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1 CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI  
 
1.1 Scop 
 
 Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale se elaborează în scopul 
protecţiei calităţii resurselor de apă. [01] 
 
1.2 Domeniu de aplicare 
 
 Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale se elaborează de către orice 
folosinţă potenţial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea 
accidentala a resurselor de apa.[01], [02], [03] 
Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale face parte integranta din Autorizaţia de 
gospodărire a apelor eliberata de A.N. „Apele Romane” sau unităţile sale teritoriale. [02] 
 
1.3 Baza legală 
 

• OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările ulterioare; 
• Legea nr. 107/1996 – Legea Apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004 si 

Legea nr. 112/2006 ; 
• Ordinul comun nr.638/2005 a M.M.G.A. si 420/SB/2005 a M.A.I. pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice si poluări 
accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apărare 
operativa împotriva inundaţiilor, gheţurilor si poluărilor accidentale ; 

• Ord. 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a 
planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă 
potenţial poluatoare ; 

• HGR nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le 
asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale privind 
prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenta ; 

• OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă  
• Ord. 161/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii 

apelor de suprafaţă in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa 
 
1.4 Definiţii 
 
 Poluare accidentală – orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau 
bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemănătoare, ca urmare a 
unei erori, omisiuni, neglijente ori calamităţi naturale si in urma căreia apa devine improprie 
folosirii posibile înainte de poluare . Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de 
intensitate mare si de scurta durata. [01] 
 Poluarea accidentala a resurselor de apa de suprafaţă sau subterane este un tip de risc care 
generează situaţii de urgenta. [03] 
 
 Situaţie de urgentă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare 
si intensitate ameninţă viata si sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale si 
culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de 
masuri si acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al forţelor si 
mijloacelor implicate. [05] 
 
 Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de poluări accidentale - identificarea si 
monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, 
înlăturarea sau contracararea factorilor de risc. [03] 
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 Stare de alertă - se refera la punerea de îndată in aplicare a planurilor de acţiuni si 
măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare si înlăturare a consecinţelor situaţiei de 
urgenta ; [05] 
 
 Puncte critice – punctele din cadrul unităţii, unde se pot produce pierderi de produse 
(semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale - 
solide sau lichide), care, prin antrenare in reţelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizări, in 
sol sau evacuări directe in receptor natural, pot provoca poluări accidentale ; [01] 
 
 Poluanţi potenţiali – substanţe care pot sa determine poluare ;[02] 
 
 Stare de alertă în caz de poluare accidentală – stare care se declara in cazul iminentei 
ameninţării sau producerii poluării resurselor de apa si care se refera la punerea de îndată in 
aplicare a planurilor de acţiuni si masuri de prevenire, avertizare, limitare si înlăturare a 
consecinţelor unei poluări accidentale ; [01], [05] 
 
 Prevenirea si combaterea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de apa -  
totalitatea masurilor si acţiunilor care implica: masuri de prevenire, mijloace si construcţii cu rol 
de apărare si pregătire pentru intervenţii, acţiuni operative de urmărire a undei de poluare, 
limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea si distrugerea poluanţilor; masuri pentru 
restabilirea situaţiei normale si refacerea echilibrului ecologic.[01], [02], [03] 
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2 CAPITOLUL II – MEMORIU TEHNIC 
 
2.1 Datele de identificare ale folosinţei 
 
Utilizator : RMGC 
Folosinţa de apa : RMGC 
Adresa : Str. Piaţă, nr. 321, Roşia Montană-517615, jud. Alba 
CUI :                           Registrul comerţului :                      
Telefon :                          Fax :       
Telefon permanenta : 
Curs de apa in care se evacuează apele uzate (cu specificarea codului cadastral al acestuia)  :   

- p. Corna - IV-1.081.10.02.00.0 
   - p. Roşia Montană - IV-1.081.10.04.00.0 
   - p. Abrud - IV-1.081.10.00.00.0 
Cod cadastral al folosinţei de apa : Se determina de către SGA Alba, numai după realizarea 
obiectivelor amplasate pe ape sau in legătură cu apele si/sau intrarea acestora in exploatare  
 
2.2 Amplasament. Obiect de activitate [09], [11] 
 
 RMGC este situata pe teritoriul administrativ al com. Roşia Montană si al oraşului Abrud, 
jud. Alba, in bazinul hidrografic al p. Abrud, afluent de dreapta al r. Arieş. 
 Societatea are legătură prin DJ 742 la DN 74 Alba Iulia – Abrud - Brad (prin loc. Corna) 
si la DN 74A Abrud – Câmpeni (prin loc. Roşia Montană). Prin intermediul DN 74A se realizează 
si legătura cu DN 75 Turda – Oradea.  
 Obiectul de activitate il constituie explorarea si exploatarea minereurilor auro-argentifere 
din perimetrul Roşia Montană (situat in Munţii Metaliferi), precum si procesarea respectiv 
prelucrarea metalurgica a acestora. 
 
Fluxul tehnologic cuprinde, in principal, următoarele procese, in capacităţi de producţie proprii : 

• Lucrări de exploatare miniera la zi în patru cariere (Cetate, Cârnic, Orlea, Jig), din care in 
primele trei exista deja lucrări minere vechi.  

o Activitatea de extracţie miniera propriu-zisa, prin puşcare in găuri forate ; 
o Încărcarea cu excavatoare si autoîncărcătoare frontale cu cupa de 19,5 mc si 

transportul intern de minereu  de la cariera la uzina de preparare, halde de steril 
minier sau halde de minereu sărac, cu autocamioane de 150 t. 

o Asecarea apelor din zona carierelor prin canale colectoare de garda, puţuri de 
asecare si drenuri suborizontale cu scurgere gravitaţională 

• Prepararea minereului, in Uzina de procesare, in vederea extragerii conţinutului de 
metale (aur si argint), prin utilizarea unor procese convenţionale de leşiere cu cianura, 
recuperarea electrolitica a metalelor si obţinerea metalurgica a lingourilor de aliaj de aur 
si argint (aliaj doré) 

 
A. Procese principale

• Măcinarea si clasarea minereului extras  
o concasare primara a minereului ;   
o măcinare umeda in doua trepte a minereului (moara semiautogenă in treapta I si 

doua mori cu bile in treapta a II-a) 
o clasarea materialului măcinat prin hidrociclonare si volumetric ; 
o extracţia metalelor utilizând tehnologia de concentrare prin cianuraţie a 

minereului (procedeul CIL) 
o leşiere cu cianura de sodiu a minereului măcinat, in tancurile CIL ; 
o adsorbţia aurului si argintului pe cărbune activ, in tancurile CIL ; 

• Eluarea-striparea aurului si argintului de pe cărbunele activ si stocarea soluţiei bogate 
o spălarea cu soluţie de acid clorhidric a cărbunelui activ având metalele adsorbite, 

pentru îndepărtarea depunerilor de calciu, in coloane de spălare acida ; 
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o striparea metalelor preţioase de pe suprafaţa cărbunelui activ cu soluţie alcalina 
de cianura, in coloane de eluţie, si dirijarea concentratului spre rezervorul de 
eluat concentrat ; 

o regenerarea cărbunelui activ, in cuptoare de reactivare ; 
• Recuperarea aurului si argintului din eluatul concentrat 

o prelucrarea eluatului concentrat prin procedeul de electroliza cu catozi din otel 
inoxidabil ; 

o spălarea electrozilor cu apa sub presiune si dezhidratarea nămolului rezultat cu 
ajutorul unui filtru-presa; 

o recuperarea mercurului din turta de la filtru prin procedeu termic, in retorta de 
mercur ; 

o prelucrarea metalurgica a precipitatului cu metale preţioase provenit din retorta, 
prin topire in cuptoare electrice cu inducţie ; 

o turnarea lingourilor de aliaj doré si recuperarea zgurei rezultate in procesul de 
topire ; 

• Îngroşarea sterilului si dirijarea acestuia către instalaţia de denocivizare; 
o amestecarea tulburelii sterile provenite din circuitul de leşiere CIL cu agenţi 

floculanţi (Magnafloc 155), pentru facilitarea procesului de sedimentare ; 
o dirijarea supernatantului rezultat către circuitul de măcinare umeda, pentru 

recuperarea si reutilizarea conţinutului de cianura ; 
o dirijarea sterilului îngroşat către instalaţia de denocivizare a cianurii (DETOX); 

• Denocivizarea tulburelii sterile prin procedeul INCO, oxidare cu SO2/aer ; 
o diluarea tulburelii îngroşate cu apa provenita de la staţia de tratare a apelor uzate 

industriale ; 
o tratarea tulburelii cu SO2, asigurat sub forma de soluţie de metabisulfit, si aer 

comprimat, introdus in reactoarele instalaţiei prin barbotare ; 
o asigurarea ionilor de cupru pentru catalizarea reacţiei de oxidare, prin adăugarea 

de soluţie de sulfat de cupru ; 
  
B. Procese auxiliare

• Transportul de materiale, produse finite si deşeuri 
o transportul de la furnizori la amplasament ; 
o transportul de la amplasament la beneficiari ; 
o transportul in interiorul amplasamentului ; 
o hidrotransportul sterilelor de procesare 
o transportul deşeurilor solide (menajere si industriale) in afara amplasamentului ; 

  
• Servicii in domeniul energetic si utilităţi 

o alimentari cu apa – captări de apa, staţii de tratare a apei, reţele de transport a 
apei; 

o alimentare cu energie electrica ; 
o alimentare cu combustibil ; 
o evacuare ape uzate menajere – canalizări ape menajere, canalizări ape pluviale 

si staţii de epurare ; 
• Depozitarea materialelor, produselor finite si deşeurilor 

o depozitarea cianurii ; 
o depozitarea diferiţilor reactivi ; 
o depozitarea explozivilor 
o depozitarea carburanţilor si lubrifianţilor 
o depozitarea combustibilului pentru centrala termica 
o depozitarea mercurului ; 
o depozitarea minereului cu conţinut redus – in halde de minereu sărac ; 
o depozitarea sterilelor miniere – in halde de steril ; 
o depozitarea sterilelor de procesare – in iazul de decantare (TMF) 
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2.3 Alimentare cu apa [10], [18] 
 
2.3.1 Alimentare cu apa potabilă 
 
Surse si instalaţii de captare:  

- sursa de apa potabila este aceeaşi cu cea pentru apa tehnologica, respectiv din râul 
Arieş ; 

Instalaţii de tratare: 
- potabilizarea unei părţi a apei proaspete, după dedurizarea acesteia, se realizează 

intr-o staţie de tratare apa potabila, si cuprinde  filtrare, clorinare si tratare cu 
ultraviolete,  

Instalaţii de distribuţie 
- staţie de pompare, rezervor apa potabila, reţea distribuţie către consumatori interni 

 
2.3.2 Alimentare cu apa tehnologica 
 
Surse si instalaţii de captare 
 
Sursele de apa tehnologica sunt: 
 

a) Râul Arieş, prin intermediul unei captări din albie situata in amonte de confluenta cu p. 
Abrud, respectiv o galerie de infiltraţie sub albia râului, care dirijează apa spre camerele 
de admisie ale unei staţii de pompare; 

o staţie de pompare pentru aducţiunea apei spre amplasament, situata in zona 
captării de apa, echipata cu trei pompe, fiecare având un debit de 175 m3/h ; 

o conducta din otel pentru aducţiunea apei proaspete de la staţia de pompare pana 
la Uzina de preparare , cu diametru de 250 mm si lungime de 11,6 km ; 

o rezervor de apa proaspătă, amplasat in Uzina de procesare, cu diametru de 40 m 
si înălţime de 12 m – volum : 15.000 m3 ; 

b) Circuitul de recirculare a apei limpezite din Iazul de decantare a sterilului de procesare vl. 
Corna, deservit de pompe hidraulice plutitoare amplasate pe laguna iazului, care 
dirijează apa limpezita pana la o staţie de pompe auxiliara, iar de aici in rezervorul de 
apa tehnologica (de proces), situat in Uzina de procesare, pe o conducta din PN 8 HDPE 
cu lungimea de 1,6 km ; 

c) Iazul de ape acide Cetate (cu un volum maxim de 508.000 m3), deservit de pompe 
hidraulice plutitoare care dirijează apele acide spre staţia de tratare a apelor acide/uzate 
industriale, amplasata in incinta Uzinei de procesare, printr-o conducta principala cu 
diametrul de 356 mm si lungimea de 1,8 km ; 

d) Iazul de colectare a scurgerilor de pe halda Cârnic, cu un volum maxim de 10.000 m3, de 
unde apa este pompata spre staţia de tratare a apelor uzate industriale ; 

e) Iazul de retenţie ape meteorice din Uzina de procesare, cu un volum maxim de 
înmagazinare de 16.500 m3, de unde apa este pompata in Uzina de procesare pentru 
utilizare in stop tehnologic; 

 
Instalaţii de tratare 
 

a) Apa proaspătă din râul Arieş 
o filtre, instalaţie dedurizare 
o rezervor de apa dedurizata 

b) Apa recirculată din iazul de decantare a sterilelor nu se tratează suplimentar înainte de 
stocarea in rezervorul de apa de proces ; 

c) Apa din Iazul Cetate este tratata in Staţia de tratare ape acide/ape uzate industriale prin 
neutralizare/precipitare cu var ; 

d) Apa din Iazul de colectare a scurgerilor de pe halda Cârnic se tratează in Staţia de 
tratare ape acide/ape uzate industriale ; 

e) Apa din Iazul de retenţie ape meteorice din Uzina de procesare un se tratează, fiind 
folosita pentru diluarea sterilului înainte de pomparea acestuia in iaz; 
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Instalaţii de distribuţie 
 

a) Staţii de pompare, bazine de stocare, reţea de distribuţie către consumatori industriali 
interni 

 
2.4 Staţii, instalaţii de epurare şi canale de evacuare ape uzate menajere, industriale si 

meteorice [10], [18] 
 
2.4.1 Ape uzate menajere si industriale 
 

a) Apele uzate menajere vor fi trecute prin staţia de epurare ape menajere şi apoi 
descărcate in iazul de decantare prin racordarea la conducta de evacuare in iaz a 
tulburelii denocivizate ; 

b) Apele acide, provenite din drenarea lucrărilor miniere vechi, a haldelor de steril si 
minereu sărac a carierelor aflate in exploatare, trecute prin staţia de tratare, vor fi 
descărcate în p. Corna sau p. Roşia Montană in cazul când este necesara completarea 
pentru a se asigura debitele salubre ale acestora ; 

c) Apele uzate din circuitul de leşiere cianurică se descarcă in iazul de decantare a sterilului 
de procesare o data cu tulbureala sterila denocivizată in instalaţia DETOX si se recirculă 
in sistemul de alimentare cu apa tehnologica ; 

d) Apele limpezite din iazul de decantare a sterilului de procesare vor fi recirculate ca ape 
de proces si vor fi descărcate in p. Corna, după o prealabila epurare intr-o staţie de 
epurare secundara a cianurii, numai in condiţii de fenomene hidro-meteorologice 
extreme, respectiv in situaţia producerii a doua Precipitaţii Maxime Probabile 
consecutive. 

 
2.4.2 Ape meteorice 
 

a) Apele meteorice din perimetru uzinei de preparare se colectează intr-un iaz de retenţie 
situat pe amplasamentul acesteia, utilizându-se ulterior, fără tratare, in circuitul de 
măcinare. 

b) Apele meteorice care se scurg superficial de pe cei doi versanţi ai p. Roşia Montană sau 
subteran prin galeriile vechi sunt colectate in Iazul Cetate, iar apoi se tratează in Staţia 
de tratare a apelor acide. 

c) Apele meteorice din perimetrul zonei Cârnic se colectează in Iazul de retenţie a 
drenajelor reziduale Cârnic si sunt dirijate spre staţia de tratare a apelor acide. 

d) Apele meteorice din zonele adiacente iazului de decantare a sterilului de procesare sunt 
colectate in acest iaz. 

e) Apele meteorice din afara amplasamentului sunt deviate prin canale de scurgere, astfel 
încât sa ocolească amplasamentul si zonele care pot sa le contamineze, si apoi 
descărcate gravitaţional in p. Roşia Montană si p. Corna, în aval de barajele celor două 
iazuri. 

 
2.5 Decizia conducătorului unităţii de numire a colectivului pentru combaterea 

poluărilor accidentale [01] 
 
Directorul general va da o decizie de constituire a colectivului pentru prevenirea si combaterea 
poluărilor accidentale, care va fi anexata acestui plan.  
Decizia va avea anexat si tabelul cu componenta nominala si responsabilităţile membrilor 
colectivului. (Tabel nr.1) 

 
2.6 Elemente principale ale poluărilor accidentale [01] 
 

o Puncte critice – poluarea apelor (Tabel nr. 2) 
o Poluanţi potenţiali – fise de prezentare (Tabel nr. 3) 
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2.7 Modul de acţionare in caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui 
eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a resurselor de apa 

 
2.7.1 Planurile de prevenire si combatere a poluărilor accidentale [01] 
 
Metodologie privind elaborarea planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale 
  
 Metodologia prezintă modul de întocmire a planului de prevenire si combatere a 
poluărilor accidentale pentru fiecare sector sau domeniu de activitate care implica poluări 
accidentale, conform Anexei nr. 1, pe baza inventarului activităţilor, locurilor de munca si 
instalaţiilor identificate ca puncte critice in Tabelul nr. 2, precum si a fiselor poluanţilor potenţiali 
prezentate in Tabelul nr. 3 ; 
 
Plan de situaţie general al societăţii cu localizarea obiectivelor principale, sc. 1:25000 (Plan nr. 
1) 
 
Schiţa tehnologică generală cu marcarea punctelor critice (Plan nr. 2) 
 
2.1.1. Sistemul de alertă în caz de poluare accidentală 
 
Prezentarea procedurii operaţionale referitoare la sistemul de alerta în caz de poluare 
accidentală (POM) (Anexa nr.2) 
 
Schema logică a procedurii privind sistemul de alertă în caz de poluare accidentală(Anexa nr. 3)  
 
Tabel cu persoanele de la diferite nivele de responsabilitate care trebuie anunţate în cazul 
producerii unei poluări accidentale la nivel de societate (Tabel nr. 1) şi la nivelul fiecărui sector 
sau domeniu de activitate (Tabel nr. 8) 
 
Tabel cu autorităţile competente care trebuie anunţate în cazul producerii unei poluări 
accidentale (Anexa nr. 4) 
 
Tabel cu unităţile care acorda sprijin in cazul apariţiei unei poluări accidentale (Tabel nr. 9) 
 
Tabel cu folosinţele din aval care pot fi afectate de poluările accidentale (Tabel nr. 10) 
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3 CAPITOLUL III PLANURILE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR 
ACCIDENTALE PENTRU FIECARE SECTOR SAU DOMENIU DE ACTIVITATE  

 
3.1 Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaţiilor de unde pot proveni poluări 

accidentale  
 
3.1.1 Sistemul de alerta prezentat in procedura de alertare in caz de poluare accidentala 
 
3.1.2 Modul de acţiune a personalului cu atribuţii in prevenirea si combaterea poluărilor 

accidentale pentru: 
a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala in scopul sistării acesteia 
b) Limitarea ariei de răspândire 
c) Îndepărtarea substanţelor poluante 
d) Colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiţii de securitate pentru 

mediu (Tabel nr. 5, 6, 7, 8) 
 
3.1.3 Masurile si lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale 

(Tabel nr. 4) 
 
3.2 Plan de situaţie al zonei punctului critic 
 
3.3 Schiţa tehnologica cu detalierea punctului critic 
 
Nota : Detalierea acestui capitol se va efectua după realizarea proiectelor tehnice de detaliu, 
finalizarea POS si definitivarea structurii organizatorice la intrarea in exploatare. La definitivare 
se vor detalia si posibile scenarii cu accidente majore care produc impact extrem asupra 
resurselor de apa ale zonei si cu propagare in aval. 
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4 ANEXE 
 
Tabel nr. 1 – Componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale 
 
Tabel nr. 2 – Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale 
 
Tabel nr. 3 – Fisele poluanţilor potenţiali 
 
Tabel nr. 4 – Programul de masuri si lucrări in vederea prevenirii poluărilor accidentale 
  
Tabel nr. 5 – Componenta echipelor de intervenţie 
 
Tabel nr. 6 – Lista dotărilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale 
 
Tabel nr. 7 – Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice si a echipelor de 
intervenţie 
 
Tabel nr. 8 – Responsabilităţile conducătorilor 
 
Tabel nr. 9 – Lista unităţilor care acorda sprijin in cazul apariţiei unei poluări accidentale 
 
Tabel nr. 10 – Lista folosinţelor din aval care pot fi afectate 
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Anexa nr. 1 METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA 
PLANURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUĂRILOR 

ACCIDENTALE  

 
Datorita necesităţii de organizare a activităţii de prevenire si combatere a poluărilor 

accidentale, conform legislaţiei in vigoare, la obiectivele care utilizează apa sau au legătură cu 
apele aflate in funcţiune trebuie întocmite si/sau reactualizate Planurile de Prevenire si 
Combatere a Poluărilor Accidentale (PPCPA), întrucât societatea este un posibil poluator al 
resurselor de apa din zona, cu impact zonal si posibil, in condiţii extreme, chiar transfrontalier. 
 In acest sens se vor inventaria si analiza activităţile, sectoarele de activitate (locurile de 
munca), si instalaţiile - denumite Puncte critice - care pot produce poluări accidentale ale 
factorului de mediu APĂ.  
 Vor fi avute in vedere toate instalaţiile, depozitele permanente si temporare de substanţe 
si materiale utilizate in fluxul tehnologic, depozitele permanente si temporare de deşeuri 
rezultate din activitatea societăţii, unde se pot produce pierderi de produse, care prin antrenare 
in diferite moduri in canalele sau rigolele de evacuare a apelor uzate sau pluviale, ori evacuări 
directe in cursurile de apa, pot provoca poluarea accidentala a apelor subterane sau de 
suprafaţă. 

In urma acestei inventarieri se vor stabili Punctele critice ce se vor cuprinde in PPCPA al 
societăţii si care vor întocmi planuri specifice. 

Inventarierea punctelor critice se va efectua de către responsabilii de mediu ai 
activităţilor sau sectoarelor respective, iar analiza si stabilirea Punctelor critice pentru care se 
vor întocmi planuri specifice se va realiza de către Departamentul de Mediu împreună cu 
Conducerea Tehnica a societăţii. 

După stabilirea Punctelor critice se va trece la întocmirea Planului de prevenire si 
combatere a poluărilor accidentale specific pentru fiecare activitate sau sector de activitate. 
 Fiecare PPCPA specific va cuprinde următoarele : 
 

1. Memoriu tehnic – scurta prezentare a activităţii sau sectorului, cu punctele critice de 
unde pot proveni poluări accidentale, precum si modul de acţionare în cazul producerii 
poluării accidentale după cum urmează : 

 
o Se va specifica faptul ca sistemul de alerta in cazul producerii unei poluări 

accidentale este cel prezentat in Procedura operaţională de alertare, procedura 
care va fi prelucrata cu întreg personalul. 

o Se va prezenta modul de acţiune a personalului cu atribuţii in combaterea 
poluărilor accidentale si cum anume va trebui sa acţioneze pentru : 

 Eliminarea cauzelor care au produs poluarea ; 
 Limitarea ariei de răspândire a substanţelor poluante ; 
 Îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante ; 
 Colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiţii de securitate 

a substanţelor poluante in vederea păstrării sau, după caz, a neutralizării 
ori distrugerii acestora. 

 
2. Tabele – se vor completa tabelele 1 – 8 din Ord. 278/1997 

 
3. Plan de situaţie – pe format A4  se va prezenta un plan cu localizarea obiectivului 

pentru care a fost întocmit planul (vor fi cuprinse secţiile, atelierele, caile de acces, 
canalizări si rigole de scurgere, etc.). 

 
4. Schiţa tehnologică – pe format A4 sau A3 se va prezenta schiţa tehnologica a 

instalaţiei cu marcarea punctului/punctelor critice. 
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Prezenta metodologie va fi transmisa coordonatorilor tuturor activităţilor si sectoarelor de 
activitate din societate care pot produce poluări accidentale.  

Departamentul de Mediu va oferi informaţii suplimentare cu privire la modul de întocmire 
corecta a planurilor specifice atunci când se solicita acest lucru. 

PPCPA specifice vor fi semnate in cadrul fiecărei activităţi de către : coordonatorul tehnic 
al activităţii respective, responsabilul cu protecţia mediului si persoana care l-a întocmit, iar apoi 
vor fi predate spre validare la Departamentul de mediu. 

PPCPA al societăţii va fi semnat de Directorul general, Directorul Executiv si Directorul 
autorizări, conformare si  sisteme de management. 
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Anexa nr. 2 PROCEDURA OPERATIONALĂ REFERITOARE LA 
SISTEMUL DE ALERTĂ ÎN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALĂ 

 
1. SCOP 
 
 Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodelor, responsabilităţilor si fluxului 
informaţional prin care se asigura sistemul de alerta in caz de poluare accidentala. Procedura 
face parte din Planul de Prevenire si Combatere a Poluărilor Accidentale a RMGC 
 
2. DOMENIU 
 
 Procedura se aplica la toate activităţile sau sectoarele de activitate ale societăţii unde se 
pot produce poluări accidentale sau unde exista responsabilităţi privind sistemul de alerta în caz 
de poluare accidentală. 
 
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 
 
3.1. Definiţii 
 
Puncte critice – punctele din cadrul unităţii, unde se pot produce pierderi de produse 
(semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale - 
solide sau lichide), care, prin antrenare in reţelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizări, in 
sol sau evacuări directe in receptor natural, pot provoca poluări accidentale; 
 
Poluare accidentala – orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau 
bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemănătoare, ca urmare a 
unei erori, omisiuni, neglijente ori calamităţi naturale si in urma căreia apa devine improprie 
folosirii posibile înainte de poluare ; 
Poluarea accidentala a resurselor de apa de suprafaţa sau subterane este un tip de risc care 
generează situaţii de urgentă. 
 
Urgenta nivel I – nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de către 
personalul de pe amplasament, fără intervenţia echipelor speciale de intervenţie (EP, HAZMAT, 
EM) ; 
 
Urgenta nivel II – nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de către 
personalul de pe amplasament cu ajutorul echipelor speciale de intervenţie (EP, HAZMAT, EM); 
 
Urgenta nivel III – nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de către 
personalul de pe amplasament cu ajutorul echipelor speciale de intervenţie (EP, HAZMAT, EM), 
dar este necesara evacuarea persoanelor aflate pe amplasament; 
 
Urgenta nivel IV – exista impact potenţial in afara amplasamentului cu ameninţare la adresa 
mediului si sănătăţii umane ; nu poate fi rezolvata de către personalul de pe amplasament cu 
ajutorul echipelor speciale de intervenţie (EP, HAZMAT, EM) si necesita ajutorul organizaţiilor de 
răspuns la urgenta externa, acţiunile fiind corelate cu cele din Planul de apărare împotriva 
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi 
poluări accidentale al comunităţilor implicate ; 
Autorităţi competente care vor fi anunţate in caz de poluare accidentala: AR TU, GM AB, 
IJSU AB, DSP AB. 
 
Conducerea societăţii: Director General, Director Executiv, Director Relaţii Comunitare, 
Director Autorizări, Conformare si Sisteme de management  
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3.2. Prescurtări 
 

1. AR TU – A.N. Apele Romane - S.G.A. Alba – S. H. Arieş-Turda  
2. GM AB – Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Alba 
3. IJSU AB – Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Alba 
4. DSP AB – Direcţia de Sănătate Publică 
5. PPCPA – Planul de Prevenire si Combatere a Poluărilor Accidentale 
6. DM – Departamentul de Mediu 
7. DSS – Departamentul Sănătate şi Securitatea Muncii 
8. DSEC – Departamentul de Securitate 
9. DI – Departamentul întreţinere 
10. DO – Departamentul Operaţii 
11. CSU – Coordonatorul Situaţiei de Urgenta 
12. CI – Comandantul Incidentului 
13. CCOM – Coordonatorul de Comunicare 
14. EP – Echipa de Pompieri 
15. HAZMAT–Echipa de răspuns la urgente care implica Substanţe Periculoase 
16. EM – Echipa de răspuns la urgente Medicale 

 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ. DOCUMENTE CONEXE 
 
Legea nr. 107/1996 – Legea Apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004 si Legea 

nr. 112/2006; 
Ordinul comun nr.638/2005 a M.M.G.A. si 420/SB/2005 a M.A.I. pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 
hidrotehnice si poluări accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu 
materiale si mijloace de apărare operativa împotriva inundaţiilor, gheţurilor 
si poluărilor accidentale ; 

Ord. 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de 
prevenire si combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apa 
potenţial poluatoare ; 

HGR nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura 
ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale 
privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă ; 

OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
 
Ord. 161/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţa in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa 
 
OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările si completările ulterioare; 
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
 
Conform Tabelului nr. 1 
 
6. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
 
 6.1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala anunţă imediat (pe un flux 
de comunicaţie prestabilit), la un nr. de telefon special ................. sau prin radio pe o frecventa 
rezervata ....................., Ofiţerul de securitate, din Departamentul de Securitate (DSEC) al 
societăţii care are program continuu (24 ore din 24), sau direct Coordonatorul pentru Situaţii de 
Urgenta (CSU).[21] 
Tot personalul RMGC va fi instruit asupra modului si fluxului de informare in cazul observării 
unor defecţiuni ale echipamentelor, stări de risc ce pot determina impact negativ asupra mediului 
sau poluări accidentale produse, întrucât acesta răspunde solidar si individual de efectele unor 
evenimente cu consecinţe grave asupra  vieţii si sănătăţii persoanelor. De asemenea acesta va 
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fi informat asupra modului de acţiune si comportament in cazul producerii unei poluări 
accidentale in a cărei combatere sunt /nu sunt implicaţi.[16] 
Angajatul raportează apoi imediat incidentul sefului sau direct.  
Angajaţii care nu sunt pregătiţi in mod adecvat nu vor încerca sa intervină la locul accidentului 
pentru oprirea scurgerii, strângerea materialului deversat sau sa cureţe locul accidentului. [21] 
 
 6.2. Ofiţerul de Securitate anunţă urgent Coordonatorul pentru Situaţii de Urgentă (CSU) 
sau unul din locţiitorii acestuia, telefonic sau prin radiotelefon, precum si Seful secţiei respective 
despre producerea poluării accidentale si totodată completează Formularul 1.0 - Jurnalul 
primelor servicii care răspund la urgente. [21] 
Daca CSU a fost anunţat direct despre o poluare accidentala, acesta va contacta Ofiţerul de 
securitate pentru efectuarea înregistrării detaliilor cu privire la incident, înregistrare care va fi 
păstrată in baza de date.[21] 
La solicitarea CSU acesta va anunţa Directorul DSEC pentru convocarea altor ofiţeri de 
securitate, in vederea securizării perimetrului afectat de poluare si a organizării, respectiv 
supravegherii evacuării persoanelor de pe amplasament.  
Ofiţerul de securitate asigura transportul persoanelor cu atribuţii in combaterea poluărilor 
accidentale la/de la societate, daca poluarea accidentala s-a produs in afara programului sau de 
lucru. 
 
 6.3.Coordonatorul pentru Situaţii de Urgentă ia legătura cu Seful secţiei unde s-a produs 
poluarea accidentala si cu Managerul DM, apoi îl anunţă (pe un flux de comunicaţie prestabilit) 
...................... pe Directorul Autorizări, Conformare si Sisteme de management, precum si pe 
Directorul Executiv despre producerea poluării, iar aceştia din urma îl vor informa pe Directorul 
General. 
Conducerea societăţii convoacă membrii colectivului constituit la nivelul societăţii pentru 
combaterea poluărilor accidentale pentru analiza situaţiei, in funcţie de gravitatea acesteia. 
 
 6.4. In acelaşi timp CSU preia toate informaţiile de la cei care au observat primii 
incidentul, de la Seful Secţiei si de la alte surse, daca este cazul, pentru a evalua nivelul 
urgentei, a decide tipul de răspuns si in acelaşi timp declanşarea alarmelor necesare si potrivite.  
In cazul urgentelor de nivel I sau II, CSU poate decide sa îndeplinească si funcţia de Comandant 
de Incident (CI), iar in acest caz va anunţa direct sau prin DSEC echipele de răspuns potrivite 
pentru intervenţia la locul producerii accidentului (EP, HAZMAT, EM) si va mobiliza forte si 
resurse necesare pentru rezolvarea situaţiei.[21] 
In cazul urgentelor de nivel III sau IV va desemna si anunţă de urgenta pe Comandantul 
incidentului, dintre cei nominalizaţi sa poată îndeplini aceasta funcţie, pe ture. CI va convoca de 
urgenta echipele de răspuns potrivite pentru intervenţia la locul producerii accidentului (EP, 
HAZMAT, EM) pe care le va conduce in activitatea de intervenţie. 
Seful Secţiei si DM va fi informat despre nivelul urgentei, tipul de răspuns si nominalizarea CI. 
 6.5. In paralel, Seful Secţiei va prelua toate informaţiile de la personalul din secţie 
prezent la locul incidentului, precum si de la cei care au observat primii incidentul (in cazul in 
care aceştia sunt din afara secţiei), pentru evaluarea situaţiei, si va convoca echipa de 
intervenţie proprie, conform cu sarcinile si responsabilităţile prestabilite prin propriile proceduri si 
instructaje, acţionând in colaborare si sub coordonarea Comandantului incidentului. Acestea se 
vor stabili după realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii 
organizatorice la intrarea in exploatare. 
DM completează Formularul 2.0 – Raportul privind incidentul de deversare si daca este cazul si 
Formularul 3.0 – Raportul de notificare a Agenţiei, care va fi transmis autorităţilor competente 
după aprobarea lui de către conducerea societăţii. 
 
 6.6. Conducerea societăţii anunţă autorităţile competente despre producerea poluării 
accidentale. Anexa nr. 3 prezintă numere de telefon si fax corespunzătoare. 
Totodată se vor anunţa unităţile din aval care pot fi afectate de poluarea accidentala produsa, 
conform Tabelului nr. 10 al PPCPA si autorităţile locale pe raza cărora se afla 
amplasamentul.[01] 
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 6.7. CSU si Şefii Secţiilor asigură desfăşurarea acţiunilor de combatere a poluării in 
conformitate cu PPCPA specific punctului critic unde s-a produs poluarea. Pe toata perioada 
desfăşurării operaţiilor de combatere a poluării accidentale aceştia  informează conducerea 
societăţii, colectivul constituit pentru combaterea poluărilor accidentale, DM despre acţiunile de 
intervenţie desfăşurate, iar  conducerea societăţii si DM tine legătura cu autorităţile competente 
in vederea informării acestora despre desfăşurarea operaţiunilor de sistare a poluării si 
combatere a efectelor acesteia. 
 
 6.8. Conducerea societăţii va informa autorităţile competente asupra sistării poluării 
accidentale, atunci când cauzele poluării au fost eliminate si pericolul răspândirii substanţelor 
poluante a fost îndepărtat; 
 
 6.9. În cazul în care sistarea poluării, limitarea ariei de răspândire si diminuarea efectelor 
acesteia nu se poate realiza numai cu forte proprii se apelează la sprijinul altor societăţi, înscrise 
in tabelul corespunzător din PPCPA  (Tabelul nr. 9) si cu care societatea are acorduri scrise; 
Conducerea societăţii va lua legătura cu personalul de contact pentru iniţierea intervenţiilor 
comune. 
 
 6.10. In cazul extinderii poluării asupra zonelor adiacente sau spre aval, vor fi avertizate 
unităţile care pot fi afectate precum si autorităţile locale pentru luarea masurilor proprii de 
prevenire si combatere a poluărilor accidentale. Avertizarea se va face către unităţile cuprinse in 
tabelul corespunzător din PPCPA (Tabelul nr. 10), va fi asigurata de conducerea societăţii, in 
colaborare cu autorităţile competente care gestionează poluările accidentale. 
 
 6.11. După rezolvarea completa a situaţiei de urgenta, DM împreună cu reprezentanţii 
secţiei unde s-a produs poluarea accidentala precum si cu cei ai DSS, DI, DO întocmesc un 
proces-verbal de constatare care va conţine următoarele informaţii: 

• amplasamentul unde s-a produs poluarea (punctul critic); 
• data si ora producerii incidentului; 
• descrierea incidentului; 
• cauza producerii poluării accidentale; 
• amploarea evenimentului; 
• masuri de intervenţie pentru eliminarea cauzelor care au produs poluarea; 
• masuri de intervenţie pentru limitarea si reducerea ariei de răspândire a substanţelor 

poluante; 
• masuri de intervenţie pentru îndepărtarea, prin mijloace tehnice adecvate, a substanţelor 

poluante; 
• masuri de intervenţie pentru colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiţii 

de securitate corespunzătoare pentru mediu si populaţie, in vederea neutralizării sau 
distrugerii ulterioare, a substanţelor poluante ; 

• masuri corective de rezolvare a unui incident similar; 
• masuri preventive pentru evitarea repetării incidentului. 

 
 6.12. DM monitorizează masurile cuprinse in procesul verbal de constatare; 
 
 6.13. Conducerea societăţii va dispune celor implicaţi in activitatea de prevenire si 
combatere poluărilor accidentale colaborarea cu autorităţile competente in vederea stabilirii 
răspunderilor si a vinovaţilor pentru poluarea accidentala produsa. 
 
7. REVIZIE 
 
Aceasta procedura se revizuieşte la fiecare doi ani sau ori de cate ori este nevoie. 
 
 
 
8. ÎNREGISTRĂRI 
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8.1. Formularul 1.0 - Jurnalul primelor servicii care răspund la urgente : original păstrat la 

DSEC si copie la DM; 
8.2. Formularul 2.0 – Raportul privind incidentul de deversare : original păstrat la DM si copie la 

secţie/sector; 
8.3. Formularul 3.0 – Raportul de notificare a Agenţiei : original păstrat la Directorul Autorizări, 

Conformare si Sisteme de management si copie la DM; 
8.4. Procese-verbale de constatare – originale păstrate la secţii si copii la DM; 
8.5. Rapoarte de monitorizare – originale păstrate la DM si copii la secţii; 
8.6. Lista de distribuţie a PPCPA – păstrata la DM; 
8.7. Tabelul actualizărilor si revizuirilor – păstrata la DM. 
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Anexa nr. 3 SCHEMA LOGICA A PROCEDURII PRIVIND SISTEMUL 
DE ALERTA IN CAZ DE POLUARI ACCIDENTALE 

 

 
 



 

Pagina 23 din 72 



 

Pagina 24 din 72 

Anexa nr. 4 TABEL CU AUTORITĂŢILE COMPETENTE CARE 
TREBUIE ANUNŢATE ÎN CAZUL PRODUCERII POLUĂRILOR 

ACCIDENTALE A APELOR 

 
 

Autoritatea competentă Adresa si nr. telefon Dispecerat 
permanenta 

AR TU– A.N. Apele Române-S.G.A. Alba- S.H. 
Arieş-Turda 

Turda, Str. Stadionului, 12 
Tel. 0264 313461 
       0264 313463 
Fax 0264 313462 

 
0264 313461 

GM AB – Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judetean Alba 

Alba Iulia, Str. Lalelelor, 7A 
Tel. 0258 816834 

- 

Fax 0258 816834 
 

IJSU AB– Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgentă Alba 

Alba Iulia, Str. A.I.Cuza, 10       
Tel. 0258 810411 
       0258 810497 

 

Fax 0258 810425 

 
0258 810497 

DSP AB – Direcţia de Sănătate Publică Alba Alba Iulia, Bld. Revoluţiei, 23    
Tel. 0258 821636 

- 

PR ABR– Primăria oraş Abrud   
PR RM– Primăria com. Roşia Montană   

Nota : 
• În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 această activitate este 

organizată de către Regia Autonomă "Apele Române" prin filialele sale bazinale, atât pe 
baza de planuri elaborate la nivelul fiecărui bazin hidrografic, cât şi pe baza planurilor 
proprii ale utilizatorilor de apă potenţial poluatori. [01] 

• În conformitate cu Legea nr. 310/2002 care modifică şi completează Legea nr.107/1996 
[02]: 

o Administraţia Naţională "Apele Române", prin direcţiile de ape, organizează si 
desfăşoară activitatea de prevenire a poluărilor accidentale si de înlăturare a 
efectelor lor, pe baza de planuri elaborate in funcţie de condiţiile specifice 
bazinelor hidrografice respective si de natura substanţelor poluante ce pot fi 
evacuate accidental. 

o Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinţe în legătură cu apa 
sunt obligate sa întocmească planuri proprii de prevenire si de combatere a 
poluărilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activităţii lor, si sa le pună 
in aplicare in caz de necesitate. 

o Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinţe în legătură cu apa, 
care au produs o poluare accidentala, sunt obligate sa ia masuri imediate pentru 
înlăturarea cauzelor, pentru limitarea si înlăturarea efectelor acestora si sa 
informeze imediat cea mai apropiata unitate de gospodărire a apelor asupra 
acestei poluări. 

o Deţinătorii de mijloace specifice de intervenţie in caz de poluare accidentala a 
apei sunt obligaţi sa le utilizeze, indiferent de cauza apariţiei fenomenului de 
poluare. 

o Cel care a produs poluarea suporta si cheltuielile ocazionate de monitorizarea 
evoluţiei undei poluante, de determinare a tipului de poluant, precum si de 
constatare a efectelor poluării. 

• În conformitate cu Ordinul comun nr. 638/2005 al M.M.G.A. si 420/SB/2005 al M.A.I. 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgentă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice si 
poluări accidentale [03]: 
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o Aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate, la nivel naţional, a 
bazinelor hidrografice si judeţelor, a acţiunilor preventive si operative pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice si poluărilor accidentale este asigurata 
de către Administraţia Naţională “Apele Romane” si unităţile sale teritoriale. 

o Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinţe in legătură cu apa, 
care au produs o poluare accidentala iau masuri imediate pentru înlăturarea 
cauzelor, pentru limitarea si înlăturarea efectelor acestora si informează imediat 
cea mai apropiata unitate de gospodărire a apelor. Cheltuielile generate de 
acţiunile de limitare si înlăturare a efectelor poluărilor accidentale sunt suportate 
de către poluatori, conform principiului ”poluatorul plăteşte”. 

o Deţinătorii de mijloace specifice de intervenţie in caz de poluare accidentala sunt 
obligaţi sa le utilizeze indiferent de cauza apariţiei fenomenului de poluare, din 
dispoziţia Comitetului judeţean pentru situaţii de urgentă. 

 



 
Tabel nr. 1 COMPONENTA COLECTIVULUI PENTRU COMBATEREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE [01], [16], [21] 
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele Funcţia Adresa si nr. 

telefon Responsabilităţi 

1.  Director general  • dispune convocarea colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale 
pentru analiza situaţiei şi declanşarea situaţiei de alertă 

• dispune anunţarea SGA şi a celorlalte autorităţi competente despre 
producerea unei poluări accidentale, precum şi informarea periodica a 
acestora asupra desfăşurării operaţiunilor până la sistarea poluării 

• solicita sprijin extern în cazul în care se constata ca forţele şi mijloacele 
proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea poluării şi/sau 
eliminarea efectelor acesteia  

2.  Director executiv  • anunţă Directorul general despre producerea poluării accidentale şi 
dispune, în caz de forţă majoră, oprirea funcţionării unor instalaţii, secţii de 
producţie, sectoare de activitate care contribuie la generarea în continuare 
a poluării accidentale sau pot produce accidente cu efecte grave asupra 
mediului şi populaţiei; 

3.  Director relaţii 
comunitare 

 • asigura coordonarea activităţilor proprii de intervenţie cu planurile de 
intervenţie ale comunităţii 

• asigura comunicarea publica a situaţiei de urgenta pentru o informare 
corecta asupra acesteia 

• dispune colectarea de date si participarea Coordonatorului de comunicare 
la formularea unor răspunsuri legate de producerea poluării accidentale 
pentru furnizarea unor informaţii corecte către agenţiile externe, presa, 
familiile celor implicaţi, publicul  

4.  Director autorizări, 
conformare şi  

sisteme de 
management 

 • dispune evaluarea condiţiilor de producere si monitorizarea de către DPM 
a acţiunilor de eliminare a cauzelor poluării şi de diminuare a efectelor 
poluării accidentale 

• dispune investigarea incidentului şi monitorizarea acţiunilor de protejare şi 
salvare a vieţii personalului de pe amplasament sau din afara acestuia, de 
către DSS 

• asigura coordonarea intervenţiei echipelor de la alte departamente ale 
societăţii, daca acest lucru este necesar, în caz de poluare accidentală 
gravă 

5.  Coordonator situaţii 
de urgentă 

(CSU) 
(Pentru aceasta 

funcţie sunt 
desemnaţi şi 2 

 • evaluează nivelul şi tipul de urgentă în care se încadrează poluarea 
accidentala şi stabileşte tipul de răspuns precum şi de alarma 
corespunzătoare situaţiei 

• determina necesitatea numirii unui Comandant al Incidentului, pe care îl 
convoacă pentru acţiune operativă 

• anunţă Directorul Executiv, Directorul Autorizări, Conformare şi Sisteme 
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Adresa si nr. 
telefon Responsabilităţi 

locţiitori, atribuţiile 
acestei funcţii 

trebuind exercitate 
in regim 

permanent) 

de Management şi Directorul Relaţii Comunitare despre producerea 
poluării accidentale 

• convoacă echipele de intervenţie (EP, HAZMAT, EM si alte echipe 
suplimentare speciale) pentru stoparea cauzelor poluării şi diminuarea 
efectelor acesteia 

• asigura materialele si echipamentele necesare acţiunilor de intervenţie pe 
amplasament sau în afara lui 

• colaborează eficient cu organizaţiile externe de intervenţie ale 
comunităţilor afectate de poluare, locale sau regionale, daca este cazul ca 
acestea să intervină pentru combaterea poluării 

6.  Manager 
Departament  

mediu 
(DM) 

 • asigură asistarea CRU în determinarea naturii şi cauzelor poluării 
accidentale, precum si a consecinţelor posibile ale acesteia asupra 
mediului si omului in cadrul amplasamentului societăţii cat si in zonele 
limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau in lungul undei de poluare 

• asigura monitorizarea de către DM a acţiunilor de eliminare a cauzelor 
poluării pentru stoparea si diminuarea efectelor acesteia. 

• asigura formularea unui răspuns competent, atât cu caracter tehnic cat si 
pentru public, in urma analizei si interpretării tuturor informaţiilor 
disponibile despre producerea poluării accidentale 

• comunica permanent conducerii si colectivului constituit pentru 
combaterea poluării accidentale evenimentele grave care se produc si 
modul de desfăşurare a intervenţiilor 

• asigura notificarea autorităţilor competente asupra deversării de substanţe 
periculoase in mediu, si producerea sau posibilitatea de producere a 
poluării apelor din amplasament sau din afara acestuia  

• asigura prelevarea probelor si efectuarea analizelor de laborator la 
indicatori specifici poluării produse, înregistrarea, analizarea rezultatelor si 
comunicarea către autorităţile competente. 

• asigura suport tehnic pentru realizarea acţiunilor de remediere, reabilitare 
sau curăţare a mediului ca urmare a poluărilor accidentale produse 

• asigura comunicarea sistării poluării către toate autorităţile interesate din 
cadrul societăţii şi din exteriorul acesteia. 

 
7.  Manager 

Departament 
sănătate şi 
securitate 

(DSS) 

 • asigura asistarea CSU in determinarea cauzelor poluării accidentale 
referitor la nerespectarea tehnicilor de securitate a muncii, precum si a 
consecinţelor posibile ale acesteia asupra altor instalaţii, asupra vieţii si 
sănătăţii omului in cadrul amplasamentului societăţii cat si in zonele 
limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau in lungul undei de poluare 
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telefon Responsabilităţi 

• asigura monitorizarea a acţiunilor de salvare a personalului si populaţiei  
• asigura formularea unui răspuns competent, atât cu caracter tehnic cat si 

pentru public, in urma analizei si interpretării tuturor informaţiilor 
disponibile despre producerea poluării accidentale, referitor la normele de 
tehnica securităţii muncii şi la problemele de sănătate pe care le implica 
producerea poluării accidentale 

• asigura colaborarea cu organizaţiile externe de intervenţie si ajutor 
• comunica permanent conducerii si colectivului constituit pentru 

combaterea poluării accidentale evenimentele grave care se produc si 
modul de desfăşurare a intervenţiilor specifice 

8.  Manager 
Departament 

securitate 
(DSEC) 

 • asigura organizarea recepţionării, înregistrării si diseminării apelurilor 
(telefonice sau prin radio) referitoare la situaţii de urgenta, la un nr. de 
telefon  special sau pe o frecvenţă rezervată  

• dispune asigurarea securizării perimetrului, evacuării persoanelor din 
amplasamentul afectat si controlului intrărilor si ieşirilor acestora de la 
locul incidentului 

• asigura transportul persoanelor cu atribuţii in combaterea poluărilor 
accidentale la/ de la societate 

9.  Comandant 
Incident 

(CI) 
(este desemnat de 

către 
Coordonatorul 

urgenţei 
în funcţie de tipul şi 
amploarea situaţiei 

create) 
Funcţia este 

temporara si se 
ocupa numai pe 

timpul situaţiilor de 
urgenta 

 • reevaluează împreuna cu CSU situaţia, necesarul de resurse si 
necesitatea implicării unor echipe suplimentare de răspuns la urgenta, din 
cadrul societăţii sau din cadrul organizaţiilor externe de intervenţie 

• coordonează acţiunile operative ale echipelor de intervenţie proprii si 
colaborează cu cele ale organizaţiilor externe de intervenţie 

• iniţiază  si decide împreuna cu CSU modul de evacuare de pe 
amplasamentul afectat (locala, de pe întreg amplasamentul societăţii, de 
pe amplasamente învecinate sau de-a lungul undei de poluare) 

• controlează si dirijează utilizarea echipamentului in cadrul acţiunilor de 
intervenţie 

• rămâne la control pana se considera ca urgenta s-a încheiat si orice alta 
situaţie de urgenta este sub control, iar probabilitatea ei de apariţie este 
minima 

• participa la investigarea si evaluarea urgentei, la adoptarea masurilor de 
corecţie şi prevenţie 

10.  Coordonator 
comunicare 

(CCOM) 

 • preia informaţii de la punctele critice si informează Managerul DM si 
Directorul Relaţii Comunitare, ajutând la formularea unor răspunsuri 
referitoare la poluare 

• asista coordonatorul urgentei in comunicarea cu publicul si cu părţile 
implicate, fiind persoana de contact in relaţia cu mass-media, cu 
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autorităţile competente, cu organizaţiile externe de intervenţie in situaţii de 
urgenta, cu familiile personalului,etc. 

11.  Şef Secţie/Sector/ 
Domeniu activitate 

 • mobilizează echipele de intervenţie de la punctele critice din secţia 
respectiva si asigura echipamentele si dotările necesare pentru 
intervenţie;  

• anunţa DM, DSS si Directorul Executiv asupra producerii poluării 
accidentale; 

• colaborează cu CSU in scopul determinării cauzelor si naturii poluării 
accidentale, precum si a consecinţelor acesteia; 

• colaborează cu DPM, DSS si CCOM in vederea monitorizării poluării, 
investigării modului de producere a acesteia si formulării unor răspunsuri 
referitoare la producerea poluării accidentale; 

12.  Tehnicianul şef de 
schimb 

 • anunţă echipele de intervenţie proprii si le conduce in acţiunile operative 
sub coordonarea Comandantului Incidentului; 

• asigura echipamentele si dotările proprii pentru intervenţie ; 
• informează Şeful Secţiei despre modul de desfăşurare a intervenţiei; 

13.  Manager 
Departament 

Întreţinere 

 • coordonează verificarea clădirilor si dispozitivelor de control al utilităţilor, in 
vederea asigurării siguranţei ocupării lor sau a zonelor învecinate; 

• asigură utilităţi/ facilităţi suplimentare personalului implicat în situaţii de 
urgentă; 

• asigura servicii de construcţie daca acestea se impun ca masuri in cazul 
unor situaţii de urgenta; 

• asigura efectuarea reparaţiilor echipamentelor sau facilitaţilor după 
sistarea poluării, in scopul restabilirii operaţiilor de producţie;  

14.  Manager 
Departamentul 

Operaţii 

 • asigura oprirea furnizării utilităţilor (gaz, apă, energie electrică), conform 
unor proceduri prestabilite, şi anunţă furnizorii acestora; 

• asigură echipament suplimentar pentru răspunsul la urgenţă 
• asigura readucerea la parametri normali de funcţionare a facilitaţilor şi 

operaţiilor, conform procedurilor prestabilite; 
• coordonează şi asigură realizarea activităţilor de curăţare; 

15.  Şef echipa 
pompieri 

(EP) 

 • asigură  realizarea periodică a inspecţiilor şi testelor echipamentelor de 
răspuns la urgenţe care implică substanţe periculoase şi menţinerea 
tehnicii în stare de funcţionare 

• acţionează conform instrucţiunilor Comandantului incidentului, în situaţii 
care implică: deversări sau scurgeri de substanţe chimice, materiale sau 
deşeuri periculoase, independent sau în colaborare cu celelalte echipe de 
intervenţie  

• mobilizează echipa de intervenţie şi asigură materialele, echipamentele şi 
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utilajele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor specifice 
• executa cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea 

zonei afectate şi estimarea numărului de persoane afectate 
• acţionează operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea 

defecţiunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminată şi 
limitarea consecinţelor poluării produse, cu respectarea strictă a 
procedurilor operaţionale specifice sau conform dispoziţiilor comandantului 
incidentului 

16.  Şef echipa 
HAZMAT 

 • asigură  realizarea periodică a inspecţiilor şi testelor echipamentelor de 
răspuns la urgente care implică substanţe periculoase şi menţinerea 
tehnicii în stare de funcţionare 

• acţionează conform instrucţiunilor date de către Comandantul incidentului, 
în situaţii care implică: deversări sau scurgeri de substanţe chimice, 
materiale sau deşeuri periculoase, independent sau in colaborare cu 
celelalte echipe de intervenţie  

• mobilizează echipa de intervenţie şi asigură materialele, echipamentele şi 
utilajele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor specifice 

• execută cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea 
zonei afectate şi estimarea numărului de persoane afectate 

• acţionează operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea 
defecţiunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminată şi 
limitarea consecinţelor poluării produse, cu respectarea strictă a 
procedurilor specifice sau conform dispoziţiilor comandantului incidentului 
şi participă la prelevarea probelor din zona afectată 

17.  Şef echipa 
medicală 

(EM) 

 • acţionează la dispoziţia şi conform instrucţiunilor date de Comandantul 
Incidentului 

• mobilizează echipa de asistenţă medicală şi asigură necesarul de 
materiale, echipamente şi utilaje pentru desfăşurarea acţiunilor specifice 

• organizează şi acordă primul ajutor medical şi transportul răniţilor la 
punctele de adunare şi evacuare 

• asigură instalarea punctelor de adunare, triaj şi evacuare a răniţilor şi 
contaminaţilor 

• participă la aplicarea unor măsuri de profilaxie şi antiepidemice 
• îndeplinesc şi alte misiuni sau alte activităţi în zona afectată: 

o  participă la asigurarea nevoilor de apa, hrana şi medicamente; 
o  participă la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei din 

punct de vedere medical ; 
o realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care 
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se găsesc cadavre ; 
o asigură recoltarea probelor din sectorul infectat (apă, produse 

animale, produse vegetale) şi le transmite laboratorului sanitar cel mai 
apropiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General, 
L.S. 

 
Nota : Varianta finală şi nivelele de detaliu se vor stabili după realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii 
organizatorice la intrarea în exploatare 
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Tabel nr. 2 LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE DE UNDE POT PROVENI POLUĂRI ACCIDENTALE [01], [10], [11], [12], [19], [20], 
[21] 

 
Poluanţi potenţiali 

Nr.crt. Locul de unde poate proveni 
poluarea accidentală Cauzele posibile ale poluării Denumirea Observaţii 

 
Apariţia acviferului în zona de exploatare şi neasigurarea 
captării sale corespunzătoare  

Suspensii 
Ape acide 

 

Avarierea utilajelor din carieră şi eventuale scurgeri 
accidentale de carburanţi pe sol  

Produse petroliere  

a Zonele miniere de exploatare  
 

Spargerea soldată cu deversarea conţinutului Azotat de amoniu  
b  Trasee interne de transport 

 
Eventuale scurgeri accidentale de carburanţi pe sol Produse petroliere  

c Uzina de procesare    
Rezervor de stocare a cianurii 
de sodiu soluţie 
 

Avarierea gravă  soldată cu scurgerea conţinutului acestuia. 
Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari 

NaCN Sol . 20 % 1 

Container ISO pentru transport Spargerea  soldată cu deversarea conţinutului acestuia NaCN Solid 
Rezervor de stocare a soluţiei 
de HCl

Avarierea gravă soldată cu scurgerea conţinutului acestuia. 
Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorită unor solicitări mecanice mari (seism, 
lovirea accidentală, ruperea accidentală a ştuţurilor de la 
fundul vasului, a traseului de golire, defecte de material) 

HCl Solutie 32 % 2 

Autocisterna de transport a 
soluţiei de acid clorhidric 

Spargerea soldata cu scurgerea conţinutului acestuia. 
Se poate produce în timpul transportului intern sau a 
descărcării.  

HCl Solutie 32 % 

3 Tancuri de leşiere Avarierea gravă  soldată cu scurgerea conţinutului. Se 
poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de 
construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de 
scăzute/ridicate, ruperea şuruburilor care fixează manlocul 
gurii de vizitare, etc). 

Tulbureala Suspensie cu cca. 
200 mg/l cianura 
liberă 

4 Îngroşător Avarierea gravă soldată cu scurgerea conţinutului. Se poate 
produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de 
construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de 
scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de golire) 

Tulbureala Suspensie cu cca. 
150 mg/l cianura 
liberă 

5 Instalaţia denocivizare cianuri Avarierea grava a reactoarelor de tratare a tulburelii, Tulbureala Suspensie cu cca. 
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Poluanţi potenţiali Locul de unde poate proveni 

poluarea accidentală Nr.crt. Cauzele posibile ale poluării Observaţii 
 Denumirea 

soldată cu scurgerea conţinutului unuia sau ambelor vase 
de reacţie. Se poate produce în caz de atac terorist, 
fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări 
mecanice foarte mari (contracţii/dilatări importante ale 
materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi 
anormal de scăzute/ridicate, ruperea şuruburilor care 
fixează manlocul gurii de vizitare sau ruperea ştuţurilor de 
golire). 

10-100 mg/l cianura 
WAD 

DETOX 

Tratarea necorespunzătoare a tulburelii sterile evacuate (un 
conţinut prea mare de cianuri) datorită unor erori de operare 
şi/sau defecţiuni la sistemele de control a parametrilor 
fizico-chimici ai tulburelii 

Tulbureala Suspensie cu peste 
10 mg/l cianura WAD 
la evacuarea spre 
iazul de decantare 

6 Rezervoare de stocare a 
soluţiei bogate 

Avarierea gravă soldată cu scurgerea  conţinutului. Se 
poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii importante ale materialului de construcţie 
al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute). 

Soluţie bogată 3 % NaCN 
2 % NaOH 

Rezervor de stocare soluţie 
sulfat de cupru 

Avarie soldata cu scurgerea conţinutului acestuia. Se poate 
produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorita unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii importante ale materialului de construcţie 
al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute). 

Soluţie sulfat de cupru 15% CuSO47 

Rezervor de stocare soluţie 
metabisulfit 

Avarii  soldate cu scurgerea conţinutului  acestuia. Se poate 
produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorita unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii importante ale materialului de construcţie 
al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute). 

Soluţie metabisulfit  20% Na2S2O5

8 Depozite de reactivi Accidente in zonele de depozitare, soldate cu deversări pe 
sol in zonele de manipulare (spargerea sacilor sau 
buteliilor). 

Sulfat de cupru 
Metabisulfit 
Hipoclorit de sodiu 
Hidroxid de sodiu 

Ambalaje originale 

9 Rezervor de stocare a 
hidroxidului de sodiu 

Avarierea grava soldata cu scurgerea conţinutului acestuia  
si/sau a vasului de dizolvare. Se poate produce in caz de 
atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor 
solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii importante 
ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi 
anormal de scăzute concomitent cu congelarea întregului 
lichid conţinut,  mai ales a şuruburilor care fixează manlocul 

Hidroxid de sodiu 20 % NaOH 
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Poluanţi potenţiali Locul de unde poate proveni 

poluarea accidentală Nr.crt. Cauzele posibile ale poluării Observaţii 
 Denumirea 

gurii de vizitare). 
10 Rezervoare de stocare a 

laptelui de var 
Avarierea grava soldata cu scurgerea conţinutului vasului 
de preparare a laptelui de var. Se poate produce in caz de 
atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor 
solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări 
importante ale materialului de construcţie al rezervorului la 
temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de 
golire).  

Lapte de var 15 % CaO 

11 Măcinare umedă Avarii ale utilajelor de măcinare si/sau clasare a minereului 
soldate cu scurgerea suspensiilor vehiculate 

Suspensii apoase cu 
conţinut de cianuri 

cianura totala de 
maxim 219 mg/l 

12 Zona de desorbtie/procesare  Avarii ale utilajelor instalaţiei de eluare si/sau electroliza 
soldate cu scurgeri de lichide periculoase 

Soluţie bogata 
Soluţii diluate de HCl 
Soluţii diluate de NaOH 

3 % NaCN 
2 % NaOH 

Rezervor de stocare a apei de 
proces 

Avarierea grava soldata cu scurgerea conţinutului acestuia. 
Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui 
rezervorului datorita unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de 
construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de 
scăzute/ridicate,  ruperea şuruburilor care fixează manlocul 
gurii de vizitare sau ruperea ştuţului de golire). 

Apa de proces Max. 5 mg/l cianuri 
totale 
pH= 8-11 

13 

Recipienţi de stocare a 
hipocloritului de sodiu 

Spargere produsa prin lovirea butoaielor de plastic sau 
scurgeri la manipulare defectuoasa. 

Hipoclorit de sodiu 12 % clor activ 

Staţia de neutralizare ape 
acide (ARD) - Reactor lapte de 
var  

Avarierea soldata cu scurgerea conţinutului. Se poate 
produce in caz de atac terorist, fisurarea pereţilor vasului 
datorita unor solicitări mecanice foarte mari (seism, 
contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie 
al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, 
ruperea ştuţului de golire) 

Lapte de var 15 % CaO 14 

ARD –Decantor Avarierea soldata cu scurgerea întregului conţinut al 
acestuia. Se poate produce in caz de atac terorist sau 
armat ori datorita unor solicitări mecanice foarte mari 
(seism). 

Suspensii  

15 Rezervoare de combustibili Avarii si/sau incendii produse din cauza unui atac terorist 
sau a nerespectării regulilor de operare sau defecţiuni la 
sistemele de protecţie 

Produse petroliere Motorina 
Benzina 

19 Sisteme de vehiculare a 
soluţiei de cianura (conducte, 
armaturi, pompe) 

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata 
perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in 
zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe. 

NaCN Sol . 20 % 

Pagina 34 din 72 



 
Poluanţi potenţiali Locul de unde poate proveni 

poluarea accidentală Nr.crt. Cauzele posibile ale poluării Denumirea Observaţii 
 

Sisteme de vehiculare si/ sau 
preparare a tulburelii cianurate 
(conducte, armaturi, pompe) 

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata 
perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in 
zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe. 

Tulbureala Suspensie cu cca. 
150 mg/l cianura 
liberă 

Sistemele de vehiculare a 
soluţiilor/suspensiilor cu 
conţinut de cianuri (conducte, 
armaturi, pompe) 

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata 
perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in 
zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe. 

Tulbureala 
 
 
Apa de proces 
 
 
Soluţie bogata 

Suspensie cu cca. 
10-100 mg/l cianura 
WAD 
Max. 5 mg/l cianuri 
totale 
pH= 8-11 
3 % NaCN 
2 % NaOH 

Sistemele de vehiculare a 
soluţiei de acid clorhidric 
(conducte, armaturi, pompe) 

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata 
perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in 
zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe. 

HCl Soluţie 32 % 

Sistemele de vehiculare a 
soluţiei de hidroxid de sodiu 
(conducte, armaturi, pompe) 

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata 
perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in 
zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe. 

Hidroxid de sodiu 20 % NaOH 

Fisurarea conductei de hidrotransport a tulburelii datorita 
uzurii sau  eroziunii, mai ales in zonele sensibile (coturi, 
flanşe, compensatori, vane). 

Tulbureala Suspensie cu max. 
10 mg/l cianura WAD  

Fisurarea conductei de vehiculare a apei limpezite din iaz  
spre uzina datorita uzurii sau ruperea conductei flexibile 
(intre barja si conducta fixa de pe sol) mai ales in perioadele 
de fluctuaţii rapide si mari ale nivelului lichidului liber pe iaz. 

Apa de proces cca. 6 mg/l cianuri 
WAD 

d Trasee de hidrotransport  

 

Avariile la traseele de pompare a apelor acide de la iazul de 
colectare Cetate la ARD pot fi datorate defectelor de 
material, funcţionarii defectuoase a sistemelor de ghidare 
sau a compensatorilor de dilatare, “lovituri de berbec” la 
pornirea pompării. 

Ape acide pH sub 4 
sulfaţi 
metale grele 

e  Iazul de decantare TMF 

 

Formarea de breşe in barajul de retenţie poate avea drept 
cauze ipotetice: 
a.Supraîncărcarea 
b. Evenimente seismice 
c. Defecte structurale, cedarea fundaţiei 
d. Sufoziunea 
e. Eroziunea si instabilitatea taluzelor 
f. Lichefierea 
g. Atac armat sau terorist 

Soluţie de proces 
eventual cu suspensii 

Max. 10 mg/l CN 
WAD 
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Poluanţi potenţiali Locul de unde poate proveni 

poluarea accidentală Nr.crt. Cauzele posibile ale poluării Observaţii 
 Denumirea 

Avarii soldate cu deversarea peste coronamentul barajului. 
Pot avea loc doar in condiţiile nerespectării sistematice si 
pe termen lung a parametrilor de exploatare (plajei si a 
gărzii minime) şi / sau apariţia unor avarii de lungă durată la 
sistemul de drenaj şi la sistemul de evacuare a apei 
decantate din iaz.  

Soluţie de proces  Max. 10 mg/l CN 
WAD 

Avarii la sistemul secundar de retenţie sau depăşirea 
capacităţii de retenţie si deversarea in emisar (valea Corna) 
a excesului de apa 

Soluţie de proces  Max. 10 mg/l CN 
WAD 

Ruperea barajului soldata cu formarea de breşe se poate 
produce in caz de atac terorist sau atac cu arme clasice sau 
nucleare, cutremure, etc.  

Ape acide cu eventuale 
suspensii 

pH sub 4 
sulfaţi 
metale grele 

f Iazul de colectare ape acide 
Cetate 
 

Avariile soldate cu deversarea peste coronamentul barajului 
pot avea loc doar in condiţiile nerespectării parametrilor de 
exploatare si sunt favorizate de situaţiile meteorologice 
deosebite (precipitaţii abundente, temperaturi extrem de 
scăzute) 

Ape acide pH sub 4 
sulfaţi 
metale grele 

g Halde de steril Accidente constând in avariere sau colmatarea sistemelor 
de drenare si colectare a apelor pluviale soldate cu 
scurgerea acestor ape in canalele de deviere si apoi in 
emisar 

Suspensii in ape posibil 
acide 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 
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Tabel nr. 3 FISA POLUANTULUI POTENŢIAL [01], [06], [07], [17], [20] 
 

Limite admisibile Periculozitate la manipulări Posibilităţi de combatere 
(îndepărtare) Nr. 

crt Denumirea poluantului Apa de 
suprafaţă 

mg/l 

Apa 
potabilă 

mg/l 

Apa 
subter

ană 

Caracteristici 
periculoase 
Fraze de risc 

Masuri de precauţiune 
Fraze de securitate Acţiunea Mijloace 

necesare 

1 Cianură de sodiu 
- cianuri totale 
- cianuri libere 

 
 

 
0,05 
0,01 

 Foarte toxic,  
R 26/27-28-32- 
50/53  

A se evita contactul cu soluţii 
acide S 14- 18- 23 - 45 - 46 - 
53- 61 -20-20/21 -29/56 -
36/37/39 

Colectare 
Neutralizare 
 

Cuve retenţie 
Staţie Detox 

2 Acid clorhidric 
- cloruri 
- pH 

 
100 
6,5-8,5 

 
250 
6,5-9,5 

 Toxic, coroziv   
R 35-37 

A se evita contactul cu 
cianura S 14 - 18- 23 -25- 26-
29/56 -36/37/39 

Colectare 
Neutralizare 
 

Cuve retenţie 
Staţie ARD 

3 Hidroxid de sodiu 
- pH 
- sodiu 

  
6,5-9,5 
200 

 Coroziv  
R 35-36-37 

S 24- 26- 28 -S24/25 -29/56 -
36/37/39 

Colectare 
 

Cuve retenţie 
 

4 
Tulbureală cu cianuri 
- cianuri totale 
- cianuri libere  
- pH 
- cupru 
- zinc 
- cadmiu 

 
 
 
6,5-8,5 
0,02 
0,1 
0,001 

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

 Toxic  
R 51 

A se evita contactul cu soluţii 
acide S 14- 20- 29-45 - 46 - 
53- 61 -20/21- 29/35 

Colectare 
Neutralizare 

Cuve retenţie 
Iazuri avarie 
Staţie Detox 

5 

Soluţie bogată cu cianuri 
- cianuri totale 
- cianuri libere  
- pH 
- sodiu 

 
 
 
6,5-8,5 
50 

 
0,05 
0,01 
6,5-9,5 
200 

 Toxic 
 R 28-32-50 

A se evita contactul cu soluţii 
acide S 14 - 20- 29 -45 -46 - 
53- 61 -20/21-29/35 -36/37/39

Colectare 
Reintroducere 
in proces 
Neutralizare 

Cuve retenţie 
Pompe jomp 
 
Staţie Detox 
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Limite admisibile Periculozitate la manipulări Posibilităţi de combatere 
(îndepărtare) Nr. Denumirea poluantului crt Apa de 

suprafaţă 
mg/l 

Apa 
potabilă 

mg/l 

Apa Caracteristici Masuri de precauţiune subter periculoase Fraze de securitate ană Fraze de risc 
Acţiunea Mijloace 

necesare 

6 Apă de proces 
- cianuri totale 
- cianuri libere 
- pH 
- cupru 
- zinc 
- cadmiu 
- sulfaţi 

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

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

 Toxic  
R 51-53 

A se evita contactul cu soluţii 
acide S 14- 29 S45-46 -53 -
61 -29/35 

Colectare 
 
Reintroducere 
in proces 
Neutralizare 

Cuve retenţie 
Iaz TMF 
Pompe jomp 
Barja  
Staţie Detox 

7 

Azotat de amoniu 
- nitraţi 
- amoniu 

 
 
3 
0,3 

 
 
50 
0,5 

 Oxidant  
R 8-9 

A se evita contactul cu 
motorina S 14 -4- 16 - 17- 
3/9/14/49 -29/56 

Colectare 
Depozitare in 
condiţii de 
siguranţă 

 
Depozit special 

8 Lapte de var 
- pH 
- calciu 

 
6,5-8,5 
150 

 
6,5-9,5 
- 

 Coroziv 
 R 38-53 

S 26-24/25 Colectare 
 

Cuve retenţie 
Bazin de avarie 

9 Motorină 
- hidrocarburi petroliere 
- HPA 

 
100 
- 

 
- 
0,0001 

 

Inflamabil R10 

Interzis focul deschis S 16- 
33- 61  

Colectare 
 

Cuve retenţie 
Iazuri avarie 
Materiale 
absorbante 

10 Benzina 
- hidrocarburi petroliere 
- HPA 

 
100 
- 

 
- 
0,0001 

 Inflamabil  
R 11 

Interzis focul deschis S 16 -
33 -61  

Colectare 
 

Cuve retenţie 
Iazuri avarie 
Materiale 
absorbante 

11 Hipoclorit de sodiu 
- pH 
- sodiu 
- cloruri 
- clor rezidual  liber 

 
6,5-8,5 
50 
100 
- 

 
6,5-9,5 
200 
250 
0,5 

 Toxic/oxidant  
R8-31-34-51 

A se evita contactul cu 
cianura solida S 14 -26- 28 -
3/9/14/49-24/25 -29/35 

Colectare 
 

Cuve retenţie 
 

12 Metabisulfit 
- pH 
- sodiu 
- sulfaţi 

 
6,5-8,5 
50 
150 

 
6,5-9,5 
200 
250 

 Toxic/iritant R22-
31-41-51 

S 26- 28 - 29 -46 - 61 -24/25 - 
29/56 -36/37/39 

Colectare 
Reintroducere 
in proces 
 

Cuve retenţie 
Pompe jomp 
 

13 Sulfat de cupru 
- pH 

 
6,5-8,5 

 
6,5-9,5 

 Toxic/iritant R22-
36/38-50/53 

S 26- 29 -61 -29/56 Colectare 
Reintroducere 

Cuve retenţie 
Pompe jomp 
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Limite admisibile Periculozitate la manipulări Posibilităţi de combatere 
(îndepărtare) Nr. Denumirea poluantului crt Apa de 

suprafaţă 
mg/l 

Apa 
potabilă 

mg/l 

Apa Caracteristici Masuri de precauţiune subter periculoase Fraze de securitate ană Fraze de risc 
Acţiunea Mijloace 

necesare 

- cupru 
- sulfaţi 

0,02 
150 

0,1 
250 

in proces  

14 Ape acide 
- pH 
- sulfaţi 
- cupru 
- fer 
- mangan 
- cadmiu 
- arsen 
- zinc 
- plumb 

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

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

 Toxic 
R 51 

A se evita contactul cu 
cianurile S 14 -29 -61 

Colectare 
 
 
Neutralizare 

Iaz Cetate 
Cuve retenţie 
Bazin de avarie 
Staţie ARD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 
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R10 – Inflamabil.
R11  – Foarte inflamabil. 
R22 – Nociv prin înghiţire. 
R28  – Foarte toxic prin înghiţire. 
R31  – În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. 
R32  – În contact cu acizii (se) degajă gaze foarte toxice. 
R34  – Provoacă arsuri. 
R35  – Provoacă arsuri grave. 
R36  – Iritant pentru ochi. 
R37  – Iritant pentru căile respiratorii. 
R38 – Iritant pentru piele. 
R41  – Risc de leziuni oculare grave. 
R50  – Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R51  – Toxic pentru organismele acvatice. 
R53  – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R26/27 – Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu pielea. 
R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele. 
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 



S14 A se păstra departe de …… 
S16   – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis. 
S17   – A se păstra departe de materiale combustibile. 
S18   – A se manipula şi a se deschide recipientul cu prudenţă. 
S20   – A nu se consuma alimente şi băuturi pe durata utilizării. 
S23   – A nu inspira vaporii/aerosolii  
S24   – A se evita contactul cu pielea. 
S25   – A se evita contactul cu ochii. 
S26   – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. 
S28   – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă. apa 
S29   – A nu se arunca  la canalizare. 
S33   – A se evita acumularea încărcării electrostatice.  
S45   – În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul. (dacă 
este posibil, i se arată eticheta). 
S46   – În caz de înghiţire, a se consulta imediat  medicul şi a i se arăta ambalajul 
(recipientul) sau eticheta. 
S53   – A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare. 
S61   – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică 
de securitate. 
S3/9/14/49  – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine 
ventilat, departe de...  
S20/21  – Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul 
utilizării. 
S24/25  – A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. 
S29/35  – A nu se arunca la canalizare; a se elimina reziduurile produsului şi ambalajul 

(recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauţie. 
S29/56  – A nu se arunca la canalizare, a se elimina acest produs şi ambalajul (recipientul) 

la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. 
S36/37/39  – A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie    corespunzătoare, a 
se proteja corespunzător ochii/faţa. 
 
 



 
Tabel nr. 4.0.0 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI IN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE 

PENTRU : (B) Trasee interne de transport [01], [11], [12], [16], [21] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
mijloacelor de transport şi 
respectarea graficelor de 
întreţinere si reparaţii ale 
acestora 

Prevenirea si  înlăturarea 
scurgerilor de carburanţi şi 
lubrifianţi    

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste mijloace de transport. 

Lunar Idem 
sau 

Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste mijloace de transport. 

Conf. POS specific 
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Tabel nr. 4.0  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (A) Zonele 
miniere de exploatare [01], [11], [12], [16], [21] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea suplimentara a 
zonelor de exploatare in 
vederea depistării unor 
acumulări de apa necunoscute 
iniţial 

Prevenirea sau 
înlăturarea scurgerilor din 
acviferele întâlnite in 
zona de exploatare 
miniera 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste activităţi. 
 Se va stabili sectorul sau secţia de 
care aparţin aceste activităţi. 

Lunar La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

sau 
Conf. POS specific 

2 Verificarea periodica a utilajelor 
de exploatare din cariere si 
respectarea graficelor de 
întreţinere si reparaţii ale 
acestora 

Prevenirea si  înlăturarea 
scurgerilor de carburanţi 
si lubrifianţi    

 
Idem 

Lunar 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
 

3 Verificarea periodica a utilajelor 
de preparare explozibil AMFO, 
a modului de depozitare si 
manipulare a azotatului de 
amoniu 

Prevenirea si înlăturarea 
scurgerilor de azotat de 
amoniu ajuns sub 
acţiunea apei 

Idem Lunar 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.1  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C1) 
Rezervor de stocare a soluţiei de cianură de sodiu [01], [11], [12], [20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului, suporţilor 
acestuia, cuvei de retenţie, 
containerelor ISO pentru 
transportul cianurii solide 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de cianura de 
sodiu 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 
 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

sau 
Conf. POS specific 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si a  înlăturării 
scurgerilor de cianura de 
sodiu   

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 Verificarea integrităţii 
împrejmuirii de protecţie a 
zonei de descărcare si 
depozitare a cianurii 

Prevenirea accesului 
persoanelor neautorizate 
care pot produce avarii sau 
deteriorări ale rezervorului 
sau containerelor 

 
Idem 

Lunar 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.2  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C2) 
Rezervor de stocare a soluţiei de acid clorhidric [01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului, suporţilor 
acestuia, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de acid 
clorhidric 

Şeful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si a  înlăturării 
scurgerilor de acid 
clorhidric 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 Verificarea cisternei de 
transport acid clorhidric 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de acid 
clorhidric 

Idem Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.3  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C3) Tancuri 
de leşiere [01], [11], [12], [20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervoarelor CIL,  
suporţilor acestuia, cuvei 
de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura   

Şeful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervoarelor sau cuvei de 
retenţie 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervoarelor si a  înlăturării 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.4  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C4) 
Îngroşătorul de steril [01], [11], [12], [20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului de alimentare,  
a îngroşătorului, suporţilor 
acestora, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura   

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervoarelor sau cuvei de 
retenţie 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervoarelor si a  înlăturării 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.5  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C5) 
Instalaţia de denocivizare cianuri DETOX [01], [11], [12], [20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului de alimentare,  
a reactoarelor, suporţilor 
acestora, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura   

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervoarelor sau cuvei de 
retenţie 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervoarelor si a  înlăturării 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 Verificarea sistemului de 
control al pH-ului 

Controlul procesului de 
neutralizare a cianurii din 
tulbureala înainte de 
dirijarea ei spre iazul de 
decantare 

Idem Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.6  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C6) 
Rezervor de stocare a soluţiei bogate [01], [11], [12], [20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului, suporţilor 
acestuia, cuvei de retenţie 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie 
îmbogăţită in aur si argint 
(cu conţinut de cianura de 
sodiu si hidroxid de sodiu)  

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului si cuvei de 
retenţie 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si a  înlăturării 
scurgerilor de cianura de 
sodiu   

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.7  PROGRAM DE MĂSURI SI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C7) 
Rezervor de stocare a soluţiei de metabisulfit ; Rezervor de stocare a soluţiei de sulfat de cupru [01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
reactoarelor de preparare 
a soluţiilor, suporţilor 
acestora 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie de 
metabisulfit si sulfat de 
cupru 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatoarelor de nivel ale 
reactoarelor 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervoarelor si a  înlăturării 
scurgerilor de soluţie de 
metabisulfit si sulfat de 
cupru 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.9  PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C9) 
Rezervor de stocare a soluţiei de hidroxid de sodiu [01], [11], [12] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului, suporţilor 
acestuia, vasului de 
dizolvare, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie de 
hidroxid de sodiu 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si a  înlăturării 
scurgerilor de acid 
clorhidric 

 
Idem 

Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.10 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C10) Rezervor de 
stocare a laptelui de var [01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului de preparare 
si stocare a laptelui de var, 
suporţilor acestuia 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de lapte de var 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si a  înlăturării 
scurgerilor de lapte de var 

 
Idem 

  Trimestrial 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.11 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C11) Măcinare 
umedă [01], [11], [12], [20] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
morilor,  hidrocicloanelor, 
suporţilor acestora, cuvei 
de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura   

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
cuvei de retenţie 

Prevenirea supra-umplerii 
cuvei si a  înlăturării 
scurgerilor de tulbureala cu 
cianura 

   Trimestrial 
Idem 

 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.12 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C12) Zona de 
desorbţie [01], [11], [12], [20] 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
filtrelor, coloanelor de 
eluare, celulelor de 
electroliza, retortei de 
mercur, suporţilor 
acestora, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţii diluate 
de acid clorhidric, hidroxid 
de sodiu sau soluţie 
îmbogăţită 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorilor de nivel ale 
coloanelor si celulelor 

Prevenirea supra-umplerii 
instalaţiilor si a  înlăturării 
scurgerilor de soluţii 
periculoase 

   Trimestrial 
Idem 

 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.13 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C13) Rezervor apa 
de proces; Recipienţi de stocare hipoclorit de sodiu [01], [11], [12], [20] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului de apa de 
proces, suporţilor 
acestora, cuvei de retenţie  

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de apa de 
proces (cu conţinut redus 
de cianura) recirculată din 
iazul de decantare 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare [20] 
 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorului de nivel al 
rezervorului 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervorului si înlăturării 
scurgerilor de apa cu 
cianura,  recirculată din iaz 

   Trimestrial 
Idem 

 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 Verificarea  recipienţilor de 
stocare a hipocloritului de 
sodiu 

Prevenirea  sau înlăturarea 
scurgerilor de hipoclorit de 
sodiu 

Idem Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.14 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C14) Staţia de 
neutralizare ape acide (ARD) – Reactor lapte de var; Decantor [01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
reactoarelor de 
neutralizare cu lapte de 
var, decantoarelor 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de lapte de var 
sau slamului rezultat din 
neutralizare 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

2 Verificarea si întreţinerea 
instalaţiilor de dozare si 
control 

Prevenirea supra-umplerii 
reactoarelor si înlăturării 
scurgerilor de lapte de var 
sau slam 

   Trimestrial 
Idem 

 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.15 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C18) Rezervoare 
de combustibili [01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilită Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a 
rezervorului de motorina, 
suporţilor acestuia, 
rezervorului de benzina, 
cuvei de retenţie 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de carburanţi 

Şeful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fise speciale de 
verificare  
 

 Se va stabili sectorul sau secţia de care 
aparţin aceste sisteme. 

2 Verificarea si întreţinerea 
indicatorilor de nivel ale 
rezervoarelor 

Prevenirea supra-umplerii 
rezervoarelor si înlăturării 
scurgerilor de carburanţi 

   Trimestrial 
Idem 

 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.16.a PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRăRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C19) 
Sisteme de vehiculare a soluţiei de cianura ; Sisteme de vehiculare şi/sau preparare a tulburelii cianurate ; Sistemele de vehiculare a 
soluţiilor/suspensiilor cu conţinut de cianuri - (conducte, armături, pompe) [01], [11], [12], [20] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a conductelor, 
schimbarea flanşelor neetanşe, 
schimbarea armaturilor blocate sau 
defecte 

Prevenirea sau 
înlăturarea scurgerilor 
de soluţie de cianura, 
tulbureala cu cianura  

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 
 Se va stabili sectorul sau secţia de 
care aparţin aceste sisteme. 

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se vor 
întocmi fişe 
speciale de 
verificare [20] 

2 Verificarea periodică a pompelor de 
pe circuitele tehnologice care 
vehiculează soluţii de cianura, sau 
tulbureala cu cianura , schimbarea 
presetupelor, repararea sau 
înlocuirea motoarelor electrice de 
acţionare 

Prevenirea sau 
înlăturarea scurgerilor 
de soluţie sau tulbureala 
sterila in timpul 
funcţionării pompelor 

 
Idem 

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 
 
 

Marcarea si verificarea funcţionalităţii 
traseelor si bazinelor de retenţie 
pentru cazuri de avarii 

Prevenirea sau 
înlăturarea scurgerilor 
de soluţie de cianura  
sau tulbureala sterila 

Idem Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.16.b PROGRAM DE MăSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C19) 
Sisteme de vehiculare a soluţiei de acid clorhidric ; Sisteme de vehiculare a soluţiei de hidroxid de sodiu - (conducte, armături, pompe) 
[01], [11], [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conducătorul unităţii  

L.S. 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a conductelor, 
schimbarea flanşelor neetanşe, 
schimbarea armaturilor blocate sau 
defecte 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie de acid 
clorhidric sau hidroxid de sodiu 

Seful sectorului sau secţiei de care 
aparţin aceste sisteme. 
Se va stabili sectorul sau secţia de 
care aparţin aceste sisteme. 

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se 
vor întocmi fişe 
speciale de 
verificare 

2 Verificarea periodica a pompelor de 
pe circuitele tehnologice care 
vehiculează soluţii de cianura, 
tulbureala cu conţinut ridicat de 
cianura sau cu conţinut redus de 
cianura, schimbarea presetupelor, 
repararea sau înlocuirea motoarelor 
electrice de acţionare 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie de acid 
clorhidric sau hidroxid de sodiu in 
timpul funcţionării pompelor 

 
Idem 

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

3 Marcarea si verificarea 
funcţionalităţii traseelor si bazinelor 
de retenţie pentru cazuri de avarii 

Prevenirea sau înlăturarea 
scurgerilor de soluţie de acid 
clorhidric sau hidroxid de sodiu 

Idem Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.17 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (D) Conducta de 
hidrotransport a tulburelii; Conducta de vehiculare a apei limpezite din iaz; Conducta de vehiculare a apelor acide din Iazul Cetate la 
Staţia de neutralizare (ARD) [01], [11], [12], [18], [19], [20], [21] 

 
Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Zilnic Verificarea periodica a 
traseelor de conducte, in 
special in zonele de 
traversare a canalelor de 
deviere, rigolelor pluviale  

Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor 
de tulbureala cu cianura, apa de 
proces recirculată din iazul de 
decantare sau apa acida dirijata spre 
staţia de neutralizare  

Seful sectorului sau secţiei de 
care aparţin aceste sisteme. sau 
 Se va stabili sectorul sau 
secţia de care aparţin aceste 
sisteme. 

Conf. POS specific 

La verificare se 
vor întocmi fise 
speciale de 
verificare  
 

2 Schimbarea flanşelor 
neetanşe, compensatorilor, 
vanelor defecte, 
tronsoanelor de conducte 
si coturilor uzate, refacerea 
sudurilor 

 
Idem 

 

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

Idem Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor 
de tulbureala cu cianura, apa de 
proces recirculată din iazul de 
decantare sau apa acida dirijata spre 
staţia de neutralizare 

3 Verificarea bazinelor de 
avarie de pe traseul 
conductelor 

Prevenirea supra-umplerii bazinelor 
de avarie si înlăturării scurgerilor de 
lichide din conducte 

Idem Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 

4 Verificarea sistemelor de 
detectare a căderii de 
presiune in conducte 

Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor 
de lichide din conducte 

Idem Săptămânal Idem 
sau 

Conf. POS specific 
Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor 
de lichide in timpul funcţionarii 
pompelor 

Idem Zilnic 5 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 

Verificarea periodica a 
pompelor de pe reţelele de 
hidrotransport care 
vehiculează tulbureala cu 
cianura, apa de proces 
recirculată din iaz, ape 
acide, schimbarea 
presetupelor, repararea 
sau înlocuirea motoarelor 
electrice de acţionare 

sau 
Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.18 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (E) Iazul de 
decantare [01], [11], [12], [18], [19], [20], [21] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsa
bilităţi 

Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a barajului principal, 
barajului secundar, versanţilor, descărcătorilor 
de ape mari, echipamentelor de urmărire a 
comportării în timp, canalelor de deviere a 
apelor 

Prevenirea sau înlăturarea avariilor care 
pot duce la scurgeri de steril cu cianura 
sau apa limpezita cu cianura 

Managerul 
TMF 

  

Zilnic 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se 
vor întocmi fişe 
speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea permanenta a funcţionării sistemelor 
de drenaj, sistemelor de monitorizare cantitativa 
si calitativa a apelor din zona iazului, sistemului 
de recirculare a apei limpezite 

Prevenirea supra-umplerii sistemelor de 
retenţie (principal si secundar) si 
înlăturare scurgerilor de steril sau apa 
din acestea 

 
Idem 

 

Zilnic Idem 
sau 

Conf. POS specific 

3 Verificarea respectării stricte a regulamentului 
de exploatare a iazului, a graficului de lucrări de 
întreţinere si reparaţii ale elementelor iazului 

Prevenirea sau înlăturarea avariilor care 
pot duce la scurgeri de steril cu cianura 
sau apa limpezită cu cianura 

Idem Lunar 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.19 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (F) Iazul de 
colectare ape acide [01], [10], [11], [12], [18], [21] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
 L.S.  
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene Obs. 
Începere/ p.i.f. 

1 Verificarea periodica a barajului, versanţilor, 
descărcătorului de ape mari, echipamentelor 
de urmărire a comportării in timp 

Prevenirea sau înlăturarea avariilor 
care pot duce la scurgeri de ape 
acide 

Seful sectorului sau secţiei de 
care aparţin aceste sisteme. 
 Se va stabili sectorul sau secţia 
de care aparţin aceste sisteme. 

Zilnic 
sau 

Conf. POS 
specific 

La verificare se 
vor întocmi fişe 
speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea  permanenta a funcţionării  
canalelor de deviere a apelor, sistemelor de 
drenaj, sistemelor de monitorizare cantitativa 
si calitativa a apelor din zona iazului, 
sistemului de pompare a apelor acide la staţia 
de neutralizare 

Prevenirea supra-umplerii si 
înlăturarea scurgerilor de ape acide  

 Zilnic Idem 
Idem sau 

 Conf. POS 
specific 

3 Verificarea respectării stricte a regulamentului 
de exploatare a iazului, a graficului de lucrări 
de întreţinere si reparaţii ale elementelor 
iazului 

Prevenirea sau înlăturarea avariilor 
care pot duce la scurgeri de ape 
acide 

Idem Lunar 
sau 

Conf. POS 
specific 

Idem 
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Tabel nr. 4.20 PROGRAM DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE PENTRU : (G) Halde de steril 
[01], [10], [11], [12], [18], [21] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

  
 

Nr. 
crt 

Măsura sau lucrarea  Scopul Responsabilităţi Termene 
Începere/ p.i.f. 

Obs. 

1 Verificarea periodica a haldelor de 
steril, versanţilor adiacenţi,  
echipamentelor de urmărire a 
comportării in timp,  funcţionării  
canalelor de deviere a apelor, 
sistemelor de drenaj 

Prevenirea sau înlăturarea 
avarierii sau colmatării sistemelor 
de drenare si colectare a apelor 
pluviale soldate cu scurgerea 
acestor ape in canalele de deviere 
si apoi in emisar 

Seful sectorului sau secţiei de 
care aparţin aceste sisteme. 
Se va stabili sectorul sau secţia 
de care aparţin aceste sisteme. 

Săptămânal 
sau 

Conf. POS specific 

La verificare se 
vor întocmi fise 
speciale de 
verificare  
 

2 Verificarea respectării stricte a 
regulamentului de depunere a sterilului 
in halde  

Prevenirea sau înlăturarea 
alunecărilor materialului din halde 
in canalele de deviere sau iazurile 
de colectare a apelor de pe halde 

Idem Lunar 
sau 

Conf. POS specific 

Idem 
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Tabel nr. 5 COMPONENŢA ECHIPELOR DE INTERVENTIE PENTRU [01] 
 
Nr.crt Nume si prenume Adresa / telefon Observaţii 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Varianta finală şi nivelele de detaliu se vor stabili după realizarea proiectelor tehnice de 
detaliu, finalizarea POS şi definitivarea structurii organizatorice la intrarea în exploatare. 
  
 
 

 
Conducătorul unităţii 

L.S. 
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Tabel nr. 6 LISTA DOTĂRILOR ŞI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE [01], [21] 
 

Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/material Locul de unde provine (denumire 
secţie/atelier etc) 

Cine deserveşte utilajul 
(nume, loc de muncă) 

Cine asigura materialul 

1. Dulapuri cu echipament pentru răspuns 
la urgentă 

-Clădirea agenţilor 
- Clădirile administrative 
- Depozite 
- Staţia neutralizare ape acide 
- Zona depozitare combustibili 
- Concasorul primar 
- Concasorul de pietriş 
- Zona minieră 
- Iazul cu ape pluviale 

 - şeful secţiei 
- tehnicianul şef de schimb 

2. Mijloace de transport - Zonele miniere de exploatare  - director autorizări, conformare şi  sisteme 
de management 
- şeful secţiei 
- CSU 
- tehnicianul şef de schimb 

3. Utilaje terasiere - Zonele miniere de exploatare  - director autorizări, conformare şi  sisteme 
de management 
- şeful secţiei 
- CSU 
- tehnicianul şef de schimb 

4. Echipament de iluminat de urgentă - DSEC  
- Zonele miniere de exploatare 
- Stoc apărare 

 - CSU 
- tehnicianul şef de schimb 

5. Autovehicule speciale (pentru stingerea 
incendiilor si poluări cu substanţe 
periculoase) 

- DSEC  - CSU 

6. Materiale si mijloace de intervenţie 
pentru combaterea efectelor poluărilor 
accidentale [03] 
 

- Stoc apărare propriu  - CSU 
- director autorizări, conformare şi  sisteme 
de management 
- Manager DM 

 
Conducătorul unităţii 

L.S. 
 
Nota : Varianta finală şi nivelele de detaliu se vor stabili după realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS şi definitivarea structurii 
organizatorice la intrarea în exploatare. 
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Tabel nr. 7 PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A LUCRĂTORILOR DE LA PUNCTELE 
CRITICE ŞI A ECHIPELOR DE INTERVENŢIE [01], [16], [21] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conducătorul unităţii 

L.S. 
 

Nr.crt Data când va 
avea loc 

instruirea 

Locul Numele persoanei 
care asigură instruirea 

Cine participă 

1 Semestrial Punctele critice Manager DM Echipele de intervenţie şi 
echipele care deservesc 

sectorul de activitate  unde au 
fost stabilite punctele critice  

Instruire Manager DSS 
Director autorizări, 
conformare şi  sisteme 
de management 

2 Anual Punctele critice Manager Mediu 
Simulare Manager DSS 

Director Producţie 

Echipele de intervenţie şi 
echipele care deservesc 

sectorul de activitate unde au 
fost stabilite punctele critice 
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Tabel nr. 8 RESPONSABILITĂŢILE CONDUCĂTORILOR [01], [16], [19], [21] 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
punct critic 

Secţie/ 
Sector/ 

Domeniu 
activitate 

Nume şi 
prenume 

conducător / 
operator 

Responsabilităţi 

a Zonele miniere 
de exploatare  
 

Cariera  - Seful (Managerul) secţiei –  
- cercetează cauzele şi modul de producere a 
poluării accidentale 
- mobilizează echipele de intervenţie proprii 
de la punctul critic unde s-a produs poluarea 
accidentala 
- colaborează cu CI in vederea eliminării 
cauzelor si diminuării efectelor poluării 
accidentale produse 
- informează conducerea societăţii, DM si 
colectivul pentru combaterea poluărilor 
accidentale despre acţiunile de intervenţie 
care se desfăşoară 
- asigura şi participa la investigarea cauzelor 
producerii poluării, precum şi la stabilirea 
răspunderilor celor vinovaţi de producerea 
acesteia 
- Şeful (Managerul) de departament 
- participă la cercetarea cauzelor producerii 
poluării, la luarea măsurilor specifice 
departamentelor in desfăşurarea acţiunilor 
operative şi la aplicarea masurilor preventive 
după sistarea poluării accidentale 
- Tehnicianul şef de schimb 
- anunţă echipele de intervenţie şi le conduce 
în acţiunile operative sub coordonarea CI 
- asigură echipamentele şi dotările proprii 
pentru intervenţie 
- informează Şeful Secţiei despre modul de 
desfăşurare a intervenţiei 

b  Trasee interne 
de transport 

Cariera  Idem 

c Uzina de 
procesare 

Uzina de 
procesare 

 Idem 

d Trasee de 
hidrotransport  

Uzina de 
procesare 
(tulbureala) 
Iazul de 
decantare 
(apa limpezită) 
Utilităţi 
(apa acidă) 

 Idem 

e  Iazul de 
decantare TMF 

Iazul de 
decantare 

 Idem 

f Iazul de 
colectare ape 
acide Cetate 

Utilităţi  Idem 

g Halde de steril Cariera  Idem 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

Nota : Varianta finală şi nivelele de detaliu se vor stabili după realizarea proiectelor tehnice de 
detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii organizatorice la intrarea în exploatare. 
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Tabel nr. 9 LISTA UNITĂŢILOR CARE ACORDĂ SPRIJIN ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI POLUĂRI ACCIDENTALE 
 

 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 
Nota : Persoanele de legătură şi telefonul la care pot fi contactate permanent se vor completa în momentul începerii activităţii. 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii Adresa Telefon/fax Persoana de legătură 

1 S.G.A. Alba –S.H.Arieş – Turda Turda 
Str. Stadionului 12 

0264 313461/ 
0264 313462 

 
Dispecerat- 0264 313461 

2  S.G.A. Alba Alba Iulia  
Str. Lalelelor 7 

0258 833356/ 
0258 834428 

 
Dispecerat- 0258 833578 

3 G. N. M. – Comisariatul Judeţean Alba Alba Iulia 
Str. Lalelelor 7A 

Tel./fax 
0258 816834 

 

4 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Alba Alba iulia 
Str. A.I. Cuza 10 

0258 810411 
0258 810497/ 
0258 810425 

 
 
Dispecerat-0258 810497 

5 Instituţia Prefectului Judeţului Alba Alba Iulia 
P-ta I.C. Brătianu 1 

0258 813380 
0258 813381/ 
0258 813382 

 

6 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă al Oraşului Abrud    
7 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă al com. R. Montană    
8 Poliţia Oraşului Abrud    
9 Poliţia Com. Roşia Montană    
10 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba    
11 Spitalul Orăşenesc Abrud    
12 Spitalul Orăşenesc Câmpeni    
13 Direcţia de Sănătate Publică Alba Alba Iulia 

Bld. Revoluţiei 23 
0258 821636  

0258 780083 
0258 780712/ 

Abrud 
P-ta Petru Dobra 1 

S.C. Cuprumin S.A. Abrud 14 

0258 780296 
 

 
Dispecerat-0258 780712 / 223 
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Tabel nr. 10 LISTA FOLOSINŢELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii Adresa Telefon/fax Profil de producţie 

1 S.C. Cuprumin S.A. 
Abrud  - Priza de apa 
Garde 

Abrud 
P-ta Petru Dobra 1 

0258 780083 
0258 780712/ 
0258 780296 

Extragere şi procesare 
minereu de cupru 

2 R.A.T.A.C.F.L. Turda – 
Sursa de apă 
Moldoveneşti-Corneşti-M. 
Viteazu 

Turda, Str. Axente Sever, 
nr. ... 

0264 311771 Gospodărie comunală 

3 A.N.I.F. Cluj – Sistem 
Irigaţii Mihai Viteazu – 
Priza de apă 
Moldoveneşti 

Com. Mihai Viteazu ....  Irigaţii 

4 S.C. Holcim S.A. Turda – 
Priza de apă Turda 

Turda, Str.  Fabricarea cimentului 

5 S.C. Electroceramica 
S.A. Turda – Priza de apă 
Turda 

Turda, Str. ..  Fabricarea izolatorilor 

6 S.C. Mechel S.A. Câmpia 
Turzii- Priza de apă Arieş 

Câmpia Turzii 
Str. Laminoriştilor, 145 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul unităţii 
L.S. 

 



 

 

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

 
Nr. 
crt 

Instituţia / Serviciul 
(secţia, compartimentul, 

etc) 
Numele şi prenumele Data Semnătura 

de primire Observaţii 

1.  DISPECERAT     

2.  DEPARTAMENTUL DE 
MEDIU     

3.  
DEPARTAMENTUL 
SĂNĂTATE ŞI 
SECURITATEA MUNCII 

    

4.  
COORDONATORUL 
PENTRU SITUAŢII DE 
URGENTĂ 

    

5.  
SISTEMUL DE 
GOSPODĂRIRE AL 
APELOR ALBA 

    

6.  

INSPECTORATUL 
JUDEŢEAN PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ALBA 

    

 
 



 

 

Tabelul actualizărilor şi revizuirilor 
 

Nr 
crt Ediţia nr. 

Data 
actualizării 
/revizuirii 

Capitolul, 
pagina 

actualizate / 
revizuite 

Persoana care 
a efectuat 
operaţia 

Descrierea modificării 
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Recirculare in Proces 

 
Apa industriala 
epurata 
 
Apa epurata 
 
Apa conventional 
curate 
Ape acide 
 
Conditii normale de 
operare 
Evenimente 
neprevăzute 
 Teste in etapa 

finala 

Galeria 714 

Rîul Abrud 

Apă tratată  

Lagune de 
tratare semi-
pasivă 

Baraj Secundar de 
Retenţie 

Stiva de 
minereu sărac 
şi Halda de 

steril   (Cetate) 

Tulbureala de steril 

Iaz de Decantare 

Statie secundara de 
tratare a cianurii 

Deversarea apei 
care nu a intrat în 

contact cu 
amplasamentul 

proiectului 

Apa tratata 

Halda Cirnic 
si iazul de ape 
acide 

 
Cariere 

Uzina de Procesare 

StaţieDETOX de 
tratare a cianurii 

Staţie de tratare a 

apelor acide 

Rîul Arieş 

Valea Corna 

Valea Roşia 

Nămol 

Apă proaspătă 

din Arieş 

Iazul Cetate 

Canale de 

deviere a 

apei 

Plansa 4.1.19 Managementul apei în timpul 
fazei de exploatare 

(nu este la scara, simplificat) 



 



Harta reţelei hidrografice a zonei Roşia Montană 
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