
avarie) în conformitate cu
prevederile OUG nr. 244/
2000- - privind func ionarea
în condi ii de sigurant a
barajelor aprobat prin
Legea nr.46/ 2001 (Pr.de
Conf.) / 29.11.2007
Realizare de m sur tori
periodice ale nivelului
hidrostatic i m sur tori
topo pentru urm rirea
deplas rii pe orizontal i
vertical a batalurilor active
5, 6 i de urgen
apar in toare SC GHCL
UPSOM Ocna Mure /
Peramanent

SC Cuprumin SA
Abrud

SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

- realizare
lucr ri

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- reactualizare
autoriza ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- realizare
m sur tori

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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Respectarea
prevederilor HG
349/ 2005privind
depozitarea
de eurilor în
condi ii de
protec ie a
mediului i a
s n t ii
popula iei.
Asigurarea st rii
de siguran a
a ez rii umane
din perimetrele
excava iilor
subterane de
sare.

Respectarea
legisla iei
specifice HG
1492/2004privind principii
de organizare i
atribu iile
serviciului de
urgen .OUG 60/ 1997asigurarea
ap r rii
împotriva inc
L 212/1997
HG 448/ 2002
Respectarea
prevederilor
Directivei
96/82/CEESEVESO IIprivind controlul
asupra
pericolelor de

Eliminarea
riscului
producerii de
catastrofe
ecologice

- Execu ia lucr rilor de
ecologizare postînchidere
pentru haldele i iazurile de
decantare apar in toare
Filialelor Zlatmin, Arie min
i Ro iamin i batalurile 4,
5 apar in toare GHCL
UPSOM Ocna Mure
(conform Pr.de Conf.) /
Conform Pr.de Conf.

CNCAF Minvest
Deva

Cuno terea
evolu iei în
timp a
deforma iilor
suprafe ei din
perimetrul de
influen a
excava iilor
subterane.

Urm rirea prin m sur tori
topografice a deforma iilor
suprafe ei din perimetrul de
influen a excava iilor
subterane (Pr.de Conf.) /
Permanent
(5000 EURO/an)
Realizarea lucr rilor de
drenaj în perimetrul
masivului de sare conform
Studiului hidrogeologic
(Pr.de Conf.) / 2003-2008
Reactualizarea “Planurilor
de interve ie îin caz de
incendiu” i vizarea lor de
c tre I.S.U. Alba / Anual

SNS-SA Bucure tiSucursala Salina
Ocna Mure

Revizuirea documentelor
elaborate de ag, economici
–ORM i ORm SEVESO II
(Notificare i Raport de
securitate) / Raport de
securitate-la 5 ani de la
elaborare. Notificare- ori de
câte ori este necesar

Asigurarea
st rii de
siguran a
a ez rilor
umane din
zona sta iilor
de distribu ie
carburan i i
depozite
aplasate în
zone
reziden iale.

Controlul
activit ilor
care prezint
pericole de
accidente
majore în care
sunt implicate
substan e

- % realizare
investi ie
ecologizare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Ag.ec. ce de in
depozite i sta ii
Sta ii distribu ie
carburan i

- nr. planuri
revizuite

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Agen i economici

- nr.
documente
revizuite fa
de total

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

SC GHCL UPSOM
Ocna Mure
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accidente
majore în care
sunt implicate
subs.
periculoasetranspus prin
HG 95/ 2003.
Respectarea
prevederilor
Ordinelor
142/2004;
251/2005;
1299/2005

periculoase.

Ac iuni de simulare a unui
accident la unit i SEVESO
II-ORM conform Planului
intern / Anual
Refacerea inventarului
privind activit ile ce intr
sub inciden a Directivei
SEVESO II. / Anual
Informarea publicului i a
institu iilor implicate
referitor la situa ii de
posibile accidente (când
este cazul). / Permanent

Agen i economici
IGSU

- nr. ac iuni

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Agen i economici
APM

- nr. ag. ec.
inventaria i

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. inform ri
dac este
nevoie de
informare

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Calitatea i cantitatea apei potabile”
Cod PM - 01
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/
2004- privind
calitatea apei
potabile ce
transpune
Directiva
98/83/EC i
80/923/EECprivind calitatea
apei destinat
consumului
uman

Obiectiv
specific
Îmbun t irea
st rii tehnice a
infrastructurii
locale i a
calit ii
serviciilor de
alimentare cu
ap i
canalizare în
ora ele mici i
mijlocii (proiect
SAMTID –
Program
PHARE RO0105.01)

Ac iune/
Termen de realizare
Derularea lucr rilor la
investi ia : Dezvoltarea
aliment rii cu ap potabil a
localit ilor aferente
sistemului zonal al jude uluisursa râul Sebe / dec.2007
Continuarea lucr rilor la
investi ia : Reabilitare
alimentare cu ap potabil –
sursa Mihoie ti- Câmpeni /
dec.2008
Asigurarea încadr rii calit ii
apei potabile în parametrii
(conform Directivei de ap
potabil / Pâna la
31.12.2010 (AQUIS)

Responsabil
implementare
Consiliul
Jude ean
SC APA
CTTA Alba
ASP Alba
Consilii locale

Respectarea
prevederilor
HGR 577/1997 si
HGR 687 privind
ProgramulAlimentare cu
ap la sate”

Realizarea de
sisteme de
alimentare cu
ap potabil în
mediul rural

Realizarea lucr rilor de
alimentare cu ap : re ele de
aduc iune, distribu ie,
racordare, rezervoare , sta ii
de tratare (clorinare) pentru
localita ile din mediul rural /
2013

Consilii locale
Consiliul
jude ean

Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/
2004- privind
calitatea apei
potabile
Respectarea
prevederilor

Realizarea
supravegherii
calit ii apei
potabile din
fântâni

Monitorizarea calit ii apei
din re eaua de distribu ie,
rezervoare i din fântâni /
Permanent

SC APA
CTTA Alba cu
filialele ei,
Argos Sebe
DSP Alba

Indicator
monitorizat
- nr. de
locuitori
racorda i fa
de nr. total
locuitori.

Responsabil
monitorizare
APM

Termen
monitorizare
Anual în
perioada
2007-2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007-2013

- % încadrare
în parametrii
limit conf.
L.458/2002
modificat prin
Legea 311/
2004
- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007-2013

APM

Anual în
perioada
2007-2013

- % încadrare
în
concentra iile
admise

APM

Anual în
perioada
2007-2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii ac iunilor)

Observa ii
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Directivei 91/676/
CEE-privind
protec ia apelor
(suprafa i
subterane)
împotriva polu rii
cu nitra i din
surse agricole
transpus în
legisla ia
româneasc prin
HG 964/ 2000
Respectarea
prevederilor din
Legea 458/2002
modificat prin
Legea 311/
2004- privind
calitatea apei
potabile

Respectarea
prevederilor HG
101/2002-Norme
speciale privind
caracterul i
m rimea zonelor
de protec ie
sanitar .
Asigurarea
permanent a
calita ii surselor
de ap
subteran i de
suprafa în
vederea utiliz rii
ei în scop potabil

Intocmirea de
c tre
produc torii i
furnizorii de
ap potabil a
programelor de
conformare
prevazute în
Legea privind
calitatea apei
potabile
Identificarea
zonelor de
protec ie din
preajma
capt rilor i
prizelor de ap

Acreditarea laboratoarelor
uzinale / 2007
Perfec ionarea personalului
ce deserve te sta iile de
tratare i laboratoare /
Permanent
- Derularea de campanii de
informare referitoare la
bunele practici privind
managementul surselor de
ap potabil din jude /
Permanent
Instituirea perimetrelor de
protec ie în zona capt rilor i
a prizelor de ap / 2007

SC APA
CTTA Alba
Argos Sebe
ASP Alba

Consilii locale,
Agen i
economiciproprietari ai
capt rilor
(prizelor) de
ap .

- realizare
ac iuni

APM

- nr. personal
perfec ionat

APM

- nr.campanii
de informare

APM

Anual în
perioada
2007-2013

- nr.zone de
protec ie
instituite din
total necesare

APM

Anual în
perioada
2007-2013
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Anual în
perioada
2007-2013
Anual în
perioada
2007-2013
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea solului i a apelor subterane”
Cod PM - 03
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune/
Termen de realizare

Reducerea
polu rii istorice a
solului datorate
activit ii celor
dou societ i în
prezent închise.

Ecologizarea
zonelor
afectate în
vederea
reducerii
polu rii solului
din zona Zlatna

Protec ia calit ii
apelor subterane
i a solului din
zonele
depozitelor de
de euri lichide i
halde

Urm rirea
gradului de
contaminare a
apei subterane
i a solului în
zona iazurilor
i haldelor de
steril

Protec ia calit ii
apelor subterane
i a solului din
zonele
depozitelor de
de euri menajere

Urm rirea
gradului de
contaminare a
apei subterane
i a solului în
zona

Realizarea obiectivelor de
investi ii referitoare la zona
Zlatna cuprinse în
“Proiectul nr.2-Program
pilot pentru reabilitarea
zonelor fierbin i Zlatna i
Cop a Mic din cadrul
Memorandumului aprobat
în edin a Guvernului
României pentru finan area
investi iilor prioritare de
mediu i gospod rire a
apelor. (HG 571/ 2006) /
2006-2009
Controlul calit ii apelor
subterane prin foraje de
control (conf.HG 349/2005privind depozitarea
de eurilor ( ANEXA 4)
practicate în zona iazurilor
active, închise i în
conservare precum i a
haldelor de steril / Inainte
de închidere –permanent i
la fiecare 6 luni
postinchidere f-c ie de
nivelul apei freatice
(Conform HG 349/2005 –
ANEXA 4)
Controlul calit ii apelor
subterane prin foraje
(conf.HG 349/2005-privind
depozitarea de eurilor
ANEXA 4) practicate în
zona depozitelor de

Responsabil
implementare
Consiliul
Zlatna

local

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

- %realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

Agen i economici
SC Cuprumin SA
Abrud
CNCAF Minvest
Deva
SC GHCL UPSOM
Ocna Mure

- indicatori de
calitate ai apei
subterane ( i
ai solului)
raporta i la
forma iunile
hidrogeologice
specifice
zonei.

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consilii locale
Consiliul Jude ean

- indicatori de
calitate ai apei
subterane
raporta i la
valorile
conform Legii

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii
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depozitelor de
de euri
menajere

Protec ia calit ii
solului,
subsolului i a
apelor subterane
în zonele
adiacente
masivului de
sare
Respectarea
prevederilor
Directivei 91/676/
CEE-privind
protec ia apelor
(suprafa i
subterane)
împotriva polu rii
cu nitra i din
surse agricole
transpus în
legisla ia
româneasc prin
HG 964/ 2000

Urm rirea
relizarii
lucr rilor din
studiul
hidrogeologic
în perimetrul
masivului de
sare
Prevenirea
polu rii apelor
subterane
produs
(indus ) de
nitra i din surse
agricole prin
ra ionalizarea
i optimizarea
utiliz rii
îngr mintelor
chimice i
organice.

Respectarea
Ordinului comun
MAA nr.45/1991,
MT
nr.1786/TB/1991,
M.Mediu,lui
nr.68/1992 si
Asocia iei
Cresc torilor de
Albine
nr.127/1991-

Utilizarea cu
prec dere a
pesticidelor din
clasele de
toxicitate III i
IV în doza
optim i în
perioade
optime .

de euri municipale /
Înainte de închidere –
permanent i la fiecare 6
luni postînchidere f-c ie de
nivelul apei freatice
(Conform HG 349/2005 –
ANEXA 4)
Câmp de sonde Salina
O.M.-Realizarea de lucr ri
privind men inerea în
func iune a pompelor de la
sonda 104 i APUS / 20042008
Realizarea monitoriz rii
concentra iei de azota i în
ape subterane din zona
vulnerabil Sântimbru (
Sântimbru declarat ZV
conf. Ordinului comun
MMGA nr. 241/2005 i
MAPDR nr. 196/2005) /
Monitorizare-Permanent
începand din 2006
Implementare m suri
Directiva
2007-2011
Realizarea/ modernizarea
spa iilor de stocare a
dejec iilor animaliere /
Permanent, începând din
2007
Realizarea eviden ei
privind cantit ile de
pesticide utilizate / ha /
Permanent
Ac iuni de informare
asupra tratamentelor
fitosanitare
efectuate/necesare de
efectuat / Permanent

311/ 2004

SNS-SA Bucure tiSucursala Salina
Ocna Mure

- %realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

AN Apele RomaneDA Mure
SGA Alba

- concentra ia
din foraje a
nutrien ilor, subst.organic
i indicatori
generali în
limitele
admise
conform Legii
311/2004

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Ferme zootehnice

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

- kg pesticide
utilizate/ ha

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr.ac iuni
informare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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privind
tratamentele
fitosanitare cu
pesticide
Protec ia calit ii
solului i apei
subterane din
perimetrele
rezervoarelor de
stocare/ sta iilor
de distribu ie
carburan i prin
m suri specifice
cuprinse în
normativele de
proiectare i
exploatare.

Prevenirea
polu rii solului
i a apei
subterane în
perimetrele
depozitelor de
carburan i prin
m suri de
conformare la
normativele de
proiectare i
exploatare.

Construirea de cuve
betonate la rezervoarele
de carburan i (Pr.de Conf.)
/ Conform Programelor de
Conformare
Monitorizarea periodic a
calit ii solului i apei
subterane în perimetrele
depozitelor/ sta iilor de
carburan i. / Permanent

Agen i economici

- %realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- indicatori
specifici în
limitele Legii
311/2005-apa
potabil i
Ord.
756/1997calitate sol

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Poluarea atmosferei”
Cod PM - 04
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune/
Termen de realizare

Responsabil
implementare

Respectarea
prevederilor
Directivei
96/61/CE (IPPC)
privind
prevenirea,
reducerea i
controlul integrat
al polu rii. Ordin
Min.Mediului
462/12993-limite
ale emisiilor în
atmosfer
Directiva
96/62/CEE a
Consiliului privind
evaluarea i
managementul
calit ii aerului
înconjur tor

Imbun t irea
calit ii aerului
prin
prevenirea,
reducerea i
controlul
polu rii ca
urmare a
activit ii
agen ilor
economici.

Realizarea de instala ii de
epurare a gazelor reziduale
provenite din instala ii sau
înlocuirea celor existente. /
Permanent
Controlul concentra iilor de
poluan i emi i i la imisie
în atmosfer (specifici
fiec rei instala ii) din
instala ii IPPC i alte
instala ii / Permanent

Agen i economici
IPPC i al i agen i
economici

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 - 20013

Agen i economici

-concentra ii
de poluan i
(emisii i
imisii) în
atmosfer
comparative
cu cei
autoriza i.

APM

Anual în
perioada
2007 - 20013

Îmbun t irea
calit ii aerului
la emisii din
punct de
vedere al
con inutului de
COV emisi în
atmosfer de
c tre agen ii
economici ce
folosesc
compu i cu
solven i

Realizarea de instala ii de
re inere a COV emi i din
activit ile agen ilor
economici sau înlocuirea
celor existente. / Pân la
conformarea la Directiva
COV din solven i

Agen i economici
ce intr sub
directiva COV din
solven i i al i
agen i economici

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

Controlul emisiilor de COV
; realizarea bilan ului de
solven i i a planului de
gestionare a solventilor
organici cu con inut de
COV în conformitate cu

Agen i economici

- cantitate de
COV/ unitatea
de produs
(conformitatea
cu valorile
limit pentru

APM

Anual în
perioada
2007 - 20013

Respectarea
prevederilor
Directivei nr.
1999/13/CE
privind limitarea
emisiilor de
compu i organici
volatili provenind
din utilizarea
solven ilor
organici în
anumite activit i
i instala ii.
Ordin

Indicator
monitorizat
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Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii
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Min.Mediului
462/1993-limite
ale emisiilor de
poluan i în
atmosfer de la
surse fixe.
Respectarea
prevederilor
Directivei
94/63/UE privind
controlul
emisiilor de
compu i organici
volatili( COV)
rezulta i din
depozitarea
carburan ilor i
distribu ia
acestora de la
terminale la
sta iile de
distribu ie
carburan i.

Protec ia
mediului i a
s n t ii umane
împotriva
polu rii generate
de traficul rutier

actele de reglementare ale
activit ii societ ilor. /
Anual

Îmbun t irea
calit ii aerului
prin limitarea
emisiilor de
COV rezulta i
din
depozitarea,
înc rcarea,
desc rcarea i
distribu ia
benzinei la
terminale i la
sta iile de
benzin .

Îmbun t irea
calit ii aerului
prin reducerea
i controlul
polu rii
generate de
traficul rutier

Realizarea activit ilor
necesare pentru
respectarea cerin elor
tehnice impuse prin HG
893/2005 pentru limitarea
emisiilor totale de COV
pentru instal tiile de
depozitare a benzinei la
terminale i la încarcarea i
descarcarea containerelor
mobile / 2007-2008
Respectarea cerin elor HG
893/2005 pentru
containerele mobile dup
descarcarea benzinei /
31.12.2006 pentru
cisternele vechi
De la data intr rii în
vigoare a HG 893/2005 pt.
cisternele noi
Respectarea cerin elor
tehnice impuse prin HG
893/2005 la umplerea
rezervoarelor din sta iile de
benzin . / De la data intr rii
în vigoare a HG 893/2005
pt. sta iile de benzin noi
Pentru cele cu perioada de
tranzi ie : 2007-2008
Monitorizare lunar a
poluan ilor emi i în condi ii
de trafic intens, în municipii
i ora e din jude . /
Permanent
Elaborarea studiilor de
fezabilitate i accesarea de
fonduri necesare construirii
de variante ocolitoare

emisia total
de COV

- % realizare
investi ii
pentru
recuperare
vapori de
benzin

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

- % realizare
investi ii
pentru
recuperare
vapori de
benzin

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

- % realizare
investi ii
pentru
recuperare
vapori de
benzin

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

APM

- concentra ii
de gaze i
pulberi emise
în atmosfer

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

Consiliul Jude ean
AND

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 - 20013

Agen i economici
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Respectarea
prevederilor
Directivei
96/61/CE (IPPC)
privind
prevenirea,
reducerea i
controlul integrat
al polu rii. Ordin
Min.Mediului
462/12993-limite
ale emisiilor în
atmosfer
Protec ia calit ii
aerului din
zonele
depozitelor de
de euri
menajere

Transpunerea i
implementarea
prevederilor
Directivei
2003/87/CE
privind infiin area
unei scheme de
comercializare a
certificatelor de
emisii de gaze
cu efect de ser
(Directiva EU
ETS) i a
directivei
2004/101/CE

Îmbun t irea
calit ii aerului
prin reducerea
i controlul
polu rii
generate de
emisiile
provenite din
agricultura,
zootehnie,
cre terea
p s rilor
Îmbun t irea
calit. aerului în
zona dep.de
de euri urbane
prin conform.
depozitelor i
monit. Indic. de
calit. specifici
(amoniac,
mirosuri)
Promovarea
unui mecanism
de reducere a
emisiilor GES (
CO2)
în a a fel încat
îndeplinirea
angajamentelor
asumate de UE
sub Protocolul
de la Kyoto s
fie mai pu in
costisitoare.

pentru dirijarea traficului de
tranzit în afara municipiilor
i ora elor din jude / 2007
– 2013
Dotarea fermelor cu
instala ii de re inere a
noxelor emise în atmosfer
(amoniac) / 2007

Agen i economici
cresc tori de
animale, p s ri

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

Controlul calit ii aerului la
imisii în zona depozitelor
de de euri urbane
(menajere) prin determin ri
de poluan i specifici /
Conform HG 349/2005 –
ANEXA 4-lunar )

Consilii locale
Administratori ai
depozitelor

- indicatori de
calitate ai
aerului
raporta i la
concentra iile
conform
STAS
12574/87

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

Inventarierea surselor de
emisie de gaze cu efect de
ser ( CO2) / 30.06.2006

APM
Agen i economici

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

Întocmirea Planului de
monitorizare i alocare a
emisiilor de CO2 /
31.10.2006
Depunerea solicit rilor
pentru ob inerea
autoriza iei privind emisiile
de gaze cu efect de ser /
31.08.2006
Creearea cadrului legislativ
: Metodologia i Principiile
aloc rii Planului Na ional
de Alocare / 2006 – 2007

Agen i economici

- concentra ii
de poluan i cu
efect de ser
emi i
- % realizare
depuneri
solicit ri

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

- nr. de
solicit ri
depuse

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

- act normativ
emis

APM

Anual în
perioada
2007 – 20013

MMGA
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Urbanizarea mediului”
Cod PM - 11
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Imbun t irea
condi iilor de
viat a
popula iei prin
reducerea
concentra iilor
de noxe din
atmosfer ,
urmare a
amenaj rii de
noi spa ii verzi i
buna
administrare a
celor existente.
Îmbun t irea
condi iilor de
via a a
popula iei din
mediul urban
prin reducerea
expunerii la
zgomot i vibra ii
Îmbun t irea
condi iilor de
via a
popula iei prin
antifonarea
spa iilor
comerciale
amplasate la
parterul
blocurilor de
locuin e.

Ini ierea de
programe
concrete
privind
administrarea
spa iilor verzi i
dezvoltarea lor
în perspectiv

Ac iune/
Termen de realizare

Responsabil
implementare

- Amenajarea de noi
suprafe e de spa ii verzi /
Permanent

Consilii locale
Consiliul Jude ean

– Educa ia popula iei în
spiritul protej rii spa iilor
verzi / Permanent

Unit i de
înva amânt
APM Alba

Reducerea
nivelului de
zgomot i al
vibra iilor în
limitele
legisla iei în
vigoare

- Realizare variante
ocolitoare pt. traficul rutier
de tranzit în localit iile
Sebe , Blaj, Aiud, Teiu /
2013

Reducerea
nivelului de
zgomot prin
antifonarea
spa iilor
comerciale

- Realizarea antifon rii
corespunz toare a spa iilor
comerciale i de produc ie /
Permanent
- Monitorizare nivel de
zgomot la agen ii
economici / Permanent

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

- % spa iu
verde /
locuitor
raportat la
indicele
european de
12 mp/locuitor
- nr. ac iuni
educative

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Administra ia
Drumuri
Na ionale
Consilile locale
Consiliul Jude ean

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Agen i economici

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Agen i economici
APM Alba

- nr.
m sur tori /
an

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii
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Identificarea i
creearea
spa iilor de
parcare
adecvate .

Imbun t irea
calit ii vie ii i
a nivelui de trai
în mediul urban

- Efectuarea de studii
privind realizarea de noi
locuri de parcare / 2010
- Amenajarea i
extinderea locurilor de
parcare existente / 2010

Consilii locale
Agen i economici

- nr. studii
realizate

APM

- suprafa
locuri de
parcare
realizate
(extinse) fa
de cele
existente

APM
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Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Degradarea mediului natural i construit, monumente de art , istorice i situri
arheologice”
Cod PM - 09
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune/
Termen de realizare

Implementarea
m surilor
speciale de
protec ie a
speciilor i
habitatelor
naturale de
interes
comunitar
conform
prevederilor
Directivei
92/43/EEC i a
Directivei nr.
79/409/EEC
Respectarea
prevederilor
Legii 422/2001 –
protejarea
monumentelor
istorice; Legea
564/2001-m suri
de protec ie a
monumentelor
istorice ce fac
parte din Lista
Patrimoniului
Mondial etc.

Impelementarea
managementului
specific ariilor
naturale
protejate

Restaurarea
vestigiilor
istorice
apar in toare
patrimoniului
cultural na ional

Responsabil
implementare

Indicator
monitorizat

Supravegherea st rii de
conservare a popula iilor i
habitatelor din posibile
situri Natura 2000 i din
rezerva iile naturale de
interes na ional. /
Permanent
Respectarea prevederilor
din Planurile de
management privind
rezerva iile naturale de
c tre custozi / Permanent

Administratorii i
custozii ariilor
naturale protejate

- nr.
documenta ii
întocmite

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. controale
realizate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Lucr ri de restaurare a
monumentelor istorice ,
deschidere lucr ri de
cercetare a siturilor
arheologice / 2006-2017
(T rt ria)
Lucr ri de cercetare
monumente istorice –
Biserici rom ne ti din zid
sec.XIV- XIX / 2005-2009

CJ
CL
Direc ia Jud.
Ptr.Cultur , Culte i
Patrimoniu Cultural
Na ional Alba
Muzeul Unirii Alba

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
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Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Activit i agricole i dezvoltare rural ”
Cod PM - 07
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Protec ia calit ii
solului agricol i
a apelor
subterane din
punct de vedere
al polu rii cu
nitra i i
pesticide în
conformitate cu
Directiva
91/676/CEE

Prevenirea
polu rii solului
agricol i a
contamin rii
culturilor
vegetale cu
nitra i i
pesticide.

Respectarea
prevederilor
directivei
18/2001/CE
CCE –privind
introducerea
deliberat în
mediu i pe
pia a
organismelor
modificate
genetic
transpus prin

Asigurarea
st rii de
s n tate
uman i a
mediului
raportat la
introducerea
deliberat în
mediu i pe
pia a
organismelor
modificate
genetic

Ac iune/
Termen de realizare

Responsabil
implementare

Realizarea monitorizarii
concentratiei de azotati si
pesticide din sol din
zonele vulnerabile /
Monitorizare-Permanent
incepand din 2006

OSPA

Realizarea/ modernizarea
spa iilor de stocare a
dejec iilor animaliere /
Permanent începând din
2007
Ac iuni de informare
asupra tratamentelor
fitosanitare efectuate/
necesare de efectuat /
Permanent
Inventarierea loca iilor i a
suprafe elor cultivate cu
plante superioare
modificate genetic / Anual
Specializarea i
perfec ionarea personalului
responsabil cu autorizarea,
inspec ia i controlul
acestor activit i /
Permanent
Controlul conformit ii
autoriza iilor emise de
MMGA privind introducerea

Ferme zootehnice

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

-concentra ia
din foraje i
sol a
nutrien ilor,
pesticide i
indicatori
generali în
scopul
stabilirii
zonelor
contaminate
- % de
realizare a
investi iilor

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

DADR-Unitatea
Fitosanitar Alba

- nr.ac iuni
informare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

DADR

- realizare
inventar

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

MMGA

- nr.cursuri de
specializare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM
CJ al GNM

- nr.controale

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii
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Legea
nr.214/2002
ptr.aprobarea
OUG 49/2000
Dezvoltarea
durabil a
economiei
rurale;
revigorarea
satelor

în mediu i pe pia a OMG
/ Permanent
Creearea i
implementarea
de programe în
scopul
dezvolt rii
durabile a
economiei
rurale

Creerea unor parteneriate
între responsabili ai
autorit ilor locale i cei de
la nivel regional in scopul
acceler rii ritmului
dezvolt rii activit ilor
economice din mediul rural
/ 2006-2010

CJ Alba
DADR

- nr. de
parteneriate
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APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba
PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Asigurarea st rii de s n tate”
Cod PM - 12
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Evitarea
îmboln virii
popula iei
datorit polu rii
mediului

Obiectiv
specific
Crearea de
programe de
informare a
popula iei cu
referire la
efectele polu rii
mediului
asupra
s n t ii

Ac iune/
Termen de realizare
Monitorizarea calit ii : apa
potabil ( din re ele de
distribu ie, din izvoare,
fântâni i acumul ri), apa de
îmb iere, sol contaminat,
aer din zone protejate,
zgomot / Permanent
Informarea popula iei despre
zonele contaminate prin
mijloace de mediatizare /
Permanent

Responsabil
implementare
Autoritatea de
S n tate
Public Alba
DADR
OSPA
SGA
APM
Autoritatea de
S n tate
Public Alba
APM Alba

Indicator
monitorizat
- % dep iri
ale
indicatorilor de
calitate pentru
ap , aer, sol,
nivel de
zgomot.
- nr. ac iuni de
mediatizare
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Responsabil
monitorizare
APM

Termen
monitorizare
Anual în
perioada
2007 - 2013

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii ac iunilor)
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Transporturi”
Cod PM - 06
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Conformarea
infrastructurii de
rulare pe osele
cu standardele
UE

Obiectiv
specific
Reabilitarea
re elei de
drumuri
na ionale,
jude ene i
comunale

Ac iune/
Termen de realizare
- Lucr ri de reabilitare a
sistemului rutier pe drumuri
jude ene i comunale / 2013

Îmbun t irea
condi iilor de
via a
popula iei prin
reducerea
concentra iilor de
noxe din
atmosfer ,
reducerea
zgomotului i
vibra iilor

Reducerea
nivelului
noxelor, de
zgomot i al
vibra iilor în
limitele
legisla iei în
vigoare

- Elaborarea studiilor de
fezabilitate i accesarea de
fonduri necesare construirii
de variante ocolitoare
pentru dirijarea traficului de
tranzit în afara municipiilor
i ora elor din jude / 2008
Realizare
variante
ocolitoare pt. traficul rutier
de tranzit în localit ile
Sebe , Blaj, Aiud, Teiu /
2013
- Monitorizare lunar a
poluan ilor emi i în condi ii
de trafic intens, în municipii
i ora e din jude . /
Permanent
- Elaborarea de studii
privind realizarea de noi
locuri de parcare / 2010
- Amenajarea i extinderea
locurilor de parcare / 2010

Identificarea i
creearea spa iilor
de parcare
adecvate .

Imbun t irea
calit ii vie ii i
a nivelului de
trai în mediul
urban

Responsabil
implementare
SC Drumuri i
Poduri Locale
SA
Admin.Na ional
a Drumurilor
Consiliul
Jude ean
Consilii Locale
Admin.Na ional
a Drumurilor
Consilii Locale
Consiliul
Jude ean

Indicator
monitorizat
- km drumuri
reabilitate,
construite

Responsabil
monitorizare
APM

Termen
monitorizare
Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ii

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- % realizare
investi ie

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM

- concentra ii
de gaze i
pulberi emise
în atmosfer

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consilii locale
Agen i
economici

- nr. studii
realzate

APM

- suprafa a
locuri de
parcare
realizate
(extinse) fa
de cele
existente

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013
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Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii ac iunilor)

Observa ii
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Educa ie ecologic ”
Cod PM - 13
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general
Cre terea
nivelului de
implicare
comunitar în
rezolvarea
problemelor de
mediu prin
promovarea
legisla iei de
mediu

Realizarea unor
ac iuni comune
care s aib ca
rezultat cre terea
nivelului de
educa ie
ecologic

Obiectiv
specific
Informarea
publicului
privind
legisla ia în
domeniul
protec iei
mediului

Implicarea
tuturor factorilor
interesa i în
educarea
popula iei cu
privire la
protec ia
mediului
înconjur tor

Ac iune/
Termen de realizare
Organizarea de instruiri,
campanii de con tientizare
cu privire la legisla ia de
mediu i probleme specifice
de mediu / 2009

Responsabil
implementare
APM
ONG-uri
Reprezentan ii
comunit ii

Indicator
monitorizat
- nr. de ac iuni

Responsabil
monitorizare
APM

Termen
monitorizare
Anual în
perioada
2007 - 2013

Ini ierea i derularea de
proiecte comune de
con tientizare a publicului în
ceea ce prive te legisla ia
de mediu, probleme
specifice de mediu, etc /
2009
Campanii de informare a
comunit iilor cu privire la
starea calit ii mediului i
probleme specifice / 2009
Realizarea i diseminarea
de materiale educative i
informa ionale / 2009
Organizarea de ac iuni
comune de protec ie a
mediului i de ecologizare a
unor zone afectate / 2009
Organizarea de ac iuni cu
specific ecologic în cadrul
taberelor colare /
Permanent

APM
ONG-uri
Autorit i
locale

- nr. de
proiecte

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM
ONG-uri

- nr. de ac iuni

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

APM
Autorit i
locale
ONG-uri
Institu ii de
înv mânt

- nr. de ac iuni

APM

- nr. de ac iuni

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013
Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. de ac iuni

APM

Inspectoratul
colar
Jude ean
Institu ii de
înv mânt
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Anual în
perioada
2007 – 2013

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii ac iunilor)
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Turism i agrement”
Cod PM - 10
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune/
Termen de realizare

Eliminarea
impactului
asupra mediului
datorat lipsei
amenaj rilor din
zonele de
agrement.

Dotarea
zonelor de
agrement
frecventate de
turi ti cu
mobilier
specific

Protejarea unor
zone
peisagistice de
interes turistic
prin promovarea
turismului
ecologic

Asigurarea
unor accese
facile i directe
spre unele
obiective
turistice
Identificarea i
cartarea
zonelor propice
desf ur rii
unui turism
organizat i
ecologic

Amenajarea propriu zis :
-procurarea i instalarea
recipien ilor de colectare a
de eurilor;
-realizarea/instalarea de
grupuri sociale;
-controlul calit ii surselor
de ap existente în zon /
2013
Stabilirea traseelor turistice
, realizarea marcajelor; /
2013

Implicarea
institu iilor
interesate în
demararea de
proiecte i

Intocmirea i
implementarea
unor planuri i
strategii de
dezvoltare a

Cartarea zonelor intens
afectate de turismul
neorganizat i neecologic /
2013
Completarea studiilor,
strategiilor , planurilor cu
situa ia zonelor afectate de
turismul neorganizat i
neecologic; / 2013
Promovarea de materiale
informative privind traseele
i obiectivele de vizitat din
zonele propice desf ur rii
turismului. / 2013
Demararea de proiecte de
dezvoltare a turismului în
zonele cu poten ial turistic /
2013

Responsabil
implementare
Consilii
locale

Societ i
comerciale
interesate,
ROMSILVADirec ia Silvic Alba
Consiliul jude ean
ONG-uri
Inspectoratul
colar, ROMSILVADirec ia Silvic Alba

Consiliul jude ean
Consilii locale
ROMSILVADirec ia Silvic Alba

Indicator
monitorizat

Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

- nr. zone de
agrement,
turistice
dotate cu
mobilier
specific

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

- nr. de trasee
turistice
marcate
(km)

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- suprafa a de
teren cartat
(ha)

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. studii
completate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. ac iuni de
promovare

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. de turi ti
care au vizitat
zonele
promovate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

162

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)
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programe
destinate
dezvolt rii
turismului
Stabilirea unor
zone de
petrecere a
timpului liber i
delimitarea clar
a zonelor
construibile în
apropierea ariilor
protejate

turismului

Organizarea
zonelor de
agrement des
frecventate
Organizarea i
gestiunea
judicioas a
fluxurilor
turistice

Elaborarea unor strategii
de dezvoltare a turismului
la nivel de jude , zone cu
poten ial turistic, etc / 2013
Amenajarea de zone de
agrement destinate
turismului de weekend /
2013
Completarea studiilor,
strategiilor, planurilor cu
propuneri pt. amenajarea
unor noi zone de
agrement. / 2013
Interzicerea construc iilor
care pot degrada
peisagistic i ecologic
zonele turistice din jude . /
2013

Agen i economici
Consiliul Jude ean
Consilii Locale

- nr. strategii
elaborate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consiliul jude ean
Consilii locale
Agen i interesa i
ROMSILVADirec ia Silvic Alba

- suprafa a
amenajat
(ha)

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. studii
completate

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

- nr. perimetre
turistice
neafectate de
constructii ce
pot degrada
zone

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Consiliul Jude ean
Consilii Locale
DSV
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Înt rirea capacit ii APM”
Cod PM - 14
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Ac iune/
Termen de realizare

Înt rirea
capacit ii APM
privind calitatea
serviciilor oferite
publicului.

Ob inerea
acredit rii
laboratorului de
încercari în
conformitate cu
ISO 17025.
Certificarea
APM Alba
conform ISO
9001
Instruirea
pesonalului pe
linie
profesional i
al func ionarilor
publici

Ob inerea acredit rii
laboratorului pentru
indicatorii selecta i conform
ISO 17025 / 2007
Acreditarea APM Alba
conform ISO 9001 / 2007

ANPM
APM

- realizare
acreditare

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

ANPM
APM

- ob inere
acredidatre

APM

Anual în
perioada
2007 – 2013

Participarea la instruiri pe
linie profesioanal i a
func ionarilor publici a
angaja ilor APM /
Permanent

MMGA
ANPM
APM
INA

- nr.
participan i /
instruiri

APM

Anual în
perioada
2007 - 2013

Cre terea
nivelului de
preg tire
profesional a
personalului
APM i utilizarea
eficient a
resurselor
umane.

Responsabil
implementare

Indicator
monitorizat
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Responsabil
monitorizare

Termen
monitorizare

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)
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PLAM jude Alba
Matrice - PLAN de MONITORIZARE i EVALUARE a ac iunilor pentru problema “Aspecte legislative”
Cod PM - 15
Institu ia c reia i se raporteaz
rezultatul monitoriz rii: A.P.M. ALBA
Obiectiv
general

Obiectiv
specific

Îmbun t irea
calit ii factorilor
de mediu prin
cunoa terea,
aplicarea i
respectarea
reglement rilor
privind protec ia
mediului.

Respectarea i
implementarea
prevederilor
legisla iei
na ionale ce
transpune
Directivele UE
din domeniul
protec iei
mediului de
c tre
speciali tii de
mediu din toate
institu iile,
grup ri
implicate (
societ i,
prim rii etc)

Ac iune/
Termen de realizare
Instruiri periodice a
conduc torilor institu iilor,
responsabililor cu
probleme de protec ia
mediului din cadrul
institu iilor, societ ilor
comerciale, ONG-uri etc,
introducerea în planul
managerial al institu iei,
societ ii, a problemelor
specifice legate de
protec ia mediului /
Permanent

Responsabil
implementare
ANPM
ARPM
APM
Patronate
Conduc tori de
institu ii
Agen i economici
etc.

Indicator
monitorizat
- nr. instruiri
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Responsabil
monitorizare
APM

Termen
monitorizare
Anual în
perioada
2007 - 2013

Rezultatul monitoriz rii
(Stadiul realiz rii
ac iunilor)

Observa ii

Planul Local de Ac iune pentru Mediu – Jude Alba

6.3. RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENT RII
PLAM 2004 AL JUDE ULUI ALBA

În PLAM 2004 au fost identificate 12 categorii mari de probleme la care au fost
identificate un nr. de 446 ac iuni.
S-a evaluat stadiul realiz rii ac iunilor din PLAM 2004 pentru perioada 2004 mai 2006. Termenele de realizare a ac iunilor difer de la problem la problem în
func ie de proiectele i planurile existente la nivelul consiliilor locale. În tabel este
eviden iat situa ia stadiului realiz rii celor 446 ac iuni ale PLAM, raportarea referinduse la perioada 2004 - mai 2006.

Stadiul realiz rii ac iunilor
TOTAL AC IUNI din care
-realizate
-par ial realizate
-nerealizate
-nu este cazul

Nr. ac iuni
446
126
172
115
33

% din TOTAL
100.0
28.4
38.5
25.7
7.4

Pe cele 12 probleme, situa ia se prezint astfel:
Stadiul/
problema
Realizat
(%)
Par tial
Realizat
(%)
Nerealizat
(%)
Nu
e
cazul
(%)

Atmos
fera

Apa
Supraf.

Apa
Pot.

27

22

34

15

36

37
21

Sol
Apa
subt
.

Deeuri

45

20

61

25

62

22

5

22

20

-

8

Pericole,catas
trofe

15

Arii
Protejat
e

Agricult.
Silv.

38

37

44

38

18

41

-

-

Turis
m
Agrement

Urbanism,
mediu

Educa tie
ecol.

Fond.
ins.
Asp.
legisl.

-

11

20

42

54

64

40

21

24

21

45

25

40

-

-

-

-

-

-

-

79

Conform situa tiilor prezentate se concluzioneaz :
- cele mai mari realiz ri au fost legate de problema “Fonduri insuficiente pentru
rezolvarea problemelor de mediu; Aspecte legislative”. În acest domeniu s-au atins în
propor ie de 79% obiectivele generale i specifice de cre tere a nivelului de accesare a
fondurilor de sprijin, asigurarea unnei preg tiri profesionale continue pentru speciali tii
de mediu din administra ie, organizarea institu ional stabil i complet la nivelul APM,
a administratiilor publice locale i a agen ilor economici.
- cele mai mari nerealiz ri sunt în domeniul problemei “Turism i agrement” .
Obiectivele generale i specifice au fost nerealizate în proportie de 45%. Un procent
de 54% din ac iuni sunt în curs de realizare. Nici o ac iune nu a fost realizata 100%.
Nerealiz rile in de domeniul lipsei amenaj rilor din zonele de agrement existente, din
punct de vedere igienico-sanitar, al gestiunii de eurilor i al locurilor speciale de
preparare a hranei în aer liber, practicarea turismului neorganizat i neecologic etc.
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- exist cel mai mare procent (64%) realiz ri par iale în domeniul “Urbanismmediu”, acestea având termen de finalizare 2005 dar i pân în anul 2010 cum ar fi,
realizarea de centuri pentru traficul de tranzit în ora ele Sebe , Blaj, Aiud, Teiu .
- din cadrul problemelor “Poluarea atmosferei” i “Poluarea apelor de suprafa ” ,
21% i respectiv 20% din ac iuni nu mai sunt de actualitate (nu este cazul); ac iunile
se refereau în principal la poluarea aerului i a apei r.Ampoi datorat fostului mare
poluator al jude ului -SC Ampelum SA Zlatna –care i-a încetat activitatea în 14 ianuarie
2004. De asemenea i-au încetat activitatea societî ile comerciale din domeniul minier i
alte societ i ce poluau atmosfera i apa (Filialele Zlatmin, Arie min , SC Resial SA
Alba).

6.4. TERMEN PENTRU REVIZUIREA PLAM AL JUDETULUI ALBA
Revizuirea PLAM - 2006 se va face în anul 2013.

6.5. ADOPTAREA I INSTITU IONALIZAREA PLAM AL JUDE ULUI
ALBA

Adoptarea versiunii finale a documentului PLAM se face prin Hotarare a
Consiliului Jude ean, de regul în cadrul edin ei Comisiei Consultative. Pân la
adoptare trebuie parcur i mai mul i pa i ce constau în consultarea publicului, a celor
interesa i despre con inutul documentului PLAM prin publicarea pe site-ul APM,
publicarea de anun uri în mass-media cu privire la supunerea documentului PLAM
dezbaterii publice, consemnarea observa iilor, complet rilor primite în urma consult rii
publicului i emiterea documentului final PLAM.
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