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Cap. I  DISPOZIŢII GENERALE

1. Definiţie, scop, obiective

1.1  Definiţie:  Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  cuprinde  riscurile  potenţiale 
identificate  la  nivelul  unităţii  administrativ-teritoriale,  măsurile,  acţiunile  şi  resursele  necesare 
pentru managementul riscurilor respective.

1.2 Scopurile  PAAR : sunt acelea de a asigura cunoşterea, de către toţi factorii implicaţi, a 
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, 
de  creare  a  unui  cadru  unitar  şi  coerent  de  acţiune  pentru  prevenirea  şi  gestionarea  riscurilor 
generatoare  de situaţii  de urgenţă  şi  de a  asigura  un răspuns optim în  caz de  urgenţă,  adecvat 
fiecărui tip de risc identificat.

1.3 Obiectivele PAAR :
a) asigurarea  prevenirii  riscurilor  generatoare  de  situaţii  de urgenţă,  prin  evitarea 

manifestării  acestora,  reducerea  frecvenţei  de  producere  ori  limitarea 
consecinţelor,  în  baza  concluziilor  rezultate  în  urma  identificării  şi  evaluării 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea  şi  dimensionarea  unităţilor  operative  şi  a  celorlalte  forţe  destinate 
asigurării  funcţiilor  de  sprijin  privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de 
urgenţă;

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 
operative,  alocarea  şi  optimizarea  forţelor  şi  mijloacelor  necesare  prevenirii  şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă.

2. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

2.1 Acte normative de referinţă:

• Legea  nr.  481/2004  modificată  şi  completată  cu  Legea  nr.  212/2006  privind 
protecţia civilă

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  132/2007  pentru  aprobarea 

Metodologiei  de  elaborare  a  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  şi  a 
Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
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• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  1184/2006 pentru aprobarea 
Normelor  privind organizarea şi  asigurarea activităţii  de evacuare în situaţii  de 
urgenţă

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie  2004 privind Sistemul Naţional  de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  1489/2004  privind  organizarea  şi  funcţionarea 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  1490/2004pentru  aprobarea  Regulamentului  de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  1492  din  9  septembrie  2004  privind  principiile  de 
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  2288/2004  pentru  aprobarea  repartizării  principalelor 
funcţii  de  sprijin  pe  care  le  asigură  ministerele,  celelalte  organe  centrale  şi 
organizaţiile  neguvernamentale  privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de 
urgenţă

• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  1259/2006 pentru aprobarea 
Normelor  privind  organizarea  şi  asigurarea  activităţii  de  înştiinţare,  avertizare, 
prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 886 din 30 septembrie 2005 
pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  Sistemul  naţional  integrat  de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  1669/2005  privind  constituirea  şi  funcţionarea 
Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

• Legea apelor nr. 107/1996
• Ordinul  comun  638/420/2005  al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  şi  al 

Ministerului  şi  Gospodăririi  Apelor  privind  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă 
generate  de  inundaţii,  fenomene  meteorologice  periculoase,  accidente  la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

• Hotărârea de Guvern nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri 
preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
-Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  372  din  18/03/2004  pentru  aprobarea  Programului 
Naţional de Management al Riscului Seismic

• Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi  Turismului  şi  al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  372  din  18/03/2004  pentru  aprobarea  Programului 
Naţional de Management al Riscului Seismic

• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  735/2005  privind  evidenţa, 
gestionarea,  depozitarea  şi  distribuirea  ajutoarelor  interne  şi  internaţionale 
destinate populaţiei în situaţii de urgenţă

• Hotărârea  de  Guvern  nr.  1579/2005  pentru  aprobarea  Statutului  personalului 
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  1134 din  13  ianuarie  2006 
pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  planificarea,  pregătirea,  organizarea, 
desfăşurarea  şi  conducerea  acţiunilor  de  intervenţie  ale  serviciilor  de  urgenţă 
profesioniste
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• Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  1494/2006 pentru aprobarea 
normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în 
situaţii de urgenţă.

2.2 Structuri organizatorice implicate

• Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj
• Consiliul Judeţean Sălaj
• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj
• Inspectoratul de Poliţie al judeţului Sălaj
• Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj
• Direcţia de Sănătate Publică Sălaj
• Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj
• Agenţia de Protecţia Mediului Sălaj
• Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Sălaj
• Serviciul de Gospodărirea Apelor Sălaj
• Direcţia Silvică Sălaj
• Secţia de Drumuri Naţionale Sălaj
• Inspectoratul de Stat în Construcţii
• Primăria Municipiului Zalău şi primăriile oraşelor Jibou, Şimleu Silvaniei şi Cehu 

Silvaniei
• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
• S.R.I. Sălaj
• Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Sălaj
• Centrul Militar Judeţean Sălaj
• Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj
• Filiala Judeţeană de Crucea Roşie
• Autoritatea Rutieră Română
• Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
• Regulatorul de Trafic C.F.R. Cluj Napoca

2.3 Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu:
2.3.1 Responsabilităţile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă :

a) informează  Comitetul  Naţional  pentru Situaţii  de  Urgenţă.,  prin  Inspectoratul  General 
pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi 
iminenta ameninţării acestora;

b) evalueaza  situaţiile  de  urgenţă  produse  în  unităţile  administrativ-teritoriale,  stabilesc 
măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

c) declara,  cu  acordul  ministrului  administraţiei  şi  internelor,  starea  de  alertă  la  nivel 
judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;

d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

e) informează Comitetul  Naţional  pentru Situaţii  de  Urgenţă şi  consiliul  judeţean asupra 
activităţii desfăşurate;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă.

2.3.2 Responsabilităţile prefectului :
a) coordoneaza  activităţile  de  apărare  împotriva  incendiilor  din 

responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
b) aprobă  schema  cu  riscurile  teritoriale  din  unitatea  administrativ-

teritoriala, întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
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c) instituie, în conditiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor;

d) analizează  rapoartele  întocmite  de  organele  de  specialitate  şi 
dispune măsuri pentru respectarea legalităţii în domeniu;

e) îndeplineste  orice  alte  obligatii  prevazute  de  lege  in  domeniul 
apararii impotriva incendiilor;

f) aprobă  planurile  operative  şi  de  pregătire  pe  linia  protecţiei  civile  şi 
planificarea exerciţiilor şi  a altor activităţi  desfăşurate la nivelul unităţii  administrativ-
teritoriale;

g) urmăreşte  îndeplinirea  măsurilor  de  protecţie  civilă  la  nivelul  unităţii 
administrativ-teritoriale;

h) dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, activarea sau folosirea, 
după caz, a formaţiunilor de intervenţie;

i) asigură condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea activităţii forţelor de 
intervenţie  din  alte  judeţe  sau  a  echipelor  internaţionale,  după  caz,  sosite  în  unitatea 
administrativ-teritorială în scopul limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor;

j) prezintă  consiliului  judeţean  propuneri  de  completare  a  sistemului  de 
înştiinţare şi  alarmare  a populaţiei,  a  fondului  de  adăpostire,  a  bazei  materiale  şi  alte 
măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului;

k) exercită controlul aplicării măsurilor în situaţiile de protecţie civilă.

2.3.3 Responsabilităţile Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă:
a) planifică şi desfăşoară inspecţii,  controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire 

privind  modul  de  aplicare  a  prevederilor  legale  şi  stabileşte  măsurile  necesare 
pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

b) elaborează  studii,  prognoze  şi  analize  statistice  privind  natura  şi  frecvenţa 
situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din 
acestea;

c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a 
tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a 
conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează 
dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de 
autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;

e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
f) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
g) participă  la  elaborarea  şi  derularea  programelor  pentru  pregătirea  autorităţilor, 

serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
h) organizează pregătirea personalului propriu;
i) execută,  cu forţe proprii  sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi  de înştiinţare, 

avertizare,  alarmare,  alertare,  recunoaştere,  cercetare,  evacuare,  adăpostire, 
căutare,  salvare,  descarcerare,  deblocare,  prim ajutor  sau asistenţă  medicală  de 
urgenţă,  stingere  a  incendiilor,  depoluare,  protecţie  N.B.C.  şi  decontaminare, 
filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a 
bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru 
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de 
situaţii de urgenţă;

j) controlează  şi  îndrumă  structurile  subordonate,  serviciile  publice  şi  private  de 
urgenţă;

k) participă  la  identificarea  resurselor  umane  şi  materialelor  disponibile  pentru 
răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

l) stabileşte  concepţia  de  intervenţie  şi  elaborează/coordonează  elaborarea 
documentelor operative de răspuns;

m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
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n) planifică  şi  desfăşoară  exerciţii,  aplicaţii  şi  alte  activităţi  de  pregătire,  pentru 
verificarea viabilităţii documentelor operative;

o) organizează  banca  de  date  privind  intervenţiile,  analizează  periodic  situaţia 
operativă şi valorifică rezultatele;

p) participă  cu  grupări  operative/solicită  sprijinul  grupărilor  operative  stabilite  şi 
aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;

q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza 
acordurilor la care statul român este parte;

r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 
determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

s) stabileşte,  împreună  cu  organele  abilitate  de  lege,  cauzele  probabile  ale 
incendiului;

t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii,  în 
organizarea  şi  dotarea  serviciilor  voluntare  şi  private,  precum  şi  activitatea 
acestora;

u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale 
din domeniul de competenţă;

v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi 

acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
x) asigură  informarea  organelor  competente  şi  raportarea  acţiunilor  desfăşurate, 

conform reglementărilor specifice;
y) încheie,  după  terminarea  operaţiunilor  de  intervenţie,  documentele  stabilite 

potrivit regulamentelor în vigoare;
z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

2.3.4 Responsabilităţile Consiliului Judeţean
aa) aprobă  planul  judeţean  de  analiza  şi  acoperire  a  riscurilor  aferent  judetului  sau 

municipiului  Bucuresti,  dupa caz,  si  stabileste  resursele  necesare pentru aplicarea 
acestuia;

bb) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public 
si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

cc) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de 
optimizare a acesteia;

dd) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a 
teritoriului  a sistemelor  de alimentare  cu apa,  precum si  a cailor  de acces pentru 
interventie in caz de incendiu;

ee) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si 
masurilor de aparare impotriva incendiilor;

ff) hotaraste,  in  conditiile  legii,  infiintarea  unor  centre  de  formare  si  evaluare  a 
personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;

gg) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor 
serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

hh) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege;
ii) aprobă organizarea  protecţiei  civile  la  nivelul  unităţii  administrativ-teritoriale,  analizează 

anual  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie  activitatea  desfăşurată  şi  adoptă  măsuri  pentru 
îmbunătăţirea acesteia;

jj) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

kk) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 
precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

ll) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
mm) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
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nn) gestionează,  depozitează,  întreţin  şi  asigură  conservarea  aparaturii  şi  a  materialelor  de 
protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;

oo) asigură  spaţiile  necesare  funcţionării  inspectoratelor  pentru  situaţii  de  urgenţă 
corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile 
pentru depozitarea materialelor de intervenţie.

2.3.5 Responsabilităţile primarului:
a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;
b) asigura  respectarea  criteriilor  de  performanta  pentru  constituirea  serviciului  de 

urgenta  voluntar  si  elaborarea  regulamentului  de  organizare  si  functionare  al 
acestuia;

c) coordoneaza  organizarea  permanenta  a  interventiei  in  caz  de incendiu  la  nivelul 
unitatii  administrativ-teritoriale,  asigura  participarea  la  interventie  a  serviciului 
voluntar  de urgenta  cu  mijloacele  din  dotare  si  conducerea  interventiei,  pana  la 
stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;

d) asigura controlul respectarii  masurilor  de aparare impotriva incendiilor pe timpul 
adunarilor sau al manifestarilor publice;

e) asigura  controlul  respectarii  masurilor  de  aparare  impotriva  incendiilor  la 
constructiile  si  instalatiile  tehnologice  apartinand  domeniului  public  si  privat  al 
unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;

f) dispune  verificarea  indeplinirii  masurilor  stabilite  prin  avizele,  autorizatiile  si 
acordurile pe care le emite;

g) asigura  realizarea  si  mentinerea  in  stare  de  functionare  a  cailor  de  acces,  a 
sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;

h) organizeaza  si  executa,  prin  serviciul  de  urgenta  voluntar,  controlul  respectarii 
regulilor  de  aparare  impotriva  incendiilor  la  gospodariile  cetatenesti;  informeaza 
populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;

i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile 
legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;

j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare 
si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigura  dotarea  serviciilor  de  urgenta  voluntare,  potrivit  normelor,  cu  mijloace 
tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, 
carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, 
inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;

l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, 
cu  forte  si  mijloace  proprii,  a  oricarui  incendiu  pe  raza  unitatii  administrativ-
teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul 
de interventie;

m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si 
asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;

n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei 
autospeciale  de  interventie,  precum  si,  in  scris,  dotarea  cu  autospeciale  de 
interventie noi;

o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si 
educatie antiincendiu a populatiei;

p)  analizeaza  si  solutioneaza  petitiile  cetatenilor  in  problema  apararii  impotriva 
incendiilor;

q) indeplineste  orice  alte  obligatii  prevazute  de  lege  pentru  apararea  impotriva 
incendiilor a comunitatii locale;

r) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
s) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
t) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
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u) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
v) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
w) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
x) aprobă  planurile  de  cooperare  cu  localităţile  învecinate  şi  organismele 

neguvernamentale;
y) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective 

de către administratorul acestora;
z) urmăreşte  realizarea,  întreţinerea  şi  funcţionarea  legăturilor  şi  mijloacelor  de 

înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
aa) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 

civilă;
bb) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
cc) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
dd) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de 

protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
ee) coordonează  nemijlocit  evacuarea  populaţiei  din  zonele  afectate  de  situaţiile  de 

protecţie civilă;
ff) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu 

energie şi apă a populaţiei evacuate;
gg) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
hh) cooperează  cu  primarii  localităţilor  sau  ai  sectoarelor  limitrofe,  după  caz,  în 

probleme de interes comun;
ii) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de 

protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

2.3.6 Responsabilităţile Consiliilor Locale
a) aproba  planul  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor,  pentru  unitatea  administrativ-

teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia 
si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;

b) emite  hotarari,  in  conditiile  legii,  cu  privire  la  organizarea  activitatii  de  aparare 
impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;

c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
e) desemneaza  seful  serviciului  voluntar  de  urgenta,  la  propunerea  primarului,  cu 

avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 

necesare  in  vederea  organizarii,  inzestrarii,  functionarii  si  indeplinirii  atributiilor 
legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii 
acestora;

g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din 
dotarea serviciilor  de urgenta voluntare,  pentru cazurile  de avarie,  distrugere sau 
pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila 
a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau 
de  deces,  produse  prin  accidente,  catastrofe  ori  alte  asemenea  evenimente 
intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;

h) asigura  includerea,  in  planurile  de  organizare,  de  dezvoltare  urbanistica  si  de 
amenajare  a  teritoriului,  a  cailor  de  acces  pentru  interventii,  a  lucrarilor  pentru 
realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de 
incendiu;

i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva 
incendiilor  a  unitatii  administrativ-teritoriale  pe  care  o  reprezinta  si  informeaza 
inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
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j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de 
urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;

k)  indeplineste  orice  alte  atributii  prevazute  de  lege  pentru  apararea  impotriva 
incendiilor;

l) aprobă organizarea protecţiei  civile la nivelul unităţii  administrativ-teritoriale,  analizează 
anual  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie  activitatea  desfăşurată  şi  adoptă  măsuri  pentru 
îmbunătăţirea acesteia;

m) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

n) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 
precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

o) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
p) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
q) gestionează,  depozitează,  întreţin  şi  asigură  conservarea  aparaturii  şi  a  materialelor  de 

protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
r) asigură  spaţiile  necesare  funcţionării  inspectoratelor  pentru  situaţii  de  urgenţă 

corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile 
pentru depozitarea materialelor de intervenţie.

s) informează prin centrul operational judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind 
starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;

t) evalueaza  situaţiile  de  urgenta  produse  pe  teritoriul  unităţii  administrativ-teritoriale, 
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

u) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
v) analizează  şi  avizează  planul  local  pentru  asigurarea  resurselor  umane,  materiale  şi 

financiare necesare gestionării situaţiei de urgenta;
w) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
x) îndeplinesc orice alte atribuţii  şi  sarcini stabilite de lege sau de organismele şi  organele 

abilitat.

2.3.7 Responsabilităţile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului 
şi salariatului

a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru 
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar 
modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane 
interesate;

b) sa  asigure  identificarea  si  evaluarea  riscurilor  de  incendiu  din  unitatea  sa  si  sa 
asigure  corelarea  masurilor  de aparare  impotriva  incendiilor  cu  natura  si  nivelul 
riscurilor;

c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de 
lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in 
cazul anularii avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de 
constructii  sau  oprirea  functionarii  ori  utilizarii  constructiilor  sau  amenajarilor 
respective;

d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire 
impotriva  incendiilor,  sa  prezinte  documentele  si  informatiile  solicitate  si  sa  nu 
ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
f) sa  intocmeasca,  sa  actualizeze  permanent  si  sa  transmita  inspectoratului  lista  cu 

substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice 
forma,  cu  mentiuni  privind:  proprietatile  fizico-chimice,  codurile  de  identificare, 
riscurile  pe  care  le  prezinta  pentru  sanatate  si  mediu,  mijloacele  de  protectie 
recomandate,  metodele  de  interventie  si  prim ajutor,  substantele  pentru  stingere, 
neutralizare sau decontaminare;
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g) sa  elaboreze  instructiunile  de  aparare  impotriva  incendiilor  si  sa  stabileasca 
atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile 
de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate 
corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au 
acces in unitatea sa;

i) sa  asigure  constituirea,  conform  art.  12  alin.  (2),  cu  avizul  inspectoratului,  a 
serviciului  de  urgenta  privat,  precum  si  functionarea  acestuia  conform 
reglementarilor  in  vigoare  ori  sa  incheie  contract  cu  un  alt  serviciu  de  urgenta 
voluntar  sau  privat,  capabil  sa  intervina  operativ  si  eficace  pentru  stingerea 
incendiilor;

j) sa asigure intocmirea si  actualizarea planurilor  de interventie  si  conditiile  pentru 
aplicarea acestora in orice moment;

k) sa permita,  la solicitare,  accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de 
recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile 
tactice de interventie organizate de acesta;

l) sa  asigure  utilizarea,  verificarea,  intretinerea  si  repararea  mijloacelor  de  aparare 
impotriva  incendiilor  cu  personal  atestat,  conform  instructiunilor  furnizate  de 
proiectant;

m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
n) sa  asigure  si  sa  puna  in  mod  gratuit  la  dispozitie  fortelor  chemate  in  ajutor 

mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie 
specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si 
antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o) sa  stabileasca  si  sa  transmita  catre  transportatorii,  distribuitorii  si  utilizatorii 
produselor  sale  regulile  si  masurile  de  aparare  impotriva  incendiilor,  specifice 
acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea 
produselor respective;

p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea 
cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa 
completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;

q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, 
certificate conform legii;

r) sa indeplineasca  orice alte  atributii  prevazute  de lege privind apararea impotriva 
incendiilor.

s) asigură identificarea, monitorizarea şi  evaluarea factorilor de risc specifici, generatori  de 
evenimente periculoase;

t) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi  a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a 
intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

u) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General 
pentru  Situaţii  de  Urgenţă,  servicii  sau  formaţiuni  proprii  de  urgenţă  şi  stabilesc 
regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;

v) participă  la  exerciţii  şi  aplicaţii  de  protecţie  civilă  şi  conduc  nemijlocit  acţiunile  de 
alarmare,  evacuare,  intervenţie,  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  situaţiilor  de  urgenţă 
desfăşurate de unităţile proprii;

w) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă echipamentele, 
substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;

x) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecţia civilă;
y) asigură  alarmarea  populaţiei  din  zona  de  risc  creată  ca  urmare  a  activităţilor  proprii 

desfăşurate;
z) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor 

de protecţie civilă;
aa) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, 

de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă civilă la 
nivelul instituţiei sau agentului economic;
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bb) stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor regulile şi 
măsurile  de  protecţie  specifice,  corelate  cu  riscurile  previzibile  la  utilizare,  manipulare, 
transport şi depozitare;

cc) încheie  contracte,  convenţii  sau  protocoale  de  cooperare  cu  alte  servicii  de  urgenţă 
profesioniste sau voluntare;

dd) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi 
mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin evidenţa acestora şi le 
verifică periodic;

ee) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele 
abilitate.

Cap. II  CARACTERISTICILE UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2.1. Amplasare geografică şi relief

a) suprafaţă şi vecinătăţi 
Situându-se în nord-vestul României,  la trecerea dintre Carpaţii Estici şi Munţii Apuseni, 

judeţul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Ţara Silvaniei, (Ţara peste păduri), având o 
suprafaţă de 3850 km2 şi având ca vecini la nord judeţele Satu-Mare şi Maramureş, la vest şi sud-
vest judeţul Bihor şi la sud-est judeţul Cluj. 

Municipiul  Zalău,  care  se  găseşte  în  centrul  judeţului,  este  reşedinţa  administrativă  a 
judeţului. Aceasta este una dintre primele aşezări din Transilvania menţionat în documente.

Zalăul a fost cunoscut ca târg comercial de la începutul secolului al XIV-lea şi menţionat ca 
oraş, în documente, în 1473. Astăzi este un centru industrial important al judeţului, oraş modern cu 
o viaţă spirituală şi culturală intensă. Alte oraşe ale judeţului sunt: Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu 
Silvaniei. 

b) forme de relief, specificităţi, influenţe 
Din punct de vedere geografic, judeţul Sălaj este o zonă cu dealuri şi văi de-a lungul râurilor 

Almaş,  Agrij,  Someş,  Sălaj,  Crasna  şi  Barcău.  Munţii  sunt  reprezentaţi  în  sud-vest  de  două 
ramificaţii ale Munţilor Apuseni: Varfurile Meseş şi Plopiş. Depresiunile ocupă o parte însemnată 
din teritoriul judeţului, zone agricole importante cu numeroase aşezări.

Relieful este foarte variat, distingându-se patru zone fizico-geografice: 
a) muntoasă: în partea central-sudică cuprinde culmea Meseşului - cu vf. Măgura Priei 

de 997 m şi Plopişului, prin versantul nord-estic, cu înălţimi între 600-900 m; 
b) depresionară:  în partea de est,  reprezentată  de Depresiunea Almaşului,  drenată  de 

valea Almaşului şi depresiunea Guruslăului, de pe valea Someşului;
c)  deluroasă:  cea  mai  întinsă,  dar  nu  prea  înaltă,  aparţine  Podişului  Someşan  sau 

platformei someşene, cu Platforma Sălăjană de 150-300 m, cu dealuri domoale, străbătute de văile 
largi ale Barcăului, Crasnei şi Sălajului, dar şi Dealurilor Silvaniei;

d) de câmpie: luncile largi ale râurilor Someş, Barcău, Crasna.
Relieful  de măguri  cristaline şi  eruptive – în  această  grupă se încadrează  o serie de 

măguri cu altitudini de 300-700m ce au rezultat fie prin compartimentarea şi prăbuşirea inegală a 
cristalinului Platformei Someşene, fie ca urmare a manifestărilor vulcanice terţiare. Ca formă de 
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relief, măgurile cristaline se evidenţiază prin crestele lor netede şi prin denivelările accentuate faţă 
de regiunile limitrofe.

Măgura Şimleului, cu înălţimea de 596 m, se caracterizează prin interfluvii înguste, cu 
versanţi  repezi, care domină regiunea înconjurătoare cu 200-300 m. Pe culme, în nordul masivului 
se păstrează suprafaţa unei platforme de netezire, care înclină de la 600 m, în sud, la 500 m în nord.

Măgura Chilioarei,  mult  mai  joasă, 420 m în vârful din vestul satului Chilioara,  se 
deosebeşte prin forma sa alungită pe direcţia nord-sud, prin văi puţin adânci şi culmea destul de 
teşită.

Masivul Dealul Mare – Priseaca (Masivul Ţicăului) este prezent în cadrul judeţului 
Sălaj numai cu versanţii săi sud-estici. Altitudinile maxime din culmea principală depăşesc 600 m. 
Pe lângă suprafaţa de nivelare fosilizată, întâlnită la altitudinea de 600-660 m, apare şi un al doilea 
nivel, cuprins între 460-520 m, puternic fragmentat de afluenţii Someşului.

Măgurile eruptive, reduse ca extindere, se impun prin forme dominante ca altitudine, 
prin aspectul specific de conuri şi prin caracterul radiar al reţelei hidrografice. Ele se întâlnesc în 
sud-vestul culmii  Meseşului sub forma unor sâmburi de dimensiuni reduse, legate între ele prin 
înşiruiri largi. Cele mai reprezentative sunt: Măgura Moigradului (504 m); masivele Pomăt (502 m) 
şi Citera (502 m). În partea lor superioară se dezvoltă abrupturi cu căderi de peste 100 m, iar la 
partea inferioară sunt prezente largi pânze de grohotişuri.

Dealurile  din  vestul  judeţului  au  caracter  piemontan,  atât  sub  aspect  genetic,  cât  şi 
morfologic.

Dealul Dumbrava (558 m) are aspectul unei cueste cu orientare nordică şi reprezintă 
zona de legătură între Culmea Meseşului  şi horstul cristalin al Ţicăului. Dacă în partea sa nordică 
Dealul Dumbrava domină depresiunea Guruslăului cu cca. 140 m, spre sud panta este mai lină, 
conformă cu înclinarea orizontului de calcar, pe care s-a dezvoltat o suprafaţă structurală, cu variate 
forme carstice.

Culmea Sălajului se dezvoltă sub forma unui interfluviu între depresiunile Guruslău şi 
Sălaj, având altitudini cuprinse între 300-400 m. Caracteristica acestei culmi este prezenţa unor mici 
bazinete de eroziune ai căror versanţi sunt afectaţi de pornituri de teren, cât şi de eroziune liniară. 
Pe orizonturile de gresii eocene din estul culmii Sălajului s-au format suprafeţe structurale (cueste), 
orientate spre est.
                 Culmea Prisnelului este prezentă în limitele judeţului Sălaj numai prin partea sa centrală 
şi sudică şi reprezintă sectorul cel mai înalt al Platformei Chioarului.
Constituită din gresii şi calcare eocene sau oligocene culmea se prezintă ca o suprafaţă structurală, 
alungită  şi  îngustă,  ce  se  termină  printr-o  cuestă  îngustă,  abruptă  către  depresiunea  Guruslău. 
Altitudinea culmii scade de la cca. 600 m, în sectorul nordic, până la 400 m în Gruiul din apropierea 
Someşului (Dealul Racoţi 438 m).

Podişul  Purcăreţi-Boiu  Mare-Jugăstrei se  întinde  la  vest  de  culmea  Prisnelului 
desfăşurându-se în limitele judeţului, numai cu partea sa sudică. Se prezintă sub forma unei zone 
alungite, situate în dreapta Someşului şi ţine de la valea Ilenzii până în regiunea Ciocmani-Poieniţa. 
Este  o  unitate  structurală  cu  altitudini  medii  de  500-550  m,  grefată  de  formaţiuni  tabulare 
monoclinale  eocene  şi  oligocene.  Prezenţa  unor  orizonturi  calcaroase  a  favorizat  dezvoltarea 
formelor carstice de tipul doline, văi subterane, chei, suprafeţe structurale, cueste abrupte.

Dealurile Ciceului se dezvoltă doar parţial în limitele judeţului, desfăşurându-se de la 
vest de valea Ileanda. El se prezintă sub forma unor interfluvii alungite, perpendicular pe Someş, cu 
ramificaţii laterale. Din punct de vedere altimetric, altitudinea reliefului scade treptat de la 650 m în 
nord, la 500 m în sud.

Dealurile Şimişna-Gârbou se dezvoltă aproape în întregime în limitele judeţului Sălaj, 
fiind delimitate la nord şi est de valea Someşului, interfluviu Gârbou-Almaş spre vest şi „Golful 
Dobrichii”, la sud. Se prezintă sub forma unei platforme intens fragmentată din care s-au păstrat 
doar  cîţiva martori:  vârful Nadiş (645 m),  Râpa Şimişnei  (613 m),  Dealul  Pietrosului  (606 m). 
Dintre  formele  structurale  se  edivenţiază  cuesta  ce  se  desfăşoară pe mai  mult  de  10 km,  între 
Bezded şi Ceaca.
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Dealurile Clujului reprezintă prelungirea acestor forme din judeţul Cluj şi se prezintă 
sub forma unui interfluviu îngust, fragmentat de afluenţii Almaşului şi Someşului Mic. Altimetric, 
aceste dealuri se încadrează între 400-450 m şi foarte rar depăşesc 500 m.

Colinele Toglaciului şi Piemontul Sălăjan fac parte din platforma Sălăjană marginală, 
dezvoltată în vestul judeţului. Se prezintă sub forma unor interfluvii largi, slab ondulate, a căror 
altitudini cobară pe direcţia nord-vest şi vest, până aproape, sau sub 300 m. Colinele Toglaciului, 
dezvoltate între Barcău şi Crasna, se prezintă sub forma unor culmi divergente ce ocupă integral 
limitele judeţului, cu excepţia sectorului vestic.

Relieful de depresiuni cuprinde atât zonele joase situate la contactul cu regiunile de deal 
sau munte, cât şi culoarele de vale. Altitudinile generale ale reliefului depăşesc foarte rar 300m pe 
interfluvii sau dealurile piemontane. Prezenţa largă a formaţiunilor friabile (argile, marne, nisipuri), 
precum şi fragmentarea accentuată a reliefului,  au determinat frecvenţa ridicată  a proceselor de 
eroziune liniară (şiroire,  ogaşe,  ravene,  torenţi)  şi  prezenţa  porniturilor  de mică amploare,  care 
afectează pătura superficială de sol şi mai rar materialele deluviale.

Depresiunea centrală a Silvaniei constituie o depresiune tectonică, fiind mărginită spre 
sud şi est de Munţii Plopiş şi Culmea Meseşului, iar spre vest este delimitată de pintenul cristalin al 
Plopişului şi măgurile cristaline ale Şimleului şi Chilioarei.  În ansamblu, relieful depresiunii are 
caracter colinar, alcătuit din culmi deluroase, orientate divergent printre cursurile principale de ape 
din regiune.

Depresiunea Şimleului se dezvoltă între Munţii Plopiş şi Culmea Meseşului, la sud şi 
est, Măgura Şimleului şi pintenul Plopişului, la nord şi interfluviu Crasna-zalău, la est.

Altitudinea depresiunii scade de la 500m în zona de acumulare de sub munte, la 350-300 
în zona largă dintre cristalinul Măgurii Şimleului şi cel al Plopişului.

Depresiunea  Zalăului ocupă  suprafaţa  cuprinsă  între  Culmea  Meseşului,  la  est  şi 
creasta măgurilor Şimleului şi Chilioarei, la vest.

Altitudinile reliefului cad de la 450 m în zona de sub munte, la 200 m în zona de sub 
cele două măguri cristaline ale Şimleului şi Chilioarei.

Depresiunea Sălajului este prezentă în limitele judeţului numai cu sectoarele sudic şi 
central  şi  este  mărginită,  la  est,  de  Culmea  Sălajului,  la  vest  de  spaţiul  cuprins  între  Măgura 
Chilioarei şi Culmea Codrului, iar, la nord, este deschisă spre Depresiunea Baia Mare.

Altitudinea  reliefului  este  coborâtă,  de  100-200  m,  uneori,  local,  depăşind  această 
valoare.

Depresiunea Guruslău, dezvoltată pe cursul Someşului între Turbuţa şi defileul de la 
Ţicău, pe o lungime de 21 km şi o lăţime de 7 km, se prezintă ca o unitate bine individualizată, 
limitată la vest de Culmea Sălajului, la sud şi est de abruptul Dealului Dumbrava, respectiv Culmea 
Prisnelului, iar la nord de Masivul Dealul Mare-Prisaca.

Trăsătura reliefului depresiunii este dată de prezenţa a 8 nivele de terasă, a conurilor de 
dejecţie şi a contactului dintre terasa superioară şi baza abruptului ce mărgineşte depresiunea.

Depresiunea Almaş-Agrij este dezvolată integral în limitele administrative ale judeţului 
şi  reprezintă  compartimentul  vestic  al  Platformei  Someşene  sudice.  Depresiunea  se 
individualizează,  faţă  de  regiunile  limitrofe,  prin  altitudinile  de  peste  500  m ce  se  menţin  în 
interiorul  ei.  În vest,  Culmea Meseşului o domină cu altitudinile  de 200-400 m,  în est cuestele 
oligocene şi miocene cu 100 m, iar spre sud de rîpa festonată de obârşia Almaşului.

Cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice ale Almaşului şi Agrijului se menţine la 
altitudini ce depăşesc 400m şi prezintă numeroase înşeuări , astfel încât, în ansamblu, depresiunea 
apare sub forma unor reţele de cueste şi suprafeţe structurale, mai mult sau mai puţin conservate.

Culoarul  Someşului constituie  o  regiune  de  relativă  discontinuitate  între  Platforma 
Someşană nordică şi sudică. În arealul judeţului culoarul se dezvoltă între localităţile Gâlgău şi Var, 
separând  dealurile  Ciceului  şi  Podişul  Purcăreţ-Jugăstreni  de  dealurile  din  regiunea  Şimişna-
Gârbou.

În ansamblu,  culoarul  prezintă  sectoare largi  de peste  2  km şi  zone de îngustare  de 
câteva sute de metri, cum sunt cele de la Rus şi între Perii Vadului şi Răstoci. Culoarul Someşului 
se mai caracterizează printr-o luncă bine dezvoltată şi terase etajate pe mai multe nivele.
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Datorită  situării  geografice,  judeţul  Sălaj  prezintă  o  varietate  de  habitate,  ce  evoluează  de  la 
habitatele specifice zonelor de câmpie până la habitatele ce prezintă unele caracteristici chiar alpine 
în zona Munţilor Meseş şi a Munţilor Plopişului.

Habitate protejate:
Habitatele naturale

Nr.
crt.

Categoria de habitat Suprafaţa (ha)
%  din  suprafaţa 
judeţului

1.
Păduri de foioase şi conifere

88.953 42

2.
Pajişti şi tufărişuri

112.692 53

3.
Stâncării şi peşteri

4.500 2

4.
Ape

5.782 3

5.
Habitate de turbării şi mlaştini

81 1

În ceea ce priveşte habitatele de interes comunitar, în judeţul Sălaj au fost inventariate un 
număr de 5 habitate comunitare după cum urmează:

-Grote neexploatate turistic - habitat identificat în cadrul Sitului de Importanţă Comunitară 
Peştera Măgurici ;

-Păduri  dacice  de  stejar  şi  carpen  -  habitat  existent  pe  teritoriul  Sitului  de Importanţă 
Comunitară Racâş-Hida;

-Păduri  de  fag  de  tip  Asperulo-Fagetum  -  habitat  prezent  în  Situl  de  Importanţă 
Comunitară Tusa-Barcău;

- Păduri cu Castanea sativa- habitat  prezent în cadrul ariei naturale protejate de interes 
naţional “Pădurea La Castani”, localitatea Rogna, comuna Ileanda;

- Păduri eurosiberiene cu Quercus robur –habitat prezent în cadrul ariei naturale protejate 
de interes naţional  “Pădurea Lapiş”, localitatea Nuşfalău. 

În judeţul Sălaj sunt înregistrate un număr de 3 arii naturale protejate de interes comunitar 
cuprinse în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, şi un număr de 15 arii naturale de interes 
naţional după cum urmează:

 Arii naturale protejate 

Nr.
crt.

Denumire arie naturală protejată Categorie arie naturală protejată Suprafaţă (ha)

1. Grădina Zmeilor De interes naţional-Rezervaţie naturală 3

2. Pietrele “Moşu” şi “Baba” De interes naţional-Monument al naturii 0,2

3. Poiana cu narcise de la Racâş-
Hida

De interes naţional-Rezervaţie naturală 1,5

4. Calcarele de Rona De interes naţional-Monument al naturii 0,5

5. Balta Cehei De interes naţional-Rezervaţie naturală 18,2

6. Lunca cu lalea pestriţă Valea 
Sălajului

De interes naţional-Rezervaţie naturală 10
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Nr.
crt.

Denumire arie naturală protejată Categorie arie naturală protejată Suprafaţă (ha)

7. Rezervaţia peisagistică Stanii 
Cliţului

De interes naţional-Rezervaţie naturală 16

8. Gresiile de pe Stânca Dracului De interes naţional-Monument al naturii 1

9. Rezervaţia peisagistică Tusa-
Barcău

De interes naţional-Rezervaţie naturală 15

10. Mlaştina de la Iaz Rezervaţie naturală 10

11. Pădurea “La Castani” De interes naţional-Monument al naturii 7,8

12. Stejărişul Panic De interes naţional-Monument al naturii 2,2

13. Stejărişul de baltă Panic Monument al naturii 1,7

14. Pădurea Lapiş De interes naţional-Rezervaţie naturală 430,4

15. Peştera Măgurici Monument al naturii 1

16. Racâş-Hida Sit de importanţă comunitară 241

17. Peştera Măgurici Sit de importanţă comunitară 93

18. Tusa-Barcău Sit de importanţă comunitară 13

  
c) caracteristicile pedologice ale solului

Din punct de vedere morfologic, teritoriul aferent judeţului Sălaj se suprapune în cea mai 
mare  parte  ariei  de  scufundare  şi  fragmentare  tectonică,  situată  între  Munţii  Apuseni  şi  grupa 
nordică  a  Carpaţilor  Orientali,  denumită  în   literatura  geografică  “Platforma  Someşeană”  (V. 
Mihăilescu, 1935 şi 1966).

Trăsătura generală a teritoriului judeţului o constituie predominanţa reliefului de dealuri, 
numai  partea  sud – vestică  corespunde zonei  de munte,  reprezentată  prin  cele  două ramificaţii 
nordice ale Munţilor Apuseni: culmile Meseşului şi Plopişilui.

Specificul  geomorfologic  este  subliniat,  pe  lângă  raportul  amintit,  deal  /  munte,  şi  de 
prezenţa unui relief relict (exhumat) păstrat în masivele cristaline hercinice (Masivul Dealul Mare-
Prisaca, Măgura Şimleului, Măgura Chilioarei). Acestea, împreună cu seria dealurilor dezvoltate pe 
gresii  şi  calcare  paleogene  (Culmea  Sălajului,  Culmea  Prisnelului,  Dealul  Dumbrava),  aparţin 
“jugului intracarpatic" (V. Mihăilescu, 1966).

O altă  notă originală,  subliniată sub raport morfologic,  litologic  şi tectonic o constituie 
diferenţierea reliefului de la vest şi est de Culmea Meseşului.  Teritoriul situat la est de Culmea 
Meseşului,  exondat  încă  din  sarmaţian,  este  grefat  pe  formaţiuni  monoclinale  caracterizat  prin 
numeroase cueste eocene şi oligocene. Cristalinul din subasment nu apare la zi. Falierile marginale, 
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care marchează contactul tectonic dintre cristalin şi sedimentar, au dat posibilitatea punerii în loc a 
formaţiunilor eruptive (Măgura Moigradului, masivele Pomăt şi Citera).

Teritoriul  situat  la  vest  de  Culmea Meseşului,  fiind  mai  complex  din punct  de vedere 
tectonic,  apare  mai  complicat  şi  ca  morfologie.  Predomină  formele  de  piemont,  alcătuite  din 
formaţiuni  geologice  tinere  (pliocene).  Din  loc  în  loc,  deasupra  nivelului  general  al  reliefului 
colinar,  se  înalţă  măgurile  cristaline,  mărturii  ale  fragmentării  şi  scufundării  inegale  a 
fundamentului cristalin. 

În judeţul Sălaj se întâlnesc următoarele tipuri de soluri:
- soluri brune luvice;
- soluri brune argiloiluviace;
- luvisoluri albice;
- soluri negre clinohidromorfe;
- soluri aluviale şi coluviale;
- erodisoluri.

SOLURILE BRUNE LUVICE se întind pe 110.350 ha teren agricol, reprezentând 45,8 % 
din suprafaţa totală agricolă a judeţului şi reprezentând tipul de sol dominant în judeţ. Ocupă în 
special zona în care sunt prezente întinse suprafeţe de păduri de stejar în amestec cu fag, precum şi 
suprafeţe mari  de păşuni şi fâneţe.  În partea de est a judeţului predomină solurile silvestre, mai 
puţin  podzolite,  datorită  climei  secetoase,  iar  în  partea vestică  datorită  climei   mai  umede sunt 
răspândite soluri puternic podzolite.

Aceste soluri se caracterizează prin textura mijlocie, structura prăfoasă instabila, conţinut 
scăzut  de humus,  aprovizionare  slaba cu azot  total  si  fosfor mobil  si  mijlociu,  aprovizionat  cu 
potasiu  mobil.  Prezintă  reacţie  acidă,  motiv  pentru  care  necesita  aplicarea  amendamentelor 
calcaroase, alături de fertilizările cu îngrăşăminte organice si minerale.

SOLURILE BRUNE ARGILOILUVIACE  se întind pe o suprafaţă de 17 350 ha (7,2%) 
situate in special in zona limitrofa munţilor Meseş si Plopiş, dar si in Măgura Şimleului , Dealul 
Mare, Dealurile Şimişna şi pe terasele mai vechi din preajma râului Someş.

In general  sunt soluri  cu fertilitate  scăzută,  cu conţinut  mic de humus,  cu aprovizionare 
slabă, cu azot total şi îndeosebi fosfor mobil si aprovizionare mijlocie cu potasiu mobil. Majoritatea 
suprafeţelor prezintă reacţie acidă, care trebuie corectată prin aplicarea periodica a amendamentelor 
calcinoase.

LUVISOLURILE ALBICE ocupa o suprafaţa de 19 270 ha (80 %) si apar intercalate printre 
alte tipuri de soluri , îndeosebi în partea de nord a Platformei Someşene  precum si pe culmile din 
preajma Meseşului si Plopişului, intr-un climat mai umed. Aceste terenuri sunt slab productive, sunt 
ocupate in special cu păşuni şi fâneţe , dintre care unele slab împădurite , şi prezintă reacţie puternic 
acidă. Necesită fertilizări puternice cu îngrăşăminte naturale şi chimice şi aplicarea amendamentelor 
calcaroase pentru corectarea reacţiei acide.

SOLURILE NEGRE CLINOHIDROMORFE ocupa o suprafaţă de 32 770 ha (13,6%) si 
apar in zonele cu aspect concav ce prezintă exces de umiditate, sunt răspândite in complex cu alte 
soluri in majoritatea zonelor judeţului , dar mai frecvent în depresiunile Silvaniei şi Almas-Agrij. 
Datorita excesului de umiditate sunt folosite in mare parte ca păşuni si fâneţe , dar şi ca arabil in 
zonele mai drenate. Majoritatea acestor terenuri au un potenţial de producţie scăzut, amplificat si de 
excesele de umiditate provenit din stăpânirea apelor de suprafaţa. Pentru a obţine producţii sigure, 
necesita  lucrări  de captare si evacuare dirijata a excesului de umiditate,  precum si fertilizări  cu 
îngrăşăminte organice si minerale.

SOLURILE ALUVIALE SI COLUVIALE  ocupa o suprafaţă de 29 883 ha (12,4%) si se 
prezintă sub forma unor fâşii riverane în lungul râurilor Someş, Crasna si Barcău, a văilor Almaş , 
Agrij şi Zalău, precum şi pe suprafeţe mai mici in lungul numeroaselor pârâie ce străbat judeţul. 
Acestea sunt solurile cele mai fertile , cu textura mijlocie , structuri glomenulare,  aprovizionare 
mijlocie  cu humus, azot total, potasiu mobil si mai slaba cu fosfor mobil. Reacţia acestor soluri este 
favorabila fiind in cea mai mare parte neutra, dar se întâlnesc şi suprafeţe cu reacţie alcalină sau 
slab acidă.
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Excesul de umiditate din zonele mai joase limitează nivelul producţiilor ce se pot obţine pe 
aceste terenuri. Excesul de umiditate este datorat în cea mai mare parte pânzei de apa freatice la 
adâncime mica(1-2m) ce produce gleizarea solului.

ERODISOLURILE ocupa o suprafaţă de 31 320 ha (13,2%) si se întind în zonele de deal cu 
panta  mare,  motiv  pentru  care  orizontul  fertil  este  supus  unor  procese  intense  de  eroziune  de 
suprafaţă, de adâncime şi pe alocuri chiar de alunecări.

Sunt terenurile cu fertilitatea cea mai slaba, având stratul fertil foarte subţire, fapt ce asigură 
condiţii  foarte  slabe  pentru  cultivarea  majorităţii  plantelor  de  cultură.  Pe  aceste  terenuri  sunt 
necesare  lucrări  speciale  de  combatere  a  eroziunii,  de  fertilizări  amelioratoare  cu  îngrăşăminte 
organice si minerale, precum şi de adâncirea treptată a orizontului prelucrat.

2.2. Caracteristici climatice

a) regimul climatic, specificităţi, influenţe

Clima. Din punct de vedere climatic teritoriul judeţului Sălaj aparţine în proporţie de 80 % 
sectorului  cu climă continental  moderată  (ţinutul  cu climă de dealuri)  şi  în  proporţie  de 20 % 
sectorului cu climă de munte (ţinutul climatic al munţilor mijlocii). 

Regimul  climatic  general  se  deosebeşte  de  la  un  sector  la  altul  fiind  condiţionat  de 
diferenţele  altitudionale  ale  reliefului.  În  sectorul  cu  climă  de  dealuri  verile  sunt  calde,  cu 
precipitaţii  bogate iar  iernile  reci  şi umede,  cu ninsori  frecvente,  viscole rare şi cu perioade de 
încălzire care întrerup contunuitatea stratului de zăpadă. În sectorul cu climă de munte verile sunt 
mai răcoroase şi umede, iernile mai friguroase, iar stratul de zăpadă este mai gros şi mai stabil.

Radiaţia solară globală  are valori cuprinse între117,5 kcal / cm2 în zona de dealuri  şi 
115,0 kcal / cm2 în zona muntoasă din sud vestul judeţului. Circulaţia generală a atmosferei este 
caracterizată printr - o frecvenţă mai mare a advecţiilor de aer temperat oceanic din vest şi nord vest 
(mai frecvent în sezonul cald), prin pătrunderi frecvente ale aerului arctic din nord (mai ales iarna), 
precum şi circulaţii dese, în timpul iernii ale aerului temperat continental din sud vest şi sud, cât şi 
prin pătrunderi extrem de rare ale aerului tropical continental din sud est şi sud.

În  privinţa  climei  judeţul  Sălaj  se  află  sub  directa  influenţă  a  maselor  de  aer  din  vest, 
încadrându-se în sectorul cu climă continentală moderată. 

b) regimul precipitaţilor
Regimul anual al precipitatiilor este generat de doi factori :circulatia generala a atmosferei 

si conditiile fizico-geografice.
Advectia de aer temperat- oceanic din directie vestica si nord-vestica,mai ales vara, precum 

si patrunderea frecventa a maselor de aer reci dinspre nord sau a celor de tip temperat-continental 
din nord-est si est,iarna,la  care se adauga advectia  de aer tropical  –maritim din sud-vest  si  sud 
,explica toate influentele centrilor de actiune atmosferica ce se resimt in aceasta zona.

Avandu-se in vedere aceste elemente,la care se adauga si influentele reliefului,precipitatiile 
atmosferice sunt neuniform raspandite in judet.Cantitatea medie a precipitatiilor este cuprinsa intre 
600-700 mm , la Zalau aceasta fiind de 634,2 mm (calculata pentru perioada 1961-1990).

Precipitatiile  cele  mai  abundente  cad  vara,  cand  pe  langa  procesele  frontale  apare  si 
convectia  termica intensa,determinand ploi care  au mai  ales  caracter  de aversa,fiind bogate  din 
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punct de vedere cantitativ.In timpul iernii precipitatiile sunt mai reduse cantitativ,desi numarul de 
zile cu precipitatii nu este mai mic.

In general,maximul pluviometric se suprapune lunilor mai –iunie,iar minimul pluviometric 
se inregistreaza in lunile ianuarie-februarie.

In interval de 24 ore, in perioada 1990-2008 ,cele mai mari cantitati de precipitatii,s-au 
inregistrat la urmatoarele posturi pluviometrice:

Nr.crt. Data Postul pluviometric Cantitatea maxima 
înregistrată 

în 24 ore( l/mp)
1 25.07.2008 RASTOCI 79.2
2 12.09.2007 BUCIUMI 77.7
3 8.08.2006 ZALAU 55.6
4 24.08.2005 SARMASAG 60.6
5 10.07.2004 ZALNOC 111.0
6 15.06.1997 MARCA 80,8
7 24.06.1996 SIMLEU-SILVANIEI 80,0
8 10.06.1999 BANISOR 71,5
9 27.08.1995 VALCAU DE JOS 82,5
10 1995 22.08 BUCIUMI 70,7
11 30.06.1994 JIBOU 112,0
12 18.07.1993 SANMIHAIU-ALMASULUI 112.2
13 1992 CRASNA 64,2
14 1992 STARCIU 60,2
15 1991 ZALAU 60,3

Date  asupra  cantitatii  de  precipitatii  cazute  si   asupra  fenomenelor  meteorologice 
periculoase inregistrate in cadrul judetului,se primesc de la posturile pluviometrice, si de la statia 
meteorologica Zalau.

Mentionam ca prin implementarea  programului  Deswat  se monitorizeaza automat  datele 
privind  precipitatiile  la  statiile  hidrometrice  :  Almas  ,  Hida,  Rastoci,  Crasna,  Simleu-Silvaniei, 
Borla  si  la  posturile  pluviometrice:  Zalnoc,  Salatig,  Zalha,  Mesesenii  de  Jos,  Starciu,  Banisor, 
Buciumi,  Mesteacanu,  Jibou,  precum si  nivelul,  temperatura aerului,  temperatura apei la statiile 
hidrometrice Almas , Hida, Rastoci, Crasna, Simleu-Silvaniei, Borla.

c) temperaturi

Temperatura aerului  înregistrează diferenţieri  de la un loc la altul  din cauza varităţii 
formelor de relief şi a deosebirilor altitudionale ale acestora. 

Mediile anuale sunt mai ridicate pe văile ţinutului cu climă de dealuri, 9,6 0C la Zalău şi 
mai coborâte pe vârfurile înalte ale munţilor (sub 6,0  0C). Mediile lunii cele mai calde (iulie) sunt 
mai mari în ţinutul deluros (20,0 0C) la Zalău şi mai mici în sectorul montan (15,0 0C), iar mediile 
lunii cele mai reci (ianuarie), înregistrează valori de - 2,4 0C la Zalău şi valori de sub - 4,5 0C pe 
culmile muntoase înalte.  Maximele absolute au atins 38,5  0C la Zalău (16 aug 1952), 37,0  0C la 
Şimleul Silvaniei (29 iul 1936), 36,8  0C la Hida (16 aug 1962), şi cca 30,0 - 32,0  0C pe culmile 
muntoase înalte. Minimele absolute au fost mai puţin excesive, ele atingând - 29.5 0C la Purcăreţi 
(28 ianuarie 1954), - 27,2 0C la Hida (4 feb 1950), - 25,4 0C la Şimleul Silvaniei (17 ian. 1940) şi în 
jur de -30,0 0C pe culmile muntoase înalte. Numărul mediu anual al zilelor de îngheţ creşte de la 
120 - 130 în ţinutul de dealuri, la 150 - 160 în ţinutul muntos.

Circulaţia maselor de aer de înălţime, precum şi relieful,  prin aspectul şi altitudinea lui 
creează diferenţieri climatice, pe de o parte între vestul şi estul judeţului, iar pe de altă parte, între 
principalele unităţi geo-morfologice. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 8oC şi 9oC în 
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cea mai mare parte a judeţului,  excepţie făcând culmile mai înalte ale munţilor Meseş şi Plopiş, 
precum şi zona dealurilor înalte Şimişna – Gîrbou, unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse  
între 6oC şi 8oC. Precipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse între 700 mm şi 800 
mm, valori mai mari înregistrându-se în munţii Meseş şi Plopiş, iar mai mici în Depresiunea Almaş 
– Agrij şi pe valea Someşului.

d) fenomene meteorologice extreme

Intensificările de vânt sunt puternic influenţate de relief, atât în ceea ce priveşte direcţia, 
cât  şi  viteza.  Frecvenţele  medii  anuale  înregistrate  la  Zalău  au  scos  în  evidenţă  predominarea 
vânturilor de sud est (16,1 %), sud vest (10,5 %) şi nord vest (9,2 %), urmate de cele din vest (8,0 
%) şi sud (7,9 %). Pe culmile muntoase înalte din sud vestul judeţului predomină vânturile din 
sectorul vestic. Frecvenţa medie anuală a calmului înregistrează valori de 42,8 % la Zalău şi 10 - 15 
% pe culmile munţilor.

2.3. Reţeaua hidrografică

Principala  caracteristică  a  reţelei  hidrografice  a  Sălajului  este  relativa  uniformitate  a 
repartiţiei râurilor pe întregul teritoriu, cu o foarte slabă prezenţă a reţelei lacustre naturale, dar cu 
apariţia din ce în ce mai des a lacurilor artificiale. Râurile Someş, Crasna, Barcău, Almaş, Agrij şi 
Sălaj  reprezintă  principalele ape curgatoare din judeţ. De asemenea,  pe raza judeţului se află şi 
Lacul de acumulare Vârşolţ de pe cursul râului Crasna. Apele acopera 57,8 km2 , reprezentand 1,5 
% din suprafaţa totală a judeţului.

Reteaua hidrografica a judetului are o lungime de 1263,7 km, din care Someşul reprezinta 95 
de km pe teritoriul judetului, raul Almas 68 km, raul Agrij 48 km, Crasna 71 km, Barcaul 54 km.

Condiţiile  naturale  si  caracterul  râurilor  de  pe  teritoriul  judeţului  Salaj  determina  o 
diferentiere a debitului lor. Debitul mediu al raului Somes,la s.h.Rastoci, este de 82.5 mc/s,al raului 
Crasna ,la postul hidrometric Crasna este de 1,32 mc/s,iar la postul hidrometric Simleul Silvaniei de 
1,45 mc/s.Raul Almas are un debit mediu la postul hidrometric Almas de 0,635 mc/s,iar la postul 
hidrometric Hida de 1,88 mc/s.Debitul mediu al raului Agrij,la postul hidrometric Romanasi este de 
1,17 mc/s,al raului Zalau la postul hidrometric Borla este de 1,20 mc/s si al Barcaului la p.h.Valcau 
de Jos este de  0,758 mc/s,la p.h.Nusfalau de 1,97 mc/s si la Marca de 2,58 mc/s.

a) cursuri de apă, debite normale, creşteri înregistrate, vârfuri 
1.  Râul SOMEŞ

- traversează judeţul in partea central-nordica ;
- lungimea : 120 km ;
- lărgimea zonei inundabile :

 maxima : 1200 m ;
 minima : 150 m :

- afluenti : Almaş, Agrij, Poiana, Ileanda, Briglez.
- în caz de inundaţii poate afecta 37 localităţi si terenurile aferente, cu o populaţie 
de 42 000 locuitori ;
- -zone  mai  predispuse  la  inundaţii  :  GALAGAU-CHIZENI-FODORA; 
SURDUC-TIHAU-JIBOU; SOMES ODORHEI- NAPRADEA.

2.  Râul Crasna
- traversează judeţul in partea central-vestica  ;
- lungimea : 77 km ;
- lărgimea zonei inundabile :

 maxima : 1000 m ;
 minima : 50 m :

- afluenti : Zalau, Sorarce a, Colitca , Soroccia ; 
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- in caz de inundaţii poate afecta 13 localităţi si terenurile aferente, cu o populatie de 
21 000 locuitori ;

- zone  mai  predispuse  la  inundatii  :  VIRSOLT-  PERICEI-SIMLEU  SILVANIEI; 
SARMASAG-BOBOTA-DERSIDA;

3.  Râul Barcău
- traverseaza judetul in partea de vest ;
- lungimea : 41 km ;
- largimea zonei inundabile :

 -maxima : 600 m ;
 -minima : 50 m :

- afluenti : Ip, Cerisa ; 
- in caz de inundaţii poate afecta 11 localităţi si terenurile aferente, cu o populatie de 7 

000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : BOGHIS-NUSFALAU; IP-MARCA;

4.  Râul Almas
- strabate  judetul in partea centrala si se varsa in raul Somes in dreptul satului VAR;
- lungimea : 48 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 600 m ;
 minima : 60 m :

- afluenti : Pestera, Jebucu, Valea Calatii, Petrindu, Dragu, Garbou ; 
- in caz de inundatii poate afecta 17 localitati si terenurile aferente, cu o populatie de 

17 000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : HIDA; GALGAU ALMASULUI-TIHAU

5.  Râul Agrij
- strabate   judetul  in  partea centrala  si  se varsa in  raul  Somes in  dreptul  orasului 

JIBOU ;
- lungimea : 38 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 300 m ;
 minima : 40 m :

- afluenti : Sangeorgiu, Treznea, Ciumarna, Chichisa, Ortelec ; 
- in caz de inundatii poate afecta 16 localitati si terenurile aferente, cu o populatie de 

12 000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : BORZA-JIBOU ;

6.  Râul ZALAU
- strabate   judetul  in  partea  central-nordica  si  se  varsa  in  raul  Crasna  in  dreptul 

comunei SARMASAG ;
- lungimea : 36 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 400 m ;
 minima : 70 m :

- afluenti :Valea Mitei, Guruslau, Coltul, Sici; 
in caz de inundatii poate afecta 10 localitati si terenurile aferente.
Zone mai predispuse la inundatii : BORLA ; SARMASAG-BOBOTA
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VADURI

Nr.
Crt.

Denumire curs 
apa

Amplasament
Natura 
fund

Adancime Latime Viteza
Natura 
mal

Căi de
Comunicaţii

1 Râul Somes Capâlna-
Dobrocina

Nisip, 
pietris

1 165 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

2 Râul Somes Gâlgau   - 
Dobrocina

Nisip, 
pietris

1 165 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

3 Râul Somes Chizeni  - Glod Nisip, 
pietris

1 170 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

4 Râul Somes Buzas - Dabiceni Nisip, 
pietris

1 170 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

5 Râul Somes Ileanda - Podisu Nisip, 
pietris

1 180 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

6 Râul Somes Perii  Vadulu  - 
Negre

Nisip, 
pietris

1 180 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

7 Râul Somes Rastoci  - 
Cormenis

Nisip, 
pietris

1 180 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

8 Râul Somes Lozna - Letca Nisip, 
pietris

1 180 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

9 Râul Somes Letca - Cuciulat Nisip, 
pietris

1 165 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

10 Râul Somes Babeni  - Clit Nisip, 
pietris

1 185 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

11 Râul Somes Babeni  - Clit Nisip, 
pietris

1 170 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

12 Râul Somes Surduc   - 
Turbuta

Nisip, 
pietris

1 185 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

13 Râul Somes Jibou- Rona Nisip, 
pietris

1 185 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

14 Râul Somes Benesat  - Cheud Nisip, 
pietris

1 180 0,3-3,0 Nisipo-
argilos

DC

15 Valea Agrij Bogdana Nisip, 
pietris

0,3 18 0,3-1,5 Nisipo-
argilos

DC

16 Valea Agrij Agrij Nisip, 
pietris

0,3 20 0,3-1,5 Nisipo-
argilos

DC

17 Valea Agrij Pausa Nisip, 
pietris

0,3 20 0,3-1,5 Nisipo-
argilos

DC

18 Aalea Agrij Am. Loc.Creaca Nisip, 
pietris

0,3 30 0,3-1,5 Nisipo-
argilos

Drum de 
câmp

19
Valea Agrij

Am. 
Loc.Brusturi

Nisip, 
pietris

0,3 30 0,3-1,5
Nisipo-
argilos

Drum de 
câmp

20
Valea Almas Almas

Nisip, 
pietris

0,4 22 0,2-1,4
Nisipo-
argilos

Drum de 
câmp

21
Valea Almas Zimbor

Nisip, 
pietris

0,4 23 0,2-1,4
Nisipo-
argilos

Drum de 
câmp

22
Valea Almas Am. Loc.Hida

Nisip, 
pietris

0,4 28 0,2-1,4
Nisipo-
argilos

DC

23
Valea Almas Loc. Tihau

Nisip, 
pietris

0,4 25 0,2-1,4
Nisipo-
argilos

DC

24
Râul Crasna Loc. Plesca

Nisip, 
pietris

0,5 23 0,3-1,8
Nisipo-
argilos

DC

25
Râul Crasna

Loc.  Horoatu 
Crasnei

Nisip, 
pietris

0,5 26 0,3-1,8
Nisipo-
argilos

DC

26
Râul Crasna Loc. Pericei

Nisip, 
pietris

0,6 28 0,25-1,1
Nisipo-
argilos

DC

Reţeaua principalelor râuri
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Nr.
crt.

Denumire 
curs apa

Lungime Tronson Lăţime Adâncime Viteza
Înaltim
e mal

Debit 
min/max

Natura
mal

1 RÂUL 
SOMES

95 Capalna-
jud. MM

80-185 1-6 0,3-3 2,5-6 10/1400 nisipo-
argilos

2 VALEA 
ALMAS

68 Izvor-r. 
Somes

6-34 0,05-3,5 0,2-1,4 1-6 0,05/400 Nisip 
argilos

3 VALEA 
AGRIJ

48 Izvor-r. 
Somes

6-34 0,05-3 0,3 -1,5 1-6 0,04/220 Nisipo-
argilos

4
RAUL 
CRASNA

71
Izv-
Ac.Vârs
olt

6-18 0,15-3,5 0,3-1,8 1,5-4 0,20/204 Nisipo-
argilos

5
RAUL 
CRASNA

71
Ac.Vars
olt-
jud.SM

13-35 0,02-1,5 0,25-1 ,1 1,8-6 0,150/125
argilos

6 VALEA 
ZALAU

38 Izvor-
r.Crasna

5-15 0,2-1,2 0,2-0,7 1-3 0,180/130 Nisipo-
argilos

7
VALEA 
MAJA

16
Izvor-
lim.jud.S
M

4-18 0,02-1 0,1-0,7 0,8-3 0,05/90 Nisipo-
argilos

8 RÂUL 
BARCAU

54 izv.lim. 
BH

6-35 0,04-3,5 0,5-1,7 0,9-3,5 0,07/135 Nisipo-
argilos

9
VALEA IAZ

16 izv.-
V.Mare

2-6 0,3-1 0,7-1,5 0,5-2 0,03/48 pamânt-
nisipos

10 VALEA 
MARE

25 Izv-
Barcau

3-10 0,5-1,5 0,7-1,5 1,5-4 0,05/82 pamânt-
nisipos

11 VALEA 
DRIGHIU

16 Izv-
Bozies

3-8 0,1-1,5 0,2-0,8 1-3 0,01/53 pamânt-
nisipos

12 VALEA 
CERÎSEI

12 Izv-
Cerîsa

2-6 0,5-1 0,5-0,8 1-3 0,01/43
pamânt

13 VALEA 
CAMAR

11 Izv-
lim.BH

1-3 0,1-1 0,1-1 0,5-1 0,01/70
pamânt

14 VALEA 
LUCSOARA

13 izv.-
V.Mare

2-6 0,3-1 0,2-0,5 0,5-2 0,02/41 pamânt-
nisipos



b)bazine hidrografice, lacuri de acumulare,caracteristici pedologice

1.  BARAJUL ŞI LACUL DE ACUMULARE VÂRŞOLŢ, este amplasat pe râul Crasna la 
circa 1 Km amonte de localitatea Vârşolţ.

În  situaţia  ruperii  barajului  ar  fi  afectate  localităţile  :  VÂRŞOLŢ,  RECEA,  PERICEI, 
ŞIMLEU  SILVANIEI,  CEHEI,  GIURTELECU  ŞIMLEULUI,  MĂIERIŞTE,  SĂRMĂŞAG, 
DERŞIDA, BOBOTA şi importante suprafeţe de teren adiacente.

2. BARAJUL ŞI LACUL DE ACUMULARE SĂLĂŢIG este amplasat pe pârâul Mineu, 
amonte de localitatea Sălăţig la 1,2 km de confluenţa cu valea Sălajului, judeţul Sălaj.

Barajul  Sălăţig  a  fost  executat  în  cursul  anului  1982  (în  varianta  de  acumulare 
nepermanentă),  iar  lucrările  suplimentare  pentru  transformarea  în  acumulare  complexă  (turn de 
manevră,  protecţie  paramet  amonte)  au  fost  realizate  în  perioada  1983 –  1984.Anul  intrării  în 
exploatare al acumulării este 1984.

Acumularea Sălăţig este inclusă în clasa a IV- a de importanţă cu asigurare de calcul de 5 % 
şi respectiv asigurarea de verificare de 1 %.

Este amplasată într-o zonă  seismică ce se caracterizează prin intensităţi maxime cuprinse 
între 6 – 7 grade Mercali, respectiv amplitudinea maximă Richter care corespunde cu o acceleraţie 
maximă orizontală de 4 – 5000 mm/s a mişcărilor seismice.

Singura folosinţă de apă consumatoare din acumularea Sălăţig este Ferma Piscicolă Cehu 
Silvaniei  prin  asigurarea  unui  volum de  apă  pentru  umplerea  şi  primenirea  bazinelor  de  iernat 
situate în aval de baraj.

În situaţia ruperii barajului ar fi afectate următoarele localităţi: SĂLĂŢIG, NADIŞ, CEHU 
SILVANIEI, MOTIŞ, ULCIUG şi importante suprafeţe de teren agricol adiacente.

c) lacuri, iazuri – suprafeţe, adâncimi

Lacurile  sunt  reduse  ca  număr,  dimensiune  şi  importanţă  economică.  Între  acestea  se 
evidenţiază lacu Ceheiu, cu o suprafaţă de 182.000 m2, iar sub aspect genetic, aparţine lacurilor de 
luncă.

Nr.
crt.

Denumire 
lac

Amplasament Suprafata Volum Fel_baraj Destinaţie
Posibilităţi

golire

1.

Acumularea 
Vîrsolt pe r. 
Crasna

Amonte loc. 
Vîrsolt

456 39390000
Pamânt, pereat, 
anrocam, piatra

Alimentare 
apa potabil

2 turnuri 
manevra, 
descarcator 
ape mari

2.

Acumularea 
Salatig pe 
v. Mineu

loc. Salatig 22 3700000
Pamânt, pereat 
cu dale de 
beton

Pescuit 
sportiv

turn  de 
manevra

3.

Polder 
Cuceu pe v. 
Apa Sarata

loc. Cuceu 0 700000
Pamânt protejat 
cu strat inierbat

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

4.

Acumularea 
Meses pe p. 
Meses

loc. Zalau 0 75000
Pamânt protejat 
pereu dale 
B200

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

5.

Acumularea 
Samsud 
p.Valea 
Pustie

loc. Samsud 0 7600
Pamânt  fara 
elemente de 
etansare

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

6. Acumularea 
Carastelec I

loc. Carastelec 0 9150 Pamânt  fara 
elemente de 

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari
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etansare

7.

Acumularea 
Carastelec 
II

loc. Carastelec 0 10000
Pamânt  fara 
elemente de 
etansare

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

8.

Acumularea 
Borla p. 
Valea. 
Borla

loc. Borla 0 50000
Pamânt  fara 
elemente de 
etansare

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

9.

Acumularea 
Ferma 
Meses p. 
Râpoasa

loc. Zalau 0 9000
Pamânt, fara 
elemente de 
etansare

Atenuarea 
viiturii

Descarcator 
ape mari

10.

Acumularea 
Vîrsolt pe r. 
Crasna

Amonte loc. 
Vîrsolt

456 39390000
Pamânt, pereat, 
anrocam, piatra

Alimentare 
apa potabil

2 turnuri 
manevra, 
descarcator 
ape mari

d) acumulări piscicole
Suprafaţa luciilor de apă cu amenajări piscicole este de  4.01 ha. Activitatea de producţie si 

comercializare este realizată în cadrul societăţilor comerciale si ferme individuale .
Amenajari piscicole:

1. SC Piscicola SRL Cehu Silvaniei : Exploatatie piscicola Cehu Silvaniei : Curs apa r. Salaj
- suprafata totala amenajata:15.68 ha, din care luciu de apa: 125.38 ha

2. SC  Pastravul  Sfaras  SRL  Almasu-  Microferma  piscicola  pentru  cresterea  pastravilor  loc. 
Sfaras- curs de apa necodificat „Trei Izvoare” afl al p. Jebuc

- suprafata totala amenajata: 192 mp, din care luciu de apa :170 mp
3. SC Brant SRL Simleu-Silvaniei-Amenajare piscicola Ferma 3 Brant- curs de apa necodificat 

Salasu , afl. Al p Bicu 
- suprafata totala a celor 6 lacuri amenajate la NNR: 4.01 ha.

e) îndiguiri, regularizări si apărări de maluri

Denumire lucrare
Curs 
apă

(râul)

Lungime
regularizare(km)

Lungime
Îndiguire

(km)
Observaţii

Aparare  impotriva 
inundatiilor  a  platformei 
industriale Zalau

Mita
3.5 1.3

Aparare  impotriva 
inundatiilor  a 
municipiului  si 
platformei  industriale 
Zalau

Zalau

Reg=12.3
Cons.=0.18

Sistem  hidroameliorativ 
Crasna –diguri de aparare

Crasna
Mortaut
a

4.2
1

Regularizare v. Salaj Salaj 19.6 1.5
Amenajare  r.  Somes  si 
afluenti la Jibou

Somes
6.4 6.3

Amenajare  complexa 
Craidorolt-Varsolt

Crasna
Zalau

24.2
34.9
10
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Denumire lucrare
Curs 
apă

(râul)

Lungime
regularizare(km)

Lungime
Îndiguire

(km)
Observaţii

Regularizare  v.  Raturilor 
(Nadis)

Raturilo
r 
(Nadis)

1.445 2

Dig  remuu  si  interfluviu 
la ac. Varsolt

2.9

Regularizare v. Almas Almas Reg=50
Cons.=0.385

Regularizare p. Benaia la 
Cuzaplac

Benaia
1.7

Regularizare p. Ugrutiu la 
Hida

Ugrutiu
5

Regularizare  p.  Apa 
Sarata

Apa 
Sarata

5.2

Regularizare p Ileanda  la 
Ileanda

Ileanda
1.3

Acumularea Varsolt Crasna

2.160

S la  NNR=456 ha
V  la  NNR:  16.07 
mil. mc
V  total:  39.39 
mil.mc
Functiile lucrarii:
-alimentare cu apa a 
mun.  Zalau  si 
orasului Simleu-S.
-atenuarea  undelor 
de viitura

Acumularea Salatig Mineu

0.265

S la  NNR=22 ha
V  la  NNR  :0.356 
mil.mc
V  total:  3.408 
mil.mc.
Functiile lucrarii:
-atenuarea  undelor 
de viitura
-asigurarea 
volumului  de  apa 
necesar  primenirii 
iazurilor  piscicole 
ale  SC  Piscicola 
SRL Cehu-S.

Baraj Cuceu Apa 
Sarata

1.660

Acumulare 
nepermanenta
V  total:  0.700 
mil.mc
Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Derivatia  r.  Barcau-ac. 
Varsolt

Barcau 1.5 Functiile lucrarii:
-  suplimentarea 
stocului  de  apa 
afluent in ac. Varsolt 
prin tranzitarea unor 
debite din r. Barcau
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Denumire lucrare
Curs 
apă

(râul)

Lungime
regularizare(km)

Lungime
Îndiguire

(km)
Observaţii

Q max= 400 l/s
-  aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Lehel Lehel Latimea 
deversanta - 3 m

- debitul  de calcul  - 
3,6 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Cehu Silvaniei Ciorii Latimea 
deversanta - 3 m

- debitul  de calcul  - 
3,5 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Borla Ceaca Latimea 
deversanta - 5 m

- debitul  de calcul  - 
3,5 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Noghey (amonte de 
loc. Crişeni)

Valea 3 Latimea 
deversanta – 2,2 m

- debitul  de calcul  - 
2,8 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj  Meseş  (intravilan 
mun. Zalău)

Meseş Latimea 
deversanta – 4 m

- debitul  de calcul  - 
13 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Meseşenii de Jos Pustei Latimea 
deversanta – 3,5 m

- debitul  de calcul  - 
8 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Carastelec I Valea 6 Latimea 
deversanta – 2 m

- debitul  de calcul  - 
4,5 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Carastelec II Valea 6 Latimea 
deversanta – 3 m

- debitul  de calcul  - 
1,8 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Pecei Pecei Latimea 
deversanta – 3 m

- debitul  de calcul  - 
2,5 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor

Baraj Ortelec Ortelec Latimea 
deversanta – 2 m

- debitul  de calcul  - 
14,5 mc/s
- Functiile lucrarii:
-aparare  impotriva 
inundatiilor
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2.4. Populaţie

a) Numărul şi structura populaţiei, mişcarea naturală

Rezultatele  recensământului din 18 martie  2002 arată că populaţia judeţului  Sălaj  era de 
248015 locuitori,  mai  mică  cu 18782 locuitori  faţă  de populaţia  de  la  recensământul  din 1992 
(scăzând în medie pe an cu 1878 locuitori, judeţul nostru fiind cel de-al 41-lea judeţ din ţară după 
mărimea populaţiei (1,14% din populaţia României).

În perioada 1992-2002, distribuţia teritorială a populaţiei a suferit modificări importante ca 
tendinţă şi intensitate datorită fenomenelor demografice, dar în special datorită fluxurilor migratorii 
interne şi externe ca rezultat al impactului evoluţiei social-economice a judeţului nostru.

Numărul populaţiei a crescut, în perioada dintre cele două recensăminte în 5 localităţi din 
judeţ:  com.Crişeni  (  +15,5%),  comuna  Şamşud  (  +4,1  %),  comuna  Dragu  (  +1,6%),  comuna 
Meseşenii de Jos ( +1,4%) şi comuna Mirşid ( +1,3%).

Densitatea populaţiei a scăzut faţă de recensământul anterior de la 69,0/ kmp la 64,2/kmp în 
2002.

Din totalul  populaţiei  (248015),  98307 persoane reprezentând 39,6 % locuiau în  mediul 
urban şi 149708 persoane ( 60,4%)  în mediul rural. 

Populaţia urbană a judeţului a scăzut  în perioada 1992-2002 cu 8682 persoane (-8,1%) 
iar cea rurală cu 10100 persoane (-6,3%). 

Numărul localităţilor urbane a rămas acelaşi (4 localităţi)
Populatia stabila la 01.07.2003 era de 249.194 persoane, din care: 49% - masculin, 51% - 

feminin.
 Structura pe mediu de viata se prezintă astfel: 
 populatia stabila in mediul urban: 39,7%; 
 populatia stabila an mediul rural: 60,3%; 
 populatia activa: 104.004 locuitori; 
 populatia ocupata: 96.007 locuitori. 

Locuintele si caracteristicile locuirii: 
 nr. locuinte – 97.355,
 nr. gospodarii – 85.559, 
 nr. mediu de persoane pe o gospodarie – 2,88, 
 suprafata locuibila pe o locuinta – 38,7 mp.
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Densitatea populatiei din judetul Salaj este de 64,2 locuitori / km.2

Structura populaţiei  judeţului  Sălaj  la recensământul  din 2002 este prezentată în tabelele 
următoare.

   
  Repartiţia populaţiei judeţului Sălaj pe localităţi.

Nr.
crt.

Mediu,
Localitate

Nr. total locuitori

Întregul judeţ  Sălaj
248015

Mediul urban 
98308

1 Municipiul Zalău 62927
2 Oraşul Şimleu Silvaniei 16066
3 Oraşul Jibou 11306
4 Oraşul Cehu Silvaniei 8008

Mediul rural
149708

5 Comuna Agrij 1421
6 Comuna Almaşu 2769
7 Comuna Băbeni 2047
8 Comuna Bălan 4153
9 Comuna Bănişor 2417
10 Comuna Benesat 1723
11 Comuna Bobota 4027
12 Comuna Bocşa 3497
13 Comuna Boghiş 1820
14 Comuna Buciumi 2772
15 Comuna Camăr 1866
16 Comuna Carastelec 1149
17 Comuna Chieşd 2691
18 Comuna Cizer 2491
19 Comuna Coşeiu 1321
20 Comuna Crasna 6494
21 Comuna Creaca 2940
22 Comuna Crişeni 2308
23 Comuna Cristolţ 1605
24 Comuna Cuzăplac 1931
25 Comuna Dobrin 1770
26 Comuna Dragu 1289
27 Comuna Fildu de Jos 1404
28 Comuna Gâlgău 2689
29 Comuna Gârbou 2452
30 Comuna Halmăşd 2645
31 Comuna Hereclean 3699
32 Comuna Hida 3095
33 Comuna Horoatu Crasnei 2749
34 Comuna Ileanda 2458
35 Comuna Ip 3981
36 Comuna Letca 2240
37 Comuna Lozna 1145
38 Comuna Măierişte 3441
39 Comuna Marca 2878
40 Comuna Meseşenii de Jos 3046
41 Comuna Mirşid 2288
42 Comuna Năpradea 2968
43 Comuna Nuşfalău 5584
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Nr.
crt.

Mediu,
Localitate

Nr. total locuitori

44 Comuna Pericei 4070
45 Comuna Plopiş 2746
46 Comuna Poiana Blenchii 1330
47 Comuna Românaşi 2888
48 Comuna Rus 2599
49 Comuna Sâg 3528
50 Comuna Sălăţig 3166
51 Comuna Şamşud 1805
52 Comuna Şimişna 1293
53 Comuna Sânmihaiu Almaşului 1722
54 Comuna Sărmăşag 6668
55 Comuna Someş Odorhei 2873
56 Comuna Surduc 3972
57 Comuna Treznea 973
58 Comuna Valcău de Jos 3361
59 Comuna Vîrşolţ 2439
60 Comuna Zalha 1173
61 Comuna Zimbor 1182

Repartiţia populaţiei  judeţului Sălaj pe sexe si  dinamica ei în ultimii 7 
ani.

Anul
Total judeţ Total masculin

Total feminin

Număr
% din total Număr % din total

2002
250014

122681 49,06 127333 50,93

2003
249194

122225 49,04 126969 50,95

2004
247796

121467 49,01 126329 50,98

2005
245638

120278 48,96 125360 51,034

2006
244952

119988 48,98 124964 51,015

2007
243157

119127 48,99 124030 51,008

2008 242493
118768

48,97 123725 51,02

       Repartiţia si evoluţia populaţiei pe vârstă şi sexe
Populaţie
pe vârstă

si sexe
Total general Total masculin Total feminin

Variaţii
%

Populaţie 2002 2008 2002 2008 2002 2008
0-4 13516 12848 6880 6493 6636 6355 - 668
5-9 14193 13377 7269 6829 6924 6548 - 816
10-14 18914 13929 9616 7116 9298 6813 - 4985
15-19 19215 16544 9816 8517 9399 8027 - 2671
20-24 18125 18230 9297 9469 8828 8761 + 105
25-29 18901 17415 9888 9048 9013 8367 - 1486
30-34 20487 18579 10607 9677 9880 8902 - 1908
35-39 14969 19253 7755 9875 7214 9360 + 4284
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Populaţie
pe vârstă

si sexe
Total general Total masculin Total feminin

Variaţii
%

40-44 15773 16351 8141 8459 7632 7892 + 578
45-49 16201 14875 8073 7583 8128 7292 - 1326
50-54 15826 15682 7553 7719 8273 7963 - 144
55-59 13484 15107 6369 6988 7115 8119 + 1623
60-64 13773 12924 6195 5904 7578 7020 - 849
65-69 12898 11744 5568 5050 7330 6694 - 1154
70-74 10965 10621 4604 4357 6361 6264 - 344
75-79 7597 8247 3086 3137 4511 5110 + 650
80-84 3709 4636 1451 1719 2258 2917 + 927
85 şi peste 1468 2149 513 828 955 1321 + 681

Repartiţia populaţiei după etnie

Etnia Nr. persoane %

Total la 18.03.2002 248015 100%
Români 176671 71,2%
Maghiari 57167 23%
Rromi 12544 5,1
Slovaci 1366 0,6
Germani 102 Sub 0,1%
Ucraineni 35
Evrei 12
Sârbi 6
Ruşi-Lipoveni 8
Polonezi 2
Turci 6
Greci 8
Bulgari 5
Cehi 1
Alte  naţionalităţi  sau 
naţionalitate nedeclarată 82

Repartiţia populaţiei după religie

Religia
Persoane %

Total 248015 100
Ortodoxă 165097 66,6
Reformată 48452 19,5
Greco-catolică 6859 2,8
Romano-catolică 6358 2,6
Baptistă 8141 3,3
Penticostală 8548 3,4
Adventistă de ziua a şaptea 864 0,3
Creştină după evanghelie 550 0,2
Altă religie 2641 1,1
Atei,  fără  religie,  cu  religie 
nedeclarată

505 0,2
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b) Densitatea/concentrarea populaţiei pe zone-aglomerări

        Densitatea populaţiei pe localităţi
Nr.
crt.

LOCALITATEA NR. LOCUITORI / Km2

1. Municipiul Zalãu 794,1
2. Oraş Cehu Silvaniei 129,2
3. Oraş Jibou 191,2
4. Oraş Şimleu Silvaniei 274,8
COMUNE
5. Agrij 41,5
6. Almaşu 17,8
7. Bãbeni 38,1
8. Bãlan 44,3
9. Bãnişor 78,7
10. Benesat 61,6
11. Bobota 54,9
12. Bocşa 73,8
13. Boghiş 73,2
14. Buciumi 30,1
15. Camãr 47,9
16. Carastelec 30,6
17. Chieşd 60,8
18. Cizer 35,2
19. Coşeiu 40,2
20. Crasna 94,2
21. Creaca 40,8
22. Cristolţ 37,6
23. Crişeni 63,0
24. Cuzãplac 19,2
25. Dobrin 46,5
26. Dragu 14,2
27. Fildu De Jos 25,3
28. Gâlgãu 36,6
29. Gârbou 26,5
30. Halmãşd 46,1
31. Hereclean 52,1
32. Hida 32,3
33. Horoatu Crasnei 33,9
34. Ileanda 29,5
35. Ip 68,1
36. Letca 39,8
37. Lozna 19,3
38. Marca 60,6
39. Mãerişte 47,6
40. Meseşenii De Jos 46,6
41. Mirşid 42,5
42. Nãpradea 42,8
43. Nuşfalãu 68,1
44. Pericei 68,6
45. Plopiş 34,7
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Nr.
crt.

LOCALITATEA NR. LOCUITORI / Km2

46. Poiana Blenchii 27,9
47. Românaşi 43,7
48. Rus 28,0
49. Sãlãţig 33,7
50. Sâg 39,9
51. Sânmihaiu Almaşului 26,8
52. Someş Odorhei 37,0
53. Surduc 57,8
54. Şamşud 58,0
55. Şimişna 43,9
56. Sãrmãşag 116,3
57. Treznea 27,2
58. Valcãu De Jos 55,2
59. Vârşolţ 79,3
60. Zalha 25,5
61. Zimbor 16,8

2.5. Căi de transport

a) căile de transport rutiere

Judeţul SÃLAJ este străbătut de o reţea de drumuri compusã din 277 km drumuri naţionale 
şi 1128 km drumuri judeţene şi comunale.

a1) Drumuri naţionale
Pe teritoriul judeţului se găsesc următoarele Drumuri Naţionale:

- DN 1 C = lungime drum 32,140 km limita jud. Cluj-Glod-Ileanda-Răstoci-limita 
jud. Maramureş;

-  DN 1 F = lungime drum 86,860 km limita  jud.  Cluj-Zimbor-Românaşi-  Zalău-
Bocşa-Bobota- limita jud. Satu Mare;

-  DN  1  G  =  lungime  drum  46,128  limita  jud.  Cluj-Cuzăplac-Zimbor-DN  1F 
Sânmihaiu Almaşului; 

- DN 1 H = lungime drum 96,562 km limita jud. Bihor-Nuşfalău-Şimleu Silvaniei-
Jibou;

- DN 19B = lungime drum 15,00 km limita jud. Bihor-Ip;
Capacitatea de circulaţie pe drumurile naţionale este următoarea:

- DN 1 C = 100 vehicule/orã;
- DN 1 F =   95 vehicule/orã;
- DN 1 G =  30 vehicule/orã;
- DN 1 H =  90 vehicule/orã;
- DN 19B = 80 vehicule/orã.

Circulaţia se poate bloca pe următoarele porţiuni:
- DN 1 F km 36+100 - pericol de pierdere a stabilităţi 
      drumului;
- DN 1 F km 48+000 - (intersecţie cu DN 1 G) pericol în caz 
     de inundaţii;
- DN 1 F km  79+100 - 80+500 - rupturi şi alunecãri în 

  corpul drumului;
- DN 1 H km 115+000 - cariera CUCIULAT - pericol în caz 

de viituri.
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a2) Drumuri judeţene şi comunale

Drumurile  judeţene  şi  comunale  sunt  administrate  de  Direcţia  pentru  Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor SÃLAJ prin S.C. “Drumuri şi Poduri Sãlaj” S.A. Zalãu, 

La nivelul Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor se elaborează anual un 
plan  cu  nivelele  de  intervenţii  pe  timpul  iernii  sau  în  alte  situaţii  deosebite,  pentru  prevenirea 
accidentelor rutiere sau pentru deblocarea cãilor de comunicaţii din judeţ.
În tabelul de mai jos este prezentat reţelele de drumuri din judeţ .

           Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale a judeţului Sălaj

Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

1.
DJ 103N

Lim.jud.Cluj-Halta  Jebucu-Jebucu-
Sfăraş-10 km

2.
DJ 108A

Lim.jud.Cluj-Huta-Benesat-
lim.jud.Maramureş-72,025 km

3.
DJ 108B

Brîglez-Fabrică-Gîrbou-Cernuc-
Lim.jud.Cluj-21,200 km

4.
DJ 108D

(Crişeni)-Bulgari-Sălăţig-Cehu 
Silv.-  Lim.jud.Maramureş-28,200 
km

Sat  Sălăţig,  com.  Sălăţig, 
la  imobilele  de  la 
nr.49,185,186-  lăţime 
insuficientă  accesului 
autospecialelor

5.
DJ 108E

Someş  Guruslău-Năpradea-Cheud-
Lim.jud. Maramureş-17,600 km

6.
DJ 108F

Simleu Silvaniei(DN1H)-Măierişte-
Moiad-Sărmăşag-Chieşd-
Lim.jud.SM-29,540 km

Sat  Chieşd,  com.  Chieşd, 
imobilele de pe str. Inuţe- 
lăţime  insuficientă 
accesului autospecialelor

7.
DJ 108G

Cizer-Plesca-Crasna-Vîrşolţ 
(DN1H) 30,345 km

8.
DJ 108N

Lim.jud.Cluj-Petrindu-Tămşa-
Cuzăplac-Almaşu-Băbiu-
Mesteacăn-DJ 108A-30,073 km

9.
DJ 108R

Treznea-Bozna-Agrij  (DJ108A)-
12,180 km

10
. DJ 108S

Rus-Simişna-Hăşmaş-Zalha-
Vârteşca-Bezded-Cernuc(DJ 
108B)-31,040 km

11
. DJ 108T

Lim.jud.Maramureş-Ulciug-Cehu 
Silv. (DJ 108D)-4,000 km

12
. DJ 109

Lim.jud.Cluj-Dragu-Hida 
(DN1G)14,060 km

13
.

DJ 109A
Lim.jud.Cluj-Hăşmaş-2,000 km Drum impracticabil

14
. DJ 109E

Lim.Jud.Cluj-Dobrocina-Chizeni-
Rus-Buzaş-Cormeniş-Lozna-Cliţ-
DN1H(Halta Ciocmani)-45,650 km

15
. DJ 109F

Fodora  (DJ  109E)-Bîrsău  Mare-
DN1C-Gîlgău-Poiana  Blenchii-
Lim.jud.MM-7,250 km

16 DJ 109P Halmăşd-Cerîşa-Cosniciu  de  Jos-
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

Ip-  Zăuan Băi-Camăr-Lim.jud.SM-
27,259 km

17
. DJ 109R

Gălpîia-Romita  (DJ108A)-8,600 
km

18
. DJ 110

Măierişte  (DJ108F)-  Doh-
Dumuslău-Carastelec-DJ  108F-
24,000 km

19
. DJ 110A

Guruslău-Coşeiu-Archid-
Lim.jud.SM-14,800 km

între  localităţile  Archid  - 
lim.jud.SM, pe o lungime 
de     2,3  km,  drum  de 
piatră  şi  pământ 
impracticabil iarna

20
. DJ 110B

Simleu  Silvaniei  (DN1H)-Ilişua-
Lompirt-DN1F-Sărmăşag-Derşida-
Bobota-Zalnoc-Camăr  (DJ  109P)-
42,513 km

între  Şimleu  Silvaniei  şi 
Bădăcin  Rampă  de  10% 
pe o lungime de         1,5 
km şi pantă de 10% pe o 
lungime  de  1  km, 
succesiune  de  curbe 
periculoase  pe  o  lungime 
de    2,5 km, impracticabil 
iarna

21
. DJ 110C

:Ileanda  (DN1C)-Dolheni-
Lim.jud.MM. -7,600 km

22
. DJ 110D

Surduc  (  DN1H)-Cristolţel-Cristolţ 
(DC 48)-13,250 km

23
. DJ 110E

Nuşfalău(DN1H)-Plopiş-Făgetu-
Lim.jud.Bihor-24,200 km

între  Plopiş  şi  Făget, 
rampă  de  10%  pe  o 
lungime de 3 km

24
. DJ 116

Lim.jud.Cluj-Voivodeni-Dragu  (DJ 
109)-7,000 km

25
. DJ 191C

Nuşfalău  (DJ  191D)-Huseni-
Crasna-Meseşenii  de  Jos-Aghireş-
Zalău-Moigrad-Brebi-Creaca  (DJ 
108A)-48,575 km

Sat  Meseşenii  de  Jos, 
com.  Meseşenii  de  Jos, 
imobilele  de  pe  str. 
Ciorocuţa-  lăţime 
insuficientă  accesului 
autospecialelor

26
. DJ 191 D

Nuşfalău  (DN1H)-  Boghiş-Valcău 
de  Jos-Fizeş-Sîg-Tusa-
Lim.jud.Cluj-31,330 km

Sat  Sîg,  com.Sîg, 
str.Drumul  Vechi,  Sat 
Tusa,  com  Sîg,  str.Şteii- 
lăţime  insuficientă 
accesului autospecialelor 

27
. DJ 191E

(Crasna)-  Peceiu-Bănişor-Ban-Sîg, 
( DJ191D)-11,280 km

28
. DJ 196

Lim.jud.Satu  Mare-Cehu  Silv.-
Horoatul  Cehului-  Biuşa-Benesat 
(DJ108A)-15,150 km

29 DC 1A Mănăstirea Ortodoxă Bobota 2,000 
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

km
30
. DC   2

Sighetul Silvaniei-Sălăjeni (DN1F), 
6,000 km

31
. DC   3

Chieşd  (DJ  108F)-Sighetul 
Silvanie, 4,200 km

32
. DC 3A

Colonia  Sighetul  Silvaniei,  3,000 
km

33
. DC 4A

-Valea  Pomilor-Samşud-
Lim.jud.SM., 12,000 km

34
. DC 5A

Badon, 2,000 km

35
. DC 6

Gârceiu-Bocşiţa-Chilioara-DJ 
110A, ( Archid ), 14,000 km

36
. DC 6A

Doba, 2,000 km

37
. DC 6B

Doba  -  (Drum  vicinal)  Bocşiţa  , 
2,500 km

38
. DC 7

(Guruslău)-Dioşod-Bocşiţa,  7,000 
km

39
. DC 7A

Monument  Mihai  Viteazul,  1,500 
km

40
. DC 8

Naimon-Deleni, 3,000km

41
. DC 9A

Sălăţig  (DJ  108D)-Mineu-
Lim.jud.SM, 9,000 km

42
. DC 10

Motiş, 3,000 km

43
. DC 11

DJ  196Biuşa-Ulciug-Halta  Ulciug, 
9,000 km

44
. DC 12

DN1F-Hereclean, 2,000 km

45
. DC 14

Sălăţig (DJ 108D)-Deja-Noţig-Inău 
(DJ 108A), 11,000 km

46
. DC 15

Benesat  (DJ  108A)-Cheud  (DJ 
108E), 4,000 km

47 DC 16 Cehu  Silvaniei  (DJ  108D)-Nadiş-
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

Noţig (DC 14), 9,500 km
48
. DC 17

Bulgari-Bârsa-Someş  Odorhei  (DJ 
108A), 11,800 km

49
. DC 18

Jibou (DJ 108A)-Soimuş, 7,000 km

50
. DC 18A

Jibou  (DJ  108A)-Rona-Husia-
Someş  Guruslău (  DJ108E),  8,000 
km

51
. DC 20

DJ  108D-Dobrin-Cuceu-DN1H, 
8,500 km

Sat Dobrin, com.  Dobrin, 
la imobilele de pe străzile 
Chendervedi, Uliţa de Sus 
şi  Chişchişeni  -  lăţime 
insuficientă  accesului 
autospecialelor

52
. DC 20A

DJ 108D-Verveghiu, 2,000 km

53
. DC 20B

Dobrin (DC 20)-Sâncraiu Silvaniei, 
1,000 km

54
. DC 21

Mirşid  (DN1H)-Moigrad-Castru 
Roman, 9,000 km

55
. DC 21A

Mirşid (DN1H)-Firminiş, 2,000 km

56
. DC 22

Prodăneşti  (DJ  108A)-Ciglean, 
3,000 km

Drum de piatră şi pământ, 
lipsă  pod  peste  Someş, 
lăţime  insuficientă  pentru 
autospeciale

57
. DC 22A

DN1H (Tihău)-Turbuţa, 3,000 km

58
. DC 23

Prodăneşti (DJ 108A)-Borza, 2,000 
km

59
. DC 23A

Creaca  (DJ  108A)-Lupoaia,  2,000 
km

60
. DC 24

Brusturi-Jac-Viile  Jacului,  6,000 
km

61
. DC 25

DN1H-Tihău, 2,000 km

62
. DC 26

Letca  (DN1H)-Ciula-Cozla-
Soimuşeni-Piroşa,  (DC29),  13,000 
km

63
. DC 26A

Traniş  (DJ  108E)-Vădurele,  3,000 
km
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

64
. DC 27

Letca (DN1H)-Lozna

65
. DC 28

Lemniu  (DN1H)-Topliţa-Purcăreţ-
Vălişoara, 11,000 km

66
. DC 29

Ciocmani  (DN1H)-Poieniţa-Piroşa-
DN1H, (Gara Cuciulat ),  7,000 km

între Ciocmani si Poieniţa, 
Drum de piatră şi pământ, 
impracticabil  pe  timp  de 
iarnă

67
. DC 30

Lozna  (DJ  109E)-Preluci-Valea 
Loznei, 9,000 km

68
. DC 31

Dolheni (DJ 110C)-Saşa, 1,870 km

69
. DC 31A

Ileanda  (DN1C)-Podişu-DJ  109E, 
3,000 km

70
. DC 31B

DJ 110C (Dolheni)-Bârsăuţa, 4,000 
km

71
. DC 31C

DJ 110C (Dolheni) –Măleni, 1,500 
km

72
. DC 32

Glod  (DN1C)-Chizeni  (DJ  109E, 
2,000 km)

73
. DC 33

Perii  Vadului-Negreni-DJ  109E, 
3,500 km

74
. DC 33A

DJ 109E-Rogna, 1,500 km

75
. DC 34

Bizuşa  Băi  (DN1C)-Luminişu, 
3,000 km

76
. DC 35

Rus  (  DJ  109E)-Fântânele  Rus, 
4,000 km

77
. DC 37

Glod  (DN1C)-Frâncenii  de  Piatră-
Bârsăuţa, 12,000 km

Impracticabil iarna

78
. DC 39

Poiana Blenchii (DJ 109F)-Gostila, 
5,500 km

79
. DC 39A

Poiana  Blenchii  (DC  39)-Fălcuşa, 
5,000 km

80
. DC 40

Poiana Blenchii (DJ 109F)-Măgura, 
3,200 km

Impracticabil tot anul

81 DC 41 Ciureni  (DJ  108F)-Valea 
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

Ciurenilor, 3,000 km
82
. DC 42

Ceaca  (DJ  108S)-Valea  Hranei, 
3,000 km

83
. DC 44

Valea  Lungă-DJ  108B  (Cernuc), 
4,850 km

84
. DC 45

Gârbou  (DJ  108B)-Popteleac-
Călacea, 7,000 km

85
. DC 46

Gârbou  (DJ  108B)-Solomon-
Bezded, 8,000 km

86
. DC 47

Surduc  (DN1H)-Solona-Teştioara-
Văleni, 12,000 km

87
. DC 48

DJ  108B  (Brâglez)-Muncel-
Cristolţ-Văleni, 10,000 km

88
. DC 48A

Cristolţ  (DC  48)-Poiana  Onţii, 
4,000 km

89
. DC 50

Hida  (DJ  109)-Sâmpetru 
Almaşului-Păduriş-Mănăstirea 
Strâmba, 12,500 km

90
. DC 51

Hida  (DJ  109)-Miluani-Mina 
Zăghid, 11,000 km

91
. DC 51A

DJ 109 –Ugruţiu, 2,000 km

92
. DC 52

Chendrea  (DN1G)-Trestia,  3,000 
km

93
. DC 52A

Chendrea  (DN1G)-Mănăstirea 
Bălan, 3,000 km

94
. DC 53

Dragu (DJ 109)-Adalin, 5,000 km

95
. DC 54

Voivodeni  (DJ  161)-Fântânele-
Stupini-Sâmpetru  Almaşului  (DC 
50), 7,000 km

96
. DC 55

Sânmihai Almaşului (DN1G)-Sântă 
Mărie, 7,000 km

97
. DC 56

Sântă Mărie (DC 55)-Bercea, 2,000 
km

98
. DC 57

DN1G-Ruginoasa-Stoboru-
Cubleşu, 12,000 km

99 DC 58 Zimbor  (DN1F)-Dolu-Sâncraiu 
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Nr.
crt.

Cod 
identificare

Traseu-lungime

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual

Almaşului, 14,000 km
10
0. DC 59

DN1G-Mierţa, 4,000 km

10
1. DC 61

Almaşu (DJ 108N)-Tăud, 9,000 km

10
2. DC 64

Petrindu  (DJ  108N)-Petrinzel-
Stana-Jebucu, (DJ 103N)  8,000 km

10
3. DC 65

Stana  (DC 64)-Halta  Stana,  1,500 
km

10
4. DC 66

DC 67-Cutiş-Mesteacăn (DJ 108N), 
7,000 km

10
5. DC 67

Fildu de Jos (DN1G)-Fildu de Sus, 
12,500 km

10
6. DC 69

Almaşu  (DN1G)-Petrinzel,  7,500 
km

10
7. DC 70

Buciumi  (DJ  108A)-Răstolţ,  6,000 
km

10
8. DC 70A

Buciumi  (DJ  108A)-Sîngeorgiu  de 
Meseş, 5,000 km

10
9. DC 71

reznea  (DJ  108R)-Românaşi  (DJ 
108A), 7,000 km

11
0. DC 72

Agrij  (DJ108A)-Răstolţu  Deşert, 
4,000 km

11
1. DC 73

DN1F-Stâna-Chichişa  (DJ  108A), 
9,000 km

11
2. DC 74

DN1F-Panic-Recea  Mică-Recea-
Vârşolţ (DN1H), 10,800 km

11
3. DC 75

Aghireş (DJ 191C)-Fetindia,  2,500 
km

11
4. DC 76

Meseşenii  de  Jos  (DJ  191C)-
Meseşenii  de  Sus-  Meseşeni  Băi, 
9,700 km

11
5. DC 77

Horoatul  Crasnei  (DJ  108G)-
Seredeiu, 8,000 km

11
6. DC 78

Cizer (DJ 108G)-Pria, 4,500 km

11 DC 79 DJ  108G  (Horoatul  Crasnei)-
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Comentarii.Puncte 
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anual

Stârciu-Hurez, 8,200 km
11
8. DC 80

Crasna (DJ 191C)-Marin, 7,000 km

11
9. DC 81

Valcău  de  Sus  (DC  90)-DC  88 
(Preoteasa), 6,200 km

12
0. DC 82

Tusa  (DJ  191D)-Sârbi  (DC  84), 
3,500 km

12
1. DC 83

Sâg (DJ 191D)-Preoteasa, 6,000 km

12
2. DC 84

Sâg (DJ 191D)-Sârbi-Mal-Ban (DJ 
191E), 6,000 km

12
3. DC 85

Boghiş  (DJ  191D)-Iaz-Plopiş  (DJ 
110E), 8,000 km

Sat.  Plopiş,  com.Plopiş, 
nr.165,  Sat  Iaz,  com. 
Plopiş  str.Tiranului,  str. 
Iepurilor,  lăţime 
insuficientă  accesului 
autospecialelor

12
4. DC 85A

Iaz (DC 85)-Iaz Băi, 3,000 km

12
5. DC 86

DN1H  (Halmăşd)-Aleuş-Plopiş 
( DJ 110E), 8,000 km

12
6. DC 88

DJ  191D-Lazuri-Preoteasa,  4,500 
km

12
7. DC 89A

Valcău de Jos - Marin, 4,000 km

12
8. DC 90

Valcău de Jos  (DJ 191D)-Ratovei, 
2,500 km

12
9. DC 91

Boghiş  (DJ  191D)-Bozieş-Drighiu 
(DN1H), 6,000 km

13
0. DC 92

Porţ  (DN  19B)-Leşmir-Sumal-
Lim.jud.Bihor, 9,700 km

13
1. DC 93

DN 19B-Marca-Cerâşa  (DJ  109P), 
6,200 km

13
2. DC 94

DJ  109P  (Halmăşd)-Fufez,  5,000 
km

13
3. DC 95

Marca (DC 93)-Marca Huta, 5,000 
km

13 DC 96 Zăuan Băi ( DJ 109P)-Pusta-Cehei 
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Traseu-lungime
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critice.Stare.Trafic 

anual

(DJ 108F), 10,000 km
13
5. DC 97

DN1H-Bîlghez, 3,000 km

13
6. DC 98

DJ 108F-Criştelec, 4,000 km

13
7. DC 99

DJ 108F-Mălădia, 3,500 km

13
8. DC 100

Camăr  (DJ  110B)-Carastelec  (DJ 
110), 4,700 km

13
9. DC 101

Camăr-Lim.jud.Bihor, 3,000 km

14
0. DC 102

Pericei  (DC  103)-Periceiu  Mic, 
4,700 km

14
1. DC 103

Pericei  (DN1H)-Sici-Bădăcini-DJ 
110B, 6,500 km

14
2. DC 105

DJ  108F-Giurtelecu  Simleului-
Poiana Măgura, 5,500 km

14
3. DC 106

Simleul  Silvaniei  (DN1H)-Bic, 
6,000 km

14
4. DC 107

Moiad (DN1F)-Tărmure, 3,500 km

14
5. DC 108

DN1F (Sălăjeni)-Câmpia, 2,000 km

14
6. DC 135

Lim.jud.CJ-Halta  Gălăşeni-
Gălăşeni-Petrindu, (DJ 108N) 6,100 
km

14
7. DC 157

Dragu  (DJ  161)  -  Mănăstirea 
Ortodoxă Voievodeni, 1,500 km

b) căile de transport feroviare
Lungimea liniilor de cale ferată, de folosinţă publică, în exploatare, este de 183 km, linii cu 

ecartament normal, din care 150 km  sunt linii cu o cale. Nu avem linii de cale ferată electrificate. 

Densitatea căilor ferate este de 45,5 km/1000 km2, uşor sub densitatea la nivel de regiune 
(48,0 km/1000 km2)  (Sursa: Anuarul  statistic  2004).  Conform strategiei  de dezvoltare  a  căilor 
ferate, cuprinsă în HGR nr.817/2005, în judeţul Sălaj, în perioada 2007-2013, nu sunt prevăzute 
lucrări de investiţii importante în domeniul feroviar.

Infrastructura  afectează  atât  siguranţa  cât  şi  calitatea  (timpi  de  deplasare  mari),  creând 
presiuni pe infrastructura rutieră şi afectând grav mobilitatea în cadrul regiunii. 
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   Realizarea doar în mică măsură a lucrărilor de întreţinere a infrastructurii şi modernizare a 
materialului  rulant (învechit  şi  insuficient  atât  din punct  de vedere cantitativ,  cât  şi  calitativ),  a 
alterat  în  mod  semnificativ  transportul  feroviar,  atât  din  punct  de  vedere  al  calităţii,  cât  şi  al 
siguranţei,infrastructura feroviară situându-se sub nivelul standardelor Uniunii Europene.

  Infrastructura  sub-dezvoltată  şi  ne-modernizată  la  standarde  europene,  afectează  atât 
siguranţa  cât  şi  calitatea  (timpi  de  deplasare  mari),  creând  presiuni  pe  infrastructura  rutieră  şi 
afectând grav mobilitatea în cadrul regiunii.

      Reţeaua de căi ferate a judeţului Sălaj

Nr.crt. Cod identificare Traseu-lungime

Risc pe calea ferată
Traseu-lungime 

Comentarii.Puncte 
critice.Stare.Trafic 

anual
1. reţea naţională LINIA  300  CLUJ  NAPOCA  - 

ORADEA
2. reţea naţională Gălăşeni-Stana-Jebuc- 9 km
3. reţea naţională h.Porti-Sarmasag- 38 km
4. reţea naţională Căşei – Gîlgău- 6 km
5. reţea naţională Gălgău – Ileanda- 14 km
6. reţea naţională Ileanda- Răstoci- 4 km
7. reţea naţională Răstoci – Letca- 5 km
8. reţea naţională Letca – Cuciulat- 4 km
9. reţea naţională Cuciulat – Băbuţeni 2 km
10. reţea naţională Băbuţeni – Surduc – 6 km
11. reţea naţională Surduc – Jibou – 6 km
12. reţea naţională Jibou -Someş Od.- 8 km
13. reţea naţională Someş Od. – Benesat – 7 km
14. reţea naţională Benesat – Ulmeni – 2 km
15. reţea naţională Jibou – Mirşid - 10 km
16. reţea naţională Mirşid – Zalău – 10 km
17. reţea naţională Zalău-Carei – 84 km
18. reţea naţională Ariniş-Cehu Silvaniei – 4 km
19. reţea naţională Acîş-Sărmăşag  (km.54+400) 

limită jud. Satu Mare-Sălaj- 10km
20. reţea naţională Sărmăşag-Borla – 11 km

Transporturile  feroviare  au  avut  şi  continuă  să  joace încă  un rol  deosebit  de  însemnat  în 
evoluţia  social-economică mondială,  acestea fiind,  de altfel,  unul dintre elementele esenţiale  ale 
primei revoluţii industriale de la sfârşitul secolului XVIII şi în aproape întregul secol următor. De 
altfel,  întreaga  reţea  feroviară  din  România  a  fost  construită  în  acest  context  tehnologic  şi 
răspunzând nevoilor de atunci ale economiei.

Prima linie de cale ferată din judeţul Sălaj: Jibou – Zalău – Sărmăşag – Tăşnad - Carei, a fost 
realizată în perioada 1881-1918, reprezentând principala conexiune feroviară a Sălajului cu nord-
vestul ţării. Reţeaua de cale ferată în judeţul Sălaj însumnează 308,7 km, din care 233,639 km cale 
simplă şi 74,814 km cale dublă, în totalitate neelectrificată

Judeţul este străbătut de două linii de cale ferată:
- linia de cale ferată principală: Dej – Jibou – Baia Mare – Satu Mare
- linia de cale ferată secundară: Jibou – Zalău – Sărmăşag – Carei.

În anul 2005, numărul de călători expediaţi din staţiile de cale ferată a fost de 650.000 de
persoane,  iar  valoarea  rulajului  desfăşurat  de  subunităţile  Regionalei  de  Transport  Feroviar  – 
Călători a fost de 2,5 milioane RON.

Principalele probleme ramân însă legăturile interjudeţene deficitare şi existenţa a numeroase
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zone cu restricţii de viteză. Din punct de vedere al lungimii liniilor electrificate, regiunea se situează 
pe ultimul loc la nivel naţional având o pondere de doar 4% din reţeaua naţională, în condiţiile în 
care regiunea este teritoriul de “legătură” infrastructurală al României cu zona vestică a Europei.

c) reţele de conducte magistrale – gaze

Nr. 
Crt.

District Localitatea
Lungime 
conducte

(km)

Nr. 
Branşamente

Nr. abonaţi
Casnici Noncasnici Total

1. District 1 
Zalău

Zalău 117,87 3308 21843 993 22836

2. Crişeni 15,99 297 353 29 382
3. District 3 

Jibou
Jibou 37,14 937 2718 101 2819

4. Bârsău Mare 4,19 65 66 2 68
5. Bizuşa 1,38 28 16 1 17
6. Căpâlna 5,9 141 150 6 156
7. Cuciulat 5,01 73 78 3 81
8. Dăbâceni 3,21 53 52 2 54
9. Gâlgău 8,61 216 218 13 231
10. Glod 7,93 106 110 1 111
11. Ileanda 11,4 302 327 35 362
12. Lemniu 7,85 104 106 4 110
13. Letca 7,02 128 138 6 144
14. Luminiş 3,87 12 15 0 15
15. Surduc 8,2 121 175 10 185
16. Tihău 8,64 182 218 2 220
17. Var 7,95 66 74 3 77
Total 262,16 6139 26657 1211 27868
Urban 155,01 4215 24561 1094 25655
Rural 107,15 1924 2096 117 2213

2.6. Dezvoltare economică

a) zone industrializate/ramuri
La data  de 10.05.2011 la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul  Sălaj,  sunt 

înmatriculate un număr de 9512 firme în funcţiune, dintre care persoane juridice 5173, cooperative 
33 iar persoane fizice 4306.

Structura acestor firme după forma juridică este:

Tip agent economic
În funcţiune

Până la data de 10.05.2011

Nr. total 9512
RA 1
SA 102

SRL 5033
SNC 30
SCS 0
SCA 0
OCR 3
OCC 1
SC 30
CA 6
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PFA 2977
II 804
IF 525

            Numărul firmelor în funcţiune cu capital social străin este de 441. Capitalul străin în dolari  
investit de acestea este de 149.651.680,32 USD.

Activitatea de recodificare a obiectelor de activitate nu s-a încheiat încă, astfel dintre cele 
9512 firme în funcţiune 82 au obiectele de activitate după nomenclatorul CAEN, 622 au obiectele 
de  activitate  după  nomenclatorul  CAEN  revizuit  1  şi  8809  au  obiectele  de  activitate  după 
nomenclatorul CAEN revizuit 2. 

Structura  acestor  firme  după  obiectul  principal  de  activitate  încadrate  pe  secţiunile  din 
nomenclatorul CAEN  este:

Sectiunea Denumirea  Nr.
A Agricultura 6
B Silvicultură, Exploatare forestieră şi economia vânatului 0
C Pescuitul şi piscicultura 1
D Industria extractivă 1
E Industria prelucrătoare 10
F Energia electrică şi termică, gaze şi apă 0
G Construcţii 7

H
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 42

I Hoteluri şi restaurante 0
J Transport şi depozitare 8
K Poştă şi telecomunicaţii 0
L Activităţi financiare, bancare şi de asigurări 0

M
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 6

N Administraţie publică 0
O Învăţământ 0
P Sănătate şi asistenţă socială 0
R Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 1
S Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale 0
T Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 0

Conform nomenclatorului CAEN revizuit 1
Sectiunea Denumirea Nr.
A Agricultura , vanatoare, silvicultura 23
B Pescuitul si piscicultura 1
C Industria extractiva 3
D Produse ale industriei prelucratoare 76
E Energie electrica si termica, gaze si apa 1
F Constructii 112

G
Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, 
motocicletelor si a bunurilor personale si de uz gospodaresc 200

H Hoteluri si restaurante 20
I Transport, depozitare  si comunicatii 78
J Intermedieri financiare 13

K
Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal 
intreprinderilor 70

L Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public 0
M Invatamant 1
N Sanatate si asistenta sociala 12
O Alte activitati de servicii colective, sociale si personale 12
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P Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare 0
Q Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 0

Conform nomenclatorului CAEN revizuit 2
Sectiunea Denumirea Nr.

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 997
B Industria extractivă 18
C Industria prelucrătoare 918

D
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 7

E
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 27

F Construcţii 1281

G
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 2749

H Transport şi depozitare 687
I Hoteluri şi restaurante 309
J Informaţii şi comunicaţii 154
K Intermedieri financiare şi asigurări 105
L Tranzacţii imobiliare 74
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 617
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 225
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 0
P Învăţământ 96
Q Sănătate şi asistenţă socială 47
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90
S Alte activităţi de servicii 398

T
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal 
casnic; 10

U Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 0

 
b)depozite/rezervoare, capacităţi de stocare

Nr.
crt.

Denumirea (felul 
materialelor de depozitare)

Amplasament
Natură mat. de 

construcţie, felul 
construcţiei

Capacitate de 
depozitare (pe 
tip de produs)
tone, tone/mp

b1. Depozite

1.
Depozit acid sulfuric S.C. 
TENARIS SILCOTUB S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 93

Neprotejat, 
neîngropat

60 mc

2.
Depozit alimente S.C. 
HANOVRA SRL

Cehu Silvaniei, str. 
Libertăţii, nr. 5

Cărămidă + beton 25

3.
Depozit alimente S.C. 
TOTAL AS DG SRL

Zalău, str. C. 
Maximilian, nr. 8

Cărămidă + beton 60

4.
Depozit anvelope S.C. 
SILVANIA S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 83

metal neîngropat 10602 MP

5.
Depozit băuturi alcoolice 
S.C. VINALCOOL S.A. 

Zalău, STR. 
Măcieşelor nr. 2

Cărămidă + beton 800.000   l
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crt.

Denumirea (felul 
materialelor de depozitare)

Amplasament
Natură mat. de 

construcţie, felul 
construcţiei

Capacitate de 
depozitare (pe 
tip de produs)
tone, tone/mp

6.
Depozit băuturi alcoolice 
S.C. VINALCOOL S.A. 

Borla, com. Bocşă beton 800.000   l

7.
Depozit benzină PETROM 
S.A., SC PECO Sălaj

Zalău str. 
Depozitelor nr. 4

Metalic, suprateran 5000 mc

8.
Depozit benzină S.C. 
ROMOIL S.A. 

Şimleu Silvaniei, 
str. Cehei, nr 100

Metalic, suprateran 2800 mc

9.
Depozit benzină S.C. 
ROMOIL S.A. 

Şimleu Silvaniei, 
str. Cehei, nr 100

Metalic, suprateran 800 mc

10.
Depozit benzină S.C. 
SILVANIA S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 93

Metalic, suprateran 110 mc

11.
Depozit cărămidă S.C. 
CEMACOM S.A.

Zalău, str. Fabricii, 
nr. 1

Beton/neprotejat 6260 mp

12.
Depozit carne congelată S.C. 
FLAVIOLA SRL

Zalău, str. B.P. 
Haşdeu, nr. 14

Cărămidă + beton  20

13.
Depozit carne refrigerată S.C. 
SICILIANA SRL

Şimleu S., str. M. 
Sadoveanu, nr. 13

Cărămidă 20

14.
Depozit carne congelată S.C. 
Cover SRL

Zalău,  B-dul M. 
Viteazul, nr. 59

Îngropat  20

15.
Depozit carne S.C. 
UNIVERSAL S.A.

Crişeni Beton/protejat  20

16.
Depozit carne S.C. 
ROMITALIA SA

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 60

Beton/protejat  40

17.
Depozit carne S.C. 
SĂLĂJANCA S.A.

Zalău, str. 
Depozitelor

Beton/protejat 20

18.
Depozit cereale, S.C. 
EUROPAN SRL

Sărmăşag, str. 
Morii, nr. 11

Siloz beton 1500

19.
Depozit cereale, S.C. 
EUROPAN SRL

Gîlgău, str. Gara 
Veche, nr. 2

Cărămidă 12.000

20.
Depozit cereale S.C. START 
PAN IMPEX SRL 

Jibou, str. Morii, nr. 
1

Siloz beton 130.000

21.
Depozit cereale S.C. START 
PAN IMPEX SRL 

Jibou, str. Morii, nr. 
1

Siloz metalic 24

22.
Depozit cereale S.C. START 
PAN IMPEX SRL 

Jibou, str. Morii, nr. 
1

Cărămidă 964

23.
Depozit cereale S.C. 
AGROMEC S.A. 

Jibou, str. 
Odorheiului, nr. 18

Cărămidă 150

24.
Depozit cereale S.C. EURO 
FLROR SRL 

Bălan Siloz metalic 80

25.
Depozit cereale S.C. 
BERINDE ADRIAN SRL 

Inău, nr. 244, com. 
Someş Odorhei

Cărămidă 750

26.
Depozit cereale S.C. 
UNISEM S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 102

Beton 300

27.
Depozit cereale S.C. 
UNISEM S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 102

Metal 600

28.
Depozit cereale S.C. 
UNISEM S.A. 

Zalău, B-dul M. 
Viteazul, nr. 102

Cărămidă 100

29.
Depozit cereale S.C. 
AGRICOLA PRIMĂVARA 
SRL

Zăuan, nr. 278 Beton 150

30.
Depozit cereale S.C. PETOFI 
SRL 

Sărmăşag, str. 
Morii, nr. 10

Beton 200

31.
Depozit cereale S.C. PETOFI 
SRL 

Sărmăşag, str. 
Morii, nr. 10

Beton 300

46 / 181



Nr.
crt.

Denumirea (felul 
materialelor de depozitare)

Amplasament
Natură mat. de 

construcţie, felul 
construcţiei

Capacitate de 
depozitare (pe 
tip de produs)
tone, tone/mp

32.
Depozit cereale S.C. 
AGROMEC S.A. 

Surduc, nr. 334 Beton 500

33.
Depozit cereale S.C. 
MORAR TRANS PROD 
SRL 

Ileanda, str. Gării, 
nr. 2

Beton 120

34.
Depozit cereale S.C. ABEN 
PROD COM SRL 

Crasna Cărămidă 1000

35.
Depozit cereale S.C. 
ABOMILL S.A. 

Zalău, str. Fabricii, 
nr. 10

Siloz beton 1800

36.
Depozit cereale S.C. 
ABOMILL S.A. 

Zalău, str. Fabricii, 
nr. 10

Siloz beton 336

37.
Depozit cereale S.C. 
DUMBRĂVIŢA COM 
PROD SRL

Zalău, str. M. 
Gorki, nr. 33

Căramidă + beton 100

38.
Depozit comb. lichid uşor 
PETROM S.A., S.C. PECO 
SĂLAJ

Zalău, str. 
Depozitelor, nr. 4

Rezervor metalic 
suprateran

2000 mc

39.
Depozit comb. lichid uşor 
S.C. ROMOIL S.A.

Şimleu S., str. 
Cehei, nr. 100

Rezervor metalic 
suprateran

200 mc

40.
Depozit comb. lichid uşor, 
S.C. SILVANIA S.A.

Zalău, b-dul M. 
Viteazul, nr. 83

Rezervor metalic 
suprateran

400 mc

41.
Depozit comb. lichid uşor, 
S.C. VINALCOL S.A. 

Zalău, str. 
Măcieşelor, nr. 2

Rezervor metalic 
îngropat

18 mc

42.
Depozit conserve şi 
semiconserve S.C. 
SAFEWAY SRL

Zalău, str. 
Republicii, nr. 48

Cărămidă, 
neîngopat

20

43.
Depozit conserve şi 
semiconserve S.C. 
ZAMFIRA SRL

Zalău, str. 22 
Decembrie, nr. 21

Cărămidă + beton 50

44.
Depozit conserve din legume 
S.C. MURATA IMPEX SRL

Sărmăşag, str, 
Sălajului, nr. 3

Cărămidă 100

45.
Depozit conserve din legume 
S.C. FORTUNA S.A.

Zalău, b-dul M. 
Viteazul, nr. 101

Cărămidă 250

46.
Depozit deseuri capete tevi SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezul, nr.93

neprotejata, 
neingropata

5.000 tone

47.
Depozit lubrefianti SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezul. nr.93

neprotejata, 
neingropata

125 mc

48.
Depozit materiale construcţii 
SC VINALCOOL SA ZALAU

ZALAU - Str. 
Macieselor, nr. 2

Metal/neîngropată 260 tone

49.
Depozit materiale construcţii 
SC VINALCOOL SA ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Viteazul, nr. 100A

beton/neprotejată 80 tone

50.
Depozit materiale construcţii 
SC INSERCO SRL ZALAU

ZALAU - Str. 22 
Decembrie 1989. nr. 
250A

Caramida/neingropat
a

200 tone

51.
Depozit materiaie constructii 
SC UNIVERSAL SA ZALAU

ZALAU - Str. 22 
Decembrie 1989. nr. 
178

Cărărnidă/neîngropa
tă

450 m p

52.
Depozit materiale construcţii 
SC MULTICOM SRL 
ZALAU

ZALAU - B-dul m. 
Viteazul. nr. 71

Lemn/protejată 80 tone

53. Depozit materii prime cauciuc 
SC SILVANIA SA ZALAU

ZALAU - B-dul m. Beton/protejată 3.600 mp
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Viteazul, nr. 83

54.
Depozit metale (fier vechi) SC 
REMAT SA ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezul, nr. 56

neprotejata, 
neingropata

1.500 tone

55.
Depozit metale (fier vechi) SC 
REMAT SA ZALAU

JIBOU - Str. 
Amurgului. nr. 9

neprotejala. 
neingropata

3.000 tone

56.
Depozit metale (fier vechi) SC 
REMAT SA ZALAU

SIMLEU 
SILVANIEI - Str. 
Garii

neprotejata, 
neingropata

800 tone

57.
Depozit motorina SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezul, nr.93

neprotejată, 
neîngropată

150 m c

58.
Depozit motorina SC 
S1LVANIA SA ZALAU

ZALAU - B-dul M 
Viteazul, nr. 83

Rezervor metalic 
suprateran

60 mc

59.
Depozit motorina PETROM 
SA, SC PECO SALAJ, 
ZALAU

ZALAU - Str. 
Depozitelor, nr. 4

Rezervor metalic
suprateran

8.000 mc

60.
Depozit motorina SC ROM 
OIL SA SIMLEUSILVANIEI

SIMLEU 
SILVANIEI - Str. 
Cehei. nr. 100

Rezervor metalic 
suprateran

3.600 mc

61.
Depozit motorina PETROM 
SA, SC PECO SALAJ, 
ZALAU

ZALAU - Str. 
Lupului, nr. 10

Rezervor metalic 
suprateran

4x10.000 mc

62.
Depozit petrol SC TENARIS 
SILCOTUB SA ZALAU

ZALAU - B-dul M 
Viteazul, nr.93

neprotejata, 
neîngropata

5 mc

63.
Depozit petrol PETROM SA, 
SC PECO SALAJ, ZALAU

ZALAU - Str. 
Depozitelor, nr. 4

Rezervor metalic 
suprateran 60 mc

64.
Depozit prod, alimentare 
preambalate SC TORA COM 
SRL CEHU SILVAMEI

CEHU SILVANIEI - 
Str Hodod, nr. 1

Cărămida+Beton 30 tone

65.

Depozit prod, alimentare 
preambalate SC ZEFIROM 
SRL COM SRL CEHU 
SILVANIEI

CEHU SILVANIEI - 
Str. Garii

Caramida+Beton 1 00 tone

66.

Depozit prod, alimentare 
preambalate SC 
DUMBRAVITA COM PROD 
SRL ZALAU

ZALAU - Str. 
M.Gorki, nr 33

Caramida+ Beton 60 tone

67.
Depozit produse cauciuc 
refolosibile SC SILVANIA SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul m. 
Viteazul, nr. 83

neprotejata, 
neîngropată

2.400 mp

68.
Depozit produse industrial SC 
COMAT SJ SA ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezu, nr. 85

Beton 1688mp

69.
Depozit produse lactate SC 
DORASIL SA BOBOTA

BOBOTA -nr. 1-4 Caramida 80 tone

70.
Depozit produse metalo-
chimice SC SARMIS SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr. 62

neprotejata 5 0 0  m p

71.
Depozit Tagle SC TENARIS 
SILCOTUB SA ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul. nr.93

neprotejata, 
neîngropată

30. 000 tone

72.
Depozit Ţevi SC TENARIS 
SILCOTUB SA ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr.93

neprotejata, 
neingropata

3x8, 000 tone

73. Depozit Tevi liala LM SC 
TENARIS SILCOTUB SA 

ZALAU - B-dul M. Beton 6. 000 tone
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tone, tone/mp

ZALAU Vitezul. nr.93 metal/protejata

74.
Depozit Tevi hala MM SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr.93

Beton+metal/proteja
ta

6. 000 tone

75.
Depozit textile-incaltaminte SC 
SARMIS SA ZALAU

ZALAU- B-dul M. 
Vitezul, nr. 62

beton/neprotejata 100m p

76.
Depozit textile SC UNICONF 
SA ZALAU

ZALAU - Str. 
Parcului, nr 2

Beton/protejttta 400 m p

77.
Depozit tricotaje, SC 
SILVANA SA. CEHU 
SILVANIEI

CEHU SILVANIEI - 
Str. Plopilor, nr. 2

Beton/protejata 220 m p

78.
Depozit conlectii, SC 
CONFECTII SA, JIBOU

JIBOU - Str. 
Stadionului, nr. 15

Beton protejata 280 m p

79.
Depozit ulei uzat SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr.93

neprotejata, 
neingropata

10 mc

80.
Depozit uleiuri PETROM SA. 
SC PECO SALAJ, ZALAU

ZALAU - Str. 
Depozitelor, nr. 4

Rezervor metalic 
suprateran 330 mc

81.
Depozit vaselina SC TENARIS 
SILCOTI IB SA ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr.93

neprotejata, 
neingropata

10 mc

82.
Magazie SC CEMACON SA 
ZALAU

ZALAU - Str. 
Fabricii, nr. 1

 Caramida/neingropata 280 mp

83.
Magazie ROMINSERV 
VALLVES IAIFO SA, 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Viteazu, nr. 70

Beton/neprotejată 20 tone

84. Magazie SC FLAVIO SRL
ZALAU - Str. BP 
Haşdeu, nr. 14

 Caramida/neingropata 10 tone

85.
Magazie SC UNIVERSAL SA 
ZALAU

ZALAU - P-ta 
I.Maniu, nr: 25

metal/neîngropata 70 mp

86.
Magazie SC VIDALIS IMPEX 
SRL, ZALAU

ZALAU- B-dul 
M.Viteazul, nr. 
100A

beton/protejata 10 tone

87.
Magazie came congeiata SC 
COVER SRL ZALAU

ZALAU- B-dul M: 
Vitezul , nr. 59

Caramida/ingropata 1 2 tone

88.
Magazie centrala SC 
TENARIS SILCOTUB SA 
ZALAU

ZALAU- B-dul M. 
Vitezul. nr.93

beton/protejata 50 tone

89.
Magazie cereale SC START 
PAN IMPEX SRL .TIBOU

JIBOU - Str. Morii, 
nr. 1

Beton 1 2 tone

90.
Magazie făină SC PRODPAN 
SA, ZALAU

SIMLEU 
SILVANIEI - Str. S. 
Barnutiu, nr. 29

Beton/protejata 20 tone

91.
Magazie hartie SC REMAT 
SA ZALAU

ZALAU - Str. 
Macesilor, nr. 3

 Caramida/neingropaU
20 tone

92.
Magazie hartie SC REMAT 
SA ZALAU

JIBOU - Str. 
Amurgului, nr. 9

 Cărămidă/neîngropată 20 tone

93.
Magazie materiale construcţii 
SC MULTICOM SRL, 
ZALAU

ZALAU - B-dul m. 
Viteazu, nr. 7 1

Beton/protejata 10 tone

94.
Magazie materiale construcţii 
SC MULTICOM SRL, 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezul, nr. 85

Metal+Beton 400 mp

95. Magazie neferoase SC ZALAU - Str.  Caramida/neihgropata 40 tone
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REMAT SA ZALAU Macesilor, nr. 3

96.
Magazie piese auto SC 
COMAT SJ SA ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Vitezul, nr. 85

Metal/Beton 400 mp

97.
Magazie piese schimb SC 
REMAT SA ZALAU

ZALAU - Str. 
Macesilor, nr. 3

 Caramida/nemgropata 60 tone

98.
Magazie piese schimb SC 
REMAT S A ZALAU

ZALAU - B-dul m. 
Viteazu, nr. 83

Beton/protejata 650 mp

99.
Magazie produse alimentare 
SC NEVADA SRL ZALAU

ZALAU - Str. 
Fabricii nr.3

Beton/protejata 20 tone

100.
Magazie produse alimentare 
SC CNR OLIANDA SRL 
ZALAU

ZALAU - Str. 
Fabricii nr. 11

Beton/protejata 30 tone

101.
Magazie produse alimentare 
SC CODIFLOR SA ZALAU

ZALAU -Str. A. 
Iancu nr.32

Caramida-Beton 50 tone

102.
Magazie produse alimentare 
SC TORA COM SRL ZALAU

ZALAU - Str. 
Fabricii nr. 15

Caramida+Beton 13 tone

103.
Magazie produse alimentare 
SC TORA COM SRL JIBOU

JIBOU - Str.22 
Decembrie, nr. 5

Caramida +Beton 10 tone

104.
Magazie produse alimentare 
SC CROLUX SRL ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezu- nr. 62

Caramida + Beton 20 tone

105.
Magazie produse alimentare 
SPITALUL ORASENESC 
CEHU S1LVANIEI

CEHU SILVANIEI - 
Str. 1 Decembrie, nr. 
1

Caramida+Beton 10 tone

106.
Magazie produse alimentare
CENTRU DE SRVICII COMI FNITARE ZALAU

ZALAU - Str. T. 
Vladimirescu, nr. 74

Caramida+Beton 25 tone

107.
Magazie produse metalo-
chimice SC SARMIS SA 
ZALAU

ZALAU - B-dul 
M.Vitezu, nr. 62

Mctal/neingropata 250 m p

b2. REZERVOARE

108.
Static alimentare CL PETROM 
SA, ZALAU

ZALAU, B-dul 
M.Viteazu, nr. 38

Rezervor /îngropat 76 tone

109.
Static alimentare CL PETROM 
SA, ZALAU

ZALAU - Str. 
Porolissum, nr. 20

Rezervor /îngropat 92 tone

110.
Static alimentare CL PETROM 
SA SIMLEU SILVANIEI

SIMLEU 
SILVANIEI Str. T. 
Vladimirescu, nr. 40

Rezervor /îngropat 48 tone

111.
Static alimentore CL 
PETROM SA, JIBOU

JIBOU - Str. 1 Mai, 
nr. 4

Rezervor /îngropat 110 tone

112.
Static alimentare CL PETROM 
SA, CEHU S1LVANIEI

CEHU SILVANIEI 
Str. Gării, nr.10

Rezervor îngropat 93 tone

113.
Static alimentare CL PETROM 
SA ILEANDA

ILEANDA - Str. S. 
Bărnuţiu, nr. 27

Rezervor /îngropat 119 tone

114.
Static alimentare CL PETROM 
SA CRASNA

CRASNA - Str. 
Cmcei, nr. 282

Rezervor /îngropat 55 tone

115.
Static alimentare CL SC MOL 
ROMANIA PP SRL. ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Viteazul nr. 71

Rezervor /îngropat 1 04 tone

116.
Static alimentare CL 
ROMINSERV VALLVES 
IA1FO SA, ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Viteazul, nr. 70

Rezervor /îngropat 80 tone

117.
Static alimentare CL SC 
VIDALIS TMPEX SRL, 
ZALAU

ZALAU - B-dul M. 
Viteazul. nr. 100A

Rezervor /îngropat 40 tone
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118.
Static alimentare CL SC 
REMAT SA ZALAU

ZALAIU - Str. 
Macesilor, nr. 1

Rezervor /îngropat 1 0 tone

119.
Static alimentare CL SC 
INSERCO SRL ZALAU

ZALAU - Str. 22 
Decembrie 1989, nr. 
250A

Rezervor /îngropat 1 50 tone

120.
Static alimentare CL SC 
INSERCO SRL ZALAU

ZALAU - Str. 
S.Bămuţiu, nr. 25

Rezervor /îngropat 150 tone

121.
Static alimentare CL SC 
LUKOIL DOWNSTREAM 
SRL ZALAU

JIBOU- Str. 1 
Decembrie 1989, nr. 
98

Rezervor /îngropat 180 tone

122.
Static alimentare CL SC 
LUKOIL DOWNSTREAM 
SRL ZALAU

ZALAU - Str. C. 
Coposu, nr. 105

Rezervor /îngropat 120 tone

c) fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite)

c1) terenuri agricole

    Judeţul Sălaj ocupă o suprafaţă totală de 386438 hectare, reprezentând 1,6% din suprafaţa 
ţării.
Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă, cuprinde :122669 ha teren arabil, 77475 ha păşuni, 
32211 ha fâneţe naturale şi 7275 ha vii şi livezi. Structura terenurilor agricole în procente se 
prezintă astfel : 51,2 % teren arabil 33,3 % păşuni, 11,2 % fâneţe , 1,3 % vii  şi 3 % livezi.

După  modul de folosire a teritoriului judeţului, conform reglementărilor în vigoare,  situaţia 
se prezintă astfel:

           Modul de folosinţă a fondului funciar 

Suprafaţa totală a judeţului 386438 ha
Suprafaţa agricolă 240555 ha
- teren arabil 120570
- păşuni 78507
- fâneţe 34807
- vii şi pepiniere viticole 2586
- livezi şi pepiniere pomicole 4085
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 106756
Ape şi bălţi 5788
Alte suprafeţe 33339

Profilul dominant al agriculturii judeţului este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, 
fapt care reiese şi din împărţirea suprafeţei agricole - în ponderi aproximativ egale - în teren arabil, 
respectiv păşuni şi fâneţe. 

Principalele  culturi  vegetale  care  se regăsesc în  judetul  Sălaj,  care  ocupă cele  mai  mari 
suprafeţe arabile, sunt: porumb, grâu, secară, ovăz, cartof, floarea soarelui, legume şi altele. 

Pentru cultura viţei de vie pentru vin condiţiile naturale sunt mai favorabile în comparaţie cu 
producţia  pentru struguri  de masă.  In ceea ce priveşte cultura  pomilor  fructiferi,  cele  mai  bune 
condiţii le întrunesc prunii, urmaţi de meri, peri, cireşi şi vişini.                     
 Zonele  care  întrunesc condiţiile  naturale  cele  mai  favorabile  pentru pomi fructiferi  sunt: 
Şimleu Siulvaniei, Nuşfalău, Valea Pomilor, Zalău. 
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Pentru executarea lucrărilor agricole se utilizează: 3783 tractoare, 3284 pluguri, 1958 grape 
cu discuri,  436 semanatori  paioase, 516 semanatori  prasitoare, 61 masini de plantat  cartofi,  292 
masini de erbicidat, 498 combine paioase. 

Cresterea  animalelor  reprezinta  o  ramura  importanta  a  agriculturii  judetului  datorita 
suprafetelor  intinse  de pasuni  si  fanete.  Situatia  actuala  a  efectivelor  de animale  este:  bovine - 
34766 capete, porcine – 107506 capete, ovine si caprine - 201881 capete, pasari - 821375 capete. 

Exista  numeroase  targuri  lunare  si  bilunare,  cum ar  fi  cele  de  la  Zalau,  Jibou,  Crasna, 
Nusfalau, Ileanda, Sarmasag, Buciumi, Simleu Silvaniei, Cehu Silvaniei si expozitii-targ de animale 
la  Zalau,  Crasna,  Somes  Odorhei,  Cehu  Silvaniei  in  care  sunt  evidentiate  cele  mai  valoroase 
exemplare. 

Obiectivul strategic fundamental in dezvoltarea zootehniei salajene il constituie trecerea la 
economia de piata si pregatirea adaptarii productiei animaliere la cerintele comunitatii europene. 

Situaţia suprafeţelor cultivate şi a principalelor culturi în judeţul Sălaj:

Principalele culturi Suprafeţe în Ha

Cereale boabe, din care:
- grâu
- secară
- orz
- orzoaică
- ovăz
- porumb boabe

50082 
10458
142
396
1920
7697
27370

Leguminoase boabe, din care:
- fasole boabe
- mazăre boabe

522
521
1

Plante uleioase:
- floarea soarelui
- soia boabe
- rapiţă

3250
2845
100
305

Cartofi
- cartofi timpurii, semitimpurii şi 

de vară
- cartofi de toamnă

6955
25

6930
Legume 3167
Furaje perene 17709
Furaje verzi anuale 3966

Clasificarea teritoriului judeţului pe clase de calitate agricolă.

Nr.
crt.

Folosinţă
Suprafaţa

ha
Clasa de calitate

Obs.
I II III IV V

1. Arabil
123175

- - 26583 58176 38416

2. Păşuni
110172

- - 5567 38683 65922

3. Vii
2677

- - 208 915 1504

4. Livezi
4969

- - 390 2775 1804

Total agricol 240943 - - 32748 100549 107646
Neproductiv

17963 - - - - -

Total general
258906 - - 32748 100549 107646
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c2) suprafeţe împădurite

Din teritoriul judeţului Sălaj pădurile reprezintă 24,4 % din suprafaţa judeţului, adică 94.054 
ha. Dintre esenţele lemnoase predomină stejarul (45,5 %), fagul (23,4 %), iar restul de 31,1 % este 
deţinut de cer, gârniţă şi conifere. 
      Direcţia  Silvică Sălaj  administrează fondul   forestier  de stat  prin  cele   7 ocoale  silvice: 
Almaş,  Cehu Silvaniei,  Ileanda,  Izvoarele  Barcăului,  Jibou,  Şimleu Silvaniei  şi  Zalău,  respectiv 
52.050 ha paduri ale statului . 

Totodată   pe  raza  judeţului  mai  există  şi  două  ocoale  silvice  private:  Stejarul  Zalău  şi 
Blidaru- Bălan care administrează 18.757 ha paduri. 

Padurile  administrate  de  directie  se  caracterizeaza  prin  varsta  medie  a  arborilor  -  55  ani; 
inaltimea medie -20 m; diametrul mediu -26 cm; altitudinea max. =1000 m, min. -100m; plantatii - 0.4%

Suprafaţa fondului forestier din judeţul Sălaj, pe grupe de specii se prezintă astfel  :  
      -    - răşinoase - 7 %

- foioase - 93 %
-  din  care plantaţii – 0,4 %

Suprafaţa fondului forestier în mii Ha  

Judeţul Sălaj UM 2007
Suprafaţa fondului forestier mii ha 95,9
Suprafaţa pădurilor mii ha 95,0
Din care:

- răşinoase
- foioase

mii ha
6,7
88,2

Suprafaţa împăduririi ha 52
Volumul  de masă lemnoasă pusă 
în circuitul economic

mii m3

145,9

- răşinoase mii m3 2,2
- fag mii m3 51,2
- stejar mii m3 46,1
- diverse specii tari mii m3 40,3
- diverse specii moi mii m3 6,1
Volum de lemn exploatat mii m3 73767

          Situaţia pe ocoale silvice se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Denumirea 
ocolului silvic

Suprafaţa Răşinoase Foioase
Diametru 

mediu
Vârsta 
medie

1. Almaş 5965 290 6545 28 60
2. Cehu Silvaniei 3608 164 3683 24 50
3. Ileanda 6491 602 5980 28 60
4. Izvoarele 

Barcăului  Şimleu 
Silvaniei

9174 833 8516 28 60

5. Jibou 8028 460 7473 28 55
6. Zalău 6164 870 5190 26 55
7. Blidaru Bălan 7804 276 8611 22 55
8. Stejarul Zalău 7456 164 7413 28 65

d)creşterea animalelor

Situaţia   efectivelor de animale la 31.03.2011  în gospodăriile populaţiei (Conform: 
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SALAJ, 
Nr. 4793 din 12.05.2011)
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 1 Agrij 
156 2050 0 550 3455 3250 55 70 60 100 0 100 725

2
Almaş

380
1050

0 150 750 7788 7627 38 27 31 65 0 700 900

3
Băbeni

635 2464 195 962 6792 6400 192 100 100 79 0 63 821

4
Bălan 

475
1530

0 500 1980 11034 9799 300 197 626 400 0 875
140
0

5
Bănişor 540 980 20 600 9800 9300 100 200 200 60 0 200 600

6
Benesat 430 2100 0 700 7280 6510 295 175 270 300 0 250 800

7
Bobota 450 4000 100 1400 6830 6610 90 40 90 200 100 500 800

8
Bocşa 456 5200 61 885 8239 7800 182 141 116 171 0

100
0

120
0

9 Boghiş
561

1240
0 911 1560 7011 6663 348 195 451 36 0 450 740

10
Buciumi 120 2821 0 570 5242 5142 0 50 50 250 0 800 542

11
Camăr 67 3200 0 229 3600 3340 100 80 80 50 0 60 270

12
Carastelec 635 5500 10 800 9183 9088 20 25 50 567 0 800

160
0

13
Cehu 
Silvaniei 240 3500 390 530 6095 4748 42 90 215 230 0 630 850

14
Chieşd 489 2860 600 650 5800 5630 35 15 20 40 0 430 695

15
Cizer 230 2900 78 660 6495 4180 848 922 545 0 0 540 408

16
Coşeiu 730 3200 550 1000 12737

1261
2 45 40 40 150 0

200
0

135
0

17
Crasna 740 4500 20 850 9994 9724 100 85 85 350 0

100
0

184
9

18
Creaca 740 6000 300 1500 5900 5780 20 50 50 300 0 250 500

19
Cristolţ 169 4680 130 862 8156 7841 111 109 95 140 3 300 749

20
Crişeni 400

1100
0 300 1100 6100 6030 30 20 20 150 0 450 700

21
Cuzăplac 350 2200 70 510 8628 8472 68 55 33 310 0 505 570

22
Dobrin 158 2270 370 380 2980 2800 16 30 46 81 0 400 450

23
Dragu 280 7050 350 880 4900 3817 150 423 510 110 0 240 476

24
Fildu  de 
Jos 380 6000 100 1500 6870 6637 110 10 20 50 0 50 800

25
Gîlgău 720 9800 45 1100 9275 9245 20 0 10 170 0 710 680

26
Gîrbou 

103
5 1421 27 1061 5965 5423 350 106 86 75 0 346 524

27
Halmăjd 500 4000 0 900 7728 7387 0 148 193 250 0 618 900

28
Hereclean 620 8500 25 1800 11000

1083
4 46 0 120 150 0 350 800

29
Hida 444 7277 717 930 14504

1392
6 116 181 281 160 0 400

160
0

30
Horoatu 
Crasnei 520 5500 20 1100 9000 8800 130 20 50 100 0 800

100
0

31 Ileanda 413 3350 120 1220 14335 1394 70 160 165 65 0 450 858
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0

32
IP

487 2650 228 1270 14000
1380

0 99 51 50 860 0 590
260
0

33 Jibou 
670 1100 8 1000 7563 7503 40 10 10 140 0 250 600

34 Letca 
219 1814 440 618 6388 5903 282 101 102 514 0 131 717

35
Lozna 620 2030 160 980 7570 6475 365 600 130 310 0 420

106
7

36
Marca 472 6000 0 1400 13000

1116
0 522 174 162 100 0 800 896

37
Măierişte 286 6530 168 708 10006 9885 21 17 64 100 0 260 961

38
Meseşenii 
de Jos 234 724 35 330 5300 5100 110 58 25 150 280 260 565

39
Mirşid 

118
1 6151 143 2236 11130

1029
0 150 430 410 250 0 250 936

40
Năpradea 631 6856 121 1130 12902

1268
3 56 81 82 180 0

300
0

102
5

41
Nuşfalău 700 3500 0 1000 10000 9900 30 30 40 200 0 100

130
0

42
Pericei 

101
1 612 503 1431 5441 4898 371 122 50 224 0 128 762

43
Plopiş 383 6875 226 783 5561 5359 104 46 52 143 0 146 724

44
Poiana 
Blenchii 653

1050
0 100 2014 10516

1000
0 300 100 50 200 0 200

100
0

45
Românaşi 785 3700 90 1110 10111

1000
1 0 80 30 110 0 375 894

46
Rus 680 4230 250 1000 9500 8000 500 500 500 400 0 600 650

47
Sălăţig 360 3800 60 1100 17515

1665
5 30 160 30 300 0 380

120
0

48
Sărmăşag 

117
9 619 358 1916 8980 8850 39 54 37 120 0 700

100
3

49
Sîg 62 6150 0 330 5500 5400 80 0 20 0 0 450 400

50 Sînmihaiu 
Almaşului 641 5800 150 1450 9512 8635 320 268 289 350 0 450 814

51
Someş 

Odorhei 680 7000 150 1200 25000
2400

0 400 150 150 500 0 400
150
0

52 Surduc
200 6500 76 635 3278 3193 18 38 29 0 0

100
0 520

53 Şamşud 
266 7200 270 28 7204 7114 20 40 30 210 0 610

140
1

54 Şimişna 
165 2500 45 550 2910 2800 30 40 40 100 0 250 575

55
Şimleu 
Silvaniei

115
8 4231 176 1546 10081 9994 29 27 31 137 0 356

100
9

56 Treznea 
280 4200 32 1000 9649 8510 77 175 392 600 400 800 600

57
Valcău  de 
Jos 125 6500 90 250 2241 1823 11 18 7 140 70 900 800

58 Vîrşolţ 
254 2800 70 680 2950 2800 50 75 75 100 0 150 590

59 Zalău  I
648 5270 450 648 5002 4804 85 25 85 121 0 200 482

60 Zalău  II
87 3930 40 349 5530 4464 0 20 55 0 0 445 404

61 Zalha 156 2050 0 550 3455 3250 55 70 60 100 0 100 725

55 / 181



Nr. 
crt.

L
oc

al
it

at
ea

(c
om

un
a)

B
O

V
IN

E

O
V

IN
E

C
A

P
R

IN
E

P
O

R
C

IN
E

P
Ă

S
Ă

R
I

G
Ă

IN
I

C
U

R
C

I

G
Â

Ş
T

E

R
A

Ţ
E

IE
P

U
R

I

A
N

IM
A

L
E

 D
E

 
B

L
A

N
Ă A

L
B

IN
E

C
Â

IN
I

62 Zimbor 
380

1050
0 150 750 7788 7627 38 27 31 65 0 700 900

TOTAL
291
80

2922
95

105
98

5821
1

497056
4693
54

8166 7254 7735
1171
8

853
308
68

521
52

Situaţia   fermelor de bovine la data de 30.04.2011 din judeţul SĂLAJ 

Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

1. SC SERALEX BAR 
SRL LOMPIRT

49/23.09.2010

ILIŞUA nr. 155/A 
0260656183 ; GPS: 

47°10'50.29" N / 
22°30'9.29" E

75

2. SC.AGROLAURA 
SRL  BODIA

50/23.09.2010

BODIA, Nr. 41, Tel. 
0723370604; 

GPS:47°2'3,3" N / 
23°2'24,06" E

24

3. SC MOND INSTAL 
SRL

59/28.09.2010

Sălăjeni, Nr. 224, Tel. 
0762258008; GPS: 
47°11'24.85" N / 

22°32'3.35" E

0

4. SC BOVICARN SRL 
ZĂUAN

63/19.10.2010

ZĂUAN, Nr 277/A, Tel. 
0744612123 ; GPS: 

47°7'58.4" N / 
22°23'28.02" E

0

5. SC BADRALEXI 
SRL HIDA

74/02.11.2010

SĂNMIHAIU 
ALMAŞULUI, Nr. 106/A, 

Tel.  0744480615; GPS: 
47°1'17.06 N / 23°9'45.49" 

E

0

6.
SC 

FARMECOLACT 
SRL

80/10.12.2010

ZALAU, STR. LUNCII, 
NR. 15C ; Tel.0752126674; 

GPS:47°7'25.24" N / 
23°3'10.92" E

199

7. SC BODIA 
AGROLACT SRL

97/30.03.2011

BODIA, NR.108/A; 
TEL.0724037977; 

GPS:47°02'05.76"N / 
23°02'28.77"E

100

       Situaţia exploataţiilor de suine la data de 30.04.2011  din judeţul  S ă l a j

Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

1.
SC AGRO ANEL 

SRL CEHU 
SILVANIEI

43/24.08.2010

Cehu Silvaniei DJ 108, FN-
CF, Nr. 

117/Tel.07445577565; GPS: 
47˚14'7.53" N / 23˚5'28.89" 

E

1169

2.
SC COVA AGRO 
SRL CHENDREA

54/14.09.2010
Hida Extravilan - Podu 
Bătrân, Nr. Cadastral 

65,Tel. 0766315831; GPS: 
1950
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Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

47˚1'49.27" N / 
23˚10'48.26" E

3.
SC DANSUINCRIS 

SRL CEHU 
SILVANIEI

55/08.09.2010

Nadis, Cehu 
Silvaniei,dj108d, Nr. 21, 

Tel. O741102596 ; 
GPS:47˚14'0.58 N / 

23˚5'29.62"E

714

4.

SC AGRO ENY SRL 
CEHU SILVANIEI

58/03.09.2010

Cehu Silvaniei, DJ 108D, 
FN, CF.Nr. 50066, Tel. 

0749163080; GPS: 
47˚14'31.04" N / 

23˚5'32.25" E

1342

5.
SC ADEM PROD 

SRL CEHU 
SILVANIEI

73/26.10.2010

Cehu Silvaniei, Str. 
Hododului 2,Tel. 

0744479865; 
GPS:47˚14'31.61" N / 

23˚5'32.55" E

1000

6.
SC KNIT WEAR 
DISTRIBUTION 

SRL
84/16.12.2010

Salatig, Extravilan; 
Tel.0260651412; GPS: 

47˚12'52.07" N / 
23˚3'43.69" E

920

7.
SC PETRADOM 
SRL

104/06.05.2011

Salatig, Nr.75; 
Tel.0746310671; GPS: 

47˚21'44.27" N / 
23˚06'26.68" E

0

    
        Situaţia exploataţiilor de ovine la data de 30.04.2011  din judeţul  S ă l a j

Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

1. SC CONVENABIL 
COM SRL 

DABACENI
15/30.04.2010

Dabaceni, FN; GPS: 
47°17'44.77" N/ 
23°35'50.03"E

0

2. SC FERMA 
TOMMUR SRL 
Poiana Blenchii

51/08.09.2010

Poiana Blenchi, nr. 38, Tel. 
0753048185; GPS: 
47°10'53.36" N / 
23°26'37.92" E

80

3.

SC ANAMEL SRL 
TREZNEA

53/20.09.2010 

Treznea  – Extravilan , 
Dealul Curat” Nr. 

Cadastral 34; 
Tel.0740218681; 

GPS:47°4'16.62" N / 
23˚3'20.32"

 

0

4.
SC ANAMEL SRL 

TREZNEA
72/26.10.2010

Treznea, nr. 15, Tel. 
0740218681; 

GPS:47˚4'16.62' N / 
23˚13'50" E

900

5.
SC NICOBIA SRL 86/31.12.2010

Recea, Nr. 72; 
Tel.0740883137; GPS: 

47˚7'13.81 N / 22˚33'18.3"
700

      Situaţia  fermelor de păsări la data de 30.04.2011 din judeţul SĂLAJ
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Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

1. SC FLAVOIA SRL 
HERECLEAN GOC 

I

67/ 01.11.2001 
(program de 
modernizare)

HERECLEAN , Tel. 
0728966526; GPS: 

47˚8'9.55" N / 22˚33'35.19" 
E

program de 
modernizare

2. SC ONCOS PROD 
SRL, FLORESTI, 

STR. 
ABATORULUI, NR. 

2, PUI CARNE

77/06.12.2010

PANIC, FERMA 4, 
Tel.0260669859; GPS: 

47˚13'05.92" N / 
23˚00'05.05" E

210000

3. STRAVA 
DUMITRU 

INTREPRINDERE 
FAMILIALA 

 Moigrad Porolissum 
GOC

46/06.09.2010
Moigrad Porolissum, Nr. 

52, Tel. 0260659510; GPS: 
47˚0'0.04" N / 23˚0'0.03" E

2944

4.
SC FLAVOIA SRL 
Hereclean GOC II

48/ 21.09.2010

HERECLEAN, Tel. 
0728966526; GPS: 

47˚8'9.46" N / 22˚35'34.77" 
E 92131

5. SC TRANSCHIM 
SRL COSNICIU DE 

JOS  GOC
52/28.09.2010

COSNICIU DE JOS , 
Tel.0722231050; GPS: 

47˚7'33.33" N / 22˚21'44.99 
E

2852

6.
SC FLAVOIA 

TRANSCOM SRL 
81/10.12.2010

MAIERISTE, NR. 228/F , 
Tel. 0730909612; GPS: 

47˚11'29.18" N / 
22˚28'12.5"E

36000

7.
SC MMD IMPEX 

SRL
85/16.12.2010

Ileanda, Nr.121; 
Tel.0745859346; GPS: 

47˚11'39.57" N / 
23˚21'48.59" E

5000

8.

SC FLAVOIA SRL 92/23.12.2010

Fermele Avicola S.A. Zalau, 
Loc. Hereclean; 

Tel.0744513142; GPS: 
47˚8'9.55" N/ 22˚35'37.21" 

E

 

       Situaţia exploataţiilor autorizate de animale la data de 30.04.2011 din judeţul SĂLAJ

Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

1. Simleu-Silvaniei,Str. 
S.Barnutiu, Nr.11; 
Tel. 0260678350; 

GPS:47˚13'20.06" N / 
22˚49'56.44" E

44/30.08.2010

Simleu-Silvaniei,Str. 
S.Barnutiu, Nr.11; Tel. 

0260678350; 
GPS:47˚13'20.06" N / 

22˚49'56.44" E

107

2. JIBOU, STR. 
MORII, NR. FN, 

JUD. SALAJ ; TEL. 
0745641313; GPS:47 

˚8'35.86" N/ 
23˚9'21.59" E 

82/10.12.2010

JIBOU, STR. MORII, NR. 
FN, JUD. SALAJ ; TEL. 

0745641313; GPS:47 
˚8'35.86" N/ 23˚9'21.59" E 

 

3.
ZALAU,STR. 

FABRICII, NR. 28; 
TEL. 0260612837

18/14.12.2010 
(Inregistrare conf. 

Ord. 16/2010 
modif. cu Ord. 

112/2010)

ZALAU,STR. FABRICII, 
NR. 28; TEL. 0260612837

 

4. ZALAU, STR. 
CRISAN, NR.6, BL. 

N-11, PARTER; 

53/06.01.2011 
(Inregistrare conf. 

Ord. 16/2010 

ZALAU, STR. CRISAN, 
NR.6, BL. N-11, PARTER; 

TEL.0740569238
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Nr. 
crt.

Denumirea societăţii, 
p.f.

Autorizaţia 
sanitară 

veterinară
Adresa , telefon/fax Efectiv de animale

TEL.0740569238
modif. cu Ord. 

112/2010)

5. ZALAU, B-DUL M. 
VITEAZUL, NR.24, 
AP.2, JUD. SALAJ; 

TEL.0745093361

54/18.01.2011 
(Inregistrare conf. 

Ord. 16/2010 
modif. cu Ord. 

112/2010)

ZALAU, B-DUL M. 
VITEAZUL, NR.24, AP.2, 

JUD. SALAJ; 
TEL.0745093361

 

6. CRASNA, 
STR.TARGULUI,FN

, JUD. SALAJ; 
TEL.0260636066; 

GPS:47˚5'33.52'' N / 
22˚30'57.12''E

94/28.01.2011

CRASNA, 
STR.TARGULUI,FN, JUD. 
SALAJ; TEL.0260636066; 

GPS:47˚5'33.52'' N / 
22˚30'57.12''E

 

7. ZALAU, B-DUL M. 
VITEAZUL, NR. 107 
A,JUD. SALAJ, 
TEL. 0758678047; 
GPS:47˚7'29.99 N/ 
23˚1'23.44 E

95/16.02.2011

ZALAU, B-DUL M. 
VITEAZUL, NR. 107 
A,JUD. SALAJ, TEL. 
0758678047; 
GPS:47˚7'29.99 N/ 
23˚1'23.44 E

40

8. SANMIHAIU 
ALMASULUI, 
NR.401, JUD. 
SALAJ ; 
TEL.0260661631; 
GPS: 47°1'22.14" N / 
23°9'11.1" E

98/14.04.2011

SANMIHAIU 
ALMASULUI, NR.401, 
JUD. SALAJ ; 
TEL.0260661631;    GPS: 
47°1'22.14" N / 23°9'11.1" 
E

9. SANMIHAIU 
ALMASULUI, STR. 
PARAU, NR.201, JUD. 
SALAJ ; 
TEL.0260632146;    GPS: 
47°1'18" N / 23°9'21.41" 
E

99/14.04.2011

SANMIHAIU 
ALMASULUI, STR. 
PARAU, NR.201, JUD. 
SALAJ ; TEL.0260632146; 
GPS: 47°1'18" N / 
23°9'21.41" E

e) turism / capacităţi de primire turistică

Istoria judeţului Sălaj situat în nord-vestul României, începe în paleoliticul târziu, după cum 
arată vestigiile de la Buciumi, Perii Vadului şi în special desenele din Peştera de la Caciulat (lângă 
Jibou), colorate în roşu, unice în tot sud-estul Europei. Nenumaratele aşezări situate în depresiunea 
Silvania  sunt mărturii  ale existenţei  dacilor în aceasta zonă.  Ruinele  celui  mai  important  centru 
cultural,  economic  si  militar  situat  in  nord-vestul  Daciei  Romane,  Municipiul  Porolissum sunt 
incluse  în  circuitul  turistic.  Aceasta  este  o  dovada  a  continuităţii  dacilor-romani  pe  teritoriul 
României. Viaţa sprirituala a romanilor care au trait aici, a decurs în concordanţă cu caracteristicile 
esenţiale  din  Transilvania  din  Evul  Mediu,  pricipalul  punct  fiind biserica,  cu  cele  trei  aspecte: 
religios, cultural si national. Cele 77 de biserici de lemn (secolele XVI-XIX) situează judeţul printre 
primele locuri, cu judetul Maramures, din punct de vedere al monumentelor arhitectonice istorice. 
Municipiul Zalău, reşedinţa administrativă a judeţului, situat în partea nordica a munţilor Meseş, 
menţionat la Ziloc, în cronica lui Anonymous, este cea mai veche aşezare atestată documentar din 
Transilvania. Acum este un oras industrial cu o viata spirituala si culturala intensa. Aici se găsesc 
Muzeele de Arta si Istorie, cu peste 90000 de exponate: monezi, statuete daco-romane, documente 
din Evul Mediu, Epoca moderna si Contemporana, şi piese de arta populară românească, sculpturi si 
picturi. 

Alte oraşe sunt: Simleul Silvaniei situat pe Valea Crasnei la 30 km de Zalau, Cehu Silvaniei 
situat pe Valea Salajului, si Jibou. In localitatea Guruslau, se gaseste un monument ridicat în cinstea 
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victoriei lui Mihai Viteazul, care reprezinta o pagină imporatantă a istoriei Romanilor în lupta lor 
pentru independenţă. 

Pentru odihnă şi tratament în judeţul Sălaj, se găsesc două staţiuni Băile Boghiş, situate pe 
Valea  Barcaului  şi  recunoscute  pentru  apele  sale  termale,  sulfuroase,  folosite  în  tratarea 
deficienţelor  locomotorii,  a sistemului  nervos periferic,  artroze,  poliartroze  şi  boli  ginecologice, 
colite biliare si litiaze renale

Judeţul  dispune  de  numeroase  rezervaţii  şi  parcuri  naturale,  de  monumente  ale  naturii 
ocrotite de lege. 

Rezervaţii şi parcuri naturale

Denumirea
Localizarea Administrarea

Poiana cu narcise Racâş com Hida privată
Laleaua pestriţă Cehu Silvaniei privată
Balta Cehei Cehei, Şimleu S. Consiliul local Şimleu
Gresiile Grădina Zmeilor Gâlgău  Almaşului  comuna 

Bălan
Consiliul local Bălan

Staţiunea tinerilor naturalişti Jibou Consiliul local Jibou
Pădurea Lapiş Nuşfalău R.A.Romsilva
Zona de agrement Meseş Zalău R.A.Romsilva
Zona Tusa Tusa, comuna Sâg privată  şi 

R.A.Romsilva
Zona viticolă Măgura Şimleului Şimleu Silvaniei particular şi I.A S.
Zona Jebuc-Stana Jebuc-Stana, comuna Almaş privată R.A.Romsilva
Mlaştina de la Iaz Iaz, comuna Plopiş Privată  şi 

R.A.Romsilva

            Monumente ale naturii

Denumirea Localizarea Administrarea
Pietrele Moşul si Baba Someş  Guruslău,  comuna 

Năpradea
R.A.Romsilva

Stratele (calcarele) de Rakoczi Rona, oraş Jibou Consiliul  local 
Jibou

Stânca Dracului Hida Consiliul  local 
Hida

Parcul dendrologic Cehu Silvaniei Consiliul  local 
Cehu

Parcul dendrologic Dragu Consiliul  local 
Dragu

Parcul dendrologic Bizuşa R.A.Romsilva
Băile Bizuşa comuna Ileanda privată
Parcul dendrologic Zimbor Consiliul  local 

Zimbor
Parcul dendrologic Jebuc, com. Almaş privată
Pădurea "La castani" Rogna, comuna Ileanda R.A.Romsilva
Aliniamentul  de  alun  TURCES 
Corpus Colurna

Panic,
comuna Hereclean

R.A.Romsilva

Pâlc de stejar roşu Quercus borealis Panic,
comuna Hereclean

R.A.Romsilva

Pâlc  de  stejar  de  baltă  Quercus 
palustris

Panic,
comuna Hereclean

R.A.Romsilva

Stanu Cliţului Cliţ, com. Băbeni R.A.Romsilva
Stejar secular Gârcei, comuna Crişeni R.A.Romsilva
Stejar secular Românaşi privată
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Pentru odihnă şi tratament în judeţul Sălaj, se găsesc două staţiuni:Băile Boghiş, situată pe 
Valea Barcăului şi  Băile Bizuşa - recunoscute pentru apele sale  termale, sulfuroase, folosite în 
tratarea  deficienţelor  locomotorii,  a  sistemului  nervos  periferic,  artroze,  poliartroze  şi  boli 
ginecologice, colite biliare si litiaze renale.

Situaţia statistică referitoare la structurile de cazare (hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni 
urbane, pensiuni rurale, alte spaţii de cazare), capacităţile de cazare pe tipuri de structuri de cazare, 
existente la nivelul judeţului nostru, care pot fi folosite în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

      Spaţii de cazare din judeţ

Nr. crt
DENUMIRE S.C. / 
ADRESA SEDIU 

SOCIAL

TIPUL UNITĂŢII DE TURISM

OBS.PENSIUNE / HOTEL / 
MOTEL, ETC

NR.LOCURI
COORDONATE / 

ADRESA UNITATE 
DE TURISM

0 1 2 3 4 5

1

C.S.M. 
ARMĂTURA 
LOC. ZALĂU, 
STR.STADIONUL
UI NR.5

HOTEL „STADION” 48 
LOC. ZALĂU, 
STR.STADIONULUI 
NR.5

2 S.C. ARCO SRL
PENSIUNEA 
"DA MARIO "

30 
LOC. ZALĂU, STR. 
ROMANĂ NR.63

3
S.C. COMPLEX 
SERVICE SRL, 
LOC. ZALĂU

HOTEL "ELIZA" 32 
LOC. ZALĂU, GH. 
LAZĂR NR.12

4
S.C. SERAFIC 
IMPEX SRL, LOC. 
ZALĂU

PENSIUNEA 
"PREZIDENT"

 30
LOC. ZALĂU, STR. 
C. COPOSU NR.136

5
S.C. HOTEL 
MESEŞ S.A 
ZALĂU

HOTEL "MESEŞ" 180
LOC. ZALĂU, STR. 1 
DEC. 1918

6
S.C. SILVANIA 
COMTUR S.A.

HOTEL "TRIFOIAŞ" 30 LOC. BOGHIŞ

7
S.C. TBRCM S.A. 
BIZUŞA

HOTEL 
PENSIONARI

 120 LOC. BIZUŞA

8
S.C. CAR TRANS 
SRL ZALĂU, 

PENSIUNEA 
„SHALOM”

 28
ZALĂU, STR. C.D. 
GHEREA NR. 10

9

S.C. ALEX 
COMERT 
SERVICE SRL, 
LOC. JIBOU

HOTEL „ALEX”  90
LOC. JIBOU, STR. 1 
MAI NR. 17

10
S.C. INTOURIST 
JANA SRL , MUN. 
ZALĂU

PENSIUNE 18
COM. BUCIUMI, 
SAT HUTA

11
S.C. KERTIMAG 
ROMÂNIA SRL, 
MUN. CLUJ

PENSIUNE 15 
COM. ALMAŞU, 
SAT STANA NR.11

12
S.C. G & G IMPEX 
SRL ZALĂU

HOTEL „ROYAL” 25 
LOC. ZALĂU, STR. 
CETINEI NR.12

13
S.C. TEREC SRL 
LOC. CRIŞENI

PENSIUNEA 
„COLINA”

32 LOC. CRIŞENI 

14
S.C. VIDALIS 
IMPEX SRL. 
MUN. ZALĂU

COMPLEX 
HOTELIER 
„SEVERUS”

70 
LOC. ZALĂU B-DUL 
MIHAI VITEAZUL 
NR. 58

15
S.C. STAR 
SERVICE SRL, 
LOC. ZALĂU

PENSIUNEA 
„RAMONA”

 20
LOC. ZALĂU, B-
DUL MIHAI 
VITEAZUL NR. 84 / 
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Nr. crt
DENUMIRE S.C. / 
ADRESA SEDIU 

SOCIAL

TIPUL UNITĂŢII DE TURISM

OBS.PENSIUNE / HOTEL / 
MOTEL, ETC

NR.LOCURI
COORDONATE / 

ADRESA UNITATE 
DE TURISM

0 1 2 3 4 5

D

16
S.C. RESTLAND 
SRL, COM. 
AGHIREŞ 

PENSIUNEA 
„AGAPE”

50 AGHIREŞ NR.142 /A

17
S.C. TRIFAN 
PROD COM SRL 
MUN. ZALĂU

PENSIUNEA „LA 
BROSCĂRIE”

50 

LOC. ŞIMLEU 
SILVANIEI, 
STR.OLTULUI 
(BROSCĂRIE )

18
S.C. A.V  TURISM 
S.RL, ZALĂU

PENSIUNE 25
MUN. ZALĂU, STR. 
G. COŞBUC, NR. 1 / 
C

19
S.C COMFRIG 
S.R.L. MUN. 
ZALĂU

PENSIUNEA „COLŢ 
DE RAI”

 50

ZALĂU, ZONA 
BERINDEI, 
POPASUL 
ROMANILOR

20

S.C. CETATE 
TRANSCOM SRL, 
COM. VALCĂU 
DE SUS 

PENSIUNE 25 
COMUNA BOGHIŞ, 
SAT BOGHIS

21
S.C. AUTOTOTAL 
TRANS SRL 
ZALĂU

HOTEL 
„TRANSILVANIA”

 50
LOC. ZALĂU, B-
DUL M. VITEAZUL 
NR.100 / I

22
S.C. PANORAMA 
SRL CEHU 
SILVANIEI

PENSIUNEA 
„PANORAMA”

 26
LOC. CEHU 
SILVANIEI, STR.1 
MAI NR. 73

23

S.C. 
AGROEXODUS 
SRL ŞIMLEU 
SILVANIEI,

PENSIUNEa 
„RANDRA”

 45
LOC. ŞIMLEU 
SILVANIEI, ZONA 
CORLATE

24
S.C. CONSULT 
MATCON SRL 
ZALĂU

PENSIUNEA 
„PERLA 
MESEŞULUI”

 35
COM. ROMÂNAŞI, 
LOC. CIUMĂRNA, 
NR.256/A

25
S.C. PENSIUNEA 
ZAGOR, LOC. 
ZALĂU

PENSIUNEA 
„ZAGOR”

 60
LOC. ZALĂU, STR. 
C. COPOSU, NR.130

26
P.F MORAR 
VASILE ZALĂU

PENSIUNEA "LA 
VASILE"

36
LOC. ZALĂU, STR. 
CORNELIU 
COPOSU, NR.115

27
S.C. EXUS COMM 
MIXT SRL MUN. 
ZALĂU

PENSIUNEA 
"FLORE"

 25
ZALĂU, 
STR.SĂRMAŞ NR. 28

28
S.C. EBE ARAMIS 
SRL CEHU 
SILVANIEI 

PENSIUNE  32
LOC. CEHU 
SILVANIEI, STR, 
CIOCÂRLIEI NR. 6

29
S.C. OPER TOUR 
LEASING S.R.L, 
MUN. ZALĂU

HOTEL "GRIFF"  60
LOC. ZALĂU, 
STR.CRIŞAN, NR. 21

30
S.C. CABANA 
TREI BRAZI, 
LOC. CRIŞENI

PENSIUNEA "LA 
TREI BRAZI"

35 
COM.CRIŞENI, SAT 
GÂRCEI, Nr. 1/D
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Nr. crt
DENUMIRE S.C. / 
ADRESA SEDIU 

SOCIAL

TIPUL UNITĂŢII DE TURISM

OBS.PENSIUNE / HOTEL / 
MOTEL, ETC

NR.LOCURI
COORDONATE / 

ADRESA UNITATE 
DE TURISM

0 1 2 3 4 5

31
S.C. SUPER MAX 
SRL LOC. JIBOU

PENSIUNEA 
"EDEN"

 25
LOC. JIBOU, STR. 
BĂILOR NR. 32

32
S.C. COŢE IMPEX 
SRL, LOC. 
ZALĂU

HOTEL   "PATRYS"  70
LOC. ZALĂU, B-
DUL M.VITEAZUL 
NR.129

33
S.C RISZEG S.R.L, 
CLUJ NAPOCA

PENSIUNE 
TURISTICĂ 
RURALĂ

 16
LOC.STANA GARĂ, 
NR.134, 
COM.ALMAŞ

34
S.C TRANS 
BITUM S.R.L, IP

MOTEL 35 LOC.IP, NR.265/E

35
S.C VIDALIS 
IMPEX S.R.L, 
ZALĂU

HOTEL 
,,POROLISSUM,,

160 
LOC.ZALĂU, P-ŢA 
UNIRII, NR.1

36

S.C. OMEGA 
PROD COM SRL 
LOC. ŞIMLEU 
SILVANIEI

PENSIUNEA 
„CASTLE INN”

 55

LOC. ŞIMLEU 
SILVANIEI, STR. 
PARTIZANILOR, 
NR. 43

37
S.C. VIDALIS 
IMPEX S.R.L. 
ZALĂU

7 BUNGALOURI  14
COM. BOGHIŞ, LOC. 
BOGHIŞ, F.N.

38
S.C. MEZY COM 
S.R.L. ZALĂU 

VILA „VLAD” 10 
LOC. ZALĂU, STR. 
GH.DOJA NR.159

39
S.C GEORGIANI 
IMPEX S.R.L

HOTEL 
„GEORGIANI”

57
LOC. ZALĂU, STR. 
CORNELIU 
COPOSU, NR.116

f)resurse naturale

Studiile efectuate au evidenţiat existenţa unor resurse minerale cu un volum şi o varietate mai 
reduse decât în alte regiuni ale ţării. Repartiţia şi varietatea acestor rezerve este strâns legată de 
geneza regiunii. Resursele energetice sunt reprezentate prin cărbunele brun, exploatat la Cristolţel, 
lignitul şi petrolul în partea vestică a judeţului, la Şumal şi Leşmir. Alte bogăţii sunt: alabastrul, 
andezite (devrite), calcar (de vârstă terţiară), tuful dacitic şi nisipurile cuarţifere, argila obişnuită, 
nisip în carieră şi balast.

Resursele naturale de materii prime, localizate în următoarele zone:
• şist cărbunos – Zimbor
• ghips – Treznea
• alabastru – Gălăşeni şi Stana
• diorit – Moigrad
• micaşist – Marca
• calcar – Cuciulat, Glod, Prodăneşti şi Răstoci
• argilă – Crasna, Cuciulat, Nuşfalău şi Zalău
• nisip caolinos – Jac şi Var
• nisip silicios – Jac, Creaca, Surduc şi Var
• nisip cuarţos – Var
• caolină – Ruginoasa
•  tuf vulcanic – Mirşid
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• agregate de râu – Benesat,  Var, Rona, Almaşu, Băbeni, Cuciulat,  Glod, Gâlgău, Ileanda, 
Românaşi, Rus, Someş Odorhei, Surduc şi Tihău

 Apele  termominerale  utilizate  în  scopuri  terapeutice,  bicarbonatate,  cu  temperature 
cuprinse între 23 - 42 °C – Băile Boghiş şi ape minerale balneoterapeutice, sulfatate şi sulfuroase – 
Bizuşa Băi, precum şi în alte localităţi: Şimleu Silvaniei, Jibou, Bobota, Meseşenii de Sus şi Zalnoc.

2.7 Infrastructuri locale

a) instituţii publice(cultură, ocrotirea sănătăţii, etc.)
a1)învăţământ

La începutul anului şcolar 2010-2011, în judeţul Sălaj existau un număr de 118 unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică şi 340 structuri, din care 21 grădiniţe –unităţi cu personalitate 
juridică (independente)  şi 206 grădiniţe  - structuri,  90 gimnazii  din care 71 gimnazii  unităţi  cu 
personalitate juridică şi 19 gimnazii structuri, 115 şcoli cu clasele I-IV structuri,  23 licee, colegii, 
grupuri şcolare, o şcoală postliceală sanitară, două unităţi de învăţământ special (din care un liceu si 
o scoală gimnazială). Populaţia şcolară este de 41373 preşcolari şi elevi, cu 572 mai puţini faţă de 
anul şcolar 2009-2010.

a1.1)Învăţământul preşcolar, în anul şcolar 2010-2011 se desfăşoară în 21 grădiniţe  unităţi cu 
personalitate  juridică  şi  în  206 grădiniţe  structuri,  din  care:  20 grădinţe  unităţi  cu personalitate 
juridică se găsesc în mediul urban şi 1 grădiniţă unitate cu personalitate juridică în mediul rural. In 
plan teritorial grădiniţele structuri sunt repartizate astfel: 197 grădiniţe in mediul rural şi  9 grădiniţe 
structuri  în  mediul  urban.  În  ceea  ce  priveşte  forma   de  proprietate,  unităţile  de  învăţământ 
preuniversitar de stat sunt proprietate publică. In judeţul Sălaj funcţionează 2 grădiniţe private (in 
municipiul Zalău). Numărul copiilor înscrişi în grădiniţe la începutul anului şcolar  2010-2011 este 
de 9145 copii, cu  17 copii mai puţini decât în anul şcolar 2009/2010.Din numărul total de copii: 
6278 sunt la grupe cu program normal şi 2867 la grupe cu program prelungit. (Total judeţ: 454 
grupe)

a1.2)  Învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) în anul şcolar 2010-
2011  

Nivel de 
învăţământ

Total Unităţi  cu personalitate juridică Structuri
Urban Rural Urban Rural 

Scoli cu clasele I-IV 115 0 0 3 112
Scoli gimnaziale 90 13 58 1 18
Unităţi  inv.  special 
gimnazial 

1 1 0 0 0

In judeţul Sălaj, funcţionează clase de învăţământ primar şi gimnazial într-un număr de 11 
licee si grupuri şcolare.

La  începutul  anului  şcolar    2010-2011  erau  înscrişi  20744  elevi,  din  care   20525  la 
învăţământ de masă, 158 elevi la Programul ”A doua şansă” si 61 la învăţământ special.

a1.3) Învăţământul liceal, în anul şcolar 2010-2011 
Se desfăşoară în 24 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, din care:  4 colegii, 7 

licee, 12 grupuri şcolare, si o unitate de învăţământ special: dintre acestea 16 unităţi funcţionează în 
mediul urban, 8 unităţi în mediul rural. 
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Numărul total de elevi înscrişi in anul şcolar 2010-2011 este de 10608  elevi, din care 10573 
in învăţământul liceal (zi, seral si frecventa redusa)  si 35 de elevi in învăţământul liceal special.

a1.4) Învăţământul de arte şi meserii, postliceal şi tehnic de maiştrii, 
La nivelul judeţului Sălaj funcţionează o scoală postliceal sanitară de stat, Şcoala Postliceală 

Zalău, la care sunt înscrişi un număr de 175 elevi.
Anul de completare (Scoala de arte si meserii) se desfăşoară în 14 unităţi de invăţământ, 

unde sunt înscrişi 700 de elevi (din care  585 la învăţământ de zi si 115 la învăţământ seral).
Nu funcţionează clase de învăţământ de maiştri.

126 UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA _ TOTAL JUDET

118 unitati de invatamant 
340 structuri - unitati 
arondate

21 gradinite  ( unitati cu personalitate juridica) 206 gradinite (structuri)
71 scoli gimnaziala (unitati cu personalitate juridica) 115 scoli cu clasele I-IV
23 licee, colegii, grupuri scolare (unitati cu personalitate 
juridica) 19 scoli gimnaziala
1 scoala postliceala (unitate cu personalitate juridica)
2 unitati de invatamant special (unitati cu personalitate juridica)
ISJ si unitati conexe - 8 unitati 1 unitate conexa ( structura)

1. Inspectoratul Scolar Judetean Salja
1. Centrul Judetean de Asistenta 
Psihopedagogica 

2. Casa Corpului Didactic Salaj
3. Clubul Sportiv Scolar Zalau
4. Palatul Copiilor Zalau
5.  Clubul Copiilor Simleu Silvaniei 
6. Clubul Copiilor Jibou
7. Clubul Copiilor Cehu Silvaniei
8. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 

TOTAL UNITATI IN JUDETUL SALAJ, AN SCOLAR 2010-2011    467 UNITATI

a2) ocrotirea sănătăţii

        Unităţi sanitare la data de 31.12.2010

Proprietate
majoritară

de stat

Proprietate
majoritară

privată

Total

Total 44 440 484
Spitale 4 2 6
Unităţi medico- sociale 1 - 1
Dispensare medicale-total 3 - 3
Centre de sănătate - - -
Creşe 1 - 1
Farmacii 4 57 61
Puncte farmaceutice - 40 40
Cabinete medicale individuale de familie 6 110 116
Cabinete stomatologice individuale 0 101 101
Ambulatorii de spital 4 1 5
Cabinete medicale de med. gen - 3 3
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Proprietate
majoritară

de stat

Proprietate
majoritară

privată

Total

Cabinete medicale de specialitate - 85 85
Cabinete medicale şcolare 6 - 6
Laboratoare medicale 15 6 21
Laboratoare de tehnică dentară 0 35 35

Personalul medico-sanitar la data de 31.12.2010

Unităţi proprietate
majoritar de stat

Medici- total 348

Din care
Femei 221
Medici de familie-total 116
Din care femei 87

Stomatologi -total 90
Din care femei 50
Farmacişti- total 95
Din care femei 88
Personal sanitar mediu 1178
Din care femei 1050
Personal medical auxiliar 479

 

b)reţele de utilităţi 

b1)Alimentarea cu apă

Pe raza judeţului Sălaj, ca surse de alimentare cu apă în caz de incendiu,  sursele naturale de 
apă care pot fi folosite pe tot parcursul anului  sunt: râurile Someş, Barcău, Valea Almaşului, Valea 
Agrijului, Valea Crasnei, barajele de acumulare de la Vârşolţ, Sălăţig, Bodia, barajul de apărare de 
la Cuceu, Ferma Piscicolă Cehu Silvaniei,  Valea Zalăului, lacurile de agrement pentru pescuit de la 
Benesat, Someş Odorhei, Carastelec, Chieşd, Sărmăşag zona Mină, Şimleu Silvaniei zona Bic,  şi 
surse artificiale constând în hidranţi stradali, rezerve intangibile de apă  pentru incendiu şi hidranţi 
de incintă de la diferite societăţi sau platforme industriale. Totodată în judeţul nostru există şi un 
număr aproximativ de 70 de cisterne de tip  vidanjeră, care se pot folosi pentru transportul apei în 
caz de incendiu. 

Odată  cu  intrarea  ţării  noastre  în  uniunea  europeană  s-a  reuşit  atragerea  de  fonduri  şi 
canalizarea acestora către lucrările de extindere şi dezvoltare a reţelelor de alimentare  cu apă a 
localităţilor din judeţul nostru reuşindu-se astfel, ca 50 de comune  cu  146 de  sate aparţinătoare 
să  cuprindă  în  planurile  de  dezvoltare  rurală  asigurarea  cu  rezerve  intangibile  de  apă  pentru 
incendiu şi hidranţi exteriori, pentru fiecare localitate, iar la cele 4 oraşe cu satele aparţinătoare, din 
judeţul  nostru lucrările pentru extinderea si modernizarea reţelelelor de alimentare cu apă sunt în 
curs de desfăşurare, fiind cuprinse în acestea şi reţele de  hidranţi exteriori şi rezerve intangibile de 
apă pentru incendiu, aceste reţele aflându-se în diferite stadii de proiectare ori de execuţie, iar la 
multe comune investiţiile fiind finalizate. 

       Reţeaua de distribuţie a apei potabile, existentă în judeţul Sălaj, în anul 2010

Localitatea

Lungimea simplă 
a  reţelei de 

distribuţie a apei 
potabile

Lungimea 
străzilor care au 

reţele de 
distribuţie a apei

Apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor

Nr. 
hidranti 
stradali

Rezervă 
intangibilă 
apă pentru 
incendiu m3

Km km mii mc buc mc
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Localitatea

Lungimea simplă 
a  reţelei de 

distribuţie a apei 
potabile

Lungimea 
străzilor care au 

reţele de 
distribuţie a apei

Apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor

Nr. 
hidranti 
stradali

Rezervă 
intangibilă 
apă pentru 
incendiu m3

Total judeţ 922,9 725,6 8012 905 9240,7
Mun. Zalău 117.4 116 3902.8 306 2625
Cehu Silvaniei 21 18 131.7 79 3000
Jibou 32.8 27 328.9 55 1633
Şimleu Silv. 37.9 31 389.1 114 50
Agrij 10,7 8,1 43,2 7 -
Almaşu 19,510 13,185 300 14 400
Băbeni 14,1 8,6 83 - -
Bălan 26,8 16,9 62 12 136,7
Benesat 18,939 4,5 87 32 54 
Bocşa 19.8 18.9 17.7 3 -
Boghiş 9.9 9.3 15.2 1 -
Buciumi 12,0 10,0 23 - -
Camăr 14,2 14,2 15 2 -
Carastelec 10,0 10,0 4 2 -
Cizer 24,0 24,0 83 3 100
Chieşd 19,467 20 55 19 54
Coşeiu 17,3 17,3 44,9 30 -
Crasna 12.35 12 47 60
Creaca 4,9 4,9 16 44 50
Crişeni 7.2 6.8 12.9 8 -
Cuzăplac 15,3 7,5 34,7 5 100
Fildu de Jos 6,5 6,5 34 - -
Gâlgău 9,7 9,7 28 - -
Halmăşd 11,8 11,8 174 - -
Hereclean 15.9 15 6.6 6 10
Hida 1,0 1,0 9 4 40
Ileanda 11.4 10.7 30.8 9 70

Ip 10.6 10.1 2.2 2 60
Letca 5.7 5.3 8.6 5 60
Lozna 7 6.7 7 3 50
Marca - - - 6 136,7
Măierişte 7,8 5,0 76 - -
Meseşenii  de 
Jos

15,0 7,5 35
8 54

Mirşid 4,7 3,5 25 5 220
Năpradea

13,836 7,53 64 12 54 

Nuşfalău 15.6 14.8 22.8 6 -
Plopiş 23,1 20,7 46 1 10
Poiana Blenchii 9,5 7,5 51 3 40
Pericei - - - 40 -
Românaşi 13.9 13.2 22.1 5 -
Rus 37,0 20,0 66 -              -
Sălăţig * 11,6 4,8 50 - 177 
Sâg 71,0 71,0 225 - -
Sânmihaiu 
Almaşului

3,7 1,9 26
- -

Someş Odorhei 9.8 9.3 12.5 2 112
Surduc 32,0 22,8 85 - -
Şamşud 7,0 2,6 25 - -
Sărmăşag 16,4 16,4 120,7 5 350
Şimişna 41,0 17,0 95 - -
Treznea 0,7 0,7 10 - -
Valcău de Jos 12.2 11.3 11.8 6 100
Vîrşolţ 16,430 71 136,7
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Localitatea

Lungimea simplă 
a  reţelei de 

distribuţie a apei 
potabile

Lungimea 
străzilor care au 

reţele de 
distribuţie a apei

Apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor

Nr. 
hidranti 
stradali

Rezervă 
intangibilă 
apă pentru 
incendiu m3

Zalha 13,0 13,0 20 - -
Zimbor 9,7 9,7 57 - -

b2) Reţeaua de canalizare

        Reţeaua de canalizare existentă în judeţul Sălaj, în anul 2010

Localitatea
Lungimea  simplă  a conductelor  de 
canalizare

Lungimea  străzilor  care  au 
conducte de canalizare

km km
Total judeţ 151,6 112,3
Mun. Zalău 11.4 78.7
Cehu Silvaniei 8.6 8.6
Jibou 14.5 11.6
Şimleu Silv. 13.06 13.06
Sărmăşag 8,8 6,7
Boghiş 6,6 6,5
Bocşa 12,457 12,32
Chieşd 13,926 13,595

Notă :   Comunele care nu apar în tabel nu au reţele de canalizare sau acestea sunt doar în etapa de 
             studiu de fezabilitate, sau în fază de proiect.
 

b3) alimentarea cu energie electrică

S.C.  "Electrica"-S.A.  este  societatea  comerciala  de  distributie  si  furnizare  a  energiei 
electrice, are o arie de cuprindere nationala – cu organizare zonală in 4 zone, pentru distributia si 
furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca), Transilvania Sud (cu 
sediul la Brasov), Muntenia Nord (cu sediul la Ploiesti), Muntenia Sud (cu sediul in Bucuresti) si pe 
cuprinsul intregii tari, in 8 zone, pentru intretinere si servicii energetice Filiala Electrica Serv.

Judeţul nostru este deservit de Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca- Punct de lucru 
Zalău.
           Ca  urmare  a  intrarii  tarii  noastre  in  Uniunea  Europeana,  Romania  se  aliniaza  la 
reglementarile  si  directivele  Uniunii  Europene precum si  a  pietei  interne de energie  europeana. 
Conform  Directivei  2003/54/EC  -  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  privind  regulile 
comune aplicabile pietei interne de energie, termenul de 1 iulie 2007, a fost termenul final pentru 
reorganizarea societatilor  comerciale  de distributie  si furnizare a energiei  electrice  prin divizare 
partiala, in scopul separarii activitatii de distributie de cea de furnizare de energie. In tara noastra, a 
fost  emisa  HG  nr.  675/28.06.2007  privind  reorganizarea  prin  divizare  partiala  a  societatilor 
comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale S.C. "Electrica" - S.A. 

Prin adoptarea Hotararii nr. 675/2007, s-au fost infiintat trei noi societatii avand ca obiect 
principal de activitate  furnizarea energiei electrice:

Societatea  comerciala  Filiala  de  Furnizare  a  energiei  electrice  “Electrica  Furnizare 
Transilivania Nord”, filiala a Societatii comerciale “Electrica” - S.A. avand in componenta sa 6 
Agentii de furnizare; 

Societatea  comerciala  Filiala  de  Furnizare  a  energiei  electrice  “Electrica  Furnizare 
Transilivania Sud”, filiala a Societatii comerciale “Electrica” - S.A. avand in componenta sa 6 
Agentii de furnizare. 

Filialele de furnizare mai desfasoara si urmatoarele activitati: realizarea de investitii pentru 
dezvoltari si retehnologizari; masurarea energiei electrice; montarea echipamentelor de masurare a 
energiei electrice; colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul telecomunicatiilor 
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sau  emisiilor  radio-tv;  prestari  de  servicii  in  domeniul  telecomunicatiilor  sau emisiilor  radio-tv 
pentru cerintele interne si internationale; cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; audit, 
inspectii,  expertize,  receptii  in  domeniul  calitatii  agentiilor  de  comercilizarae  si  al  instalatiilor; 
intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea impactului instalatiilor energetice 
asupra  mediului,  rapoarte  de  expertiza,  memorii  tehnice,  in  vederea  obtinerii  de  autorizatii  in 
domeniul  de  activitate  al  societatii;  masurarea,  aplicarea  de  tehnologii  informatice  si  de 
telecomunicatii in unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi.

Filialele  de distributie  a  energiei  electrice  au ca obiect  principal  de activitate  distributia 
energiei electrice, tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice 
prin  operator  de  distributie,  modernizarea  si  retehnologizarea  instalatiilor  enrgetice  existente, 
extinderea automatizarii, precum si cercetare-proiectare in domeniile lor de activitate

Electrica  Distributie  Transilvania  Nord  are  ca  obiect  principal  de  activitate  distributia 
energiei  electrice  precum  si  exploatarea,  dezvoltarea  sistemelor  de  distributie,  PRAM, 
telecomunicatii si tehnologia informatiei.

instalatii electrice U.M.  
Aria geografică deservită  km2 34160
Lungimea reţelelor electrice de distribuţie aeriene, din care:   
   - la tensiunea de    110 kV                     km 2180.90
   - la tensiunea de    MT                               km 12060.20
   - la tensiunea de     JT                              km 23351.80
Lungimea reţelelor electrice de distribuţie subterane, din care:   
   - la tensiunea de    110 kV                     km 11.42
   - la tensiunea de    MT                               km 2769.06
   - la tensiunea de     JT                              km 5176.10
Numarul statiilor electrice buc 120
Numarul PT/PA buc 8008

Deţine instalatii electrice de distributie în zona de N-V a României, pe raza judetelor Bihor, 
Bistrita-Nãsãud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, si Sãlaj.

         Instalatii electrice de distributie în Sãlaj

Sucursala

lungime linii  
110 kV

lungime  linii 
m.t.

lungime  linii  
j.t.

STATII posturi trafo

LEA LES LEA LES LEA LES
statii 
110kV

statii 
m.t.

km km km km km km nr nr. nr
ZALAU 149 0 1.524 155 2.945 312 6 0 246
TRANS. NORD 2.181 11,42 12060 3.167 23.351 5.176 93 28 8.008

      Reţele  
electrice

Nr.
crt.

Localitatea de intrare Localitatea de ieşire
Tensiunea 
funcţională

Lungime
reţea

1. Calacea Biusa 400 41
2. Ugrutiu Lemniu 220 59
3. ST.Tihau - loc.Tihau ST.Salaj - loc.Zalau 220 27
4. In raion loc. Hasmas In raion loc.Perii Vadulu 110 20
5. ST.Tihau - loc.Tihau ST.Jibou - loc.Jibou 110 6
6. ST.Jibou - loc.Jibou ST.Cehu - loc.Cehu S. 110 29
7. ST.Jibou - loc.Jibou ST.Salaj - loc.Zalau 110 26
8. ST.Salaj - loc.Zalau ST.Zalau - loc.Zalau 110 2
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Nr.
crt.

Localitatea de intrare Localitatea de ieşire
Tensiunea 
funcţională

Lungime
reţea

9. ST.Salaj - ST.Zalau Racord ST.Armatura 110 2
10. ST.Salaj - loc.Zalau ST.Tevi - Anvelope 110 2
11. ST.Zalau - loc.Zalau ST.Porolissum-loc.Zalau 110 3
12. ST.Porolissum 

-loc.Zalau ST.Simleu - loc.Simleu
110 28

13. ST.Simleu - 
loc.Simleu  loc.Sumal

110 19

14. ST.Sarmasag-
loc.Sarm. loc.Bobota

110 24

15. ST.Sarmasag-
loc.Sarm.  loc.Camar

110 29

16. ST. Salaj - loc. Zalau ST. Michelin - loc. Zalau 110 1
17. PTZ Releu Tv.- 

loc.Zalau La Releu Tv.pe Meses
6 3

18. ST.Salaj - loc.Zalau ST.Conexiuni - loc.Panic 20 6
19. ST.Salaj - loc. Zalau PTZ F-ca case-Criseni 20 2
20. ST.Salaj - loc.Zalau ST.Cehu - loc.Cehu Silv. 20 52
21. ST.Porolissum-

loc.Zalau PTZ Boiangerie - Zalau
20 8

22. ST.Zalau - loc.Zalau ST.Conexiuni - loc.Panic 20 2
23. ST.Conexiuni - 

loc.Panic Fermele din zona Panic
20 8

24. ST.Zalau - loc.Zalau PTZ Baraj Varsolt-Varsolt 20 20
25. ST.Conexiuni - Panic In zona loc.Hereclean 20 5
26. ST.Conexiuni - 

loc.Panic ST.Sarmasag - loc.Sarm.
20 58

27. S-axa Coseiu - 
loc.Bocsa Loc.Coseiu - Samsud

20 22

28. ST.Sarmasag - 
loc.Sarm. Loc.Chiesd

20 19

29. ST.Sarmasag - 
loc.Sarm. Loc.Dersida - Bobota

20 9

30. ST.Sarmasag - 
loc.Sarm. ST.Simleu - loc.Simleu

20 56

31. S-axa Zalnoc-
loc.Maladia Loc.Carastelec - Zalnoc

20 15

32. S-axa Giurtelec-
Sarmasag Loc.Maieriste - Giurtelec

20 12

33. ST.Simleu - 
loc.Simleu cel.Suplac loc.Sumal

20 58

34. ST.Simleu - 
loc.Simleu LEA Abator - loc.Bilghezd

20 4

35. ST.Simleu - 
loc.Simleu PTZ Abator - loc. Simleu

20 5

36. ST.Simleu - 
loc.Simleu ST.Conexiuni - loc.Simleu

20 22

37. S-axa Cerisa-
loc.Nusfalau Marca-Huta

20 24

38. S-axa Tusa-
loc.Nusfalau

Loc.Tusa 20 53
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Nr.
crt.

Localitatea de intrare Localitatea de ieşire
Tensiunea 
funcţională

Lungime
reţea

39. S-axa Faget - 
loc.Boghis  loc.Faget

20 48

40. ST.Porolissum - 
loc.Zalau ST.Simleu - loc.Simleu

20 62

41. S-axa Cizer - 
loc.Crasna Loc Cizer

20 75

42. ST.Salaj - loc.Zalau ST.Jibou - loc.Jibou 20 34
43. ST.Jibou - loc.Jibou ST.Cehu - loc.Cehu Silv. 20 61
44. ST.Jibou - loc.Jibou In  loc.Ruginoasa 20 152
45. S-axa Dragu - loc.Hida Loc.Adalin 20 24
46. ST.Jibou - loc.Jibou In  loc.Tetisu 20 141
47. ST.Jibou - loc.Jibou Loc.Miluani 20 38
48. S-axa Gostila-

loc.Galgau Loc.Gostila
20 20

49. ST.Jibou - loc.Jibou In  loc.Gura Vladesei 20 162
50. S-axa Simisna-

loc.Buzas Loc.Rus - Simisna
20 15

51. ST.Jibou - loc.Jibou In  loc. Bezded 20 88
52. Celula Bezded-

loc.Bezded S-axa Zalha-V.Hranei
20 18

53. ST.Jibou - loc.Jibou LEA Cristoltel-loc.Lemniu 20 17
54. ST.Jibou - loc.Jibou ST.Tihau - loc.Tihau 20 6
55. ST.Jibou - loc.Jibou PTZ Captare-Tratare-Jibou 20 5
56. LES 20 Kv oras Zalau oras Zalau 20 101
57. LES 20 Kv oras Jibou oras Jibou 20 13
58. LES 20 Kv oras 

Simleu S. oras Simleu S.
20 17

59. LES 20 Kv oras Cehu 
S. oras Cehu S.

20 7

60. LES 20 Kv 
com.Sarmasag com.Sarmasag

20 3

61. LES 0,4 Kv - oras 
Zalau oras Zalau

0.4 229

62. LES o,4 Kv - 
Sarmasag com.Sarmasag

0.4 4

63. LES 0,4 Kv - Cehu oras Cehu S. 0.4 10
64. LES 0,4 Kv - Crasna Crasna 0.4 1
65. LES 0,4 Kv - Jibou oras Jibou 0.4 28
66. LES 0,4 Kv - Ileanda Ileanda 0.4 2
67. LES 0,4 Kv - Simleu oras Simleu S. 0.4 82
68. LEA 0,4 Kv - rural în toate loc. rurale 0.4 2084
69. LEA 0,4 Kv - urban în toate loc. urbane 0.4 190
70. LEA 0,4 Kv - 

bransamente in toate loc. din judet
0.4 2172

  
    Staţii electrice

Nr.
crt.

Localitatea
Tensiunea 
funcţională

Nr. staţii 
transformare

Posturi staţie 
transformare

1. ST.Tihau - loc.Tihau 220/110 1 100
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2. ST.Salaj - loc.Zalau 220/110/20 2 225
3. ST.Jibou - loc Jibou 110/20 2 50
4. ST.Zalau - loc.Zalau 110/20 3 90
5. ST.Porolissum-loc.Zalau 110/20 2 32
6. ST.Simleu - loc.Simleu 110/20 2 32
7. ST.Sarmasag- loc.Sarm. 110/20 2 32
8. ST. Michelin - loc. Zalau 110/20 1 25
9. ST.Cehu - loc.Cehu S. 110/20 2 32
10. ST.Armatura - loc.Zalau 110/6 2 41
11. ST.Tevi - loc. Zalau 110/6 3 75
12. ST.Anvelope - loc.Zalau 110/6 2 50

Posturi de transformare

Nr.
crt.

Localitatea
Tensiunea 
funcţională

Nr. post tr. P. post. Tr.

1.
Loc.Jibou; Zalău; Vârşolţ

20/6 2 9

2.
In toate loc.din judet

20/0.4 778 173

3. Loc.Zalau;Releu 
Tv.Meses

6/0.4 3 1

b3)alimentarea cu gaze

Alimentarea cu gaze, la nivelul judeţului, conform informaţiilor furnizate de către Compania 
E-ON Gaz Distribuţie S.A. se prezintă astfel:
Standardele europene impun o serie de criterii care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii în aşezările 
rurale şi atenuarea discrepanţei dintre mediul urban şi cel rural. De aceea, dezvoltarea sistemului de 
distribuţie al gazelor naturale pentru facilitarea alimentării localităţilor judeţului Sălaj trebuie să se 
constituie într-unul din obiectivele strategice, cu următoarele priorităţi:

• continuarea şi finalizarea lucrărilor aflate în execuţie;
• stimularea (prin sprijin pentru întocmirea documentaţiilor tehnice şi identificarea surselor de 

finanţare)  consiliilor  locale,  situate  în  proximitatea  reţelelor  existente,  pentru  demararea 
demersurilor în vederea racordării la alimentarea cu gaze naturale;

• iniţierea de noi programe pentru extinderea reţelelor de distribuţie ale gazelor naturale în 
cadrul zonelor deficitare din acest punct de vedere.

Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale a fost la sfârşitul anului 2005 de 18, în 
creştere faţă de anii anteriori. Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era la 
finele anului 2005 de 262,131 km, în creştere faţă de anul 2000 cu 31,942 km (12,19%). Analiza 
fizică şi calitativă arată o situaţie relativ bună a reţelei de distribuţie a gazelor naturale din judeţ, cu 
amendamentul că apariţia în acest sector în ultimii ani a operatorilor privaţi a dus la dezvoltarea 
reţelei de distribuţie. Reţeaua de alimentare cu gaze naturale s-a dezvoltat în zonele unde există 
operatori economici care justifică o fezabilitate mai mare a proiectelor de investiţii şi mai puţin în
zonele în care activitatea economică nu este suficient de intensă pentru a justifica astfel de investiţii. 
Conducta de transport gaze naturale, Dn 400x40 bar Zalău - Şimleu Silvaniei a fost dimensionată 
astfel  încât  să  deservească  întreaga  zonă  de  vest  a  judeţului  nostru,  respectiv  40% din  totalul 
populaţiei.  Comunele aflate  în această  parte  a judeţului  s-au constituit  în “Asociaţia  PRO GAZ 
NORDVEST Sălaj”, care are ca scop angajarea, organizarea, supravegherea coordonarea şi recepţia 
lucrărilor  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  realizate  în  oraşul  Şimleu-Silvaniei  şi  în  celelalte 
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localităţi rurale fondatoare ale asociaţiei. Din această asociaţie fac parte oraşul Şimleu-Silvaniei şi 
un  număr  de  25  comune  (Bănişor,  Bobota,  Bocşa,  Camăr,  Carastelec,  Chieşd,  Cizer,  Coşeiu, 
Crasna,  Dobrin,  Halmăşd,  Hereclean,  Horoatu  Crasnei,  Ip,  Măerişte,  Meseşenii  de  Jos,  Mirşid, 
Nuşfalău, Pericei, Plopiş, Sărmăşag, Sâg, Şamşud, Valcău de Jos, Vîrşolţ). Din anul 2005, în oraşul 
Şimleu  Silvaniei  funcţionează  reţeaua  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  având  ca  operator  SC 
AMARAD SA Arad.  Pentru  îmbunătăţirea  sistemului  de  aprovizionare  şi  distribuţie  al  gazelor 
naturale în partea de nord a judeţului, în oraşul Cehu Silvaniei şi comuna Mirşid sunt în execuţie 
lucrări pentru alimentarea cu gaze naturale, executate de către operatori privaţi, firme licenţiate în 
distribuţia gazelor naturale. Desigur, dimensionarea conductelor de medie presiune s-a făcut astfel 
încât  comunele  aflate  pe traseul acestora să poată  fi  racordate,  asigurând necesarul  pentru  toţi 
potenţialii consumatori.

În judeţul Sălaj numărul total de branşamente, la finele anului 2005, era de 5.872, din care în
mediul urban 4.049 (68,95%), incluzând atât consumatori casnici (blocuri şi locuinţe individuale), 
operatori economici cât şi consumatori industriali. Numărul de abonaţi a fost de 27.481, din care în 
sectorul  economic  876  (3,15%).  Cei  26.605  abonaţi  casnici  reprezintă  27,3%  din  totalul 
gospodăriilor din judeţ. Există o serie de localităţi care deşi sunt situate în imediata apropiere a 
reţelelor  de  distribuţie  ale  gazelor  naturale,  deja  existente,  nu  sunt  racordate  la  sistemul  de 
alimentare. Ba mai mult, la unele dintre aceste localităţi, deşi era legitimă racordarea lor la sistemul 
de distribuţie şi alimentare cu gaze naturale, din motive financiare, nu s-a realizat acest deziderat. În 
legătură cu aşezările rurale din spaţiul montan (cu trimitere directă la programul de asigurare al 
surselor de energie), considerăm că racordarea satelor din zona respectivă, la reţeaua de distribuţie a 
gazelor naturale, ar constitui un demers foarte costisitor, greu suportabil de populaţia în descreştere 
din aceste localităţi. De aceea, pentru localităţile din respectivul spaţiu montan propunem utilizarea 
–  în  continuare  -  a  resurselor  lemnoase  pentru  încălzirea  locuinţelor,  iar  pentru  completarea 
acestora,  mai  ales  pentru necesităţile  de preparare  a hranei,  considerăm drept  cea mai  potrivită 
soluţie înfiinţarea sau, după caz, dezvoltarea unor centre de distribuţie a gazului petrolier lichefiat 
(GPL).

La  nivelul  judeţului  Sălaj,  pentru  aprovizionarea  localităţilor  din  bazinul  superior  al 
Almaşului,  se  are  în  vedere  prelungirea,  până  la  Huedin,  a  conductei  Jibou  -  Zimbor  şi 
interconectarea sa cu sistemul Cluj-Napoca – Ciucea.

      Reţele de conducte magistrale-gaze

Nr.
crt.

District Localitatea
Lungime 

conducte (km)
Nr. branşamente

1. District 1 Zalău
Zalău 117,87 3308
Crişeni 15,99 297

2. District 3 Jibou

Jibou 37,14 937
Bârsău Mare 4,19 65
Bizuşa 1,38 28
Căpâlna 5,9 141
Cuciulat 5,01 73
Dăbâceni 3,21 53
Gâlgău 8,61 216
Glod 7,93 106
Ileanda 11,4 302
Lemniu 7,85 104
Letca 7,02 128
Luminiş 3,87 12
Surduc 8,2 121
Tihău 8,64 182
Var 7,95 66

Total 262,16 6139 26657
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Nr.
crt.

District Localitatea
Lungime 

conducte (km)
Nr. branşamente

Urban 155,01 4215 24516
Rural 107,15 1924 2096

Cap. III  ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE 
DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

3.1 Tipuri de risc ce se pot manifesta în zona de competenţă

3.1.1 Riscuri naturale

a) inundaţii
Inundaţiile sunt fenomene meteorologice catastrofale produse prin acumulări de apă care nu 

pot fi preluate de cursurile normale.
Din  punct  de  vedere  al  expunerii  la  riscul  de  inundaţii  judeţul  Sălaj  este  o  unitate 

administrativ-teritorială  potenţial  afectată  de  inundaţii  datorate  revărsărilor  unui  curs  de  apa, 
scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maxima de precipitaţii, înregistrată în ultimii 100 de ani, 
depăşeşte 100 mm./ 24 h.

Situaţia privind zonele probabile de risc în caz de inundaţii pe teritoriul judeţului Sălaj:
Râul Someş străbate teritoriul judeţului între aval de confluenţa cu rîul Vadu (S=9245 km2), 

şi amonte de staţia hidrologică Ulmeni (S=11.646 km2), pe o lungime de 105 km. În acest sector, 
Someşul,  datorită unei pante medii  reduse, de o,5 %, prezintă numeroase neandre,  o luncă bine 
dezvoltată, cu unele sectoare de înmlăştinire permanentă (localităţile Glod şi Cliţ) sau temporară 
(Lozna, Ciocmani). De asemenea, pe acest traseu sunt caracteristice şi alternanţele de sectoare largi 
cu cele înguste, ca în zona localităţilor Rus, Răstoci, Turbuţa.

Bazinul  hidrografic  al  Someşului  are  un  aspect  asimetric  datorită  unui  număr  redus  de 
afluenţi  mici  pe partea dreaptă şi a unui aport  însemnat de afluneţi  pe partea stângă, între care 
reprezentativi sunt: Almaşul (lungime 63 km, S 806 km2), Agrijul (L 44 km, S 373 km2) şi Sălajul 
(L 37 km, S 458 km2).

Debitul mediu multianual al râului Someş creşte de la 75,5 m3/s, la intrarea în judeţ, la 86,4 
m3/s la ieşire. Aportul principal de apă se datorează râurilor Almaş (2,5 m3/s) şi Agrij (1,5 m3/s).

Debitele  medii  anuale  variază  între  2,1  şi  0,4  din  valoarea  debitului  mediu  multianual, 
valoarea maximă fiind înregistrată în 1970 (anul ploios), iar cea minimă în anul 1961 (an secetos). 
Scurgerea pe perioada unui an marchează volume maxime scurse pe anotimpuri  în perioada de 
primăvară (martie-mai) şi minime, la sfârşitul verii şi începutul toamnei, când se scurg în medie 
42% şi, respectiv, 12 % din volumul anual.

Defalcat pe luni, volumul maxim se înregistrează în aprilie, iar cel minim în septembrie sau 
octombrie, când se scurg 16% şi, respectiv 4% din volumul anual.
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Debitul maxim cu probabilitatea de depăşire cu 1% (o dată la 100 ani) are valori cuprinse 
între 2.310 m3/s şi 2.390 m3/s. Volumele maxime scurse pe o perioadă de 10 zile, corespunzătoare 
aceleiaşi probabilităţi sunt cuprinse între 850 mil. m3 şi 1.100 mil.m3.

Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie (pe ultimii 30 ani) variază între cele două 
secţiuni extreme, între 60 kg/s la intrare şi 93 kg/s la ieşire.

Fenomenele de îngheţ (sloiuri, gheaţă la mal, poduri de gheaţă), durează în medie 60 de zile, 
podul de gheaţă se formează numai în 50 % din ierni şi are o durată medie de 35 zile.

Râul Crasna, afluent al Tisei, izvorăşte de sub vârful Măgura priei, drenează cu afluenţii săi, 
depresiunile Crasna şi Zalău, şi o patre din Dealurile Silvaniei. Râul străbate teritoriul judeţului pe o 
lungime de 65 km, având o oantă medie pe întreg sectorul de 5,5% şi o suprafaţă de bazin de 910 
km2, în secţiunea de ieşire, în apropierea localităţii Giorocuta.

Afluenţii care îl drenează sunt de dimensiuni reduse, lungimea lor fiind cuprinsă între 5-14 
km, suprafeţele de bazin au între 12-60 km2. Excepţie face râul Zalău, afluent de dreapta al Crasnei, 
care are o lungime de 37 km şi un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 274 km2.

Datorită pantei reduse cursul este meandrat şi însoţit de o luncă largă, inundabilă, până în 
zona Şimleului Silvaniei, unde întâlneşte cristalinul Măgurii Şimleului pe care iniţial îl ocoleşte, iar 
apoi îl traversează prin defileul dintre Cehei şi Uileacul Şimleului. În platforma Sălăjeană, valea 
Crasnei se lărgeşte din nou, iar cursul râului începe să se meandreze.

Debitul mediu multianual al râului este, în secţiunea corespunzătoare ieşirii  din judeţ, de 
2,90 m3/s cu un aport important al Zalăului de 0,9 m3/s. Debitele medii anuale indică pentru anii 
ploioşi (1970) valori de 2,2 ori mai mari decât debitul mediu multianual, iar pentru anii secetoşi 
(1959), valori de 0,3 din acesta.

Scurgerea cea mai ridicată pe anotimpuri se înregistrează în intervalul februarie-aprilie, iar 
cea mai scăzută în intervalul august-octombrie, când se scurg 40 % şi respectiv 9% din volumul 
anual.  Lunar,  volumul  maxim scurs se produce în  februarie  (  în  medie  16%) iar  cel  minim în 
septembrie ( în medie 3%) din volumul maxim.

Debitul maxim cu probabilitatea de depăşire de 1% la ieşirea din judeţ a fost aproximat la 
430 m3/s iar volumul maxim scurs, într-un interval de 5 zile, corespunzător aceleiaşi probabilităţi, la 
62 mil.m3. În aceeaşi secţiune, debitul mediu zilnic minim cu probabilitatea de 80% este de 0,06 
m3/s, iar pentru perioada de vară, de 0,08 m3/s. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie 
este de aproximativ 1kg/s.

Fenomenele de îngheţ apar anual, au o durată medie de 55 zile, poduri de gheaţă se produc 
cu o frecvenţă de apariţie de 80% din ierni şi au o durată medie de 40 zile.

Râul Barcău face parte din bazinul hidrografic al Crişurilor, are obârşia în regiunea carstică 
Ponorul Negrenilor din Munţii Plopişului, drenează depresiunea cu acelaşi nume, şi are, la ieşirea 
din judeţ ( aval de localitatea Suplacu de Barcău), o lungime de 50 km şi o suprafaţă de bazin 
hidrografic de 430 km2. Cu excepţia râului Valea mare (L 22 km, S 112 km2) ceilalţi afluenţi au 
dimensiuni reduse, cu lungimi cuprinse între 4-14 km şi suprafeţe de 14-45 km2. Cursul râului este 
însoţit  de  o  luncă  largă,  inundabilă,  excepţie  făcând  zonele  de  defileu  din  dreptul  localităţilor 
Preoteasa, Sub Cetate şi Marca.

La ieşirea din judeţ râul are un debit mediu multianual de 2,5 m3/s,  valoare care în anii 
ploioşi (1970) este de două ori mai mare, iar în anii secetoşi (1961) reprezintă 0,4 % din valoarea 
debitului mediu multianual.

Scurgerea maximă se înregistrează primăvara, iar cea minimă la sfărşitul verii şi începutul 
toamnei, când volumul scurs este în medie de 12% şi, respectiv, 3% din volumul anual.

Defalcat  pe  luni,  scurgerea  maximă  se  înregistrează  în  februarie-martie,  iar  cea  minimă 
septembrie-octombrie,  când  se  scurg  în  medie  4% respectiv  0,9% din  volumul  anual.  Debitul 
maxim cu probabilitatea de 1% este de 200 m3/s, debitul mediu zilnic minim cu probabilitatea de 
80% de 0,10 m3/s iar debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 1,8 kg/s.

1. Barajul şi acumularea VÂRŞOLŢ
Amplasament :
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Barajul şi lacul de acumulare Vîrşolţ este amplasat pe râul Crasna, la cca 1 km amonte de 
localitatea Vîrşolţ, judeţul Sălaj.

Caracteristicile barajului :
Barajul este construit din materiale locale, făcând parte din barajele neomogene, realizat din 

următoarele tipuri de pămînt dispuse în următoarea ordine în profilul transversal :
- argilă în zona amonte;
- materiale grosiere în aval, cu prism drenant la piciorul taluzului aval, pereu din 

anrocament pentru protecţia taluzului amonte
Elementele caracteristice ale barajului :

- înălţimea medie este de 14 m;
- cota coronamentului 244,50 mdM;
- lungimea la coronament 2.160 m;
- cota berme aval : 239,50 mdM şi 234,50 mdM;
- panta parament amonte 1:2,75;
- panta parament aval 1:1,5; 1:2,8; 1:2,5; 1:2;
- lăţime coronament : 5,0 m
- lăţime medie la bază : 80,0 m.

Caracteristicile acumulării :
• Suprafeţe ocupate de luciul apei la diferite cote de nivel (măsurători făcute în urma         

     ridicărilor făcute în anul 1995) :

Nr.
Crt.

Cota de nivel
- MdM –
-

Suprafaţa ocupată
- ha -

1. 231.80 (nivel minim) 0
2. 240.00 455.8
3. 242.00 592.0
4. 243,5 696.2
5. 244.00 (nivel maxim) 716.5

• Volume de apă la diferite cote de nivel:
                                                                                                     - mii mc -

Volume Situate între cota
Comform
proiect

Conform  ridicărilor 
batimetrice din anul 1995

Volum total 228,00 – 243,94 47,8 39,85
Volum mort 228,00 – 232,50 0,06 0,05
Volum util 232,50 – 240,00 19,1 16,53
Volum de 
siguranţă

240,00 – 242,00 11,9 10,47

Volum de
Protecţie

242,00 – 243,94 14,4 12,85

    VOLUM TOTAL DE ATENUARE                    26,3                            23,32

Ipoteze de avarie luate în consideraţie în calculul zonelor inundabile:
Pentru barajul Vârşolţ s-au luat în considerare următoarele ipoteze de rupere :

- 30 % din baraj în timp de o oră ;
- 50 % din baraj în timp de o oră ;

          - 70 % din baraj în timp de o oră ;
          - 30 % din baraj în timp de o jumătate de oră ;
          - 50 % din baraj în timp de o jumătate de oră ;
          - 70 % din baraj în timp de o jumătate de oră ;
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Ca urmare a ruperii barajului Vîrşolţ în ipoteza de 50% în timp de o oră şi în cea de 70 % 
din baraj în timp de o jumătate de oră, rezultă următoarele :
Ipoteza de rupere 50 % din baraj în timp de o oră :

Nr
crt

Localizare
Distanţe
kilometrice

Debit maxim
mc/s

Timp  de 
parcurgere 
min.

Nivel  max.  al 
r. Crasna
- mdM -

1.
Secţiune baraj

0 35,831 60 239,75

2.
Localitatea Vîrşolţ

1,0 – 2,5 21,002 70 231,43

3.
Localitatea Pericei

7,5 – 9,0 8,577 100 217,15

4. Oraşul Şimleu Silvaniei 12,0 – 15,0 6,533 145 212,21

Rezultă că în ipoteza de rupere 50 % a barajului Vîrşolţ în timp de o oră, în localitatea 
Vîrşolţ va fi după 70 minute un debit de apă de 21.002 mc, nivelul apei ajungînd până la cota 
de231,43 mdM. La acest nivel vor fi inundate în jur de 20 case de pe malul drept al văii Colitca şi 
satul Recea, iar localitatea Vîrşolţ în întregime, mai puţin zona din amonte de vechea şcoală. În 
localitatea Pericei debitul de apă ajunge după 100 min. la 8.577 m3, iar în oraşul Şimleu Silvaniei 
după 145 min. la un debit de 6.533 mc. Vor fi inundate ambele localităţi.

Ipoteza de rupere 70 % din baraj în timp de ½ oră :

Nr
crt

Localizare
Distanţe
kilometrice

Debit maxim
mc/s

Timp de
Parcurgere
Min.

Nivelul max
al r. Crasna
- mdM-

1.
Secţiunea barajului

0 47.720 30 239.16

2.
Localitatea Vîrşolţ

1.0 – 2.5 23.181 40 231.70

3.
Localitatea Pericei

7.5 – 9.0 8.691 90 217.17

4. Oraşul Şimleu Silvaniei
12.0 – 15.0 6.580 150 212.23

În ipoteza de rupere cea mai dezavantajoasă, 70 % din baraj în timp de o jumătate de oră, în 
localitatea Vîrşolţ, după 40 min. se poate înregistra un debit de 23.181 mc/s şi un nivel de 231.70 
mdM, iar în localitatea Pericei după 90 de min. un debit de 8.691 mc./sec. şi un  nivel de 217,17 
mdM. La astfel de debite şi cote vor fi afectate cca. 10 % din locuinţele localităţii  Recea, va fi 
inundată aproape în întregime localitatea Vîrşolţ (mai puţin zona din amonte de primărie), precum 
şi şoseua ce uneşte localităţile Vîrşolţ şi Pericei. 

Pe sectorul din aval al loc. Vîrşolţ va fi inundată pe malul drept al râului Crasna cca 30 % 
din  localitatea  Pericei  situată  pe  acest  mal  şi  parţial  şoseaua,  iar  pe  malul  stâng  în  întrgime 
localitatea de pe acest mal şi şoseua Pericei – Şimleu Silvaniei. De asemenea pe malul stâng va fi 
inundată linia de înaltă tensiune de 110 kw. 

În  localitatea  Şimleul  Silvaniei,  dupa 150 min.şi  un debit  de 6.580mc/s.,vor  fi  inundate 
cca.80% din locuinţele aflate pe malul drept al r. Crasna şi în întregime cele aflate pe malul stâng. 
De asemenea,  vor  fi  inundate  unităţile  industriale,  gara  C.F.R.  şi  calea  ferată  ce  traversează  r. 
Crasna, unităţile militare, precum şi obiective social-economice. 
Calculele de rupere a barajului Vârşolţ, considerând o ipoteză cât mai defavorabilă de rupere, au 
prevăzut că accidentul  la baraj  poate avea loc la un nivel al apei în lac de 244.24 mdM. (cota 
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coronamentului  )în  situaţia  suprapunerii  unei  unde de  viitură  pe  r.  Crasna cu  probabilitatea  de 
depăşire de 0,1% (un debit de 520 mc/s.) .

2.Barajul şi acumularea SĂLĂŢIG 
Amplasament :
Barajul şi lacul de acumulare Sălăţig este amplasat pe pârâul Mineu, amonte de localitatea 

Sălăţig la cca. 100 m de podeţul drumului de exploatare şi 1,2 km de confluenţa cu valea Sălajului, 
judeţul Sălaj.

2.1 Funcţiile lucrărilor:
 Folosinţe de apă determinate :

Singura folosinţă de apă consumatoare din acumularea Sălăţig este Ferma Piscicolă Cehu 
Silvaniei  prin  asigurarea  unui  volum de  apă  pentru  umplerea  şi  primenirea  bazinelor  de  iernat 
situate în aval de baraj.

 Apărarea împotriva inundaţiilor.
Acumularea  Sălăţig  are  ca  principal  rol  atenuarea  undelor  de  viitură  pe  vale  Mineu  şi 

implicit  diminuarea debitelor pe valea Sălaj, aval de confluenţa cu p. Mineu în perioada de ape 
mari.

Volumul total pentru atenuarea undelor de viitură în acumularea Sălăţig este de 3,04 mil. 
Mc. Împărţit astfel :

• Volum de atenuare cu asigurare de 5 % ître cotele 186,80 – 190,30 mdM de 1,58 mil. mc.;

• Volumul de atenuare între cotele 190,30 – 192,30 mdM de 1,46 mil. mc.
Situaţii cu caracter deosebit :

 indisponibilitatea conducătorului unităţii : se desemnează pe toată această perioadă 
un înlocuitor din S.G.A. Zalău.

 avarii  la  mecanismele  de  acţionare  a  instalaţiilor  hidromecanice  aferente  :  şef 
formaţie

 evacuări de debite care duc la depăşirea în aval a cotelor de atenţie sau a capacităţii 
de transport a albiei : director S.G.A. Zalău, cu acordul Filialei Cluj.

 goliri  ale  lacului  pentru revizii  sau reparaţii  :  director  S.G.A.-Zalău  ,  cu acordul 
Filialei Cluj.

 depăşirea pragurilor critice : sef formaţie.
 modificarea  regimului  de  funcţionare  pentru  asigurarea  calităţii  apei  în  aval  de 

secţiunea barată: sef birou GPCA.

2.2.Caracteristicile tehnice ale acumulării.
 Tip material de construcţie :

Barajul omogen construit din pămînt .
Material de construcţie : argilă şi argilă prăfoasă.

 Caracteristice constructive ale barajului :
- înălţimea medie este de 11,1 m;
- cota coronamentului 192,80 mdM;
- cota talveg la baraj 182,00 m
- panta parament amonte 1:3,5;
- panta parament aval 1:3;
- lăţime medie la bază : 80,0 m.
- lăţime coronament : 3 m

 Caracteristicile coronamentului
Coronamntul barajului Sălaţig este înierbat si necarosabil, având lătimea corament de trei 

metri. Sediul cantonului de exploatare a acumulării Sălaţig este amplasat în localitatea Sălăţig la cca 
1Km de baraj, constând dintr-o clădire p+1, în care este prevăzută si o magazie pentru depozitarea 
mijloacelor de interventie.

78 / 181



3.  Râul SOMEŞ
- traversează judeţul in partea central-nordica ;
- lungimea : 120 km ;
- lărgimea zonei inundabile :

 maxima : 1200 m ;
 minima : 150 m :

- afluenti : Almaş, Agrij, Poiana, Ileanda, Briglez.
- în caz de inundaţii poate afecta 37 localităţi si terenurile aferente, cu o populaţie 
de 42 000 locuitori ;
- -zone  mai  predispuse  la  inundaţii  :  GALAGAU-CHIZENI-FODORA; 
SURDUC-TIHAU-JIBOU; SOMES ODORHEI- NAPRADEA.

4.  Râul Crasna
- traversează judeţul in partea central-vestica  ;
- lungimea : 77 km ;
- lărgimea zonei inundabile :

 maxima : 1000 m ;
 minima : 50 m :

- afluenti : Zalau, Sorarce a, Colitca , Soroccia ; 
- in caz de inundaţii poate afecta 13 localităţi si terenurile aferente, cu o populatie de 

21 000 locuitori ;
- zone  mai  predispuse  la  inundatii  :  VIRSOLT-  PERICEI-SIMLEU  SILVANIEI; 

SARMASAG-BOBOTA-DERSIDA;
5.  Râul Barcău

- traverseaza judetul in partea de vest ;
- lungimea : 41 km ;
- largimea zonei inundabile :

 -maxima : 600 m ;
 -minima : 50 m :

- afluenti : Ip, Cerisa ; 
- in caz de inundaţii poate afecta 11 localităţi si terenurile aferente, cu o populatie de 7 

000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : BOGHIS-NUSFALAU; IP-MARCA;

6.  Râul Almaş
- strabate  judetul in partea centrala si se varsa in raul Somes in dreptul satului VAR;
- lungimea : 48 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 600 m ;
 minima : 60 m :

- afluenti : Pestera, Jebucu, Valea Calatii, Petrindu, Dragu, Garbou ; 
- in caz de inundatii poate afecta 17 localitati si terenurile aferente, cu o populatie de 

17 000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : HIDA; GALGAU ALMASULUI-TIHAU

7.  Râul Agrij
- strabate   judetul  in  partea centrala  si  se varsa in  raul  Somes in  dreptul  orasului 

JIBOU ;
- lungimea : 38 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 300 m ;
 minima : 40 m :

- afluenti : Sangeorgiu, Treznea, Ciumarna, Chichisa, Ortelec ; 
- in caz de inundatii poate afecta 16 localitati si terenurile aferente, cu o populatie de 

12 000 locuitori ;
- zone mai predispuse la inundatii : BORZA-JIBOU ;
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8.  Râul ZALAU
- strabate   judetul  in  partea  central-nordica  si  se  varsa  in  raul  Crasna  in  dreptul 

comunei SARMASAG ;
- lungimea : 36 km ;
- largimea zonei inundabile :

 maxima : 400 m ;
 minima : 70 m :

- afluenti :Valea Mitei, Guruslau, Coltul, Sici; 
- in caz de inundatii poate afecta 10 localitati si terenurile aferente, cu o populatie de 

92 000 locuitori ;
zone mai predispuse la inundatii : BORLA ; SARMASAG-BOBOTA

9. Valea SĂLAJ:
- lungimea zonei inundabile: 30 km;
- lărgimea zonei inundabile:

- maximă: 3 00 m;
- minimă: 40 m;

- zone mai predispuse la inundaţii: BULGARI-SĂLĂŢIG.
În perioada 2005-2010 pe teritoriul judeţului Sălaj au avut loc inundaţii generate de:
- caracteristicile cursurilor apelor;
- modificări în circulaţia generală a atmosferei determinate de tendinţele ciclurilor naturale 

ale  climei  peste  care  se  suprapun  efectele  activităţilor  antropice.  Intensitatea  deosebită  a 
fenomenelor hidrometeorologice, precipitaţii de peste 160 l/mp, au dus la înregistrarea unor debite 
care depăşeau cotele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare şi pe cele istorice;

- tendinţa generală de aridizare a climei în partea central – estică a Europei; un prim efect îl 
constituie creşterea gradului de torenţialitate ale precipitaţiilor şi scurgerii apei de pe versanţi;

- reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de 
aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale;

- blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de torenţi;
Începând cu 11 iulie 2005 în judeţul Sălaj au căzut precipitaţii abundente care au produs 

inundaţii grave în special în bazinele râurilor Someş, Camăr, Agrij.
Încă  din  faza  iniţială  au  fost  transmise  avertizări  şi  s-au  luat  măsuri  de  monitorizare 

permanentă  a  evoluţiei  fenomenelor  hidrometeorologice  periculoase  şi  s-a  asigurat  fluxul 
informaţional cu factorii de decizie la nivel judeţean şi naţional.

Anul Nr. localităţi
afectate

Felul
Dezastrului

2005 66 Inundaţii

2006 28 Inundaţii

2007 4 Inundaţii

2008 40 Inundaţii

2009 51 Inundaţii

2010 63 Inundaţii

      
Măsuri de prevenire a inundaţiilor:
- organizarea corespunzătoare a sistemului informaţional;
- stabilirea pragului de apărare;
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-  întocmirea  planurilor  de  apărare  împotriva  inundaţiilor,  fenomenelor  meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice , poluări accidentale şi actualizarea permanentă a 
acestora în raport de elementele de interes operativ apărute pe parcurs;

- organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi materialelor de intervenţie.

b)fenomene meteo periculoase: 

- ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă,chiciură, polei, îngheţuri 
timpurii sau târzii, grindină şi secetă ( hidrologică). Fenomenele de îngheţ (sloiuri, gheaţă la mal, 
poduri de gheaţă), durează în medie 60 de zile, podul de gheaţă se formează numai în 50 % din ierni 
şi are o durată medie de 35 zile.

Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi  masive de precipitaţii sub formă de 
zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc. Efectele, în funcţie de timpul 
şi modul lor de manifestare, pot fi imediate sau la intervale mai mari de timp.

Ca efecte imediate sunt:
- blocarea căilor de transport, 
- întreruperea  alimentării  cu  energie  electrică  şi  alte  resurse  (în  principal  apa 

potabilă);
- afectarea unor activităţi industriale şi sociale;

Efectele  pe  timp  îndelungat  sunt  generate  de  topirea  acumulărilor  de  zăpadă,  fie  pe 
terenurile afectate, fie prin dezgheţurile podurilor de gheaţă formate pe cursurile de apă. Principala 
manifestare  consecutivă dezgheţului  este producerea de inundaţii,  care  nu au efecte  violente,  în 
schimb, afectează major anumite tipuri de activităţi ( cu precădere cele agro-industriale), precum şi 
mediul înconjurător.

Alte fenomene meteorologice periculoase ce se pot manifesta în judeţul Sălaj, sunt furtunile 
şi valurile excesive de căldură. Ambele fenomene trebuie luate în consideraţie întrucât efectele lor 
imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari,  cu efecte mai grave decât cele ale 
evenimentelor generatoare. Astfel, furtunile pot avea ca urmări: inundaţii, accidente majore pe căile 
de transport, accidente industriale. Valurile de căldură pot avea ca efecte: declanşarea unei secete 
prelungite, activarea unor focare de epidemii şi/sau epizootii, declanşarea unor incendii ( mai ales 
de pădure sau în zone cu vegetaţie uscată).

Încadrarea localităţilor judeţului din punct de vedere al riscului la inundaţii datorită  
revărsării apelor curgătoare, scurgeriilor de torenţi de pe  versanţi şi fenomene meteo periculoase:

DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

Denumirea municipiului

LOCALITATI 
COMPONENTE ALE 
MUNICIPIULUI

ZALĂU

1.ZALAU
DA DA DA

2 .Stana DA NU DA

Denumirea  orasului Localitati componente ale 
oraşului
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DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

1. JIBOU

3. JIBOU
DA DA DA

4.Cuceu
DA DA DA

5.Husia DA DA DA

6.Rona
DA DA DA

7.Var DA DA DA

2.  ŞIMLEU SILVANIEI

8.SIMLEU SILVANIEI
DA DA DA

9.Bic NU NU DA

10.Cehei
DA DA DA

11.Pusta NU NU DA

3. CEHU SILVANIEI

12.CEHU SILVANIEI
DA DA DA

13.Horoatu Cehului
DA DA DA

14.Motis
DA DA DA

15.Nadis
DA NU DA

16.Ulciug DA DA DA

COMUNELE DIN JUDEŢ  CU SATELE APARŢINĂTOARE

1. AGRIJ

17.Agrij DA DA DA

 18.Rastoltu-Desert DA NU DA

2. ALMASU

19.Almasu DA DA DA

20.Babiu DA NU DA

21.Cutis DA NU DA

22.Jebucu DA DA DA

23.Mesteacanu DA NU DA

24.Petrinzel DA NU DA

25.Sfaras DA DA DA

26.Stana DA NU DA

3. BABENI 27.Babeni DA DA DA

28.Ciocmani DA DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/ciocmani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sfaras.html
http://www.cjsj.ro/localitati/petrinzel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mesteacanu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jebucu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cutis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/almasu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoltudesert.html
http://www.cjsj.ro/localitati/agrij.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ulciug.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nadis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/motis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucehului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pusta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simleusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/var.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/husia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuceu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jibou.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

29.Clit DA DA DA

30.Pirosa DA NU DA

31.Poenita DA NU DA

4. BALAN

32.Balan DA DA DA

33.Chechis DA DA DA

34.Chendrea DA DA DA

35.Galpîia DA NU DA

36.Gilgau Almasului DA DA DA

5. BANISOR

37.Banisor DA DA DA

38.Ban DA DA DA

39.Peceiu DA DA DA

6. BENESAT

40.Benesat DA DA DA

41.Alunis DA DA DA

42.Biusa DA NU DA

7. BOBOTA

43.Bobota NU DA DA

44.Dersida DA DA DA

45.Zalnoc DA NU DA

8. BOCSA

46.Bocsa DA DA DA

47.Borla DA DA DA

48.Cimpia DA DA DA

49.Salajeni DA DA DA

9. BOGHIS
50.Boghis DA DA DA

51.Bozies NU DA DA

10. BUCIUMI

52.Buciumi DA DA DA

53.Bodia DA DA DA

54.Bogdana DA NU DA

55.Huta DA NU DA

56.Rastolt DA NU DA

57.Singeorgiu de Meses DA NU DA

11. CAMAR
58.Camar DA NU DA

59.Padureni NU NU DA

12. CARASTELEC
60.Carastelec DA NU DA

61.Dumuslau DA NU DA

13. CHIESD

62.Chiesd DA DA DA

63.Colonia  Sighetu 
Silvanie 

DA NU DA

64.Sighetu Silvaniei DA NU DA

14. CIZER 65.Cizer DA DA DA

66.Plesca DA DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/plesca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cizer.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coloniasighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coloniasighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chiesd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dumuslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/carastelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/camar.html
http://www.cjsj.ro/localitati/singeorgiudemeses.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bogdana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bodia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buciumi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bozies.html
http://www.cjsj.ro/localitati/boghis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salajeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/campia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalnoc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dersida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bobota.html
http://www.cjsj.ro/localitati/biusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/alunis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/benesat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/peceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ban.html
http://www.cjsj.ro/localitati/banisor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gilgaualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galpiia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chendrea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chechis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/balan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poenita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pirosa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/clit.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

67.Pria DA NU DA

15. COSEIU

68.Coseiu DA NU DA

69.Archid NU NU DA

70.Chilioara DA NU DA

16. CRASNA

71.Crasna DA DA DA

72.Huseni NU NU DA

73.Marin NU NU DA

74. Ratin   NU NU DA

17. CREACA

75.Creaca DA DA DA

76.Borza DA DA DA

77.Brebi DA NU DA

78.Brusturi DA DA DA

79.Ciglean NU NU DA

80.Jac DA NU DA

81.Lupoaia DA DA DA

82.Prodanesti DA DA DA

83.Viile Jacului NU DA DA

18. CRISTOLT

84.Cristolt DA DA DA

85.Muncel NU NU DA

86.Poiana Ontii NU NU DA

87.Valeni NU NU DA

19. CRISENI

88.Criseni NU DA DA

89.Cristur-Criseni NU NU DA

90.Gîrceiu NU NU DA

20. CUZAPLAC

91.Cuzaplac DA DA DA

92.Cublesu DA NU DA

93.Galaseni DA NU DA

94.Mierta DA NU DA

95.Petrindu DA NU DA

96.Ruginoasa DA NU DA

97.Stoboru DA NU DA

98.Tamasa DA DA DA

21. DOBRIN

99.Dobrin NU NU DA

100.Deleni NU NU DA

101.Doba NU NU DA

102.Naimon NU NU DA

103.Sincraiu Silvaniei NU NU DA

104.Verveghiu NU NU DA

22. DRAGU 105.Dragu DA NU DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/dragu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/verveghiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sincraiusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/naimon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doba.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deleni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tamasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stoboru.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ruginoasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/petrindu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mierta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galaseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cublesu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuzaplac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristurcriseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/criseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianaontii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/muncel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/viilejacului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/prodanesti.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lupoaia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciglean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brusturi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brebi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borza.html
http://www.cjsj.ro/localitati/creaca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ratin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/crasna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chilioara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/archid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coseiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pria.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

106.Adalin DA NU DA

107.Fintinele DA NU DA

108.Ugrutiu DA NU DA

109.Voivodeni DA NU DA

23. FILDU DE JOS

110.Fildu de Jos DA DA DA

111.Fildu de Mijloc DA DA DA

112.Fildu de Sus DA DA DA

113.Tetisu DA DA DA

24. GALGAU

114.Galgau DA DA DA

115.Barsau Mare DA DA DA

116.Capalna DA DA DA

117.Chizeni DA DA DA

118.Dobrocina DA DA DA

119.Fodora DA DA DA

120.Frincenii de Piatra NU NU DA

121.Glod DA DA DA

122.Gura Vladesei DA DA DA

25. GIRBOU

123.Gîrbou  DA DA DA

124.Bezded DA DA DA

125.Calacea DA NU DA

126.Cernuc DA DA DA

127.Fabrica DA DA DA

128.Popteleac DA NU DA

129.Solomon DA NU DA

26. HALMASD

130.Halmasd DA NU DA

131.Aleus DA NU DA

131.Cerisa DA DA DA

132.Drighiu NU NU DA

133.Fufez NU NU DA

27. HERECLEAN

134.Hereclean NU DA DA

135.Badon NU NU DA

136.Bocsita NU NU DA

137.Diosod NU NU DA

138.Guruslau NU DA DA

139.Panic NU NU DA

28. HIDA 140.Hida DA DA DA

141.Baica DA DA DA

142.Miluani NU NU DA

143.Paduris DA NU DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/paduris.html
http://www.cjsj.ro/localitati/miluani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/baica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/panic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/diosod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/badon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hereclean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fufez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/drighiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cerisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aleus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/halmasd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solomon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popteleac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fabrica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cernuc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/calacea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bezded.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girbou.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guravladesei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/glod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/frinceniidepiatra.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fodora.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrocina.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chizeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/capalna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/barsaumare.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galgau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tetisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudemijloc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/voivodeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ugrutiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fintinele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/adalin.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

144.Racis DA DA DA

145.Sinpetru Almasului DA NU DA

146.Stupini DA NU DA

147.Trestia DA NU DA

29. HOROATU CRASNEI

148.Horoatu Crasnei NU NU DA

149.Hurez NU NU DA

150.Stirciu NU NU DA

151.Seredeiu NU NU DA

30. ILEANDA

152.Ileanda  DA DA DA

153.Bizusa-Bai DA DA DA

154.Birsauta DA DA DA

155.Dabiceni DA DA DA

156.Dolheni DA NU DA

157.Luminisu NU NU DA

158.Maleni NU NU DA

159.Negreni NU DA DA

160.Perii Vadului DA DA DA

161.Podisu NU DA DA

162.Rastoci DA DA DA

163.Rogna NU NU DA

164.Sasa DA DA DA

31. IP

165.Ip DA DA DA

166.Cosniciu de Jos DA DA DA

167.Cosniciu de Sus DA DA DA

168.Zauan DA DA DA

169.Zauan-Bai DA DA DA

32. LETCA

170.Letca DA DA DA

171.Ciula DA DA DA

172.Cozla DA NU DA

173.Cuciulat DA DA DA

174.Lemniu DA DA DA

175.Purcaret DA NU DA

176.Soimuseni DA NU DA

177.Toplita DA NU DA

178.Valisoara DA NU DA

33. LOZNA 179.Lozna DA DA DA

180.Cormenis DA DA DA

181.Preluci DA NU DA

182.Valea Lesului DA DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/valealesului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/preluci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cormenis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valisoara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/toplita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/soimuseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/purcaret.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lemniu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuciulat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cozla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciula.html
http://www.cjsj.ro/localitati/letca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauanbai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ip.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rogna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/podisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periivadului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/negreni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/luminisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dolheni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dabiceni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsauta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bizusabai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ileanda.html
http://www.cjsj.ro/localitati/seredeiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stirciu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hurez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucrasnei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/trestia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stupini.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinpetrualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/racis.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

183.Valea Loznei DA DA DA

34. MARCA

184.Marca DA DA DA

185.Lesmir DA DA DA

186.Marca-Huta DA NU DA

187.Port NU NU DA

188.Sumal NU NU DA

35. MAERISTE

189.Maeriste NU DA DA

190.Cristelec DA DA DA

191.Doh DA NU DA

192.Giurtelecu 
Simleului 

DA DA DA

193.Maladia DA DA DA

194.Uileacu Simleului DA DA DA

36. MESESENII DE JOS

195.Mesesenii de Jos DA DA DA

196.Aghires NU NU DA

197.Fetindia DA NU DA

198.Mesesenii de Sus DA DA DA

37. MIRSID

199.Mirsid DA DA DA

200.Firminis DA NU DA

201.Moigrad DA DA DA

202.Popeni NU DA DA

38. NAPRADEA

203.Napradea  DA DA DA

204.Cheud DA DA DA

205.Somes-Guruslau DA DA DA

206.Tranis NU DA DA

207.Vadurele DA NU DA

39. NUSFALAU
208.Nusfalau NU DA DA

209.Bilghez NU NU DA

40. PERICEI

210.Pericei NU DA DA

211.Badacin NU NU DA

212.Periceiu Mic NU DA DA

213.Sici NU NU DA

41. PLOPIS

214.Plopis DA DA DA

215.Fagetu DA NU DA

216.Iaz DA DA DA

42. POIANA BLENCHII

217.Poiana Blenchi DA DA DA

218.Falcusa NU NU DA

219.Gostila NU NU DA

220.Magura NU NU DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/magura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gostila.html
http://www.cjsj.ro/localitati/falcusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianablenchii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/iaz.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fagetu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/plopis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sici.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periceiumic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/badacin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pericei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bilghez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nusfalau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/vadurele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tranis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesguruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cheud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/napradea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moigrad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/firminis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mirsid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fetindia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aghires.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/uileacusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maladia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/giurtelecusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/giurtelecusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doh.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maieriste.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sumal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/port.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lesmir.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealoznei.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

43. ROMANASI

221.Romanasi  DA DA DA

222.Chichisa NU DA DA

223.Ciumarna NU NU DA

224.Pausa DA DA DA

225.Poarta Salajului NU NU DA

226.Romita NU DA DA

44. RUS

227.Rus DA DA DA

228.Buzas DA DA DA

229.Fintinele-Rus DA NU DA

45. SALATIG

230.Salatig NU DA DA

231.Bulgari NU DA DA

232.Deja NU NU DA

233.Mineu DA NU DA

234.Notig DA NU DA

46. SIG

235.Sig NU NU DA

236.Fizes NU NU DA

237.Mal NU NU DA

238.Sirbi NU NU DA

239.Tusa NU DA DA

47. SIMNIHAIU ALMASULUI

240.Sinmihaiu 
Almasului 

DA DA DA

241.Bercea DA NU DA

242.Sinta Marie DA NU DA

48. SOMES-ODORHEI

243.Somes-Odorhei  NU DA DA

244.Birsa NU NU DA

246.Domnin NU NU DA

247.Inau NU DA DA

248.Soimus DA NU DA

49. SURDUC

249.Surduc DA DA DA

250.Briglez DA NU DA

251.Cristoltel DA NU DA

252.Solona DA NU DA

253.Chilioara  DA NU DA

254.Tihau NU DA DA

255.Turbuta NU DA DA

50. SAMSUD
256.Samsud NU NU DA

257.Valea Pomilor NU NU DA

51. SARMASAG 258.Sarmasag NU DA DA

259.Ilisua NU DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/ilisua.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sarmasag.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeapomilor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/samsud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/turbuta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tihau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/qioara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristoltel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/briglez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/surduc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/soimus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/inau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/domnin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesodorhei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sintamaria.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bercea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinmihaiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinmihaiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sirbi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fizes.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/notig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mineu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deja.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bulgari.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salatig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fintinelerus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buzas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poartasalajului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pausa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciumarna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chichisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romanasi.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc de 
inundaţii  
datorită 

scurgeriilor 
de torenţi de 
pe  versanţi

Risc de 
inundaţii  
datorită 

revărsării  
apelor  

curgătoare

Fenomene 
meteo 

periculoase

260.Lompirt NU DA DA

261.Moiad NU DA DA

262.Poiana Magura NU NU DA

263.Tarmure NU NU DA

52. SIMISNA
265.Simisna DA DA DA

266.Hasmas DA DA DA

53. TREZNEA
267.Treznea DA NU DA

268.Bozna DA NU DA

54. VALCAU DE JOS

269.Valcau de Jos NU DA DA

270.Lazuri DA NU DA

271.Preoteasa DA DA DA

272.Ratovei DA NU DA

273.Sub Cetate DA DA DA

274.Valcau de Sus DA DA DA

55. VIRSOLT

275.Virsolt  NU DA DA

276.Recea NU NU DA

277.Recea Mica NU NU DA

56. ZALHA

278.Zalha NU NU DA

279.Ceaca NU NU DA

280.Ciureni NU NU DA

281.Valea Ciurenilor NU NU DA

281.Valea Hranei NU NU DA

282.Valea Lunga NU NU DA

283.Virtesca NU NU DA

57. ZIMBOR

284.Zimbor  NU NU DA

285.Chendremal NU NU DA

286.Dolu DA NU DA

287.Sutoru NU NU DA

288.Sincraiu Almasului NU NU DA

c) alunecări de teren şi cutremure
 bazinul Agrij 
 bazinul Someş
 bazinul Crasna -  Bănişor
 bazinul Silvaniei

Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări şi prăbuşiri de teren judeţul 
Sălaj este o  unitate administrativ-teritorială dispusă în zona cu potenţial mediu/scăzut de 
producere a alunecărilor de teren.
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http://www.cjsj.ro/localitati/sincraiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sutoru.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dolu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chendremal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zimbor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/virtesca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealunga.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeahranei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeaciurenilor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciureni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ceaca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalha.html
http://www.cjsj.ro/localitati/receamica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/recea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/virsolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valcaudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/subcetate.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ratovei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/preoteasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lazuri.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valcaudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/treznea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hasmas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simisna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianamagura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moiad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lompirt.html


c1)Alunecările - prăbuşirile - de teren reprezintă deplasări ale rocilor care formează 
versanţii  unor  munţi  sau dealuri,  a  pantelor  unor  lucrări  de  hidroamelioraţii  sau a  altor 
lucrări funciare.

Deplasările rocilor se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor 
fenomene  naturale  (ploi  torenţiale,  mişcări  tectonice,  prăbuşiri  ale  unor  grote,  eroziuni 
puternice) sau chiar ca urmare a unor activităţi umane.

Principalele caracteristici ale unui dezastru de acest tip sunt:
1. viteza de manifestare

• lente, cu viteza v < 0,6 m /an;
• cu viteză medie, 0,6 m/an < v < 3m/s;
• bruscă, cu v > 3m/s.

2. cauze generatoare
• naturale: ploi torenţiale, mişcări tectonice, eroziuni, prăbuşiri de grote etc.;
• artificiale: explozii,  excavaţii,  lucrări hidrotehnice sau de hidroamelioraţii, 

construcţia de clădiri lângă versanţi etc.
3. modul de manifestare

• fără semne exterioare de manifestare
•  cu  semne  exterioare  de  manifestare:  căderi  de  stânci,  crăpături  şi  fisuri, 

ejectări de apă şi nisip, tasarea construcţiilor.
Alunecările  şi  prăbuşirile  pot  genera următoarele efecte:  distrugerea sau avarierea 

construcţiilor de orice fel;
- blocarea parţială sau totală a unui râu şi crearea unei acumulări de apă cu pericol de 

inundaţie;
- distrugerea sau avarierea reţelelor edilitare comunale (apă, gaze, canalizare etc.);
- blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţie (rutiere, feroviare etc.).
Pe  teritoriul  judeţului  Sălaj  există  potenţiale  zone  care  ar  putea  crea  situaţii  de 

dezastre datorită fenomenelor de alunecare de teren active sau lente. 
Alunecările de teren nu produc pierderi şi distrugeri aşa de mari ca alte calamităţi. 

Ele sunt totuşi periculoase putând conduce la distrugerea unor construcţii prin deplasarea 
straturilor  de  roci  prin  acoperire,  pot  bara  cursul  unor  ape  curgătoare  creând  lacuri  de 
acumulare temporare sau permanente, cu consecinţele ce urmează apariţiei acestora sau pot 
produce chiar distrugerea unor baraje, prin formarea unui val puternic la pătrunderea în lac, 
în mod brusc a unui volum mare de rocă

Astfel, în urma inventarierii, pe întreg teritoriul judeţului s-au identificat  zone de  
alunecări de teren,  în intravilan şi în extravilanul unor localităţi, după cum urmează: 

1. Comuna  Agrij:  8  zone  din  care  4  zone  în  satul  Răstolţu  Deşert,  2  în 
intravilan şi 2 în extravilan, 4 zone în satul Agrij din care 1 zonă în intravilan la 
ieşire spre Păuşa şi 3 în extravilan.
2. Comuna Bălan:  8 zone din care 2 zone în extravilanul satului  Gălpâia la 
intrarea  şi  respectiv  ieşirea  din  sat,  2  zone  în  extravilanul  satului  Chendrea  la 
Mănăstire şi Podul Malului, 1 zonă în extravilanul satului Bălan vis-a-vis de postul 
de poliţie, 1 zonă în extravilanul satului Gîlgău Almaşului, pe păşune, 2 zone în 
extravilanul satului Chechiş spre satul Lupoaia; 
3. Comuna Băbeni: 1 zonă în extravilanul satului Băbeni spre Piroşa;
4. Comuna Bănişor:  16 zone din care 1zonă în intravilanul satului Bănişor şi 
15 zone în extravilan: 5 zone în extravilanul satului Bănişor, 4 zone în extravilanul 
satului Ban, 6 zone în extravilanul satului Peceiu;
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5. Comuna Benesat: 2 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Benesat spre 
Baia  Mare şi în extravilanul  satului Biuşa la ieşire sre Benesat;
6. Comuna Bobota: 2 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Derşida spre 
Sărmăşag şi 1 zonă în extravilanul satului Zalnoc spre Doh;
7. Comuna Boghiş: 3 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Boghiş spre 
Valcăul de Jos, 1 zonă în extravilanul satului Bozieş spre Plopiş;
8. Comuna Cristolţ:  6 zone din care 4 în intravilanul localităţilor Cristolţ (2 
zone), Văleni (2 zone) şi 2 zone în extravilanul localităţilor Muncel şi Văleni;
9. Comuna Coşei:  7 zone din care 3 în intravilanul localităţii Coşei (2 zone), 
Chilioara (1 zonă) şi 4 în extravilanul localităţilor Coşei (1 zonă ), Archid (2 zone) 
şi Chilioara (1 zonă);
10. Comuna Crasna:  5 zone din care 2 zone în extravilanul satului Crasna, 1 
zonă în intravilantul satului Huseni spre Crasna, 1 zonă în extravilanul satului Ratin 
spre Crasna, 1 zonă în extravilanul satului Marin spre Crasna;
11. Comuna Cuzăplac:  2 zone câte una în intravilanul localităţilor Gălăşeni şi 
Tămaşa;
12. Comuna  Carastelec:  2  zone  în  intravilantuul  satului  Carastelec,  pe  Str. 
Cikodomb şi Str. Kalvaria;
13. Comuna  Cizer:  1  zonă  în  extravilanul  satului  Cizer  ,  în  zona  IV  Valea 
Aşului;
14. Comuna Dobrin: 11 zone din care 4 zone în extravilanul satului Dobrin , 2 
zone în extravilanul satului Sîncraiu Silvaniei , 1 zonă în extravilanul satului Doba 
Mare ,  1  zonă în  extravilanul satului  Doba Mică,  1  zonă în extravilanul satului 
Naimon , 1 zonă în extravilanul satului Verveghiu şi 1 zonă în extravilanul satului 
Deleni;
15. Comuna Gîrbou: 1zonă în intravilanul satului Fabrica , spre Surduc;
16. Comuna Halmăşd:  3 zone din care 1 zonă în intravilanul satului Halmăşd 
spre  Cerişa  ,  1  zonă  în  intravilanul  satului  Drighiu  spre  Nuşfalău  şi  1  zonă  în 
intravilanul satului Cerişa spre Cosniciu de Jos;
17. Comuna  Hereclean:  12  zone  din  care  12  în  extravilanul  localităţilor 
Hereclean (2 zone ), Badon (3 zone) , Bocşiţa (3 zone) , Dioşod (2 zone) , Guruslău 
( 1 zonă) şi Panic (1 zonă);
18. Comuna Hida:  3 zone din care 2 zone în intravilanul localităţilor Baica şi 
Racîş şi 1 zonă în extravilanul localităţii Baica către Racîş;
19. Comuna Horoatul Crasnei:  2 zone din care 1 zonă în intravilanul şi una 
extravilanul satului Hurez;
20. Comuna Ip: 1 zonă în intravilanul localităţii Cosniciu de Jos;
21. Comuna Ileanda: 3 zone în extravilanul satului Dolheni;
22. Comuna Letca: 4 zone din care 1 zonă în intravilanul satului Topliţa , 1 zonă 
în  intravilanul  satului  Letca  la  intrarea  dinspre  Cuciulat,  1  zonă  în  intravilanul 
satului Cozla şi 1 zonă în intravilanul satului Şoimuşeni în vecinătatea grajdurilor;
23. Comuna Măerişte:  4 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Doh , 1 
zonă  în  extravilanul  satului  Giurtelecu  Şimleului,  1  zonă  în  extravilanul  satului 
Mălădia , 1 zonă în extravilanul satului Criştelec;
24. Comuna Marca: 5 zone din care 1 zonă în intravilanul localităţii Sumal şi 4 
în extravilanul localităţilor Marca (1 zonă spre Cerişa), Porţ (1 zonă la gară), Şumal 
( 1 zonă la vii) şi Leşmir (1 zonă la vii);
25. Comuna Meseşenii de Jos: 1 zonă în intravilanul localităţii Aghireş,
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26. Comuna Mirşid: 3 zone, din care 1 zonă intravilanul localităţii Popeni şi 2 
zone în extravilanul localităţii Mirşid (1 zonă spre Moigrad) şi Popeni (1zonă spre 
Firminiş) şi 1 zonă în apropierea carierei de piatră din loc. Moigrad;
27. Comuna Nuşfalău: 1 zonă în extravilanul satului Nuşfalău spre Ip;
28. Comuna Pericei: 3 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Pericei spre 
Sici  ,  1 zonă în intravilanul satului  Bădăcin spre Şimleul  Silvaniei  şi  o zonă în 
intravilanul satului Sici spre Pericei; 
29. Comuna Poiana Blenchii: 1 zonă în localitatea Costila;
30. Comuna Sărmăşag: 8 zone din care 5 în intravilanul localităţii Sărmăşag şi 3 
în extravilanul localităţii Sărmăşag pe versantul cu vii, atât la intrare în Sărmăşag 
dinspre Lompirt cât şi la ieşirea spre Chieşd;
31. Comuna Sălăţig:  12 zone din care 1 zonă în extravilanul satului Sălăţig , 5 
zone în extravilanul satului Deja , 2 zone în extravilanul satului Bulgari , 2 zone în 
extravilanul satului Mineu şi 2 zone în extravilanul satului Noţig;
32. Comuna Sîg: 1 zonă în intravilanul satului Sîrbi;
33. Comuna Surduc: 16 zone din care 1 zonă în intravilanul satului Surduc , 1 
zonă în extravilanul satului Turbuţa , 3 zone în extravilanul satului Solona , 3 zone 
în extravilanul satului  Brâglez , 4 zone în extravilanul satului Tihău ,  4 zone în 
intravilanul satului Cristolţel;
34. Comuna Treznea: 3 zone în interavilanul satului Treznea în parcele diferite 
afectând  drumul  comunal  Treznea-Românaşi  şi  două  proprietăţi  particulare,  1 
intravilanul localităţii Bozna (10 gospodării);
35. Comuna Vârşolţ: 1 zonă în extravilanul satului Vârşolţ , spre Pericei şi satul 
Recea cu o zonă activă ;
36. comuna Valcău de Jos: 2 zone în extravilan, locul Şinteu – Iertaş;

35.Comuna Zimbor: 48 zone din care 8 zone în intravilan şi 40 zone în  extravilan: în 
satul Zimbor 17  zone, 4 în intravilan şi 13 în extravilan,   în satul Chendremal 5 
zone, 1 în intravilan şi 4 în extravilan, în satul Sutor 6 zone, 2 în intravilan şi 4 în 
extravilan, în satul Sâncraiu Almaşului 9 zone toate în extravilan, în satul Dolu 11 
zone, 1 în  intravilan şi 10 în extravilan.
37. Comuna Zalha: 5 zone , din care 3 în intravilanul localităţilor Ceaca , Valea 
Hranei  Valea  Lungă şi  2  în  extravilanul  localităţii  Zalha  către  Vârteşca  şi  către 
Ciureni; 

În  municipiul  Zalău  şi  în  oraşele  din  judeţ  s-au  identificat  sau  sunt  posibilităţi  de 
producere de alunecări de teren, astfel:

1. Cehu-Silvaniei:   2 zone în intravilan, câte una în zonele rezervorului de apă de 
2500 m3 şi stadion;

2. Jibou: 2 zone în intravilan şi anume una în zona Grădinii Botanice şi alta în zona 
cartierului Cărămidari;

3. Şimleul-Silvaniei:  5 zone din care toate în intravilan , după cum urmează: Str. 
Andrei Mureşanu 2 zone , Str. Independenţei 1 zonă , Str. Trandafirilor 1 zonă şi 
Str. Crinului 1 zonă;

4. Zalău: 15 zone în intravilanul localităţii, situaţia prezentându-se astfel: 2 zone 
Brădet (rezervor 5000 m3) şi versant (haldă de pământ), 1 zonă versant Gheorghe 
Doja-Valea Meseş, 3 zone în cartierul Stadion, 1 zonă în cartierul Traian (Şcoala 
nr.  13),  1  zonă versant  drept  pârâu  Pietriş,  1  zonă versant  Valea  Miţii  (zona 
Electrocentrale), 1 zonă Tribunal Zalău, 1 zonă cartier Porolissum, 1 zonă versant 
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Gheorghe Lazăr, Florilor-cimitir Zalău, 2 zone rezervoare Ortelec – carieră de 
argilă Zalău, 1 zonă rezervoare apă industrială Zalău.

Încadrarea  localităţilor  judeţului  din  punct  de  vedere  al  riscului  la Alunecări  – 
prăbuşiri de teren :

DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

Denumirea municipiului

LOCALITATI 
COMPONENTE  ALE 
MUNICIPIULUI

ZALĂU

1.ZALAU
DA

2 .Stana NU

Denumirea  orasului
Localitati  componente  ale 
oraşului

1. JIBOU

3. JIBOU
DA

4.Cuceu
NU

5.Husia NU

6.Rona
NU

7.Var NU

2.  ŞIMLEU SILVANIEI

8.SIMLEU SILVANIEI
DA

9.Bic NU

10.Cehei
NU

11.Pusta NU

3. CEHU SILVANIEI

12.CEHU SILVANIEI
DA

13.Horoatu Cehului
NU

14.Motis
NU

15.Nadis
DA

16.Ulciug NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/ulciug.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nadis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/motis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucehului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pusta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simleusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/var.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/husia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuceu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jibou.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stana1.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalau.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

COMUNELE DIN JUDEŢ  CU SATELE APARŢINĂTOARE

1. AGRIJ

17.Agrij DA

 18.Rastoltu-Desert DA

2. ALMASU

19.Almasu NU

20.Babiu NU

21.Cutis NU

22.Jebucu NU

23.Mesteacanu NU

24.Petrinzel NU

25.Sfaras NU

26.Stana NU

3. BABENI

27.Babeni DA

28.Ciocmani NU

29.Clit NU

30.Pirosa NU

31.Poenita NU

4. BALAN

32.Balan NU

33.Chechis NU

34.Chendrea NU

35.Galpîia NU

36.Gilgau Almasului NU

5. BANISOR

37.Banisor DA

38.Ban DA

39.Peceiu DA

6. BENESAT

40.Benesat DA

41.Alunis NU

42.Biusa DA

7. BOBOTA

43.Bobota NU

44.Dersida DA

45.Zalnoc DA

8. BOCSA

46.Bocsa NU

47.Borla NU

48.Cimpia NU

49.Salajeni NU

9. BOGHIS
50.Boghis DA

51.Bozies DA

10. BUCIUMI 52.Buciumi NU

53.Bodia NU

54.Bogdana NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/bogdana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bodia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buciumi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bozies.html
http://www.cjsj.ro/localitati/boghis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salajeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/campia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalnoc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dersida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bobota.html
http://www.cjsj.ro/localitati/biusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/alunis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/benesat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/peceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ban.html
http://www.cjsj.ro/localitati/banisor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gilgaualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galpiia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chendrea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chechis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/balan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poenita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pirosa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/clit.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciocmani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sfaras.html
http://www.cjsj.ro/localitati/petrinzel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mesteacanu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jebucu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cutis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/almasu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoltudesert.html
http://www.cjsj.ro/localitati/agrij.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

55.Huta NU

56.Rastolt NU

57.Singeorgiu de Meses NU

11. CAMAR
58.Camar NU

59.Padureni NU

12. CARASTELEC
60.Carastelec DA

61.Dumuslau NU

13. CHIESD

62.Chiesd NU

63.Colonia Sighetu Silvanie NU

64.Sighetu Silvaniei NU

14. CIZER

65.Cizer DA

66.Plesca NU

67.Pria NU

15. COSEIU

68.Coseiu DA

69.Archid NU

70.Chilioara DA

16. CRASNA

71.Crasna DA

72.Huseni DA

73.Marin DA

75. Ratin   DA

17. CREACA

75.Creaca NU

76.Borza NU

77.Brebi NU

78.Brusturi NU

79.Ciglean NU

80.Jac NU

81.Lupoaia NU

82.Prodanesti NU

83.Viile Jacului NU

18. CRISTOLT

84.Cristolt DA

85.Muncel DA

86.Poiana Ontii NU

87.Valeni DA

19. CRISENI

88.Criseni NU

89.Cristur-Criseni NU

90.Gîrceiu NU

20. CUZAPLAC 91.Cuzaplac NU

92.Cublesu NU

93.Galaseni DA

94.Mierta NU

95.Petrindu NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/petrindu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mierta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galaseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cublesu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuzaplac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristurcriseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/criseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianaontii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/muncel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/viilejacului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/prodanesti.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lupoaia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciglean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brusturi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brebi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borza.html
http://www.cjsj.ro/localitati/creaca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ratin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/crasna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chilioara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/archid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coseiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pria.html
http://www.cjsj.ro/localitati/plesca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cizer.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coloniasighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chiesd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dumuslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/carastelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/camar.html
http://www.cjsj.ro/localitati/singeorgiudemeses.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huta.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

96.Ruginoasa NU

97.Stoboru NU

98.Tamasa DA

21. DOBRIN

99.Dobrin DA

100.Deleni DA

101.Doba DA

102.Naimon DA

103.Sincraiu Silvaniei DA

104.Verveghiu DA

22. DRAGU

105.Dragu NU

106.Adalin NU

107.Fintinele NU

108.Ugrutiu NU

109.Voivodeni NU

23. FILDU DE JOS

110.Fildu de Jos NU

111.Fildu de Mijloc NU

112.Fildu de Sus NU

113.Tetisu NU

24. GALGAU

114.Galgau NU

115.Barsau Mare NU

116.Capalna NU

117.Chizeni NU

118.Dobrocina NU

119.Fodora NU

120.Frincenii de Piatra NU

121.Glod NU

122.Gura Vladesei NU

25. GIRBOU

123.Gîrbou  NU

124.Bezded NU

125.Calacea NU

126.Cernuc NU

127.Fabrica DA

128.Popteleac NU

129.Solomon NU

26. HALMASD

130.Halmasd DA

131.Aleus NU

131.Cerisa DA

132.Drighiu DA

133.Fufez NU

27. HERECLEAN 134.Hereclean DA

135.Badon DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/badon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hereclean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fufez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/drighiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cerisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aleus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/halmasd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solomon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popteleac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fabrica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cernuc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/calacea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bezded.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girbou.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guravladesei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/glod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/frinceniidepiatra.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fodora.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrocina.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chizeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/capalna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/barsaumare.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galgau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tetisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudemijloc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/voivodeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ugrutiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fintinele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/adalin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dragu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/verveghiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sincraiusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/naimon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doba.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deleni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tamasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stoboru.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ruginoasa.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

136.Bocsita DA

137.Diosod DA

138.Guruslau DA

139.Panic DA

28. HIDA

140.Hida NU

141.Baica DA

142.Miluani NU

143.Paduris NU

144.Racis DA

145.Sinpetru Almasului NU

146.Stupini NU

147.Trestia NU

29. HOROATU CRASNEI

148.Horoatu Crasnei NU

149.Hurez DA

150.Stirciu NU

151.Seredeiu NU

30. ILEANDA

152.Ileanda  NU

153.Bizusa-Bai NU

154.Birsauta NU

155.Dabiceni NU

156.Dolheni DA

157.Luminisu NU

158.Maleni NU

159.Negreni NU

160.Perii Vadului NU

161.Podisu NU

162.Rastoci NU

163.Rogna NU

164.Sasa NU

31. IP

165.Ip NU

166.Cosniciu de Jos DA

167.Cosniciu de Sus NU

168.Zauan NU

169.Zauan-Bai NU

32. LETCA 170.Letca DA

171.Ciula NU

172.Cozla DA

173.Cuciulat NU

174.Lemniu NU

175.Purcaret NU

176.Soimuseni DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/soimuseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/purcaret.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lemniu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuciulat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cozla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciula.html
http://www.cjsj.ro/localitati/letca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauanbai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ip.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rogna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/podisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periivadului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/negreni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/luminisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dolheni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dabiceni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsauta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bizusabai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ileanda.html
http://www.cjsj.ro/localitati/seredeiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stirciu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hurez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucrasnei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/trestia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stupini.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinpetrualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/racis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/paduris.html
http://www.cjsj.ro/localitati/miluani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/baica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/panic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/diosod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsita.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

177.Toplita DA

178.Valisoara NU

33. LOZNA

179.Lozna NU

180.Cormenis NU

181.Preluci NU

182.Valea Lesului NU

183.Valea Loznei NU

34. MARCA

184.Marca DA

185.Lesmir DA

186.Marca-Huta NU

187.Port DA

188.Sumal DA

35. MAERISTE

189.Maeriste NU

190.Cristelec DA

191.Doh DA

192.Giurtelecu Simleului DA

193.Maladia DA

194.Uileacu Simleului NU

36. MESESENII DE JOS

195.Mesesenii de Jos NU

196.Aghires DA

197.Fetindia NU

198.Mesesenii de Sus NU

37. MIRSID

199.Mirsid DA

200.Firminis NU

201.Moigrad NU

202.Popeni DA

38. NAPRADEA

203.Napradea  NU

204.Cheud NU

205.Somes-Guruslau NU

206.Tranis NU

207.Vadurele NU

39. NUSFALAU
208.Nusfalau DA

209.Bilghez NU

40. PERICEI

210.Pericei DA

211.Badacin DA

212.Periceiu Mic NU

213.Sici DA

41. PLOPIS

214.Plopis NU

215.Fagetu NU

216.Iaz NU

42. POIANA BLENCHII 217.Poiana Blenchi NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/poianablenchii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/iaz.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fagetu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/plopis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sici.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periceiumic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/badacin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pericei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bilghez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nusfalau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/vadurele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tranis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesguruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cheud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/napradea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moigrad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/firminis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mirsid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fetindia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aghires.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/uileacusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maladia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/giurtelecusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doh.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maieriste.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sumal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/port.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lesmir.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealoznei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealesului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/preluci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cormenis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valisoara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/toplita.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

218.Falcusa NU

219.Gostila DA

220.Magura NU

43. ROMANASI

221.Romanasi  NU

222.Chichisa NU

223.Ciumarna NU

224.Pausa NU

225.Poarta Salajului NU

226.Romita NU

44. RUS

227.Rus NU

228.Buzas NU

229.Fintinele-Rus NU

45. SALATIG

230.Salatig DA

231.Bulgari DA

232.Deja DA

233.Mineu DA

234.Notig DA

46. SIG

235.Sig NU

236.Fizes NU

237.Mal NU

238.Sirbi DA

239.Tusa NU

47. SIMNIHAIU ALMASULUI

240.Sinmihaiu Almasului NU

241.Bercea NU

242.Sinta Marie NU

48. SOMES-ODORHEI

243.Somes-Odorhei  NU

244.Birsa NU

246.Domnin NU

247.Inau NU

248.Soimus NU

49. SURDUC

249.Surduc DA

250.Briglez DA

251.Cristoltel DA

252.Solona DA

253.Chilioara  NU

254.Tihau DA

255.Turbuta DA

50. SAMSUD
256.Samsud NU

257.Valea Pomilor NU

51. SARMASAG 258.Sarmasag DA

259.Ilisua NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/ilisua.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sarmasag.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeapomilor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/samsud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/turbuta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tihau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/qioara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristoltel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/briglez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/surduc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/soimus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/inau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/domnin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesodorhei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sintamaria.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bercea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinmihaiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sirbi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fizes.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/notig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mineu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deja.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bulgari.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salatig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fintinelerus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buzas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poartasalajului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pausa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciumarna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chichisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romanasi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/magura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gostila.html
http://www.cjsj.ro/localitati/falcusa.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / 
ORAŞULUI /COMUNEI

LOCALITATI 
COMPONENTE

Risc la Alunecări  prăbuşiri de teren :

260.Lompirt NU

261.Moiad NU

262.Poiana Magura NU

263.Tarmure NU

52. SIMISNA
265.Simisna NU

266.Hasmas NU

53. TREZNEA
267.Treznea DA

268.Bozna NU

54. VALCAU DE JOS

269.Valcau de Jos DA

270.Lazuri NU

271.Preoteasa NU

272.Ratovei NU

273.Sub Cetate NU

274.Valcau de Sus NU

55. VIRSOLT

275.Virsolt  DA

276.Recea DA

277.Recea Mica NU

56. ZALHA

278.Zalha DA

279.Ceaca DA

280.Ciureni NU

281.Valea Ciurenilor NU

281.Valea Hranei DA

282.Valea Lunga DA

283.Virtesca NU

57. ZIMBOR

284.Zimbor  DA

285.Chendremal DA

286.Dolu DA

287.Sutoru DA

288.Sincraiu Almasului DA

Direcţia  pentru  Administrarea  Drumurilor  şi  Podurilor  Sălaj  şi  serviciile  publice 
descentralizate ale ministerelor de resort au mai identificat zone cu posibilităţi de producere 
a  alunecărilor  de  teren  şi  anume  32  zone  pe  drumurile  judeţene,  16  zone  pe  drumuri 
comunale, 10 zone pe drumuri naţionale, 4 zone pe drumuri forestiere (1 zonă în municipiul 
Zalău, 1 zonă în oraşul Cehu-Silvaniei şi 2 zone în localitatea Lozna).

O repartizare a acestor zone pe categoriile de drumuri enumerate mai sus se prezintă 
astfel:

 drumuri judeţene:
- 3 zone pe DJ 108 A Ciucea – Jibou – Benesat;
- 3 zone pe DJ 108 B Surduc – Gîrbou;
- 1 zonă pe DJ 108 D DN 1H – Cehu-Silvaniei;
- 5 zone pe DJ 108 F Şimleu-Silvaniei – Sărmăşag – Chieşd – limită de judeţ;
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http://www.cjsj.ro/localitati/sincraiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sutoru.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dolu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chendremal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zimbor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/virtesca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealunga.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeahranei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeaciurenilor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciureni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ceaca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalha.html
http://www.cjsj.ro/localitati/receamica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/recea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/virsolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valcaudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/subcetate.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ratovei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/preoteasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lazuri.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valcaudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/treznea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hasmas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simisna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianamagura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moiad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lompirt.html


- 1 zonă pe DJ 108 N Cuzăplac – Petrindu – Aghireş;
- 1 zonă pe DJ 108 G Ciucea – Cizer – Crasna – Vîrşolţ; 
- 2 zone pe DJ 108 S Şimişna – Zalha – Bezded;
- 4 zone pe DJ 109 E Dej – Vad – Cliţ;
- 1 zonă pe DJ 109 R Romita – Gălpâia;
- 5 zone pe DJ 191 C Nuşfalău – Zalău – Creaca; 
- 4 zone pe DJ 191 D Nuşfalău – Sîg – Tusa – limită de judeţ; 
- 2 zone pe DJ 191 E Crasna – Sîg;

 drumuri comunale: 
- 1 zonă pe DC 14 Noţig – Inău – DJ 108 A
- 2 zone pe DC 17 Bulgari – Domnin – Someş-Odorhei;
- 1 zonă pe DC 18 Jibou – Şoimuş;
- 2 zone pe DC 39 Poiana-Blenchii – Gostila;
- 3 zone pe DC 47 Solona – Văleni;
- 1 zonă pe DC 49 Surduc – Cristolţ;
- 1 zonă pe DC 49 A Dolheni – limită de judeţ Maramureş;
- 1 zonă pe DC 67 DN 1G – Fildu de Jos – Fildu de Sus;
- 1 zonă pe DC 72 DJ 108 A – Agrij – Răstolţu Deşert;
- 2 zone pe DC 78 DJ 108 G – Pria;
- 1 zonă pe DC 97 DN 1H – Bilghezd;

 drumuri naţionale:  
- 1 zonă pe DN 1C Dej – Ileanda – Baia Mare;
- 6 zone pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalău – Sărmăşag – Carei;
- 1 zonă pe DN 1H Răstoci – Jibou – Zalău – Halmăşd – Aleşd;
- 2 zone pe DN 1G Huedin – Zimbor – Hida – Bălan – Var.

Identificarea şi inventarierea zonelor expuse la alunecări de teren s-a făcut pentru 
fiecare drum în parte, pe poziţii kilometrice.

Procesele de degradare naturală şi antropică evidenţiate la nivelul judeţului Sălaj au 
ca efect următoarele forme de degradare ale solului:

• eroziunea hidrică şi eoliană (care determină pierderea stratului fertil de sol de 
la suprafaţă, deformarea terenului, colmatarea şi sedimentarea),

• compactarea,
• alunecările de teren,
• excesul de apă,
• sărăcirea solului în materie organică şi elemente nutritive,
• salinizarea,
• acidifierea,
• poluarea. 
Eroziunea prin apă este cea mai importanta formă a degradării  terenului. Dintre 

diferitele forme de manifestare a eroziunii cea mai răspândită este scurgerea de suprafaţă, 
având consecinţe atât de grave, încât terenurile nu mai pot fi redate agriculturii  şi astfel 
trebuie scoase din circuitul agricol.

Degradarea  chimică  -  cele  mai  importante  cauze  sunt  reprezentate  de  greşelile 
tehnologice agricole, la care se adaugă si activităţile industriale şi bioindustriale.

Cele mai importante forme ale proceselor degradării fizice, ca urmare a activităţilor 
antropice necorespunzătoare, se referă la compactare şi crustificare.
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Tot o presiune asupra calităţii solului o reprezintă şi acidifierea, sărăcirea solului în 
microelemente, macroelemente şi humus, ca o consecinţă a diferitelor activităţi antropice. 
Proprietăţile fizice, chimice şi biologice care imprimă solului o anumită stare de fertilitate 
sunt  determinate  de  caracterul  transformărilor  pe  care  le  suferă  partea  organică  şi  cea 
minerală  din  sol  sub  acţiunea  asociaţiilor  vegetale  naturale  sau  a  plantelor  cultivate  în 
condiţiile date de climă, rocă, relief, mod de folosire a terenului sau impregnate cu poluanţi 
evacuaţi din activităţile desfăşurate în zonă.

Deteriorarea  caracteristicilor  şi  funcţiilor  solurilor,  respectiv  a  capacităţii  lor 
bioproductive, reprezintă restricţii ale utilizării acestora determinate fie de factori naturali 
(clima,  forme  de  relief,  caracteristici  edafice  etc.),  fie  de  acţiuni  antropice,  agricole  şi 
industriale.  În  multe  cazuri,  aceşti  factori  pot  acţiona  sinergic,  având  ca  efect  scăderea 
calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora.

Dintre  situaţia  suprafeţelor  afectate  şi  a  factorilor  de degradare din judeţul  Sălaj: 
eroziuni  puternice  de  suprafaţă,  eroziuni  de  adâncime,  alunecări  de  teren,  escavaţii  şi 
depozite,  poluări,  eroziuni  geologice,  eroziuni  de  mal,  sărături,  excese  de  umiditate, 
vegetaţii fără valoare, trebuie evidenţiat situaţia suprafeţelor afectate de alunecări de teren, 
care conform studiului întocmit de către ISPIF Bucureşti  în anul 1999, este de 8343 ha 
(2,2% din suprafaţa judeţului).

Măsurile  realizate  de  către  ANIF  Sucursala  Teritorială  Tisa  Someş,  Unitatea  de 
Administrare Sălaj, în anul 2008 pentru prevenirea şi consolidarea alunecărilor de teren în 
judeţul Sălaj au fost următoarele:

- menţinerea în stare de funcţionare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate în 
zone cu potenţial de alunecare (zona Pecei - Bănişor S = 200 ha) – lucrări de întreţinere şi 
reparaţii;

- lucrări noi de investiţii pe terenuri alunecate (zona Sărmăşag, S = 82 ha);
- expertizarea şi contractarea serviciilor de proiectare pentru o suprafaţă de 1750 ha 

pe care se completează lucrările de combaterea eroziunii solului din care 85 ha necesită 
lucrări pentru stabilizarea alunecărilor de teren (zona Bozna - Păuşa);

- colaborarea cu Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru delimitarea 
perimetrelor de ameliorare constituite pe terenurile degradate, conform HG 786/1993.

c2) Cutremure

Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur judeţul Sălaj este o unitate 
administrativ-teritoriala dispusă în zona seismică de intensitate mai mica de VII pe scara 
MSK.
          Având în vedere macro şi micro zonarea seismică a teritoriului naţional, în judeţul 
Sălaj se pot produce exclusiv cutremure superficiale, de mică adâncime, cu magnitudini mai 
mic decât ale seismelor vrâncene, dar şi la intervale mai îndelungate, cu efecte strict locale, 
care se pot manifesta pe arii mai reduse, limitate ca întindere.

  

3.1.2 Riscuri tehnologice

Riscul tehnologic spre deosebire de cel natural, poate fi controlat şi redus pe mai multe căi, 
necesitând însă un management mult mai elaborat şi personalizat pe fiecare categorie.

a) Accidente în industrie la operatorii economici
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Accidente în industrie la operatorii economici care produc sau folosesc în procesul de 
producţie cantităţi mari de substanţe chimice periculoase sau amoniacul din instalaţiile de răcire de 
la fabricile de prelucrare a cărnii şi laptelui, respectiv clorul de la instalaţiile de potabilizare a apei.
Accident chimic- contaminarea solului cu substanţe chimice:

Rezultatele obţinute în anul 2010 au relevat, concentraţii semnificativ mai ridicate ale unor 
metale grele în sol, în zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare. Trebuie menţionat că 
evaluarea reală a nivelului de încărcare a solului cu metale grele, datorită poluării,  nu se poate 
realiza decât raportat la valorile fondului natural.

Nu s-au înregistrat depăşiri la indicatorii: Pb, Cd, Cr şi Ni, faţă de pragurile de alertă şi de 
intervenţie  pentru  terenurile  cu  tipuri  de  folosinţă  mai  puţin  sensibile,  prevăzute  de  Ordinul 
756/1997.

Nu s-au înregistrat depăşiri faţă de pragurile de alertă şi de intervenţie, atât la terenurile cu 
folosinţă sensibilă căt şi mai puţin sensibilă, la indicatorii: Pb, Cd, Cr şi Ni.

Zonele critice sub aspectul degradării solurilor, ca urmare a contaminării cu diverse tipuri de 
poluanţi, sunt reprezentate adeseori de depozitele de deşeuri menajere şi industriale şi activităţile de 
exploatare, prin ocuparea de suprafeţe de teren cu halde de steril, cariere şi alte amenajări aferente 
acestor activităţi.

De asemenea  fenomenele  de eroziune,  alunecări  de teren,  exces  de umiditate  determină 
extinderea zonelor critice sub aspectul degradării solurilor.

Sit contaminat este o zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi adâncime, poluată cu 
substanţe biologice sau chimice.

Inventarul siturilor contaminate se desfăşoară conform prevederilor HG 1408/2007, pe baza 
unor chestionare transmise agenţilor economici deţinători de terenuri si autoritaţilor locale. 

Până  la  această  dată,  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Sălaj  a  realizat  inventarierea 
preliminară la nivel de judeţ a siturilor potenţial contaminate.

În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 1408/23.11.2007 privind modalităţile 
de investigare  şi evaluare a poluării solului  şi subsolului,  APM Sălaj a transmis spre completare, 
aproximativ 90 de chestionare (prevăzute în anexele nr.1 şi 2) către operatorii economici/autorităţile 
publice  locale  sau  deţinătorii  de teren,  în  vederea  identificării  preliminară  a  siturilor  posibil 
contaminate  din judeţul  Sălaj.  Chestionarele  completate  au  fost  trimise  la  ANPM,  iar  după 
analizarea  şi  evaluarea  lor,  a  fost  întocmită  o listă  preliminară,  care  cuprinde  21 situri  posibil 
contaminate în judeţul Sălaj:

- Depozitul de deşeuri menajere din localitatea Criseni, aparţinând de Primăria Municipiului 
Zalău,

- Depozitul de deşeuri nepericuloase Jibou, aparţinând de Primăria Jibou,
- Depozitul de deşeuri industriale – S.C. Silvania S.A. Zalău,
- Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase - S.C. Silcotub S.A. Zalău,
- Depozitul de deşeuri industriale periculoase - S.C. Silcotub S.A. Zalău,
- Platforma industrială S.C. Silcotub S.A. Zalău,
- Platforma industrială S.C. Silvania S.A. Zalău,
- Platforma industrială S.C. Michelin Romsteel Cord S.A. Zalău,
- S.C. Petrom S.A. Grup de Zăcăminte Suplac - Sector nr. 4, cu Parcurile: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34; 
- S.C. Sălajul S.A. – cu următoare halde: Halda carieră Zăuan Băi – Carastelec, Halda steril 

mina Ip, Halda steril Sărmăşag, Halda steril Zăghid I, Halda steril Zăghid II, Halda steril Zăuan.
Dezvoltarea  industriei  a  dus  la  apariţia  unor  substanţe  toxice  industriale,  care  atât  în 

domeniul procesului de producţie cât şi în procesul de utilizare, depozitare sau transport a acestora, 
pot prezenta un factor de risc. Ca urmare, există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului, prin 
avarierea sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport, să se poată elibera în 
mediul înconjurător substanţe toxice.

Accidentele chimice pot fi minime atunci când într-o instalaţie sursa de pericol chimic se 
produce o avarie controlabilă,  urmată de eliminarea unor cantităţi  de substanţe toxice în mediul 
înconjurător.
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Sunt maxime atunci când la instalaţie se produce o avarie necontrolabilă. Aceste accidente 
se pot produce ca urmare a unor neglijenţe, defecţiuni, dereglări de proces.

Operatorii economici de la nivelul judeţului Sălaj care îşi desfăşoară activitatea cu substanţe 
periculoase sunt:

•  Operator economic care îşi desfăşoară activitatea utilizând clorul 

Nr.
crt.

Localitate Denumire operator 
economic

Profil  de 
activitate

Substanţa 
deţinută

Cantitatea
(tone)

1. Vârşolţ S.C. Publiserv Tratarea apei clor 4 

• Operatori economici care desfăşoară activităţi cu substanţe periculoase  şi care se 
supun prevederilor HGR nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în  
care sunt implicate substanţe periculoase:

N
r 

. c
rt

.

L
O

C
A

L
IT

A
T

E

Denumire 
operator 
economic

Adresa
Denumirea 
substanţei

Cantitate  de 
substanţă 
posibil  a  fi 
deţinută- 
capacitate 
de  proiect-
(t)

Stare de 
agregar
e (s,l,g)

Rezervoare

N
r.

d
e 

re
ze

rv
oa

re

C
ap

ac
it

at
e 

re
ze

rv
or

 
(m

.c
.)

1.
Zalău
RM

S.C.  OMV 
PETROM  S.A. 
BUCUREŞTI, 
Depozitul  Rezervă 
de Stat Zalău

Str. 
Lupului 
nr.1

Motorină 33000 l

R1=8500; 
R2=8500; 
R3=8500; 
R4=8500

3x20
4x10

2.
Zalău
rm

S.C.  OMV 
PETROM  S.A. 
BUCUREŞTI, 
Depozitul  de 
Desfacere Zalău

Str. 
Depozitel
or nr. 4

Motorină 
benzină

12000 l

R1=1000; 
R2=1000; 
R3=1000; 
R4=1000; 
R5=1000; 
R6=2000; 
R7=2000; 
R8=2000; 
R9=2000; 
R10=2000

3x27 
1x10

3.
Şimleu 
Şilvaniei
rm

S.C. 
ROMPETROL 
DOWNSSTREAM 
S.A.  –  Depozitul  
de  Produse 
Petroliere  Şimleu 
Silvaniei

Str. 
Cehei  nr. 
101

Motorină 
benzină

3360 l

R1=400; 
R2=400; 
R9=200; 
R11=200; 
R12=200; 
R7=400; 
R8=400; 
R10=2000

5x23

• Operatori economici cu risc chimic şi care nu intră sub incidenţa HGR nr. 804 din 
2007  privind  controlul  asupra  pericolelor  de  accident  major  în  care  sunt  implicate  substanţe  
periculoase sau a Legii  nr. 92/2003, privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale:
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Nr
crt

Localitate
Denumire 
operator 
economic

Adresa
Denumirea 
substanţei

Cantitate de 
substanţă 
posibil a fi 
deţinută- 
capacitate 
de proiect-

(t)

Stare de 
agregare 

(s,l,g)

Rezervoare

N
r.

d
e 

re
ze

rv
oa

re

C
ap

ac
it

at
e 

re
ze

rv
or

 (
m

.c
.)

1. Zalău
S.C. 
Romaltec

Str. Gh. Doja 
nr.242

Motorină 
benzină

100 l 7
3x20
4x10

2. Zalău
S.C  Inserco 
S.R.L.

Str.22 
Decembrie 
1989  nr. 
250A

Motorină 
benzină

91 l 4
3x27 
1x10

3. Zalău
S.C. 
Apiservice 
S.R.L.

Str. 
Parcului nr.5

Motorină 
benzină

115 l 5 5x23

4. Zalău
S.C. 
Primarom 
EXIM SRL

Str.Mihai 
Viteazul 
nr.100A

Motorină 
benzină

282 l 6 6x47

5. Zalău S.C. OMV
Str.Mihai 
Viteazul

Motorină 
benzină

120 l 4 4x30

6. Zalău
S.C.Petrom-
Staţia 
Porolissum

Str.Porolissu
m nr.191C

Motorină 
benzină

115 l 7
3x13
4x19

7. Sarmasag
S.C.Ady  Com 
S.R.L.

Str. 
Principala

Motorină 
benzină

70 l 20 2x35

8. Nuşfalău
S.C.Benzelim 
S.R.L.

Str. 
Principala

Motorină 
benzină

72 l 3 3x24

9. Şimleu 
Silvaniei

S.C.Petrom 
S.A.

Str.Tudor 
Vladimirescu 
nr.73

Motorină 
benzină

60 l 5
4x10 
1x20

10
.

Şimleu 
Silvaniei

S.C.Hamol 
Trans S.R.L.

Str.22 
Decembrie 
1989

Motorină 
benzină

160 l 4 4x40

11
.

Jibou
S.C.Lukoil 
S.A.

Str.  22 
Decembrie 
1989

Motorină 
benzină 360 l 4 4x90

12
.

Jibou
S.C.Petrom 
S.A.

Str.1 Mai  nr. 
25

Motorină 
benzină

234 l 12
6x15 
6x24

13
.

Cehu 
Silvaniei

S.C.Petrom 
S.A.

Str.Hodod 
nr.2

Motorină 
benzină

110 l 3
1x30 
2x40

14
.

Crasna
S.C.Petrom 
S.A.

Str.  Ciucei, 
nr. 782

Motorină 
benzină

64 l 3
2x20 
1x24

15
.

Almaş

S.C.   Acom 
avance 
INVEST 
S.R.L.

Str. 
Principală

Motorină 
benzină

30 l 2 2x15

16
.

Zalău
S.C.  Mol  PP 
S.R.L.

Str.Mihai 
Viteazul

Motorină 
benzină 20 l 4 4x30

17
.

Ileanda
S.C.Petrom 
S.A.

Str.    S. 
Barnutiu,  nr 
26

Motorină 
benzină 30 l 4

2x50
2x20

18
.

Gîlgău  pe 
Someş

S.C.Rolis 
S.R.L.

Str. 
Principală

Motorină 
benzină 60 l 4 4x15

19
.

Zalău
S.C.  Mezy 
Com S.R.L.

Str.Gh.  Doja 
nr.159

Motorină 
benzină 100 l 7

3x20
4x10

20
.

Zalău
S.C.Petrom 
S.A.

B-dul  M. 
Viteazul,  nr. 
55

Motorină 
benzină 120 l 2

1x30+30 
1x30+30

21 Simleu S.C. Str.  Cehei, Motorină 122 l 2 1x32+10 
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Nr
crt

Localitate
Denumire 
operator 
economic

Adresa
Denumirea 
substanţei

Cantitate de 
substanţă 
posibil a fi 
deţinută- 
capacitate 
de proiect-

(t)

Stare de 
agregare 

(s,l,g)

Rezervoare

N
r.

d
e 

re
ze

rv
oa

re

C
ap

ac
it

at
e 

re
ze

rv
or

 (
m

.c
.)

Silvaniei
PRIMAROM 
EXIM SRL

nr. 100 benzină 1x50+30

22
.

Zalau
S.C. 
INSERCO 
SRL

Str.  Simion 
Barnutiu

Motorină 
benzină

81 l 2
1x20+25 
1x21+15

23
.

Zalau

S.C. 
Rompetrol 
Downstream 
SRL

B-dul  M. 
Viteazul,

Motorină 
benzină

180 l 3 3x60

24
.

Zimbor
S.C.  Sigrav 
SRL

Srt. 
Principala

Motorină 
benzină

101 l 2
1x41
1x60

25
.

Virsolt
S.C  Publiserv 
SA

Baraj 
acumulare

Clor 7 l 4 7x1

26
.

Jibou
SC  Silvagaz 
SA

Jibou  str. 
Amurgului, 
nr.3

GPL 40 l 1 1x80

27
.

Sat  Panic, 
comuna 
Hereclean

S.C  ONCOS 
IMPEX  SRL, 
Cluj Napoca

Sat  Panic, 
comuna 
Hereclean

GPL 48 l 12 22x5

28
.

Nuşfalău
S.C  HANNA 
INSTRUMEN
TS SRL

Localitatea 
Nuşfalău, str. 
Hanna, nr.1

GPL 24 l 6 6x5

29
.

Moiad S.C MAR SRL
Sat  Moiad, 
comuna 
Sărmăşag

GPL 16 l 4 4x5

• Operatori economici care deţin instalaţii radiologice:

Denumirea unităţii
deţinătoare
adresa, tel.

Tipul instalaţiei/
sursei închise,
amplasament

Responsabil
cu

radioprotecţia

Personal
de

intervenţie

Seria/an
fabricaţie

Obs.

SC.  ROMINSERV 
S.A, Punct de Lucru 
ROMINSERV 
VALVES  IAIFO 
SRL ZALĂU
Mun.  Zalău,  b-dul 
Mihai  Viteazul,  nr. 
58, tel 0260/607300

Instalaţie  radiologică 
cu sursă închisă

PAŞCUŢĂ 
IOAN  – 
inginer 
fizician

SPSU

745/1987
754/1987
6094/1988
6137/1988

Uraniu 
sărăcit:2 
containere 
transport 
GDP-U5  =  75 
kg

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă,  mun. 
Zalău,  str.  Simion 
Bărnuţiu, nr. 67
    

Instalaţie  radiologică 
fixă cu un post scopie 
grafie  tip 
TELEDIAGNOSTIC

Gherman 
Aida
Fizician

Personal  de 
specialitate 
(medici  şi 
asistenţi  de 
serviciu)

00042090/2001

Instalaţie  radiologică 
fixă cu un post scopie 
grafie  tip 
PRECISION Rxi

26744/2007

Instalaţie  radiologică 
fixă cu un post grafie 
tip LINOTOME 40

830/1984

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă,  mun. 
Zalău,  str.  Simion 
Bărnuţiu, nr. 67

Instalaţie  radiologică 
fixă cu un post grafie 
tip Temco GRX 01

Gherman 
Aida
Fizician

Personal  de 
specialitate 
(medici  şi 
asistenţi  de 

0520/2007

Instalaţie  radiologică 0520/2007
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Denumirea unităţii
deţinătoare
adresa, tel.

Tipul instalaţiei/
sursei închise,
amplasament

Responsabil
cu

radioprotecţia

Personal
de

intervenţie

Seria/an
fabricaţie

Obs.

    

fixă cu un post grafie 
tip Temco GRX 03

serviciu)

Instalaţie  radiologică 
fixă cu un post grafie 
tip PICKER R 301

ZH 592/1984

Instalaţie  radiologică 
mobilă  tip 
POLIMOBIL PLUS

010481/2001

Instalaie  radiologică 
mobilă  tip 
POLIMOBIL 10

1190/1996

Instalaţie  radiologică 
mobilă  tip 
SEREMOBIL 
COMPACT

03689/2001

Instalaţie  radiologică 
mobilă  tip 
CYBRBLOC CR 9

30634908/2008

Instalaţie  radiologică 
monograf  tip 
SENOGRAPHE 
DMR+

349633  BU 
8/2001

Computer  tomograf 
EMOTION 16

69562/2008

Spitalul  orăşenesc 
Jibou
Loc.  Jibou,  str. 
Libertăţii, nr. 28, tel. 
0260644348

Instalaţie  pentru 
radiodiagnostic  fixă, 
cu un post de lucru în 
regim  de 
fluroscopie/grafie/tom
ografie,  model 
MERCURY 332

PURGHEL 
DOINA

Personal  de 
specialitate 
(medici  şi 
asistenţi  de 
serviciu)

04092667/2004
/2005

Instalaţie  de 
roendiagnostic  tip 
Multi  Radiography 
Syistem MRS

986/012
1998

S.C.  SALVOSAN 
CIOBANCA SRL
Mun.  Zalău,  str. 
Gheorghe  Lazăr, 
nr.12,  tel 
0260/661038

Instalaţie  fixă  de 
rongendiacnostic  tip 
EDR 750B

JACODI 
LUCIA

Personal  de 
specialitate 
(medici  şi 
asistenţi  de 
serviciu)

510/689
1987

Instalaţie  fixă  de 
rongendiacnostic 
pentru  mamogrfie  tip 
TUR DG 240

222-81-511
1987

Echipament  de 
tomografie 
computerizată  tip 
HiPeedDual

156728HM8
2007

Instalaţie  cu  raze  X 
pentru 
osteodensitometrie  tip 
OSTEOCORE 1

2665006
2006

Instalaţie  radiologică 
pentru mamografie tip 
LILYUM

1LILHF/026/CO
2007

Spital  orăşenesc 
„Prof.  Dr.  Ioan 
Puşcaş” loc.  Şimleu 
Silvaniei,  str.  1 
Decembrie 1918, nr. 
37, tel. 0260/679127

Instalaţie  de 
roendiagnostic  cu  un 
post grafie  şi un post 
scopie,  tip  TUR  D  - 
800 - 1

GAL IOAN

Personal  de 
specialitate 
(medici  şi 
asistenţi  de 
serviciu)

86802  – 
07/1983/1984
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b)Accidente pe timpul transportului unor substanţe periculoase

    b1) transport rutier
Căile de transport rutier cele mai importante din judeţul Sălaj, unde există probabilitatea de a 

se produce accidente rutiere, fiind implicate substanţe periculoase sunt: DN 1F Bobota – Sâncraiu 
Almaşului (E81), DN 1H Fufez – Răstoci, DN 19B Porţi – Nuşfalău, DN 1G Tetişu – Tihău, DN 
1C Căpâlna – Mesteacăn.

În perioada 2009-2010 au avut loc două accidente majore în care au fost implicate substanţe 
periculoase, şi anume: 

- accidentul din data de 06.04.2009,  a avut loc pe drumul european E 81pe raza localitatii 
Poarta Salajului unde s-a răsturnat o cisternă cu 22 to metanol.; 

- în data de 03 aprilie 2010, la km 43 + 300 pe drumul european E 81 o cisterna cu 30 to 
benzină şi motorină s-a rîsturnat.

Ambele evenimente au avut loc ca urmare a nerespectării regimului de viteză stabilit   pe 
tronsonul respectiv de drum, iar ISU Sălaj a intervenit pentru asigurarea zonei precum şi izolarea 
perimetrului deoarece exista pericolul unei explozii.

b2) transport pe căi  ferate
Infrastructura  afectează  atât  siguranţa  cât  şi  calitatea  (timpi  de  deplasare  mari),  creând 

presiuni pe infrastructura rutieră şi afectând grav mobilitatea în cadrul regiunii. 
   Realizarea doar în mică măsură a lucrărilor de întreţinere a infrastructurii şi modernizare a 

materialului  rulant (învechit  şi  insuficient  atât  din punct  de vedere cantitativ,  cât  şi  calitativ),  a 
alterat  în  mod  semnificativ  transportul  feroviar,  atât  din  punct  de  vedere  al  calităţii,  cât  şi  al 
siguranţei, infrastructura feroviară situându-se sub nivelul standardelor Uniunii Europene.

  Pe raza judeţului nostru putem aminti câteva accidente majore pe căile de transport feroviar 
în care au fost implicate substanţe periculoase, şi anume:

- accidentul din 18.09.2006, din apropierea staţiei CFR Derşida, comuna Bobota, un tren a 
deraiat şi un vagon încărcat cu 53 de tone de clor lichid s-a răsturnat; 

- în data de 4 aprilie 2008, două vagoane ce transportau ţiţei s-au răsturnat în apropiere de 
localitatea Mirşid. Ambele evenimente au avut loc ca urmare a nerespectării regimului de viteză 
stabilit  pe tronsonul respectiv de cale ferată.

Nr.crt. Cod identificare Traseu-lungime

Risc pe calea ferată de 
transport

Traseu-lungime 
Comentarii.Puncte 

critice.Stare.Trafic anual
1. reţea naţională LINIA  300  CLUJ  NAPOCA  - 

ORADEA
2. reţea naţională Gălăşeni-Stana-Jebuc- 9 km
3. reţea naţională h.Porti-Sarmasag- 38 km
4. reţea naţională Căşei – Gîlgău- 6 km
5. reţea naţională Gălgău – Ileanda- 14 km
6. reţea naţională Ileanda- Răstoci- 4 km
7. reţea naţională Răstoci – Letca- 5 km
8. reţea naţională Letca – Cuciulat- 4 km
9. reţea naţională Cuciulat – Băbuţeni 2 km
10. reţea naţională Băbuţeni – Surduc – 6 km
11. reţea naţională Surduc – Jibou – 6 km
12. reţea naţională Jibou -Someş Od.- 8 km
13. reţea naţională Someş Od. – Benesat – 7 km
14. reţea naţională Benesat – Ulmeni – 2 km
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Nr.crt. Cod identificare Traseu-lungime

Risc pe calea ferată de 
transport

Traseu-lungime 
Comentarii.Puncte 

critice.Stare.Trafic anual
15. reţea naţională Jibou – Mirşid - 10 km
16. reţea naţională Mirşid – Zalău – 10 km
17. reţea naţională Zalău-Carei – 84 km
18. reţea naţională Ariniş-Cehu Silvaniei – 4 km
19. reţea naţională Acîş-Sărmăşag  (km.54+400)  limită 

jud. Satu Mare-Sălaj- 10km
20. reţea naţională Sărmăşag-Borla – 11 km

b3) Accidente în reţelele de transport a  energie electrice 
Liniile  de înaltă  tensiune precum şi  liniile  de medie  tensiune utilizate  pentru transportul 

energiei electrice, pot fi afectate de fenomene meteorologice periculoase, de accidente pe căile de 
transport cele amplasate în apropierea acestora, alunecari şi prabusiri de teren, de inundatii şi de 
incendii de padure.

Căderea conductorilor din liniile  de joasă, medie şi înaltă  tensiune pot provoca incendii, 
acolo unde străbat zonele împădurite sau  lanurile de cereale păioase, dacă nu sunt luate măsuri de 
verificare a acestora, iar  acolo unde traversează trupurile de pădure, atunci când nu sunt  asigurate 
zonele de siguranţă prin igenizare în permanenţă.

b4) Accidente în reţelele de transpot a  gazelor naturale 
În judeţ avem asigurat  transportul  de gaze naturale  prin  conducte  de înaltă  presiune,  iar 

distribuirea  lui  în  interiorul  localităţilor  prin  conducte  de  medie  şi  joasă  presiune.  În  perioada 
analizată nu am avut accidente la reţelele de gaz  datorită accidentelor pe căile de transport (feroviar 
şi rutier), alunecărilor şi prabuşirilor de teren şi datorită inundaţiilor.

c) Prăbuşirea de construcţii, instalaţii sau amenajări:

Pe teritoriul judeţului Sălaj nu există clădiri cu risc de prăbuşire, încadrate în clasele 1,2 sau 
3 de risc.

d)Eşecul utilităţilor publice : 
Eşecul utilităţilor publice  se poate produce la reţelele de alimentare cu energie electrică, 

reţelele şi sursele de apă, reţelele de telefonie şi transmisiuni, reţele de gaz, transportul deşeurilor 
menajere, reţele menţionate la capitolul 2.8 „infrastructuri locale”.

e)Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos :
Riscul este foarte scăzut şi va fi imposibil să se delimiteze zona în care trebuie luate acţiuni 

de protecţie rezonabile. Părţi din satelit sau manevrarea unor piese din acesta pot duce la efecte 
deterministe.      

Zonele critice în cazul căderilor de obiecte din atmosferă sau din cosmos sunt:
- zonele locuite al municipiului, oraşelor şi comunelor dar în special cele cu aglomerări ale 

persoanelor (Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Sărmăşag, Crasna);
- zonele de amplasare a operatorilor economici mari şi în special a operatorilor economici sursă 

de risc (Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei);
- zonele situate pe amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice (ac. Vârşolţ – pe râul 

Crasna, ac. Sălăţig – pe pârâul Mineu);
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- zonele situate pe traseul reţelelor magistrale de transport a energiei electrice, gazelor naturale, 
apei potabile);

- zonele împădurite prin producerea de incendii de proporţii sau incendii în masă. 

f) Muniţie rămasă neexplodată
Se  observă  o  uşoară  creştere  a  misiunilor  de  asanare  a  teritoriului  de  muniţia  rămasă 

neexplodată.  Pe  parcursul  anului  2010,  s-au  executat  22  de  intervenţii  la  muniţia  rămasă 
neexplodată, fată de 19 în anul 2009.

Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată :

3 7
2 2 1 2

41

23

56

24

94

0

Bomba
aruncator

Grenade Munitie
anteaeriana

Cartuse Proiectile Munitie
infanterie

2010

2009

3.1.3 Riscuri biologice

Sursele potenţiale de izbucnire a unor epidemii/epizotii pot apărea la fermele zootehnice, 
spitalele de boli contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone de 
locuit paupere – făra utilităţi publice, tabere de sinistraţi sau refugiaţi, poluări accidentale.

În ultimii 10 ani nu s-au produs epizotii pe arii extinse care să poată fi considerate risc şi 
care să necesite măsuri speciale.

Dintre colectivităţile mai mari de animale din judeţ unde producerea riscului de epizootii 
este mai probabilă, amintim:

Nr.
crt.

Denumirea exploataţiei Efective de animale

Bovine
1. SC SERALEX BAR SRL LOMPIRT 75

2. SC.AGROLAURA SRL  BODIA 24

3. SC MOND INSTAL SRL 0

4. SC BOVICARN SRL ZĂUAN 0

5. SC BADRALEXI SRL HIDA 0

6. SC FARMECOLACT SRL 199

7. SC BODIA AGROLACT SRL 100

OVINE
1. SC CONVENABIL COM SRL DABACENI 0

2. SC FERMA TOMMUR SRL Poiana Blenchii 80
3. SC ANAMEL SRL TREZNEA 0
4. SC ANAMEL SRL TREZNEA 900
5. SC NICOBIA SRL 700

SUINE
1. SC AGRO ANEL SRL CEHU SILVANIEI 1169
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2. SC COVA AGRO SRL CHENDREA 1950

3. SC DANSUINCRIS SRL CEHU SILVANIEI 714

4. SC AGRO ENY SRL CEHU SILVANIEI 1342

5. SC ADEM PROD SRL CEHU SILVANIEI 1000

6. SC KNIT WEAR DISTRIBUTION SRL 920

7. SC PETRADOM SRL 0

PĂSĂRI
1. SC FLAVOIA SRL HERECLEAN GOC I program de modernizare

2. SC ONCOS PROD SRL, FLORESTI, STR. ABATORULUI, 
NR. 2, PUI CARNE

210000

3. STRAVA DUMITRU INTREPRINDERE FAMILIALA 
 Moigrad Porolissum   GOC

2944

4. SC FLAVOIA SRL Hereclean GOC II 92131

5. SC TRANSCHIM SRL COSNICIU DE JOS  GOC 2852

6. SC FLAVOIA TRANSCOM SRL 36000

7. SC MMD IMPEX SRL 5000

8. SC FLAVOIA SRL  

3.1.4 Riscul de incendiu

3.1.4.1 Incendii şi incendii de mari proporţii – în păduri, aglomerări urbane, depozite 
de produse petroliere, fabrici de prelucrarea lemnului,etc.

        Incendiul este un fenomen aleator, complex, distrugător, care se poate transforma uneori în 
catastrofă, aducând oamenilor prejudicii şi suferinţe. Orice incendiu are o cauză tehnică sau apare 
de cele mai multe ori ca urmare a unei neglijenţe umane. 
         Din totalul  incendiilor  produse în ultimii  ani,  ponderea cea mai  mare a incendiilor  s-a 
înregistrat la gospodăriile populaţiei  respectiv 467 incendii din totalul de 705 incendii din această 
perioadă. De altfel situaţia incendiilor în anul 2009 nu este diferită, la gospodăriile cetăţeneşti, fiind 
consemnate  un  număr  de  116  incendii  din  totalul  de  150  astfel  de  situaţii  de  urgenţă.  Acest 
indicator, respectiv procentul de 77,3  % incendii la gospodăriile cetăţeneşti din numărul de incendii 
înregistrate,  îngrijorează  şi  responsabilizează  totodată  inspecţia  de  prevenire judeţeană  pentru 
stabilirea unor soluţii optime în vederea reducerii lui. 

Situaţia comparativă este prezentată în cele ce urmează:
SURSĂ PROBABILĂ DE APRINDERE:

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SURSĂ PROBABILĂ DE APRINDERE
Focul deschis 27 34 69 26 41 7
Coş, burlan de fum necurăţat 
sau defect

3 18 23 20 22 17

Instalaţii electrice defecte 19 23 34 24 20 35
Jocul copiilor cu focul 13 12 6 7 12 5
Acţiune intenţionată 13 7 16 9 8 13
Cenuşă,  jar,  scântei  de  la 
sistemele de încălzire

7 8 12 16 14 13

Fumatul 6 9 30 7 13 12
Trăznetul 1 5 0 3 3 3
Efect termic 6 10 9 9 15 22
Autoaprinderea 0 2 3 4 2 0
TOTAL   INCENDII : 95 134 200 125 150 127
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Aceste cauze de incendiu  au apărut, în general, în următoarele împrejurări:
a. Focul deschis

      Din analiza  incendiilor s-a constatat că producerea acestora, ca urmare a flăcării deschise, s-
a datorat distrugerii prin foc de către cetăţeni a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate 
din  grădini,  curţi,  terenuri  agricole  (  primăvara),  aprinderii  lor  pe  timp  de vânt,  ce  urmau a  fi 
distruse în apropierea şurelor, adăposturilor de animale, depozitelor de furaje ; utilizării în locuinţe 
sau anexe gospodăreşti  a lumânărilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol, fără a fi luate 
măsuri  de  preîntâmpinare  a  acestui  tip  de  evenimente;  folosirea  de  afumătorii  improvizate  în 
magazii sau poduri, etc. 

Cele  mai  multe  incendii  datorate  focului  deschis,  au  loc  în  zona  rurală:  la  gospodăriile 
populaţiei, păduri (mai ales primăvara) şi la culturi agricole (pe timpul campaniei agricole de vară şi 
toamnă).

Din analiza incendiilor s-a constatat că cele mai multe incendii au avut loc în mediul rural, 
pe  timpul  nopţii  la  gospodării  cetăţeneşti   63,14%, la  domeniul  public  23,74 % şi  13,12 % la 
operatori economici.

b. Instalaţii electrice defecte sau improvizate
       Majoritatea  incendiilor  generate  de  instalaţii  electrice  s-au  datorat  ca  urmare  a  folosirii 
conductorilor  sau  cablurilor  electrice  defecte,  neizolate  corespunzător  faţă  de  materiale 
combustibile  sau  suprasolicitate.  Este  de  evidenţiat  faptul  că  acest  indicator  este  în  continuă 
ascensiune, incendiile datorate instalaţiilor electrice de multe ori se datorează faptului că au fost 
proiectate  şi  executate  pentru un număr redus de consumatori,   fapt datorat  şi  realizării  acestor 
instalaţii  electrice  de cele  mai  multe  ori  de personal neautorizat  şi  care nu respectă  prevederile 
actelor normative în vigoare .

c. Fumatul în locuri cu pericol de incendiu
      Ţigara nestinsă,  uitată  sau aruncată  la întâmplare pe materiale  combustibile,  de-a lungul 
anilor, a produs pagube însemnate şi nu de puţine ori şi pierderi omeneşti,   reprezentând cauza cu 
cel mai mare număr de victime.
       Majoritatea incendiilor generatoare de victime au avut loc în timpul nopţii, când persoanele 
respective adorm cu ţigara nestinsă şi fiind de multe ori în stare de ebrietate.

d. Coş de fum defect sau necurăţat
       Este o cauză care se manifestă cu precădere în mediul rural (80%) şi în lunile reci ale anului, 
datorită  necurăţirii  şi  neetanşării  coşurilor  pentru  evacuare  a  fumului  faţă  de  elementele 
combustibile .

e. Jocul copiilor cu focul
        Lipsa de supraveghere şi educaţie a copiilor, ca şi păstrarea chibriturilor la îndemâna lor, au 
făcut ca numărul incendiilor  să se menţină la un nivel ridicat, deşi numărul incendiilor a scăzut an 
de an.
        Totuşi, în acest an au fost înregistrate mai puţine incendii, avînd drept cauză „Jocul copiilor 
cu focul” indicator care dorim  să rămână minimal .

f. Mijloace de încălzire defecte, improvizate sau necurăţate
        Ca  şi  coşurile  de  fum,  mijloacele  de  încălzire  sunt  generatoare  de  incendii  cu  pondere 
însemnată în lunile reci ale anului şi în mediul sătesc.

g. Acţiunile intenţionate
         Au produs în perioada anilor 2005-2009 un număr de 53 incendii, reprezentând 7,52 % din 
totalul incendiilor înregistrate, mai ales în gospodării cetăţeneşti .
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3.1.4.2  Incendiile de pădure
Pe teritoriul  judeţului  Sălaj   suprafaţa  acoperită  cu  păduri  este  de  52050 ha  aparţinând 

statului  şi  18.757  ha  aparţinând  persoanelor  fizice  sau  juridic,  respectiv  24,5  % din  suprafaţa 
judeţului.

Caracteristici care influenţează dezvoltarea incendiilor:
Cea mai mare capacitate de ardere o posedă pădurile de pini, brad şi alte păduri de conifere, 

capacitatea cea mai mică de ardere o posedă pădurile de foioase, stejar, mesteacăn, plop de munte, 
arin şi fag.

Solul şi în primul rând umiditatea exercită o influenţă mare asupra dezvoltării incendiilor.
Pe solurile uscate incendiile apar mai des şi se dezvoltă mai puternic, iar pe solurile umede 

ele se dezvoltă mai slab.
Viteza de înaintare a incendiilor de pădure se schimbă în funcţie de ora zilei sau a nopţii, 

atinge mărimi maxime în timpul zilei (în special între orele 11.00 – 16.00), se micşorează seara, 
coboară până la minim în timpul nopţii şi se intensifică din nou dimineaţa.

Viteza de înaintarea a incendiilor de păduri se schimbă considerabil în funcţie de desimea 
pădurii, de gradul de îngrămădire a lemnului mort şi de viteza vântului. Astfel cu cât pădurea este 
mai deasă, cu atât este mai redusă înaintarea focului. Îngrămădirea crengilor pe solul pădurii, duce 
la o dezvoltare mai rapidă a incendiilor.

Creşterea vitezei vântului provoacă creşterea vitezei de înaintare a incendiului şi invers.
Viteza  de  dezvoltare  a  incendiilor  de  pădure  este  în  directă  legătură  cu  umiditatea 

atmosferică.
Cea mai mare capacitate de ardere o au pădurile de răşinoase: pin, conice, brad etc.
Capacitatea cea mai mică de ardere o posedă pădurile de foioase: stejar, mesteacăn, plop, 

fag etc.
Capacitatea mare de ardere  o au pădurile de răşinoase în special pin se explică prin faptul că 

frunzişul conţine multă răşină şi de asemenea din capacitatea mare de ardere a pădurii care acoperă 
solul.

În pădurile de brad, incendiile apar mai rar decât în cele de pin.
Marea capacitate de ardere a bradului alb (Arbres alba) este provocată de existenţa unei mari 

cantităţi de uleiuri eterice în cetina şi scoarţa acestuia.
La capacitatea de ardere a laricelului ca şi la capacitatea de ardere a bradului contribuia în 

mare măsură lichenii uscaţi ce se întâlnesc frecvent în pădurile compuse din aceste specii.
Forma de plantare are o mare importanţă pentru capacitatea de ardere, astfel dacă pădurea 

este mai puţin densă, pătura de pe sol se usucă mai mult şi combustibilitatea ei la sol se măreşte. 
Când pădurea este mai deasă viteza de dezvoltare a incendiului este mai mare,  sus pe vârfurile 
arborilor.

Vârsta arborilor are o mare influenţă asupra dezvoltării incendiilor. În pădurile de răşinoase 
tinere, incendiile de literă trec în majoritatea cazurilor, în incendii de coronament, iar la pădurile 
mai bătrâne în urma răririi lor şi curăţirii trunchiurilor de ramuri uscate, această trecere este mai 
grea.

Vechimea resturilor lemnoase din pădure are o mare importanţă: materialele mai proaspete 
ard  mai  slab,  cele  uscate  mai  repede;  descompunerea  materialelor  duce  la  micşorarea 
combustibilităţii acestora.

Umiditatea  solului  exercită  de  asemenea  o  influenţă  asupra  dezvoltării  incendiilor;  în 
pădurile situate pe terenurile uscate, incendiile apar mai des şi se dezvoltă puternic iar în pădurile 
situate pe soluri umede, incendiile apar şi se dezvoltă mai slab.

Relieful, de asemenea, exercită o influenţă asupra dezvoltării incendiilor; pe pantă incendiul 
se îndreaptă în sus mai repede şi cu viteză mai mare, cu cât această pantă este mai abruptă, de 
poziţia pantei, funcţie de punctele cardinale, depinde încălzirea şi uscarea vegetaţiei de pe sol şi a 
solului.

În cazul când relieful pădurii prezintă văi şi vântul este puternic, incendiul urcă pe culmile 
dealurilor, dacă vântul este slab, incendiul staţionează în văi.
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METODE  ŞI  PROCEDEE  PENTRU  IDENTIFICAREA  ŞI    EVALUAREA RISCULUI  DE   
INCENDIU  ÎN  FONDUL  FORESTIER  

Cauzele izbucnirii  incendiilor de pădure

Din studierea incendiilor produse la fondul forestier rezultă un segment larg de cauze 
de incendiu cuprinzând:

 folosirea iresponsabilă a focului deschis
 aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări aprinse
 jocul copiilor cu focul
 arderea resturilor de exploatare
 arderea vegetaţiei erbacee şi arbuştive rezultate din curăţirea unor suprafeţe de teren
 trăsnetul
 autoaprinderea păturii organice de pe sol
 razele solare care trec prin cioburi de sticlă aruncate la întâmplare (efectul de luptă)
 incendierea premeditară
 scânteile provenite de la maşinile şi utilajele cu care se lucrează în pădure

Caracteristici ale  incendiilor de pădure
 se dezvoltă în timp scurt, luând proporţii mari în cazul izbucnirii lor de pante  abrupte, 

pe timp de vânt, ori al observării cu întârziere;
 pagubele produse fondului silvic pot fi deosebit de importante;
 creează  un  mare  pericol  de  extindere  la  percele  vecine  (în  special  când  fâşiile  de 

siguranţă nu există sau sunt neîntreţinute );
 produc  moartea  prin  asfixiere  sau  prin  arsurile  provocate  faunei  surprinse  în  zona 

incendiată;
 necesită în vederea strângerii, concentrarea unui număr mare de oameni şi mijloace în 

special când incendiul s-a dezvoltat în timp mare în mod liber, ca urmare a neobservării 
la timp;

 solicită  un mare  efort  atât  pentru conducerea,  cât  şi  pentru executarea  nemijlocită  a 
stingerii;

 pot  izbucni  în  zone  îndepărtate  de  locurile  cu  activitate  curentă,  greu  accesibile 
mijloacelor de intervenţie şi transport;

 ca o consecinţă a variaţiilor de temperatură în atmosferă se creează condiţii de formare a 
unor puternici curenţi ascendenţi în zona incendiată, intensificându-se schimbul de gaze 
ce generează o evoluţie rapidă a începuturilor de incendiu. 

Caracteristici care  influenţează dezvoltarea incendiilor
Cea mai mare capacitate de ardere o posedă pădurile de pini, brad şi alte păduri de conifere, 

capacitatea cea mai mică de ardere o posedă pădurile de foioase, stejar, mesteacăn, plop de munte, 
arin şi fag.

Solul şi în primul rând umiditatea exercită o influenţă mare asupra dezvoltării incendiilor.
Pe solurile uscate incendiile apar mai des şi se dezvoltă mai puternic, iar pe solurile umede 

ele se dezvoltă mai slab.
Viteza de înaintare a incendiilor de pădure se schimbă în funcţie de ora zilei sau a nopţii, 

atinge mărimi maxime în timpul zilei (în special între orele 11.00 – 16.00), se micşorează seara, 
coboară până la minim în timpul nopţii şi se intensifică din nou dimineaţa.

Viteza de înaintarea a incendiilor de păduri se schimbă considerabil în funcţie de desimea 
pădurii, de gradul de îngrămădire a lemnului mort şi de viteza vântului. Astfel cu cât pădurea este 
mai deasă, cu atât este mai redusă înaintarea focului. Îngrămădirea crengilor pe solul pădurii, duce 
la o dezvoltare mai rapidă a incendiilor.

Creşterea vitezei vântului provoacă creşterea vitezei de înaintare a incendiului şi invers.
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Viteza de dezvoltare a incendiilor de pădure este în directă legătură cu umiditatea atmosferică.

Condiţii de izbucnire şi primul stadiu al dezvoltării incendiilor de pădure
Vom analiza  în  ce  raport  proprietăţile  specifice  ale  timpurilor  de  pădure,  condiţiile  de 

vegetaţie şi condiţiile meteorologice influenţează capacitatea de ardere a pădurii.
Cea mai mare capacitate de ardere o au pădurile de răşinoase: pin, conice, brad etc.
Capacitatea cea mai mică de ardere o posedă pădurile de foioase: stejar, mesteacăn, plop, fag 

etc.
Capacitatea mare de ardere  o au pădurile de răşinoase în special pin se explică prin faptul că 

frunzişul conţine multă răşină şi de asemenea din capacitatea mare de ardere a pădurii care acoperă 
solul.

În pădurile de brad, incendiile apar mai rar decât în cele de pin.
Marea capacitate de ardere a bradului alb (Arbres alba) este provocată de existenţa unei mari 

cantităţi de uleiuri eterice în cetina şi scoarţa acestuia.
La capacitatea de ardere a loricelului ca şi la capacitatea de ardere a bradului contribuia în 

mare măsură lichenii uscaţi ce se întâlnesc frecvent în pădurile compuse din aceste specii.
Forma de plantare are o mare importanţă pentru capacitatea de ardere, astfel dacă pădurea 

este mai puţin densă, pătura de pe sol se usucă mai mult şi combustibilitatea ei la sol se măreşte. 
Când pădurea este mai deasă viteza de dezvoltare a incendiului este mai mare,  sus pe vârfurile 
arborilor.

Vârsta arborilor are o mare influenţă asupra dezvoltării incendiilor. În pădurile de răşinoase 
tinere, incendiile de literă trec în majoritatea cazurilor, în incendii de coronament, iar la pădurile 
mai bătrâne în urma răririi lor şi curăţirii trunchiurilor de ramuri uscate, această trecere este mai 
grea.

Vechimea resturilor lemnoase din pădure are o mare importanţă: materialele mai proaspete 
ard  mai  slab,  cele  uscate  mai  repede;  descompunerea  materialelor  duce  la  micşorarea 
combustibilităţii acestora.

Umiditatea  solului  exercită  de  asemenea  o  influenţă  asupra  dezvoltării  incendiilor;  în 
pădurile situate pe terenurile uscate, incendiile apar mai des şi se dezvoltă puternic iar în pădurile 
situate pe soluri umede, incendiile apar şi se dezvoltă mai slab.

Relieful, de asemenea, exercită o influenţă asupra dezvoltării incendiilor; pe pantă incendiul 
se îndreaptă în sus mai repede şi cu viteză mai mare, cu cât această pantă este mai abruptă, de 
poziţia pantei, funcţie de punctele cardinale, depinde încălzirea şi uscarea vegetaţiei de pe sol şi a 
solului.

În cazul când relieful pădurii prezintă văi şi vântul este puternic, incendiul urcă pe culmile 
dealurilor sau munţilor, dacă vântul este slab, incendiul staţionează în văi.

Viteza de propagare a incendiilor de pădure
1.Viteza de dezvoltare a incendiilor de pădure

Este necesară cunoaşterea vitezei de dezvoltarea incendiilor de pădure pentru a putea calcula în 
care moment şi în ce număr şi cantitate, este necesar a concentra personalul, mijloacele tehnice şi 
materiale pentru stingerea incendiului.
Viteza de dezvoltarea a incendiilor poate fi exprimată în următoarele mărimi: 

 unitatea de drum străbătută de foc în unitate de timp (m/min, km/oră);
 în unitate de creştere a perimetrului într-o unitate de timp (km/oră);
 în unitate de creştere a suprafeţei într-o unitate de timp (hectare/oră);

Viteza de propagare:
 viteza iniţială = 0,1 – 0,7 m/min;
 viteza ulterioară: creşte la 10 – 15 m/min sau la mai mult.

Viteza de propagarea a incendiilor de pădure depinde de:
  viteza vântului;
  timpul incendiului;
  natura şi vechimea pădurii;
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  gradul de umiditate;
  densitatea pădurii;
  obstacole din teren.

 2.  Viteza de răspândire a incendiilor de pădure:  
Incendiile de pădure nu se dezvoltă numai liniar pe direcţia vântului, ci îşi lărgesc continuu 

frontul de atac, suprafaţa aprinsă creşte progresiv odată cu viteza de înaintare.
Viteza  cu care  creşte  suprafaţa  incendiată  în  unitatea  de timp este  definită  ca viteză  de 

răspândire a incendiului.
Viteza de răspândirea a incendiului depinde de:
- ora de izbucnire;
- temperatura exterioară;
- gradul de umiditate;
- intensitatea şi direcţia vântului

Propagarea, temperatura şi înălţimea  flăcării incendiului de pădure
Sunt determinate de felul păturii de pe sol şi de gradul de îngrămădire a lemnului mort de pe 

solul pădurii.
Înălţimea flăcării atinge, în diferite condiţii aproximativ următoarele mărimi:
- pe pături de licheni, muşchi verzi, muşchi de pădure moartă, în lipsa lemnului mort, până 

la 0,5 m;
- pe pături de afine şi iarbă neagră, în lipsa lemnului mort, flacăra se ridică până la 1 - 1,5 m;
-  în  prezenţa  arbuştilor  şi  puieţilor  de  răşinoase  şi  în  prezenţa  lemnului  mort,  până  la 

aproximativ 3 m şi mai mult.
Temperatura flăcării depinde de:
- puterea calorifică a pădurii vii şi moarte precum şi a lemnului;
- umiditatea materialelor combustibile aprinse;
- cantitatea de răşină pe care o conţin.
Temperatura flăcării păturii de pe sol este, de regulă, 300 °C-500 °C, în timp ce temperatura 

lemnului mort, a copacilor căzuţi şi a cioturilor, atinge 700 °C-900°C.    
 

Clasificarea incendiilor de pădure:
După  forma  lor  de  manifestare,  incendiile  de  pădure  au  fost  clasificate  după  diverşi 

specialişti  în  domeniu,  din  ţară  şi  din  străinătate  în  mai  multe  categorii,  unele  clasificări 
asemănându-se, altele nu.

La noi, în urma studierii incendiilor de păduri care s-au produs în ultimii ani, a rezultat că 
incendiile de pădure, le putem clasifica în următoarele categorii:

- incendii de litieră    -  cu dezvoltare lentă
                                     - cu dezvoltare rapidă;
- incendii de coronament;
- subterane;
- în zona de doborâturi (zone calamitate);
- incendii combinate de litieră şi coronament.

1.INCENDIILE DE LITIERĂ
Sunt incendiile  care  cuprind vegetaţia  de pe sol a pădurii:  arbuşti,  boschete,  tufişuri,  pătura 

moartă, uscăturile, resturile rezultate din exploatarea pădurii şi partea inferioară a copacilor.
Dezvoltarea şi suprafaţa de întindere a incendiului este în funcţie de gradul de uscăciune al 

vegetaţiei  aflată  la  partea  inferioară  a  copacilor  şi  a  celorlalte  elemente  care  alimentează  un 
asemenea  incendiu  precum  şi  de  viteza  vântului.  Focul  înaintează  în  mare  măsură  în  direcţia 
vântului în mod lent cu câţiva zeci de metri pe oră. În direcţia opusă vântului şi în părţile laterale, 
incendiul se dezvoltă destul de slab.
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Flacăra atinge o înălţime începând de la 0,1 până la 2 m şi mai mult, în funcţie de pătura 
care acoperă solul şi de cantitatea rămăşiţelor lemnoase de pe sol.

Fumul rezultat de la un incendiu de pe sol este de culoare cenuşie-deschisă.
Incendiul, de cele mai multe ori nu are un front continuu de înaintare, ce se propagă prin 

salturi, distrugând suprafeţe de forme variate şi pe direcţii diferite, în funcţie şi de schimbările de 
sens a curenţilor de aer.

Aceste incendii, după manifestarea lor pot fi:
- lente;
- rapide.

În cazul unui incendiu de pe sol cu dezvoltare lentă, ard toate materialele combustibile.

a.Incendiile  lente  :   se  manifestă  cu flacără  până  la  3  m înălţime,  care  poate  fi  depăşită 
aceasta fiind în funcţie de grosimea păturii  moarte de pe solul pădurii şi de mărimea vegetaţiei 
uscate aflată la partea inferioară a copacilor. Ele pot fi identificate de la distanţă şi prin culoarea 
fumului care de regulă este cenuşie deschisă.

b.Incendiile rapide: pe direcţia vântului pot atinge până la 1 km /oră. Înălţimea flăcării 
depăşeşte 2 m şi fumul are culoarea cenuşie deschisă.

În această situaţie arde pătura vie şi moartă a solului.
La această formă de incendiu se observă o ardere superficială a plantelor şi a păturii de pe 

sol, iar pe alocuri focul sare şi lasă porţiuni nearse.
Incendiile de litieră se pot transforma cu uşurinţă în incendii de coronament, dacă vegetaţia 

de pe solul pădurii care arde atinge coroana copacilor, îndeosebi la pădurile de răşinoase.
2.INCENDIILE DE CORONAMENT
     Se  manifestă  la  partea  superioară  a  copacilor,  când  ard  coronamentele.  Incendiile  de 

coronament  au  loc  îndeosebi  în  pădurile  de  răşinoase  şi  produc  pagube  mari.  Dezvoltarea 
incendiilor este favorizată de răşina ce o conţine frunza, crengile cât şi trunchiul copacilor.

Incendiul se transmite de la un copac la altul  cu viteză funcţie de viteza vântului,  cât şi 
poziţia pădurii din punctul de vedere topometric.

Incendiul  de  coronament  în  plină  dezvoltare  are  forma  unui  zid  de  foc  care  înaintează 
deasupra pădurii sub forma unui val uriaş. Asemenea incendii înaintează pe fronturi lungi, mărimile 
variind în funcţie de deschiderile versanţilor şi distrug totul în calea lor.

După viteza cu care se manifestă incendiile de coronament pot fi:
- lente: cu Va = până la 8 km/oră
- rapide: cu Va = până la 25 km/oră
- violente: cu Va = peste 25 km/oră
În cazul incendiilor de coronament lente, forma suprafeţei de teren care o are un incendiu, 

este în majoritatea cazurilor ovală, iar fumul are o culoare cenuşie închisă.
La incendiul rapid de coronament ard efectiv coroanele copacilor, se formează un val de foc 

care  înaintează  rotindu-se  parcă  peste  vârfurile  copacilor,  aruncând  înaintea  sa  limbi  lungi  de 
flăcări. Fumul are o culoare cenuşie închis sau negru.
În cazul incendiilor de coronament violente, viteza de înaintare a focului este fronturi foarte largi, 
ard complet pătura moartă şi coroanele copacilor, îndeosebi ramurile mai puţin groase.

3.INCENDIILE SUBTERANE  SAU DE SOL
Aceste incendii sunt caracterizate prin arderea stratului putrezit sau de turbă al solului.

Izbucnesc în special în pădurile seculare pe solul cărora sa depus de-a lungul anilor o pătură 
groasă de frunze uscate, crengi, resturi lemnoase care au putrezit şi au format un strat de putregai.

Incendiul are o formă de manifestare neregulată şi funcţie de crăpăturile existente în stratul 
mort şi obstacolele pe care le întâlneşte în cale.

El are o viteză mică la înaintare, atingând maximum 1 km în 24 ore. Pe suprafaţa solului se 
observă limbi de foc şi fum ce iese prin crăpături (ardere mocnită).

În unele situaţii incendiile subterane se pot transforma în incendii de litieră.
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Înălţimea flăcării se schimbă în funcţie de pătura de deasupra solului şi de cantitatea de lemn 
mort. La astfel de incendii, împreună cu stratul de putregai şi turbă, ard şi rădăcinile copacilor din 
care cauză, trunchiurile acestora cad.

4.INCENDIILE ÎN ZONELE CU DOBORÂTURI
Apare în unele masive păduroase, unde pe suprafeţe uneori destul de mari, arborii au fost 

călcaţi  la  pământ  de  furtuni  puternice.  Asemenea  zonei  calamitate  s-au  întâlnit  în  masivele 
păduroase din judeţele Suceava, Mureş, Maramureş, Argeş şi altele. 

Un incendiu într-o zonă cu arbori doborâţi apare aspectul unui rug uriaş – mărimea acestuia 
fiind  în  funcţie  de  suprafaţa  calamitată  –  arborii  fiind  bine  prinşi  unii  de  alţii  prin  coroanele 
respective.

Aceste incendii se dezvoltă repede din cauza existenţei cetinii şi scoarţei uscate a copacilor. 
Flăcările ating înălţimi mari de 30 m şi se manifestă cu fum puţin.

5.INCENDIILE COMBINATE  DE LITIERĂ ŞI CORONAMENT
În unele cazuri, în ţara noastră incendiile de pădure se manifestă şi sub formă combinată – 

adică subterane şi de litieră sau de litieră şi coronament.
Incendiile combinate de litieră şi coronament apar mai ales la pădurile tinere şi de răşinoase, 

unde nu s-au luat măsuri de curăţire a vegetaţiei crengilor şi a altor resturi lemnoase aflate pe partea 
inferioară a copacilor.

A. DEFINIŢII SI DOMENII DE APLICARE     PENTRU IDENTIFICAREA RISCULUI DE   
INCENDIU ÎN FONDUL   FORESTIER      

1. Condiţii  de  izbucnire  şi  primul  stadiu  al  dezvoltării incendiilor  de  pădure
În pădurile de brad, incendiile apar mai rar decât în cele de pin.
Marea capacitate de ardere a bradului alb (Arbres alba) este provocată de existenţa unei mari 

cantităţi de uleiuri eterice în cetina şi scoarţa acestuia.
La capacitatea de ardere a loricelului ca şi la capacitatea de ardere a bradului contribuie în 

mare măsură lichenii uscaţi ce se întâlnesc frecvent în pădurile compuse din aceste specii.
Forma de plantare are o mare importanţă pentru capacitatea de ardere, astfel dacă pădurea 

este mai puţin densă, pătura de pe sol se usucă mai mult şi combustibilitatea ei la sol se măreşte. 
Când pădurea este mai deasă viteza de dezvoltare a incendiului este mai mare,  sus pe vârfurile 
arborilor.

Vârsta arborilor are o mare influenţă asupra dezvoltării incendiilor. În pădurile de răşinoase 
tinere, incendiile de literă trec în majoritatea cazurilor, în incendii de coronament, iar la pădurile 
mai bătrâne în urma răririi lor şi curăţirii trunchiurilor de ramuri uscate, această trecere este mai 
grea.

Vechimea resturilor lemnoase din pădure are o mare importanţă: materialele mai proaspete 
ard  mai  slab,  cele  uscate  mai  repede;  descompunerea  materialelor  duce  la  micşorarea 
combustibilităţii acestora.

Umiditatea solului exercită de asemenea o influenţă asupra dezvoltării incendiilor; în pădurile 
situate pe terenurile uscate, incendiile apar mai des şi se dezvoltă puternic iar în pădurile situate 
pe soluri umede, incendiile apar şi se dezvoltă mai slab.

Relieful, de asemenea, exercită o influenţă asupra dezvoltării incendiilor pe pantă incendiul 
se îndreaptă în sus mai repede şi cu viteză mai mare, cu cât această pantă este mai abruptă, de 
poziţia pantei, funcţie de punctele cardinale, depinde încălzirea şi uscarea vegetaţiei de pe sol şi a 
solului.

În cazul când relieful pădurii prezintă văi şi vântul este puternic, incendiul urcă pe culmile 
dealurilor sau munţilor, dacă vântul este slab, incendiul staţionează în văi.

2. Cauze de incendiu la fondul forestier :
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Din studierea incendiilor produse la fondul forestier rezultă un segment larg de cauze de 
incendiu cuprinzând:

• folosirea iresponsabilă a focului deschis
• aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări aprinse
• jocul copiilor cu focul
• arderea resturilor de exploatare
• arderea vegetaţiei erbacee şi arbuştive rezultate din curăţirea unor suprafeţe de teren
• trăsnetul
• autoaprinderea păturii organice de pe sol
• razele solare care trec prin cioburi de sticlă aruncate la întâmplare (efectul de luptă)
• incendierea premeditară
• scânteile provenite de la maşinile şi utilajele cu care se lucrează în pădure

• focul deschis ( nesupravegheat , pe timp de vânt, ori lăsat să ardă peste noapte) ;

3.   Identificarea riscului de incendiu în fondul   forestier      
Pentru identificarea riscului de incendiu in fondul forestier este necesar a fi utilizate citeva  

nopţiuni specifice:
 RMA - risc mediu anual
 RMD - risc mediu diurn (zilnic)

RMA  este  factorul  de baza in calcularea riscului  de incendiu şi  se  traduce prin  
probabilitatea in % ca o suprafaţă de pădure să fie incendiata intr-un an. (Ex.: RMA = 1%  
înseamna ca o suprafaja data - parcela, unitate de producpe sau o padure sa fie incendiata la 100  
ani sau o unitate din acestea din 100 să ardă o data pe an).

RMD  se traduce prin aceeaşi posibilitate, dar luata intr-o zi  data la nivelul unei  
parcele sau subparcele şi depinde de condiţiile  meteorologice estimate in fiecare zi. Este  
util la nivelul sectorului de intervenţie a unei unitaţi de lupta in vederea declanşării alertei  
preventive şi punerii mijloacelor de intervenţie proportionale cu gradul de periculozitate.

Elementele componente ale incendiului în pădure sunt:
(a) combustibilul care consta din vegetaţia  forestiera;
(b) carburantul care este oxigenul din atmosfera şi care susţine focul;
(c) fluxul de caldura degajat de materialul ce arde la o  temperatura suficient de ridicata.

Importanţa  acestor   elemente   este   capitală   când   se  întrunesc alte trei condiţii  
propice:

 perioada secetoasa din timpul anului;
 un grad ridicat de combustibilitate;
 un   grad   ridicat   de   inflamabilitate   al   suportului vegetal;
 frecvenţa mare a furtunilor   însoţite de descărcări electrice atmosferice;
 afluenţa mare de persoane în anumite perioade ale anului;

a)   Combustibilul  este repartizat in pădure pe 4 straturi:
 stratul lemnos înalt (peste 2 m); crângul şi codrul de   foioase şi răşinoase;
 stratul lemnos de talie mica ( 2-3 m), subarboretul şi   macinişurile;
 stratul ierbaceu ce constituie pătura moartă foarte  inflamabilă la sfârşitul perioadei de  

vegetaţie;
 litiera,   adesea   densă,   uscata   si   continua,   adesea  subţire şi discontinua.
Pentru a alimenta un incendiu, combustibilul trebuie să fie sărac in apa. Conţinutul in apa a  
litierei şi a vegetaţiei  moarte depinde numai de cele doua fenomene fizice din zona:

o schimbul prin capilaritate cu solul; 
o echilibrul cu vaporii de apa din atmosfera. 

b) Carburantul  : pentru ca flacările să producă un incendiu  este necesar ca indicele de  
oxigen (procentul de oxigen ramas in aer) sa fie superior lui  15,75%. Pentru ca tăciunii (jarul) să  
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se consume, acest indice trebuie sa depaşeasca  10,50%. Vântul activeaza focul accelerând uscarea, 
(evaporarea   apei)   combustibilului   in   faţa frontului de foc.

Efectul vântului este important intr-un incendiu de padure,  el putând activa sau dezactiva  
incendiul în viteza lui de propagare, aici influenţand şi relieful.

În practica, viteza maxima de avansare a frontului de foc  în padure este de 1,5 la 3,0 km/oră.
     c)Fluxul de caldura  realizat prin caloriile produse intr-un punct dat prin reactja chimica de  

combustie şi care poate si fie transportat prin trei procese:  
• conductibilitate; 
• radiaţie; 
• convecţie.

4.   Evaluarea riscului      
Evaluarea riscului de incendiu in fondul forestier  rămâne un element aproximativ, intrucât  

factorii de baza sunt dificili de stabilit cu precizie.
Pentru o posibila evaluare la parametrii  cât mai apropiaţi  de realitate este necesara o  

statistică a incendiilor pe întregul fond forestier pe o perioada de cel puţin 20 - 40 ani.
Pe teritoriul judeţului Sălaj  suprafaţa acoperită cu păduri este de 52050 ha aparţinând 

statului şi 18.757 ha aparţinând persoanelor fizice sau juridic, respectiv 24,5 % din suprafaţa  
judeţului .

4.1 . Evaluarea statistică   
Aceasta  evaluare  se  bazează pe evidenţa statistică  a incendiilor  în pădure,  pe ocoale  

silvice si in cadrul acestora pe unităţi de producţie şi parcele. Studiul acestei statistici pe masive  
păduroase, pe ani, pe sezoane climatice, pe zone administrative va demonstra zonele de prioritate  
in privinţa atenţiei şi a dotărilor materiale.

Evaluarea  pe  baza  vegetaţiei  va  ţine  seama  de  comportamentul  la  foc  prin  analiza  
următorilor factori:

• inflamabilitatea  care  caracterizează  o mare favorizare  a  unei  specii  analizate  de  a  se  
aprinde sub efectul  căldurii dezvoltate. Ea variaza considerabil funţie dc sezon şi starea  
tehnologica a speciei; 

• combustibilitatea care caracterizează puternic  intensitatea focului intr-o formaţie vegetală,  
depinzand şi ea de sezon.

Riscul de extindere a incendiului este legal de cei doi factori  bazaţi pe analiza structurii şi a  
compoziţiei vegetaţiei ŞI permite evaluarea riscului la un nivel mult mai fin si mai profund decat  
permite statistica.

Suprafaţa fondului forestier din judeţul Sălaj, pe grupe de specii se prezintă astfel  :              
-    răşinoase - 7 %

- foioase - 93 %
-  din  care plantaţii – 0,4 %

Indicele de combustibilitate a speciilor dominante în pădure

Specii lemnoase înalte Specii lemnoase joase Specii erbacee

Pinacee 8 Buruieni arborescente 8 Feriga 2
Quercinee 7 Juniperus 7 Toate buruienile 1

Duglas 6 Buruieni joase 6

Alolid, brad 6 Caluna 6

Castan 5 Maraciniş 6
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Frasin, salcam 2 Gladiţa 5

Plop, ulm 2 Alun 2

Fag, carpen 2

I . REGIA   NAŢIONALĂ   A  PĂDURILOR  - DIRECŢIA  SILVICĂ  SĂLAJ

A.   OCOLUL  SILVIC   ILEANDA-   EVALUAREA  RISCULUI MEDIU  ANUAL  DE   

INCENDIU  IN FOND  FORESTIER

Ocolul Silvic Ileanda are in administrare in prezent  o suprafata de 10.424 ha din care 6015 
ha proprietate publica a statului si 4409 ha alti proprietari aflati sub contract de prestari servicii.

 Suprafata respectiva este impartita pe 7 unitati de productie care alcatuiesc cele 16 cantoane 
silvice.

            1.  UP I    ILEANDA  
Suprafata= 2233 ha

a.)Codru de fag=1230 ha in care participa:
- fag=50 %       

- gorun=20 %    
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru  UP I  Ileanda  riscul  de  incendiu  este  mediu si  demonstreaza  ca   in  aceasta 
formatiune vegetala să se repete urmatorul incendiu in urmatorii 50 de ani.

2.       UP II   POIANA BLENCHII  

Suprafata = 796 ha
a.Codru de fag =354 ha in care participa:

- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 80 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 80 %

Pentru UP II Poiana Blenchii riscul de incendiu este unul ridicat, respectiv 2,3 ceea ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca să se  repete urmatorul incendiu  până în 
30 de ani.

3. UP III   FALCUŞA  

 Suprafata = 1257 ha

a.Codru de fag =821 ha in care participa:
- fag= 75 %
- buruieni arborescente= 60 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 70 %

Pentru UP III FALCUSA riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 3,3.

4. UP IV   CHIZENI  
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 Suprafata = 910 ha
a. Codru de fag =660 ha in care participa:

- fag= 80 %
- buruieni arborescente= 40 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 50 %

Pentru UP IV Chizeni riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 1,9.
5. UP V   ZALHA  

                      Suprafata = 1951 ha
a. Codru de fag =988 ha in care participa:

- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 50 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 60 %

Pentru UP V Zalha riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 3,2.
6.     UP VI    ROGNA  

 Suprafata = 1205 ha
a. Codru de fag =651 ha in care participa:

- fag= 75 %
- buruieni arborescente= 60 %
- ierbacee= 30 %
- litiera= 50 %

 Pentru UP VI Rogna riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 3,7.

7.     UP VII   CORMENIS  

 Suprafata = 2072 ha
a. Codru de fag =1098 ha in care participa:

- fag= 80 %
- buruieni arborescente= 70 %
- ierbacee= 30 %
- litiera= 80 %

Pentru UP VI CORMENIS     riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 3,9.

B .  OCOLUL  SILVIC   JIBOU   - EVALUAREA  RISCULUI MEDIU  ANUAL  DE INCENDIU   
IN FOND  FORESTIER

Ocolul Silvic Jibou are in administrare in prezent  o suprafata de 16674,60 ha din care 7768 
ha proprietate publica a statului si 8906,6 ha alti proprietari aflati sub contract de prestari servicii.

 Suprafata  respectiva  este  impartita  pe  6  unitati  de  productie  care  alcatuiesc  cele  23 
cantoane silvice.            

               
  1.  UP I Jibou

Suprafata= 2101,2 ha
a.Codru de fag=1100 ha in care participa:

- fag=50 %       
- gorun=20 %    
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
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       Pentru UP I Jibou riscul de incendiu este mediu , respectiv 1,19 si demonstreaza ca  in 
aceasta formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50 de ani.

2.       UP III CLIT  
Suprafata = 3284,9 ha

a. Codru de fag = 1450 ha in care participa:

- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 80 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 80 %

Pentru  UP  III  Clit  riscul  de  incendiu  este  unul  ridicat,  respectiv  2,3  ceea  ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca sa repete urmatorul incendiu  pana in 30 
de ani.

3. UP IV SURDUC

 Suprafata = 2577,4 ha

a.Codru de fag =1281,2 ha in care participa:
- fag= 75 %
- buruieni arborescente= 60 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 70 %

Pentru  UP  IV  Surduc  riscul  de  incendiu  este  unul  ridicat  respectiv  3,3.  ceea  ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca sa repete urmatorul incendiu  pana in 25 
de ani.

4. UP V GIRBOU

 Suprafata = 2205 ha

a.Codru de fag =920 ha in care participa:
- fag= 80 %
- buruieni arborescente= 40 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 50 %

Pentru  UP  V  Girbou  riscul  de  incendiu  este  unul  ridicat respectiv  2,9.  ceea  ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca sa repete urmatorul incendiu  pana in 30 
de ani.

5. UP VI DRAGU
 Suprafata = 3303,4 ha

a.Codru de fag =1659 ha in care participa:
- fag= 70 %

- buruieni arborescente= 50 %
- ierbacee= 20 %
- litiera= 60 %

Pentru  UP  VI  Dragu  riscul  de  incendiu  este  unul  ridicat respectiv  3,2. ceea  ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca sa repete urmatorul incendiu  pana in 25 
de ani.

6.     UP VII BALAN  
 Suprafata =3202,7 ha

a.Codru de fag =1651 ha in care participa:
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- fag= 75 %
- buruieni arborescente= 60 %
- ierbacee= 30 %
- litiera= 50 %

Pentru UP VII Balan riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 3,9. ceea  ce 
demonstreaza ca aceasta formatiune vegetala risca sa repete urmatorul incendiu  pana in 25 
de ani.

Statistica incendiilor din fondului forestier a Ocolului Silvic Jibou din anul 1966 - 2009 ne  
arata ca in aceasta perioada am avut 34 de incendii din care 2 incendii de coronament unde a ars 
o suprafata de 15 ha in anul 1974 respectiv 1983 si 32 de incendii de litiera care sau manifestat pe  
o suprafata de 34ha.      

C .  OCOLUL  SILVIC  ZALĂU    - EVALUAREA  RISCULUI MEDIU  ANUAL  DE   

INCENDIU  IN FOND  FORESTIER

Ocolul Silvic Zalău are în administrare în prezent  o suprafaţă de 10561,5 ha din care 6164 
ha proprietate publică a statului şi 4397,5 ha alţi proprietari aflaţi sub contract de prestări servicii.

 Suprafaţa respectivă este împărţită pe 6 unităţi de producţie (U.P.) care alcătuiesc cele 15 
cantoane silvice.

             
 1.P. I – ZALĂU     Suprafata= 587 ha

a.Codru de fag=263 ha în care participă:

- fag=60 %       
- gorun=30 %    
- strat ierbaceu=20 %

 - litiera=50 %
       Pentru U.P. I Zalău riscul de incendiu este ridicat, respective 2,54 ceea ce demonstrează că  în această 
formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în urmatorii 25-50 de ani.

2.       U.P. II – POPENI      Suprafata = 1025,6 ha

a.Codru de fag = 394 ha în care participă:
- fag= 60 %

- buruieni arborescente= 80 %
- strat ierbaceu= 20 %
- litiera= 50 %

        Pentru U.P. II Popeni riscul de incendiu este unul ridicat, respectiv 2,72 ceea ce  demonstreaza că  în această 
formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în urmatorii 25-50 de ani.

3. U.P. III – CREACA      Suprafata = 1149 ha

a.Codru de fag =543 ha în care participă:
- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 80 %
- strat ierbaceu= 10 %
- litiera= 60 %

        Pentru U.P. III Creaca riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 2,85 ceea ce  demonstreaza că  în 
această formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în urmatorii 25-50 de ani.
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4. U.P. IV – JAC      Suprafata = 1048,4 ha

a.Codru de fag =409,1 ha în care participă:
- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 60 %
- strat ierbaceu= 20 %
- litiera= 50 %

        Pentru U.P. IV JAC riscul de incendiu este unul ridicat, respectiv 2,93 ceea ce  demonstreaza că  în 
această formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în urmatorii 25-50 de ani.

5. U.P. V - VÂRŞOLŢ Suprafaţa = 1288 ha
a.Codru de fag = 526,5 ha în care participă:
- fag= 70 %

- buruieni arborescente= 60 %
- strat ierbaceu= 10 %
- litiera= 50 %

                Pentru U.P. V Vârşolţ riscul de incendiu este unul ridicat respectiv 2,78 ceea ce  demonstreaza că  în 
această formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în urmatorii 25-50 de ani.

6. U.P. VI - TREZNEA Suprafata = 1066 ha
a.Codru de fag =403,8 ha în care participă:

- fag= 70 %
- buruieni arborescente= 80 %
- strat ierbaceu= 20 %
- litiera= 50 %

        Pentru U.P. VI Treznea riscul de incendiu este unul  ridicat respectiv 2,37 ceea ce 
demonstreaza  că  în această formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa 
repete în urmatorii 25-50 de ani.

7. PĂDURI PRIVATE  Suprafata = 4397,5 ha

a.Codru de fag =2024,1 ha în care participă:
- fag = 70 %

- buruieni arborescente = 70 %
- strat ierbaceu= 20 %
- litiera= 60 %

        Pentru pădurile private riscul de incendiu este unul  mediu respectiv 1,99 ceea ce 
demonstreaza că  în această formatiune vegetala există riscul ca urmatorul incendiu să sa repete în 
urmatorii 50-100 de ani.

D. OCOLUL  SILVIC  CEHU SILVANIEI   - EVALUAREA  RISCULUI MEDIU   
ANUAL  DE INCENDIU  IN FOND  FORESTIER

Ocolul Silvic Cehu Silvaniei are in administrare in prezent  o suprafata de 5500 ha.
Suprafata respectiva este impartita pe 4 unitati de productie.

 1.  UP I  ŞAMŞUD   Suprafata= 878 ha
a.Codru de qvercinee=878 ha in care participa:

- cer=33 %  
- gorun=28%     
- carpen=18 % 
- strat erbaceu=40 %
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 - litiera=50 %

       Pentru UP I Samsud, riscul de incendiu este mediu si demonstreaza ca aceasta formatiune 
vegetala sa poate repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

2.  UP II SALATIG
Suprafata= 1145 ha

a.Codru de qvercinee=1145 ha in care participa:
- cer=35 %       

- carpen=22 %
- gorun=17% 
- strat erbaceu=50 %

 - litiera=50 %

       Pentru UP II  SALATIG riscul  de incendiu este  mediu si  demonstreaza  ca  aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  3.  UP III SOMEŞ ODORHEI   Suprafata= 2123 ha
a.Codru de qvercinee=2123 ha in care participa:

      - carpen=32 % 
- gorun=28%
- fag=14%
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=60 %
       Pentru UP III SOMES ODORHEI riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca 
aceasta formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

4.  UP IV NAPRADEA  Suprafata= 1354 ha

a.Codru de qvercinee=1354 ha in care participa:
- gorun=42 %       
- fag=25 % 
- carpen=19%
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=60 %
       Pentru UP IV NAPRADEA riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

E . OCOLUL  SILVIC    “MAGURA” SIMLEU SILVANIEI   -   EVALUAREA   
RISCULUI MEDIU  ANUAL  DE INCENDIU  IN FOND  FORESTIER

Ocolul  Silvic  “Magura”  Simleu  Silvaniei  are  in  administrare  in  prezent   o  suprafata  de 
22415 ha.  Suprafata respectiva este impartita pe 9 unitati de productie care alcatuiesc cele
16 cantoane silvice.
               

1.  UP I SILVANIA Suprafata= 2723 ha

Codru de qvercinee=2723 ha in care participa:
- cer=40 %       
- carpen=31 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
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       Pentru UP I Silvania riscul  de incendiu este  mediu si  demonstreaza ca  in  aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  2.  UP II BĂDĂCIN Suprafata= 1962 ha

a. Codru de qvercinee=1962 ha in care participa: - 
gorun=41 %       

- carpen=13 % 
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP II BĂDĂCIN riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

 
3.  UP III HUSENI Suprafata= 2208 ha a. 

Codru de qvercinee=2208 ha in care participa:
- gorun=49 %       
- carpen=20 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP III HUSENI riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  4.  UP IV DOH  Suprafata= 2853 ha

a. Codru de qvercinee=2853 ha in care participa: - 
cer=33 %       

- gorun=26 % 
- strat ierbaceu=50 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP IV DOH riscul  de incendiu  este  ridicat si  demonstreaza  ca   in  aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 25-50 de ani.

  5.  UP V IZVOARELE BARCAULUI  Suprafata= 2946 ha
a.Codru de fag=2946 ha in care participa: - 

fag=70 %       
- rasinoase=9 % 
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP V Izvoarele Barcaului riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in 
aceasta formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

6.  UP VI SUBCETATE Suprafata= 4572 ha

a. Codru de fag= 4572 ha in care participa: - 
fag=52 %       

- gorun=8 % 
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP VI Subcetate riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.
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7.  UP VII Ceraşa Suprafata= 403 ha

a.Codru de fag=403 ha in care participa:
- fag=49 %       
- răsinoase=15 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP VII Ceraşa riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  8.  UP VIII LAPIŞ Suprafata= 1480 ha

Codru de qvercinee=1480 ha in care participa:
- cer=63 %       
- carpen=4 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP VIII Lapiş riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  in aceasta 
formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

9.  UP IX CIZER Suprafata= 3268 ha

Codru de fag=3268 ha in care participa:
- fag=40 %       
- carpen=20 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP IX CIZER riscul de incendiu este  extrem de redus si demonstreaza ca  in 
aceasta formatiune vegetala sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 400 de ani.

F .OCOLUL  SILVIC  ALMASU - EVALUAREA  RISCULUI MEDIU  ANUAL  DE 

INCENDIU  IN FOND  FORESTIER

Ocolul  Silvic  Almasu are in administrare  in prezent   o suprafata  de 8538 ha.  Suprafata 
respectiva este impartita pe 6 unitati de productie.

  1.  UP I ZIMBOR Suprafata= 994 ha

Codru de qvercinee=994 ha in care participa:
- quercinee=75 %       
- pinacee=8 % 
- strat ierbaceu=40 %

- litiera=50 %
Pentru UP I ZIMBOR riscul de incendiu este foarte ridicat si demonstreaza ca  aceasta 

formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 12-25 de ani.

  2.  UP II RUGINOASA Suprafata= 1320 ha
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Codru de qvercinee=1320 ha in care participa:      
- fag, carpen=70 % 
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=60 %
       Pentru UP II RUGINOASA riscul de incendiu este  mediu si demonstreaza ca  aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

3.  UP III SFARAS  Suprafata= 1689 ha
Codru de qvercinee=1689 ha in care participa:

- quercinee=60 %       
- fag=25 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru  UP III  SFARAS riscul  de  incendiu  este  mediu si  demonstreaza  ca  aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

4.  UP IV FILDU Suprafata= 2355 ha

Codru de qvercinee=2355 ha in care participa:
- quercinee=60 %       
- fag=30 % 
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru  UP IV  FILDU  riscul  de  incendiu  este  mediu si  demonstreaza  ca  aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  5.  UP V ALMASU  Suprafata= 1643 ha
Codru de fag=1643 ha in care participa:

- quercinee=65 %       
- carpen=10 %
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=60 %
       Pentru UP V ALMASU riscul  de incendiu este  mediu si  demonstreaza ca  aceasta 
formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 50-100 de ani.

  6.  UP VI SANMIHAIU ALMASULUI   Suprafata= 537 ha

Codru de fag=537 ha in care participa:
- gorun=60 % 
- pin=15%
- strat ierbaceu=40 %

 - litiera=50 %
       Pentru UP VI SANMIHAIU ALMASULUI riscul de incendiu este ridicat si demonstreaza 
ca aceasta formatiune vegetala poate sa repete urmatorul incendiu in urmatorii 25-50 ani.

  

II. OCOALE   PRIVATE

A .OCOLUL  SILVIC  STEJARUL ZALAU    - EVALUAREA  RISCULUI MEDIU   

ANUAL  DE INCENDIU  IN FOND  FORESTIER
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Ocolul Silvic Stejarul Zalau are in administrare in prezent  o suprafata de 8178,58 ha din 
care  1550,74  ha  proprietate  publica  a  Primariei  Zalau  si  6627,84  ha  alti  proprietari  aflati  sub 
contract de prestari servicii.

 Suprafata respectiva este impartita pe 15 unitati de productie care alcatuiesc cele
15 cantoane silvice.

1.UP I ZALAU  Suprafata totala: 3272,52 ha in care participa:
 Codru de fag 

      -fag, carpen 46%
-qvercinee 28%
- pinacee 2%
- plop 1%
-molid 1%
- erbacee 5%
- litiera 80%

RMA1=0,1*ICM-3=0,1*49,57-3=1,96 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP I Zalau este mediu.

 2. UP      IV DOH   Suprafata totala: 957,6 ha in care participa:
 - cer=33 %       

- gorun=26 % 
- strat ierbaceu=40 %

             - litiera=50 %
      RMA2= 0,1*ICM-3=0,1*62,37-3= 3,23 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP IV DOH este ridicat.

3.UP III CREACA Suprafata totala: 177,63 ha in care participa:
-qvercinee 65%
- pinacee 1%
- plop 3%
- fag, carpen 10%
- erbacee 1%

- litiera 50%
RMA3=0,1*ICM-3=0,1*41,45-3=1,145 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 

in UP III CRECA este mediu

4. UP IV JAC   Suprafata totala: 366,13 ha in care participa:
- qvercinee 65%

 - carpen 10%
- diverse tari 5%
- erbacee 5%
- litiera 30%
RMA4=0,1*ICM-3=0,1*41,16-3=1,116 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 

in UP IV JAC este mediu.

5.UP II CEAN

Suprafata totala: 81,22 ha in care participa:
- qvercinee 45%

      - carpen 15%
      - diverse tari 5%
      - erbacee 15%
      - litiera 20%
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RMA5=0,1*ICM-3=0,1*41,16-3=1,116 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP II CEAN este mediu.

   6. UP VI SUBCETATE

Suprafata totala: 236,73 ha in care participa
- fag=52 %       
- gorun=8 % 
- strat ierbaceu=30 %

 - litiera=50 %
            RMA= 0,1xICM-3=0,1x44,8-3= 1,48 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu in 
UP VI SUBCETATE este mediu.

7. UP I ZIMBOR
Suprafata totala: 200,3 ha in care participa:
 - cer=40 %       

- gorun=19 % 
- strat ierbaceu=50 %

            - litiera=50 %
      RMA7=0,1*ICM-3=0,1*62,37-3=3,23 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP I ZIMBOR este ridicat.

8. UP II SFARAS  

Suprafata totala:189,3 ha in care participa:
- qvercinee 65%

      - carpen 15%
      - diverse tari 5%
      - erbacee 35%
      - litiera 20%

RMA8=0,1*ICM-3=0,1*64,18-3=3,41 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP II SFARAS este mediu.

9.UP II SALATIG
Suprafata totala:134,25 ha in care participa:
- qvercinee 65%

      - carpen 15%
      - litiera 20%

RMA9= 0,1*ICM-3=0,1*59,98-3=2,69 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP II SALATIG este ridicat.

10.UP VI TREZNEA

Suprafata totala: 144,25 ha in care participa:
 - fag, carpen 26%

      - qvercinee 48%
      - pinacee 2%
      - plop 1%
      - molid 1%
      - erbacee 5%
      - litiera 80%

RMA10=0,1*ICM-3=0,1*68,31-3=3,83 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP IV TREZNEA este ridicat.
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11.UP III HUSENI

Suprafata totala: 147,7 ha in care participa:
- gorun=49 %       
- carpen=20 % 
- strat ierbaceu=40 %

- litiera=50 %
RMA11=  0,1xICM-3=0,1x45,65-3=  1,56  ceea  ce  inseamna  ca  nivelul  riscului  de 

incendiu in UP III HUSENI este mediu.

12. UP V ALMAS

Suprafata totala:944,84 ha in care participa:
- qvercinee 65%

      - carpen 15%
      - diverse tari 5%
      - erbacee 35%
      - litiera 20%

RMA12=0,1*ICM-3=0,1*64,18-3=3,41 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP V ALMAS este mediu.

13. UP II RUGINOASA

Suprafata totala: 788,51 ha in care participa:
 - cer=40 %       

- gorun=30%
- diverse tari 5% 
- strat ierbaceu=40 %

            - litiera=50 %
      RMA13=0,1*ICM-3=0,1*68,67-3=3,86 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP II RUGINOASA este ridicat.

14. UP V  RASTOLT
Suprafata totala: 257 ha in care participa:
 - fag, carpen 20%

      - qvercinee 35%
      - pinacee 10%
      - plop 5%
      - erbacee 1%

- litiera 80%
RMA14=0,1xICM-3=0,1x59,68-3=2,96 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 

in UP V RASTOLT este ridicat.

15. UP VII CIZER
Suprafata totala: 280,6 ha in care participa:
 - carpen 15%

      - qvercinee 40%
      - salcam 8%
      - plop 1%
      - molid 1%
      - erbacee 5%
      - litiera 50%
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RMA14=0,1xICM-3=0,1x45,82-3=1,58 ceea ce inseamna ca nivelul riscului de incendiu 
in UP VII CIZER este mediu.

Nivelul riscului de incendiu pe intreaga suprafata a ocolului va fii:
RMA=1/ST(S1*IC1+S2*IC2+….S15*IC15)

NR. 
CRT

INDICE DE 
COMBUSTIBILITATE

SUPRAFATA 
(HA)

1 IC1=49,57 S1: 3272,52
2 IC2=62,37 S2: 957,6
3 IC3=41,45 S3: 177,63
4 IC4=41,16 S4: 366,13
5 IC5=41,16 S5: 81,22
6 IC6=44.8 S6: 236,73
7 IC7=62,37 S7: 200,3
8 IC8=64,18 S8:189,3
9 IC9=59,98 S9:134,25
10 IC10=68,31 S10: 144,25
11 IC11=45.65 S11: 147,7
12 IC12=64,18 S12: 944,84

13
IC13=68,67

S13: 788,51

14 IC14=59,68 S14: 257
15 IC15=45,82 S15: 280,6

RMA=0,1xICM-3=0,1x55,093-3=2,509  de  unde rezulta  ca pentru OCOLUL SILVIC 
STEJARUL riscul de incendiu este ridicat si demonstreaza ca  in cadrul acestuia, poate sa se 
repete urmatorul incendiu in urmatorii 25-50 de ani.

Cercetarile franceze susţin că riscul de extindere a incendiului fiind legat de cei doi factori ce  
se bazează pe analiza structurii şi compoziţia vegetaţiei permite o evaluare a sa la un nivel mult mai  
fin şi mai profund decât permit elementele rezultate din lucrarile statistice.

Dar aceasta, este adevărat, numai în ceea ce priveşte  evoluţia incendiului, a focului odată  
declanşat.

Pentru amendarea coeficienţilor  rezultaţi  din calculele bazate pe analiza vegetaţiei  este  
necesar  a  se  interveni  cu  stabilirea  unor  coeficienţi  ce  vor  avea  la  baza  calculele  statistice,  
îndeosebi  cele  privind  cauzele  declanşării  focului  (naturale,  umane  şi  accidentale),  influenţa  
factorilor meteorologici.

Pentru  a  reprezenta  rezultate  cat  mai  apropiate  de realitate, aceste date statistice vor  
trebui să cuprindă o perioada de minim 20-40 ani, cu detalieri riguroase asupra suprafeţelor arse şi 
analizate, asupra comportării focului, asupra varietăţilor vegetale şi a condiţiilor orografice. 

CONSECINŢELE INCENDIILOR DE PĂDURE

Principalele consecinţe ale incendiilor de pădure pot fi rezumate în următoarele:
- pădurea împreună cu arbuştii, puieţii, pătura vie şi o moartă de pe sol, suferă stricăciuni; 

scade capacitatea solului de a păstra umiditatea, pădurea pierde din valoare;
- sunt distruse cuiburile păsărilor şi vizuinele animalelor sălbatice;
- se înlătură, pentru o anumită perioadă posibilitatea culegerii fructelor de pădure;
- pot cade furiei flăcărilor construcţii forestiere, uzine, fabrici, poduri, stive de lemne;
- se poate distruge recolta de pe câmpurile din apropiere;
- se distrug fâneţe sau căpiţe de fân;
- pot arde localităţi;
- se pot produce victime omeneşti.

CONCLUZIE 
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Zonele  cele  mai  vulnerabile  la  incendiu din  zona  de  competenţă  a  Direcţiei  Silvice  a 
Judeţului Sălaj sunt:

- zona limitrofă drumului D. E 18 ZALAU -CLUJ NAPOCA (Meseş, Gorgana, Şutor);
- zona limitrofă drumului naţional D.N. Nusfalau - Alejd (zona Lapiş) liziera pădurii care se 

invecinează cu păşunea şi terenul agricol arabil sau fâneaţă.
 

FORME  ŞI   METODE  DE  CONTROL  AL  RISCULUI.   
Nivelul riscului de incendiu se controleaza periodic, prin:

 verificarea  respectarii  normelor  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor  şi  a  regulilor  
specifice fiecarui loc de munca;

 cercetarea cauzelor de incendiu produse
 asigurarea bunurilor la o societate de asigurare.
 cunoaşterea  tuturor  zonelor  vulnerabile,  cu  afluenţă  mare  de  persoane  şi  expuse 

descărcărilor  electrice  atmosferice,  stabilirea  unor  măsuri  concrete  de  prevenire  a 
incendiilor pentru aceste zone;

 executarea de observări şi patrulări , în zilele de sărbătoare , în zilele caniculare şi secetă 
excesivă de durată;

 organizarea unui sistem informaţional, operativ  privind  culegerea de date din zona de 
competenţă, cât şi transmiterea lor la eşalonul superior ;

 întocmirea hărţii  cu organizarea intervenţiei  şi a celorlalte documente operative privind 
intervenţia  în  caz  de  incendiu  ,conform normei  departamentale  a  Ministerului  Apelor, 
Pădurilor şi Mediului Înconjurător ;

 instruirea periodică a personalului silvic, a culegătorilor fructelor de pădure, muncitorilor 
de la  exploatările forestiere, cetăţenilor privind respectarea regulilor specifice de prevenire 
şi stingere a incendiilor, în conformitate cu norma departamentală şi  O.M.A.I. nr. 712 / 
2005  pe  timpul  desfăşurării  activităţilor  în  pădure  (  exploatarea  masei  lemnoase, 
împădurire, igienizare şi culegerea fructelor de pădure ) ;

 verificarea  şi  întreţinerea  căilor  de acces  pentru maşinile  şi  utilajele  destinate  stingerii 
incendiilor, a surselor de alimentare cu apă ;

 amenajarea  unor  surse  de  alimentare  cu  apă  pentru  autospecialele  de  intervenţie  la 
incendiu prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile ;

 asigurarea din timp a forţelor şi mijloacelor necesare intervenţiei şi a unui sistem operativ 
de mobilizare ;

 limitarea accesului persoanelor neautorizate în zonele împădurite prin montarea de bariere, 
executarea de şanţuri, etc;

 amenajarea  şi  marcarea  locurilor  de  popas  pentru  turişti  ,a  spaţiilor  de  parcare  a 
autovehiculelor şi a unor vetre pentru foc din zonele frecventate de aceştia ;

 instalarea de panouri de avertizare, interdicţie ori pentru informarea publică pe linie p.s.i. a 
cetăţenilor ;

 asigurarea ocoalelor şi cantoanelor  silvice cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, 
verificarea şi menţinerea acestora  în stare de utilizare;

Încadrarea localităţilor judeţului din punct de vedere al riscului la incendiu- cvartale de  
locuinţe şi  incendii de pădure

DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / ORAŞULUI 
/COMUNEI

LOCALITATI  COMPONENTE

Risc  la  
incendiu- 

cvartale de 
locuinţe

Risc la  
incendii de 

pădure

Denumirea municipiului
LOCALITATI  COMPONENTE 
ALE MUNICIPIULUI
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pădure

ZALĂU

1.ZALAU
DA NU

2 .Stana DA DA

Denumirea  orasului Localitati componente

1. JIBOU

3. JIBOU
DA DA

4.Cuceu
DA DA

5.Husia DA DA

6.Rona
DA NU

7.Var DA NU

2.  ŞIMLEU SILVANIEI

8.SIMLEU SILVANIEI
DA DA

9.Bic DA NU

10.Cehei
DA NU

11.Pusta DA NU

3. CEHU SILVANIEI

12.CEHU SILVANIEI
DA NU

13.Horoatu Cehului
DA NU

14.Motis
DA NU

15.Nadis
DA NU

16.Ulciug DA NU

COMUNELE DIN JUDEŢ  CU SATELE APARŢINĂTOARE

1. AGRIJ

17.Agrij DA NU

 18.Rastoltu-Desert DA DA

2. ALMASU

19.Almasu DA DA

20.Babiu DA NU

21.Cutis DA NU

22.Jebucu DA NU

23.Mesteacanu DA DA

24.Petrinzel DA NU

25.Sfaras DA DA

26.Stana DA NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/stana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sfaras.html
http://www.cjsj.ro/localitati/petrinzel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mesteacanu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jebucu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cutis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/almasu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoltudesert.html
http://www.cjsj.ro/localitati/agrij.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ulciug.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nadis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/motis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucehului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pusta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cehei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simleusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/var.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/husia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuceu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jibou.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stana1.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalau.html
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3. BABENI

27.Babeni DA NU

28.Ciocmani DA NU

29.Clit DA DA

30.Pirosa DA NU

31.Poenita DA NU

4. BALAN

32.Balan DA DA

33.Chechis DA NU

34.Chendrea DA NU

35.Galpîia DA NU

36.Gilgau Almasului DA NU

5. BANISOR

37.Banisor DA NU

38.Ban DA NU

39.Peceiu DA NU

6. BENESAT

40.Benesat DA NU

41.Alunis DA NU

42.Biusa DA NU

7. BOBOTA

43.Bobota DA NU

44.Dersida DA NU

45.Zalnoc DA NU

8. BOCSA

46.Bocsa DA NU

47.Borla DA NU

48.Cimpia DA NU

49.Salajeni DA NU

9. BOGHIS
50.Boghis DA NU

51.Bozies DA NU

10. BUCIUMI

52.Buciumi DA NU

53.Bodia DA NU

54.Bogdana DA DA

55.Huta DA DA

56.Rastolt DA DA

57.Singeorgiu de Meses DA NU

11. CAMAR
58.Camar DA NU

59.Padureni DA NU

12. CARASTELEC
60.Carastelec DA NU

61.Dumuslau DA NU

13. CHIESD

62.Chiesd DA NU

63.Colonia Sighetu Silvanie DA NU

64.Sighetu Silvaniei DA NU

14. CIZER 65.Cizer DA DA

66.Plesca DA NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/plesca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cizer.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coloniasighetusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chiesd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dumuslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/carastelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/camar.html
http://www.cjsj.ro/localitati/singeorgiudemeses.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bogdana.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bodia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buciumi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bozies.html
http://www.cjsj.ro/localitati/boghis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salajeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/campia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zalnoc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dersida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bobota.html
http://www.cjsj.ro/localitati/biusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/alunis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/benesat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/peceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ban.html
http://www.cjsj.ro/localitati/banisor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gilgaualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galpiia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chendrea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chechis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/balan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poenita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pirosa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/clit.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciocmani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/babeni.html
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67.Pria DA NU

15. COSEIU

68.Coseiu DA NU

69.Archid DA NU

70.Chilioara DA NU

16. CRASNA

71.Crasna DA NU

72.Huseni DA DA

73.Marin DA NU

76. Ratin   DA NU

17. CREACA

75.Creaca DA DA

76.Borza DA NU

77.Brebi DA NU

78.Brusturi DA NU

79.Ciglean DA NU

80.Jac DA DA

81.Lupoaia DA NU

82.Prodanesti DA NU

83.Viile Jacului DA NU

18. CRISTOLT

84.Cristolt DA NU

85.Muncel DA NU

86.Poiana Ontii DA NU

87.Valeni DA DA

19. CRISENI

88.Criseni DA NU

89.Cristur-Criseni DA NU

90.Gîrceiu DA NU

20. CUZAPLAC

91.Cuzaplac DA NU

92.Cublesu DA NU

93.Galaseni DA NU

94.Mierta DA NU

95.Petrindu DA NU

96.Ruginoasa DA DA

97.Stoboru DA NU

98.Tamasa DA NU

21. DOBRIN 99.Dobrin DA NU

100.Deleni DA NU

101.Doba DA NU

102.Naimon DA NU

103.Sincraiu Silvaniei DA NU

104.Verveghiu DA NU

22. DRAGU 105.Dragu DA NU

106.Adalin DA NU

107.Fintinele DA NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/fintinele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/adalin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dragu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/verveghiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sincraiusilvaniei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/naimon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doba.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deleni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tamasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stoboru.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ruginoasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/petrindu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mierta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galaseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cublesu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuzaplac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girceiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristurcriseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/criseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianaontii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/muncel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristolt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/viilejacului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/prodanesti.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lupoaia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/jac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciglean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brusturi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/brebi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/borza.html
http://www.cjsj.ro/localitati/creaca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ratin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/huseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/crasna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chilioara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/archid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/coseiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pria.html
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108.Ugrutiu DA NU

109.Voivodeni DA DA

23. FILDU DE JOS

110.Fildu de Jos DA DA

111.Fildu de Mijloc DA DA

112.Fildu de Sus DA DA

113.Tetisu DA NU

24. GALGAU

114.Galgau DA NU

115.Barsau Mare DA NU

116.Capalna DA NU

117.Chizeni DA DA

118.Dobrocina DA NU

119.Fodora DA NU

120.Frincenii de Piatra DA DA

121.Glod DA NU

122.Gura Vladesei DA DA

25. GIRBOU

123.Gîrbou  DA DA

124.Bezded DA NU

125.Calacea DA NU

126.Cernuc DA NU

127.Fabrica DA NU

128.Popteleac DA NU

129.Solomon DA NU

26. HALMASD

130.Halmasd DA NU

131.Aleus DA DA

131.Cerisa DA DA

132.Drighiu DA NU

133.Fufez DA NU

27. HERECLEAN

134.Hereclean DA NU

135.Badon DA NU

136.Bocsita DA NU

137.Diosod DA NU

138.Guruslau DA NU

139.Panic DA NU

28. HIDA

140.Hida DA NU

141.Baica DA NU

142.Miluani DA NU

143.Paduris DA NU

144.Racis DA NU

145.Sinpetru Almasului DA NU

146.Stupini DA NU

147.Trestia DA NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/trestia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stupini.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinpetrualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/racis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/paduris.html
http://www.cjsj.ro/localitati/miluani.html
http://www.cjsj.ro/localitati/baica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hida.html
http://www.cjsj.ro/localitati/panic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/diosod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bocsita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/badon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hereclean.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fufez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/drighiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cerisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aleus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/halmasd.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solomon.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popteleac.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fabrica.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cernuc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/calacea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bezded.html
http://www.cjsj.ro/localitati/girbou.html
http://www.cjsj.ro/localitati/guravladesei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/glod.html
http://www.cjsj.ro/localitati/frinceniidepiatra.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fodora.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dobrocina.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chizeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/capalna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/barsaumare.html
http://www.cjsj.ro/localitati/galgau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tetisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudemijloc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fildudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/voivodeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ugrutiu.html
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29. HOROATU CRASNEI

148.Horoatu Crasnei DA NU

149.Hurez DA NU

150.Stirciu DA NU

151.Seredeiu DA DA

30. ILEANDA

152.Ileanda  DA DA

153.Bizusa-Bai DA DA

154.Birsauta DA NU

155.Dabiceni DA DA

156.Dolheni DA DA

157.Luminisu DA NU

158.Maleni DA NU

159.Negreni DA NU

160.Perii Vadului DA NU

161.Podisu DA NU

162.Rastoci DA NU

163.Rogna DA NU

164.Sasa DA DA

31. IP

165.Ip DA NU

166.Cosniciu de Jos DA NU

167.Cosniciu de Sus DA NU

168.Zauan DA NU

169.Zauan-Bai DA NU

32. LETCA

170.Letca DA NU

171.Ciula DA NU

172.Cozla DA NU

173.Cuciulat DA DA

174.Lemniu DA NU

175.Purcaret DA DA

176.Soimuseni DA NU

177.Toplita DA DA

178.Valisoara DA DA

33. LOZNA

179.Lozna DA NU

180.Cormenis DA DA

181.Preluci DA DA

182.Valea Lesului DA DA

183.Valea Loznei DA DA

34. MARCA

184.Marca DA DA

185.Lesmir DA NU

186.Marca-Huta DA NU

187.Port DA NU

188.Sumal DA NU
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http://www.cjsj.ro/localitati/sumal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/port.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lesmir.html
http://www.cjsj.ro/localitati/marca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealoznei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valealesului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/preluci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cormenis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valisoara.html
http://www.cjsj.ro/localitati/toplita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/soimuseni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/purcaret.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lemniu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cuciulat.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cozla.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciula.html
http://www.cjsj.ro/localitati/letca.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauanbai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/zauan.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cosniciudejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ip.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sasa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rogna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rastoci.html
http://www.cjsj.ro/localitati/podisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periivadului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/negreni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/luminisu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dolheni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/dabiceni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsauta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bizusabai.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ileanda.html
http://www.cjsj.ro/localitati/seredeiu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/stirciu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hurez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/horoatucrasnei.html
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35. MAERISTE

189.Maeriste DA NU

190.Cristelec DA NU

191.Doh DA DA

192.Giurtelecu Simleului DA NU

193.Maladia DA NU

194.Uileacu Simleului DA NU

36. MESESENII DE JOS

195.Mesesenii de Jos DA NU

196.Aghires DA NU

197.Fetindia DA NU

198.Mesesenii de Sus DA DA

37. MIRSID

199.Mirsid DA DA

200.Firminis DA DA

201.Moigrad DA DA

202.Popeni DA DA

38. NAPRADEA

203.Napradea  DA DA

204.Cheud DA DA

205.Somes-Guruslau DA NU

206.Tranis DA NU

207.Vadurele DA DA

39. NUSFALAU
208.Nusfalau DA NU

209.Bilghez DA NU

40. PERICEI

210.Pericei DA NU

211.Badacin DA DA

212.Periceiu Mic DA NU

213.Sici DA NU

41. PLOPIS

214.Plopis DA DA

215.Fagetu DA DA

216.Iaz DA DA

42. POIANA BLENCHII

217.Poiana Blenchi DA DA

218.Falcusa DA DA

219.Gostila DA DA

220.Magura DA DA

43. ROMANASI

221.Romanasi  DA DA

222.Chichisa DA NU

223.Ciumarna DA DA

224.Pausa DA DA

225.Poarta Salajului DA DA

226.Romita DA NU

44. RUS

227.Rus DA DA

228.Buzas DA DA

229.Fintinele-Rus DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/fintinelerus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/buzas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/rus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romita.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poartasalajului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pausa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ciumarna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/chichisa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/romanasi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/magura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/gostila.html
http://www.cjsj.ro/localitati/falcusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianablenchii.html
http://www.cjsj.ro/localitati/iaz.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fagetu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/plopis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sici.html
http://www.cjsj.ro/localitati/periceiumic.html
http://www.cjsj.ro/localitati/badacin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/pericei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bilghez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/nusfalau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/vadurele.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tranis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesguruslau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cheud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/napradea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/popeni.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moigrad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/firminis.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mirsid.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidesus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fetindia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/aghires.html
http://www.cjsj.ro/localitati/meseseniidejos.html
http://www.cjsj.ro/localitati/uileacusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maladia.html
http://www.cjsj.ro/localitati/giurtelecusimleului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/doh.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristelec.html
http://www.cjsj.ro/localitati/maieriste.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / ORAŞULUI 
/COMUNEI

LOCALITATI  COMPONENTE

Risc  la  
incendiu- 

cvartale de 
locuinţe

Risc la  
incendii de 

pădure

45. SALATIG

230.Salatig DA DA

231.Bulgari DA NU

232.Deja DA NU

233.Mineu DA NU

234.Notig DA NU

46. SIG

235.Sig DA DA

236.Fizes DA DA

237.Mal DA DA

238.Sirbi DA DA

239.Tusa DA DA

47. SIMNIHAIU ALMASULUI

240.Sinmihaiu Almasului DA NU

241.Bercea DA DA

242.Sinta Marie DA DA

48. SOMES-ODORHEI

243.Somes-Odorhei  DA DA

244.Birsa DA DA

246.Domnin DA DA

247.Inau DA DA

248.Soimus DA DA

49. SURDUC

249.Surduc DA DA

250.Briglez DA DA

251.Cristoltel DA DA

252.Solona DA DA

253.Tihau DA NU

254.Turbuta DA DA

50. SAMSUD
255.Samsud DA DA

256.Valea Pomilor DA DA

51. SARMASAG

257.Sarmasag DA NU

259.Ilisua DA DA

260.Lompirt DA DA

261.Moiad DA NU

262.Poiana Magura DA DA

263.Tarmure DA DA

52. SIMISNA
264.Simisna DA DA

265.Hasmas DA DA

53. TREZNEA
266.Treznea DA DA

267.Bozna DA DA

54. VALCAU DE JOS 268.Valcau de Jos DA

269.Lazuri DA DA

270.Preoteasa DA DA

271.Ratovei DA DA

273.Sub Cetate DA DA
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http://www.cjsj.ro/localitati/bozna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/treznea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/hasmas.html
http://www.cjsj.ro/localitati/simisna.html
http://www.cjsj.ro/localitati/poianamagura.html
http://www.cjsj.ro/localitati/moiad.html
http://www.cjsj.ro/localitati/lompirt.html
http://www.cjsj.ro/localitati/ilisua.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sarmasag.html
http://www.cjsj.ro/localitati/valeapomilor.html
http://www.cjsj.ro/localitati/samsud.html
http://www.cjsj.ro/localitati/turbuta.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tihau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/solona.html
http://www.cjsj.ro/localitati/cristoltel.html
http://www.cjsj.ro/localitati/briglez.html
http://www.cjsj.ro/localitati/surduc.html
http://www.cjsj.ro/localitati/soimus.html
http://www.cjsj.ro/localitati/inau.html
http://www.cjsj.ro/localitati/domnin.html
http://www.cjsj.ro/localitati/birsa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/somesodorhei.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sintamaria.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bercea.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sinmihaiualmasului.html
http://www.cjsj.ro/localitati/tusa.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sirbi.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mal.html
http://www.cjsj.ro/localitati/fizes.html
http://www.cjsj.ro/localitati/sig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/notig.html
http://www.cjsj.ro/localitati/mineu.html
http://www.cjsj.ro/localitati/deja.html
http://www.cjsj.ro/localitati/bulgari.html
http://www.cjsj.ro/localitati/salatig.html


DENUMIREA  /MUNICIPIULUI / ORAŞULUI 
/COMUNEI

LOCALITATI  COMPONENTE

Risc  la  
incendiu- 

cvartale de 
locuinţe

Risc la  
incendii de 

pădure

274.Valcau de Sus DA NU

55. VIRSOLT

275.Virsolt  DA DA

276.Recea DA NU

276.Recea Mica DA NU

56. ZALHA

277.Zalha DA DA

278.Ceaca DA DA

279.Ciureni DA DA

280.Valea Ciurenilor DA DA

281.Valea Hranei DA DA

282.Valea Lunga DA DA

283.Virtesca DA DA

57. ZIMBOR

284.Zimbor  DA DA

285.Chendremal DA NU

286.Dolu DA NU

287.Sutoru DA DA

288.Sincraiu Almasului DA DA

3.1.5 Riscuri sociale

În judeţul nostru există operatori economici importanţi ( SC SILVANIA – MICHELIN SA, 
SC TENARIS  SILCOTUB SA)  care  ar  putea  genera  riscuri  sociale  ca  urmare  a  restructurării 
activităţilor.

Întrucât  în  ultimii  ani  nu  au  avut  procese  mari  de  tranziţie  la  nivelul  marilor  operatori 
economici, nu se întrevăd premise ale apariţiei riscurilor sociale din acest punct de vedere.

Se menţine totuşi posibilitatea apariţiei acestora prin diversiuni create pe fond religios,
interetnic, separaţionist, etc.
 Pe  raza  judeţului  Sălaj  pot  apărea  riscuri  sociale  datorate  unor  vicii  de  organizare  şi 
gestionare a adunărilor, târgurilor, festivalurilor şi a altor manifestări periodice (sportive, culturale 
etc.). De asemenea, aceste tipuri de riscuri mai pot apărea şi în urma unor manifestări periodice cu 
afluenţă  mare de public,  cum ar fi acţiunile  sportive desfăşurate în săli  şi  stadioane,  precum şi 
mişcări  sociale,  mitingurile  şi  demonstraţiile  (posibile  ca  urmare  a  politicilor  sociale  dar  şi  a 
situaţiei  forţei  de  muncă,  în  special  a  locurilor  de  muncă  deficitare  în  urma  crizei  ecnomice 
mondiale).

Până în prezent la nivelul judeţului Sălaj nu au existat perturbări sociale de amploare .

3.1.6 Analiza altor tipuri de risc

Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul  judeţului,  colectivităţile umane,  bunurile 
materiale şi valorile culturale şi de patrimoniu, activităţile culturale, sociale, economice şi politice 
pot fi şi următoarele:

 blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente 
rutiere, feroviare,etc.;
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 blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situaţii de urgenţă specifice;
 inundarea  subsolurilor  clădirilor  ce  aparţin  operatorilor  economici,  instituţiilor 
publice, precum şi a populaţiei;
 punerea în pericol a vieţii animalelor – blocări/căderii a acestora în lacuri, puţuri 
etc., suspendarea acestora în copaci sau la înălţimi etc.

Clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor  publice şi   operatorilor 
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice:

Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE

1. ZALĂU - A(t) i(d) s - i(p) A(ch) - i(m) a(tp) E(up) e(d) e(z)

2.
CEHU
SILVANIEI

- a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

3. JIBOU - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) E(up) e(d) e(z)

4.
ŞIMLEU
SILVANIEI

- a(t) I(d) s - i(p) A(ch) - i(m) a(tp) E(up) e(d) e(z)

5. AGRIJ - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

6. ALMAŞU - - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) - e(up) e(d) e(z)

7. BĂBENI - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) - e(up) e(d) e(z)

8. BĂLAN - - i(d) s - - a(ch) - i(m) - e(up) e(d) e(z)

9. BĂNIŞOR - a(t) i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)
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Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

10. BENESAT - a(t) I(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

11. BOBOTA - a(t) I(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

12. BOCŞA - - i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

13. BOGHIŞ - a(t) i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

14. BUCIUMI - - i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

15. CAMĂR - - i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

16. CARASTELEC - a(t) i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

17. CHIEŞD - a(t) i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

18. CIZER - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

19. COŞEIU - a(t) i(d) s - - - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

20. CRASNA - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

21. CREACA - - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)
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Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

22. CRISTOLŢ - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

23. CRIŞENI - - i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

24. CUZĂPLAC - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

25. DOBRIN - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

26. DRAGU - - i(d) s - i(p) - - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

27.
FILDU
DE JOS

- - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

28. GÂLGĂU - - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

29. GÂRBOU - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

30. HALMĂŞD - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

31. HERECLEAN - a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

32. HIDA - a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

33.
HOROATUL
CRASNEI

- a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)
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Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

34. ILEANDA - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

35. IP - a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

36. LETCA - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

37. LOZNA - - i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

38. MARCA - a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

39. MĂIERIŞTE - a(t) I(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

40.
MESEŞENII
DE JOS

- a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

41. MIRŞID - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

42. NĂPRADEA - - i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

43. NUŞFALĂU - a(t) i(d) s - - a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

44. PERICEI - a(t) I(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

45. PLOPIŞ - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)
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Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

46.
POIANA
BLENCHI

- - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

47. ROMÂNAŞI - - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

48. RUS - - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

49. SĂLĂŢIG - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

50. SĂRMĂŞAG - A(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

51. SÂG - a(t) i(d) s a(v) i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

52.
SÂNMIHAIU 
ALMAŞULUI

- - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

53.
SOMEŞ
ODORHEI

- - i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

54. ŞIMIŞNA - - i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

55. SURDUC - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

56. ŞAMŞUD - - i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

57. TREZNEA - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)
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Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

58.
VALCĂU
DE JOS

- a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

59. VÂRŞOLŢ - A(t) I(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

60. ZALHA - a(t) i(d) s - i(p) - - i(m) - e(up) e(d) e(z)

61. ZIMBOR - a(t) i(d) s - i(p) a(ch) - i(m) a(tp) e(up) e(d) e(z)

INSTITUŢII PUBLICE

1.
SPITALUL 
JUDEŢEAN ZALĂU

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

2.
SPITALUL 
ORĂŞENESC 
ŞIMLEU SILVANIEI

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

3.
SPITALUL 
ORĂŞENESC  CEHU 
SILVANIEI

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

4.
SPITALUL 
ORĂŞENESC JIBOU

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

OPERATORI ECONOMICI

1.
S.C. SILCOTUB
S.A. Zalău

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

2.
UZINA  ELECTRICĂ 
ZALĂU

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - -

3.
S.C.  ROMINSERV 
VALVES IAIFO
ZALĂU

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - -

148 / 181



Nr.
crt.

LOCALITATEA
C R I T E R I I OBS

1
c

2
a(t)

3 
i(d)

4 
s

5 
a(v)

6 
i(p)

7
a(ch)

8
a(n)

9
i(m)

10
a(tp)

11
e(up)

12
e(d)

13
e(z)

4.
ROMOIL  ŞIMLEU 
SILVANIEI

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - -

5.
S.C.  PETROM  S.A 
SURCURSALA PECO 
SĂLAJ

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - -

6.
S.C.  MICHELIN 
SILVANIA  S.A 
ZALĂU

- - - - - - a(ch) - - - e(up) e(d) -

7.
S.C.  SIMEX  S.A. 
SIMLEU SILVANIEI

- - - - - - a(ch) - i(m) - e(up) - -

8.
S.C.  ELITE  S.A. 
BOBOTA

- - - - - - a(ch) - i(m) - e(up) - -

9.
S.C. PUBLISERV S.A. 
ZALĂU  -  SAŢIA 
POMPARE VÎRŞOLŢ

- - I(d) - - - a(ch) - - e(up) - -

10.
S.C. IAIFO Rominserv 
SA,  Punct  de  Lucru 
Zalău

- - - - - - a(ch) a(n) - - e(up) - -

11
S.C  ONCOS  IMPEX 
SRL,  Cluj  Napoca, 
Ferma panic

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - e(z)

12
S.C  HANNA 
INSTRUMENTS SRL, 
Nuşfalău

- - - - - - a(ch) - - -  e(up) - -

13
SC Silvagaz SA
Jibou

- - - - - - a(ch) - - - e(up) - -

Cap. IV    ACOPERIREA RISCURILOR

Secţiunea I  Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
    

149 / 181



4.1.1 Elaborarea conceptiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie consta în 
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabila a situaţiilor de urgenta, 
definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare 
la  condiţiile  viitoare  (completarea  alternativelor  fata  de  obiectivele  urmărite,  identificarea  şi 
alegerea  alternativei  de acţiune  optime  şi  care  recomanda  planul  de  acţiune  ce  urmează  sa  fie 
aplicat),  selectarea  cursului  optim  de  acţiune  şi  stabilirea  dispozitivului  de  intervenţie,  luarea 
deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare.

Inspectoratul  pentru situaţii  de urgenţă judeţean,  prin inspecţia  de prevenire,  coordonează, 
planifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice,  localităţi, 
construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţ.

Inspecţia judeţeană coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile de prevenire 
desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, din judeţ.

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

a) monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. 
şi transmiterea datelor la autorităţile competente;

b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenta;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi 

asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol – se realizează 
de către compartimentul pregătirea populaţiei şi are ca scop cunoaşterea prevederilor 
legale  în domeniul  apărării  împotriva incendiilor  şi activităţii  de protecţie  civilă,  a 
tuturor riscurilor potenţiale specifice comunităţilor şi însuşirea modului de acţiune. 
Activităţile de informare se realizează prin acţiuni  în teren, articole în presă, pliante, 
afişe etc.

d) exercitii  şi aplicaţii  -  Inspectoratul  Judeţean Pentru Situaţii  de Urgenţă planifică şi 
urmăreşte  desfăşurarea  de  către  municipiu,  oraşe,comune  instituţii  şi  operatori 
economici a următoarelor activităţi :

- exerciţii de alarmare publică la localităţile din judeţ, o dată la 3 ani ;
-  în aval de baraje hidrotehnice, două la 5 ani ;
-  exerciţii  de  intervenţie  în  caz  de  accidente  sau  poluare  cu  substanţe 

periculoase, o dată la 3 ani ;
- anual  activităţi  de  alarmare  a  serviciilor  de  urgenţă  de  la  alţi  operatori 

economici surse de risc ;
- trimestrial  exerciţii  de alarmare a serviciilor  de urgenţă de la deţinătorii  de 

surse potenţiale de risc major.
Aplicaţiile se organizează o dată la 5 ani cu grupuri de judeţe, conform planificării întocmite 

de către Inspectoratul General pentru situaţii de urgenţă.
4.1.3 Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul 

acoperirii riscurilor: 
a) controale şi inspecţii de prevenire

Activităţi specifice de prevenire desfăşurate de cadrele ISU „POROLISSUM” Sălaj:
 controale de fond şi acţiuni de prevenire la localităţi, instituţii şi operatori economici în 

vederea  prevenirii,  depistării,  înlăturării  şi  sancţionării  stărilor  potenţial  generatoare  de 
situaţii de urgenţă;

 controale tematice şi acţiuni de prevenire la unităţi de cultură, unităţi de cult, unităţi de 
turism şi agrement, şi secţii de votare, avându-se în vedere depistarea şi înlăturarea stărilor 
potenţial  generatoare  de  situaţii  de  urgenţă,  şi  respectarea  regulilor  principale  pentru 
prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice acestor unităţi;

 controale colective, în colaborare cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Sălaj, la 
unităţile silvice, urmărindu-se respectarea legislaţiei şi a normelor specifice unităţilor care 
administrează fondul forestier;
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 exerciţii  practice  de alarmare,  evacuare şi  intervenţie,  ocazie  cu care  au fost  verificate 
planurile de evacuare, modul de întocmire a acestora, dacă sunt cunoscute şi aplicate de 
către personalul nominalizat, responsabilităţile care decurg din acestea. Exerciţiile au fost 
urmate de analize ale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă cu 
factorii  de  decizie,  ocazie  cu  care  au  fost  analizate  neregulile  constatate,  stabilindu-se 
măsuri concrete pentru eliminarea lor;

 audit  de  supraveghere  la  operatori  economici  care  efectuează   lucrări  de  verificare, 
întreţinere şi reparare a stingătoarelor şi a altor mijloace tehnice de stins incendii;

 activităţi preventive (instruiri şi exerciţii practice) cu membrii Comitetelor Locale pentru 
Situaţii  de Urgenţă şi  cu membrii  Serviciilor  Voluntare  pentru Situaţii  de Urgenţă din 
localităţi,  urmărindu-se  îmbunătăţirea  managementului  situaţiilor  de  urgenţă  la  nivelul 
administraţiilor publice locale; 

 participarea la  desfăşurarea concursurilor cu elevii: concursul pe teme de protecţie civilă 
„Cu viaţa mea apăr viaţa” – faza zonală şi judeţeană, concursul pe teme de prevenire a 
incendiilor  „Prietenii  pompierilor”  –  faza  judeţeană,  şi  concursurilor  profesionale  ale 
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – faza judeţeană;

Controale executate: 
- Prevenirea incendiilor:
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În cursul anului 2009 au fost planificate şi executate un număr de  1090  din care 534 la 
operatori economici,  495 la instituţii şi 61 la localităţi.

- Protecţie civilă:

În  anul  2010  s-au  executat  un  număr  de 327  controale, comparativ  cu  303  controale 
executate în anul 2009.

Controale executate comparativ 2010 – 2009:

6 1 6 1

1 4 4
1 3 0 1 2 2 1 1 2

L O C A L IT A T I IN S T IT U T II O P ER A T O R I EC O N O M IC I

  În  anul  2010  s-au  efectuat  1277  de  verificări,  din  care:  138  localităţi  aflate  în  zone 
inundabile,  182 zone cu alunecări  de teren,  98 mijlocele  de înştiinţare  alarmare,  500  spaţii  de 
adăpostire,  279 spaţii  de  evacuare,  68 localităţi  afectate  de  alunecări  ori  prăbuşiri  de  teren,  12 
localităţi  aflate în zone de planificare la urgenţă şi s-a urmărit identificarea potenţialelor surse de 
risc.
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b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
În anul 2010 au fost emise 79 avize de securitate la incendiu, 2 avize de protecţie civilă, 7 

acorduri de artificii, 100 puncte de vedere privind securitatea  la incendiu şi protecţia civilă şi 6 
planuri de intervenţie privind situaţiile de urgenţă.

Situaţia  comparativă a avizelor emise  2008-2009-2010:
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Situaţia  comparativă a autorizaţiilor emise  2008-2009-2010:
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c) asistenta tehnica de specialitate- este activitatea de sprijin şi îndrumare a solicitanţilor, pe 
care o desfăşoară Inspecţia judeţeană de prevenire, în executarea atribuţiilor specifice. Se acordă în 
domeniul prevenirii incendiilor şi al protecţiei civile.

d) informarea preventivă  şi pregătirea populaţiei: 
d1) informarea preventivă  
Informarea preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă a fost realizată prin instruiri la un 

număr  de 618 operatori economici, 573 instituţii şi 127 localităţi din judeţ. Aceasta s-a realizat şi 
prin intermediul mass-media (presă scrisă, televiziune), s-au publicat un număr de 620 articole în 
presa scrisă locală, s-au realizat 216 emisiuni radio şi 262 emisiuni tv.

S-a transmis periodic către firmele de televiziune prin cablu care emit pe Valea Barcăului, 
Valea Someşului, Valea Almaşului, zona oraşului Cehu Silvaniei şi Şimleu Silvaniei materiale de 
informare preventivă specifice (măsuri  de prevenire primăvara,  pentru caniculă  şi secetă,  ardere 
mirişti şi vegetaţie uscată, pentru părinţi, sezon rece etc.).

Atât pe parcursul anului şcolar 2009-2010 s-au desfăşurat  activităţi educative la mai multe 
instituţii de învăţământ din judeţ în cadrul unor parteneriate educative, care s-au finalizat cu vizite 
ale copiilor la sediul ISU şi cu premierea celor mai buni pompieri juniori.

Activităţile campaniei de informare preventivă „O casă sigură-o viaţă în plus” proiectul I şi 
II au fost derulate în 108 şcoli gimnaziale şi 78 grădiniţe şi în cele 15 centre de plasament şi case de 
tip  familial  existente  în  judeţ.  Pe  perioada  vacanţelor  activităţile  au  fost  desfăşurate  în  tabere 
şcolare,  parcuri.  La activităţile campaniei  au participat un număr de 27.700 copii  şi elevi  şi un 
număr de 365 cadre didactice. 

De  Ziua  Pompierilor au fost organizate şi desfăşurate activităţi în parcul central al oraşului, 
au fost amenajate ateliere de desen, modelaj, pictură, pentru a da posibilitatea fiecărui să-şi pună în 
valoare  aptitudinile  şi  preferinţele.  De  asemenea  au  fost  organizate  competiţii  „Întrebările 
Pompierului Şef” sau „Cine se echipează cel mai repede pentru intervenţie”. Copiii s-au implicat 
activ şi au fost recompensaţi cu diplome.
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 Cu ocazia  Zilei  Internaţionale  pentru Reducerea Riscurilor  Dezastrelor   Naturale  au fost 
organizate şi desfăşurate activităţi educative în şcolile din municipiul Zalău, în scopul informării 
elevilor cu privire la principalele dezastre naturale pe care le pot întâlni în zonele în care locuiesc, 
dobândirea unor noi noţiuni  referitoare la dezastre şi conştientizarea importanţei modul în care se 
reacţionează în situaţii de urgenţă. 

d2) pregătirea populaţiei

Pregătirea  serviciilor  voluntare  a  fost  realizată  prin  desfăşurarea  a  patru  convocări  de 
pregătire a şefilor acestora, o convocare de pregătire a specialiştilor din compartimentele pentru 
prevenire desfăşurată la fiecare localitate pe timpul controlului şi care a fost atât teoretică cât şi 
practică  (desfăşurarea  în  comun  a  unor  controale  la  gospodării  cetăţeneşti,  instituţii  publice  şi 
operatori economici din subordinea Consiliului local). Tot pe timpul controalelor la localităţi s-a 
desfăşurat instruirea membrilor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a membrilor echipelor 
specializate ale serviciului voluntar şi s-a evaluat nivelul de pregătire al acestora prin aplicaţii şi 
exerciţii. Au fost planificate şi executate 21 exerciţii de alarmare publică a localităţilor, funcţie de 
riscurile identificate în plan teritorial şi 40 de exerciţii de alarmare şi intervenţie.

Pentru şefii celulelor de urgenţă de la nivelul operatorilor economici incluşi în P.A.A.R. a 
fost  planificată,  organizată  şi  desfăşurată  o  convocare  de  pregătire,  procentul  de  participare  la 
pregătire al acestei categorii de personal fiind de 94%.  

La serviciile private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă a fost desfăşurată o 
convocare anuală de pregătire cu şefii acestora, iar membrii serviciilor au fost pregătiţi şi evaluaţi 
pe timpul controalelor în obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea. 

e) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
e1) constatări şi sancţiuni pe linia preveniriii incendiilor
Pe timpul controalelor au fost constatate 3771 de nereguli din care: 502 la localităţi, 1397 

la instituţii şi 1872 la operatori economici.

Situaţia  neregulilor constatate şi înlăturate în 2010:
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Au fost aplicate  1222 sancţiuni contravenţionale din care  1051 avertismente şi  171 de 
amenzi în cuantum de 96.500 lei.

Din  situaţia  prezentată  se  constată  o  creştere  a  numărului  de  sancţiuni  aplicate (cu 
13,5%), însă şi faptul că se preferă aplicarea avertismentelor  (85%) în  detrimentul amenzilor 
contravenţionale (15%).

Situaţia sancţiunilor aplicate de cadre în 2010:
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e2) constatări şi sancţiuni pe linia protecţiei civile
Pe timpul executării controalelor şi verificărilor au fost constatate 648  deficienţe privind 

protecţia civilă fată de 438 în anul 2009, din care 427 au fost soluţionate pe timpul controlului 
fată de 337 în anul precedent şi 212 sancţionate fată de 101 în anul 2009. 

Situaţia comparativă a  sancţiunilor aplicate  2009 – 2010:
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e3) constatări şi sancţiuni pe linia avizării/autorizării
Monitorizarea respectării legislaţiei privind securitatea la incendiu la investiţii şi organizări 

de  şantier  pe  linia  avizării/autorizării  a  constat  în  10  controale  la  societăţi  de  proiectare,  83 
controale la lucrări de investiţii, 28 controale la operatori economici,  44 controale la instituţii şi 4 
controale la localităţi. 

Atributul de îndrumare şi control a  cadrelor compartimentului avizare-autorizare din cadrul 
ISU SALAJ, la obiectivele de investiţii,  unităţile de execuţie şi unităţile  de proiectare,  pe linia 
securităţii la incendiu s-a materializat prin constatarea unui număr de 641  nereguli, un număr de 
151 nereguli au fost  înlăturate  operativ  pe timpul  executării  controalelor  iar  un număr  de  180 
nereguli au fost sancţionate cu :  139 avertismente si 41 amenzi contravenţionale în cuantum 
de 53000 lei,  iar  pe linia protecţiei civile au fost constatate  un număr de 6 nereguli, din care 3 
au fost sancţionate cu 3 avertismente. 

e4) constatări şi sancţiuni pe linia pregătirii şi instruirii populaţiei
Pe timpul  controalelor executate au fost  constatate un număr  384 deficienţe,  156 dintre 

acestea au fost înlăturate operativ pe timpul controalelor, iar un număr de 228 au fost sancţionate cu 
201 avertismente verbale, 7 avertismente scrise  şi 25 amenzi în cuantum de 11.300 lei.

f) analize, cursuri;

La  Centrul  zonal  Cluj  Napoca  s-a  constatat  o  creştere  semnificativă  a  participării 
preşedinţilor/vicepreşedinţilor/membrilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, de la 10 % 
în anul 2008 la 84% în anul 2009 şi la  90 % în anul 2010.
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g) concursuri.
În  luna  iunie  2010  s-au  desfăşurat  concursurile  profesionale  ale  serviciilor  voluntare  şi 

private pentru situaţii de urgenţă la care au participat 5 servicii voluntare şi 4 servicii private. Locul 
I a fost ocupat de SVSU Sărmăşag şi SPSU Silvania Michelin Zalău care ne-au reprezentat la etapa 
interjudeţeană a acestei competiţii organizată în luna iulie la Bistriţa. 

În luna mai 2010 s-a desfăşurat faza judeţeană a concursului cu tematică de protecţie civilă 
„Cu viaţa  mea apăr viaţa”. La  startul  competiţiei  s-au  aliniat  11  echipaje, cei  mai  buni  fiind 
recompensaţi cu diplome, cupe, premii în bani.

Etapa  zonală şi judeţeană a concursului cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor 
„Prietenii pompierilor”. Etapa zonală a fost organizată în 5 centre cu participarea a 26 echipaje de 
elevi. Etapa judeţeană a aliniat la start ocupanţii locului I la etapa zonală. 

4.1.3 Planurile de intervenţie
Intervenţia operativă a forţelor şi mijloacelor se organizează în scopul îndeplinirii misiunilor 

în cazul apariţiei pericolului sau producerii dezastrelor care pot afecta întreaga zonă de competenţă 
a judeţului Sălaj sau o parte din acesta, asigurându-se în funcţie de competenţe, desfăşurarea în mod 
organizat a măsurilor de protecţie şi intervenţiei, menirea ordinii şi siguranţei publice, reducerea în 
ansamblu a pierderilor umane şi materiale în astfel de situaţii.

 a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor 
operative

Intervenţia operativă cu forţe şi mijloace specifice în situaţii de urgenţe civile are drept scop 
participarea  la  limitarea  şi  înlăturarea  efectelor  distructive  ale  dezastrelor  sau atacurilor  din aer 
(terestre)  şi  asigurarea  realizării  măsurilor  de  protecţie  ale  populaţiei,  bunurilor  materiale  şi 
valorilor culturale din zona de competenţă.

Inspectoratul  Judeţean pentru Situaţii  de Urgenţă are un număr de 7 subunităţi  de servicii 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi SVSU care pot interveni cu autospeciale de intervenţie în 
localităţile: Sărmăşag, Crasna şi Almaş.

b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru 
fiecare tip de risc. 

Număr de personal pentru subunităţi:
• I.S.U „Porolissum” – 85 cadre;
• Detaşament Zalău – 151 cadre;
• Garda de intervenţie nr. 2 Cehu Silvaniei – 54cadre;
• Secţia de Pompieri Şimleu Silvaniei – 61 cadre;
• Garda Numărul 2 Nuşfalău – 46 cadre;
• Secţia de pompieri Jibou – 76 cadre;
• Garda nr. 2 Ileanda – 43 cadre;
• Garda nr. 3 Hida – 27 cadre.

Mijloacele  de intervenţie  şi protecţie  a personalului/populaţiei  pentru fiecare tip de 
risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt:
- Autospecială de Primă Intervenţie şi Comandă: Inspectorat 1, Zalău 1, Cehu 1, Şimleu Silvaniei 

1, Jibou 1
- Autospecială de lucru cu apă şi spumă: Zalău 3, Cehu 2, Şimleu Silvaniei 2, Nuşfalău 2, Jibou 

2, Ileanda 2, Hida 1
- autospecială de stingere cu pulbere şi azot: Zalău 1, Jibou 1
- autospecială de evacuare a fumului, gazelor şi iluminat: Zalău 1
- autospecială pentru descarcerare: Zalău 1, Jibou 1
- autoscări pentru salvare de la înălţime: Zalău 1
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- autocamion de intervenţie şi motopompă: Zalău 1, Şimleu Silvaniei 1, Jibou 1
- motopompă remorcabilă: Cehu 1, Ileanda 1
- motopompă transportabilă: Zalău 2, Jibou 1, Şimleu Silvaniei 1
- bărci pneumatice cu motor: Zalău 2, Cehu 1, Şimleu Silvaniei 1, Jibou 2, Ileanda 1.

    c) zona de acoperire a riscurilor
Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, 

împărţirii  administrativ-teritoriale,  deconcentrării  şi  descentralizării  responsabilităţii,  corelării 
cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea:

• pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
• realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
• participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor 

materiale, precum şi a mediului;
• desfăşurării  pregătirii  profesionale  a  personalului  organismelor  specializate  şi 

serviciilor de urgenţă;
• organizării  şi  executării  intervenţiei  operative  pentru  limitarea  şi  înlăturarea 

efectelor situaţiilor de urgenţă;
• constituirii rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.

Aplicarea principiilor prevăzute mai sus vizează următoarele obiective:
• timpul de răspuns şi operativitatea permanentă;
• supleţea organizatorică;
• capacitatea de răspuns credibilă;
• restructurarea şi modernizarea serviciilor de urgenţă profesioniste;
• parteneriatul operaţional intensificat;
• intervenţia graduală;
• interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional şi internaţional;
• managementul integrat al serviciilor de urgenţă profesioniste;
• participarea cu resurse a comunităţilor locale.

Raioanele  de  intervenţie  pot  depăşi  limitele  zonei  de  competenţă  numai  pentru  nevoi 
operative.

    d) timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din specialişti ai inspectoratului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă

La amplasarea în teritoriu a subunităţilor specializate se ţine seama de urmatoarele criterii 
operaţionale:

 timpul de alertare 1-3 minute, în funcţie de anotimp, în timpul zilei sau noaptea;
 timpul  de  răspuns  în  obiectivele  şi  localitaţile  în  care  sunt  dislocate  permanent 

subunităţile:
- în obiectivele publice de importanţă deosebită şi cu risc ridicat - între 5 şi 15 

minute;
- în localitaţile de dislocare - între 5 si 25 de minute;
- în localitaţile din raionul de intervenţie - între 15 şi 35 de minute;

 raza medie a raionului de intervenţie - între 15 şi 30 de kilometri;
 viteza medie de deplasare a autospecialelor - 60 km/ora.

Criteriile operaţionale prevăzute mai sus se corelează cu cel al complementarităţii, dat de 
existenţa în raionul de intervenţie a serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă, cu 
care  se  cooperează.  În  aplicarea  criteriului  complementarităţii  se  au  în  vedere:  numărul  şi 
capacitatea  operatională  a  serviciilor  publice  şi/sau  private  pentru  situaţii  de urgenţă;  starea  de 
întreţinere şi exploatare a tehnicii de intervenţie din dotarea serviciilor publice şi/sau private pentru 
situaţii de urgenţă; modul de încadrare cu personal şi specificul programului de lucru al acestuia; 
timpii operativi de alertare şi răspuns în sectoarele de competenţă ale serviciilor respective.
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Principalele activităţi şi operaţiuni ce se execută de subunitaţile specializate de intervenţie, 
precum şi procedurile de lucru se stabilesc prin reglementări care se aprobă conform competenţelor.

Valoarea  timpului  mediu de răspuns la  incendii  în  anul  2010 a fost  13,13 min,  iar 
valoarea timpului mediu de intervenţie la incendii a fost de 52,54  min.

e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii; 
asistenţă  medicală  de  urgenţă,  reanimare  şi  descarcerare;  deblocări/salvări  de  persoane; 
salvări de animale etc.;

În anul 2010 în judeţul Sălaj au avut loc un număr de 482 de situaţii de urgenţă din care la:
- 454 s.u. au intervenit serviciile profesioniste ;
- 20 s.u. au intervenit SVSU;
- 8 s.u. a intervenit personalul de la locul de muncă sau alte persoane;

Funcţie de situaţia de urgenţă produsă, situaţia se prezintă astfel:
 Incendii : 123 
 Descarcerare : 18;
 Asistenţa persoanelor: 42 
 Protecţia mediului : 11;
 Arderi necontrolate : 44;
 Salvări animale: 8; 
 Alte situaţii de urgenţă: 187 ;
 Alte intervenţii: 49;

Se observă o scădere uşoară a situaţiilor de urgenţă produse în perioada 01.01 – 30.11.2010 
(482 intervenţii) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009 (492 intervenţii).
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Ca urmare a incendiilor produse a rezultat distrugerea de bunuri în valoare de 400140 RON, 
dar au fost şi bunuri salvate în valoare de 1926800 RON.

O categorie aparte de intervenţii au fost la arderi necontrolate care reprezintă acele arderi în 
urma  cărora  nu  există  pagube  materiale  (vegetaţie  uscată,  gropi  de  gunoi).  Numărul  arderilor 
necontrolate din această perioadă a scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fapt ce se poate 
uşor observa din graficul de mai jos.

01.01. – 30.11.2010    44  arderi
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                          -  48%     01.01–  30.11.2009   85 arderi 

Din totalul de 44 de arderi necontrolate, la 23 au intervenit serviciile profesioniste pentru 
situaţii  de  urgenţă,  la  11  din  ele  subunităţile  noastre  au  intervenit  în  cooperare  cu  serviciile 
voluntare pentru situaţii de urgenţă, iar la 10 au acţionat doar serviciile voluntare.

În urma ploilor abundente din cursul acestui an, pe teritoriul judeţului Sălaj s-au produs 143 
inundaţii în  mai  multe  localităţi  din  judeţ,  care  au  avut  drept  consecinţă  importante  pagube 
materiale, dar şi salvări de vieţi omeneşti. Din fericire nu au existat pierderi de vieţi omeneşti în 
urma acestor inundaţii.

În  ceea  ce  priveşte  bilanţul  activităţilor  desfăşurate  de  pirotehniştii  din  cadrul  ISU 
”Porolissum” Sălaj în anul 2010 acesta se poate prezenta astfel: o misiune de distrugere a muniţiei 
asanate şi 22 acţiuni pentru asanarea terenului de muniţia neexplodată.

Pe lângă situaţiile de urgenţă prezentate mai sus, prin Secretariatul Tehnic Permanent al 
CJSU s-a gestionat următoarele situaţii de urgenţă:

 inundaţiile din iunie-august 2010 au provocat numeroase pagube, astfel:
- Localităţi afectate: 63
- locuinţe afectate: 311
- gospodarii (inundate curţi si beciuri): 1465
- teren arabil inundat: 3950 ha
- păşuni si fâneţe inundate :  813 ha
- DJ afectat: 21,56 km
- DC afectat: 42,82 km      
- 29 străzi  afectate în mun. Zalău
- uliţe afectate: 89,95 km
- poduri afectate: 29
- podeţe colmatate: 69
- fântâni colmatate: 1486
- diguri afectate : 500 ml
- reţele de canalizare afectate :8,8 km
- reţele de telefonie afectate: 1 km
- obiective social culturale :15
- animale moarte : 46

 alunecări de teren: un alt tip de risc care se manifestă frecvent în judeţul nostru sunt 
alunecările de teren. La nivelul judeţului nostru există mai multe zone cu alunecări de teren, dintre 
acestea 2 alunecări de teren provoacă pagube mai însemnate, şi anume:

• dealul Ortelec din municipiul Zalău, în zonă sunt afectate aproximativ 10 ha, incluzând 
DJ  191  C,  bazinele  de  alimentare  cu  apă  a  municipiului  Zalău  şi  19  gospodării.  Se 
monitorizează  lunar  această  zonă  conform notei  de  control  nr.  1263524,  din  data  de 
09.07.2008 şi Ordinul Prefectului nr. 55 din 26.03.2009;
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• alunecarea  de teren  din  localitatea  Recea,  comuna  Vârşolţ,  în  zonă  sunt  afectate  un 
număr de 25 de gospodării,  biserica ortodoxă, căminul cultural,  grădiniţa şi şcoala. Se 
monitorizează lunar această zonă potrivit Planului de monitorizare întocmit în acest sens.

Pe parcursul anului 2010, Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „POROLISSUM" al judeţului Sălaj, a transmis 56 atenţionări meteorologice privind 
fenomene meteorologice periculoase  „Cod Galben" şi 29 avertizări/alerte hidrologice pe râurile 
Someş, Crasna şi Barcău. 

Totodată  s-au  înştiinţat  de  către  Centrul  Operaţional,  toate  C.L.S.U.  ameninţate   de 
depăşirea cotelor de apărare a afluenţilor principalelor cursuri de apă din judeţ.

Secţiunea a 2-a  Etapele de realizare a acţiunilor
 

4.2.1 Desfăşurarea intervenţiei
Cuprinde următoarele operaţiuni principale:
a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie

Se  execută  la  semnalul  acustic  (optic)  transmis  de  la  punctul  de  comandă,  la  ordinul 
comandantului  de  subunitate sau  al  comandantului  gărzii  de  intervenţie.  La  recepţionarea 
semnalului militarii execută:

- întrerup activităţile în care sunt angrenaţi;
- se deplasează cu repeziciune şi în mod ordonat la locul de păstrare a echipamentului 

de protecţie;
- ridică echipamentul de protecţie, se deplasează pe locul stabilit şi se echipiază;
- comandantul  de  echipaj  adună  echipajul  în  faţa  autospecialei,  verifică  prezenţa  şi 

ţinuta militarilor;
- şoferul scoate autospeciala în faţa garajului;
- se trece în formaţie de marş la ordinul comandantului de ehipaj, numai după oprirea 

autospecialei.
Timpul  de  adunare  pentru  intervenţie  se  stabileşte  de  compartimentul  management 

organizatoric, planificare misiuni şi resurse, la propunerea comandantului subunităţii, în funcţie de 
amplasament şi în funcţie de loculş de gradare a tehnicii şi materialelor de intervenţie, diferenţiat în 
funcţie de condiţiile de timp şi anotimp, urmărind ca acesta să fie cît mai scurt. Timpul de adunare 
pentru intervenţie se consideră din momentul declanşării semnalului de alertare şi până la adunarea 
personalului în locul stabilit.

După primirea ordinului de marş şi ocuparea locului în formaţie,  comandantul  echipajuliu 
transmite şoferului:

- obiectivul la care se intervine;
- itinerariul de deplasare;
- forţele şi mijloacele care se deplasează, ordinea acestora în coloană.

b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create
La producerea unei situaţii de urgenţă, în zona de competenţă a inspectoratului, subofiţerul 

operativ  principal  din punctul  de comandă  va informa  inspectorul  şef  şi  prim adjunctul  despre 
situaţia creată.
c) deplasarea la locul intervenţiei

După primirea ordinului şoferul conduce autospeciala pe itinerariul ordonat, folosind mijloace 
optice şi sonore de avertizare cu respectarea regulilor de circulaţie. Pe timpul deplasării servanţii 
pregătesc materialele aflate în cabină pentru intervenţie. Dacă din diferite motive autospeciala nu 
poate ajunge la locul destinaţiei servanţii vor continua deplasarea cu alte mijloace sau pe jos, dacă 
distanţa  nu  e  foarte  mare.  Ajungând  la  locul  intervenţiei  şoferul  opreşte  autospeciala  pe  locul 
ordonat,  astfel  încât  să  nu  stânjenească  circulaţia  altor  autovehicole  şi  să  permită  manevrarea 
ulterioară a acesteia.
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d)  intrarea  în  acţiune  a  forţelor,  amplasarea  mijloacelor  şi  realizarea  dispozitivului 
preliminar de intervenţie se realizează astfel:

 pentru stingerea incendiilor
- dispozitivul  preliminar  de intervenţie   se  realizeză  din mişcare,  după sosirea la  locul 

acţiunii şi trebuie să asigure desfăşurarea rapidă a forţelor şi mijloacelor în dispozitivul 
de intervenţie, executarea unor manevre în timp scurt, precum ţi scoaterea de sub pericol 
a  personalului  şi  tehnicii.  Acesta  se  realizează  la  ordinul  comandantului  intervenţiei 
(şeful gărzii de intervenţie) care cuprinde:

• locul de amplasare al autospecialelor;
• numărul şi tipul ţevilor de însoţire pe timpul recunoaşterilor;
• modul de alimentare cu apă şi alte substanţe de stingere;
• numărul, tipul şi direcţiile de realizare a dispozitivului de intervenţie;
• locurile de amplasare a distribuitoarelor;
• numărul, compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare/de asistenţă 

medicală de urgenţă şi descarcerare;
• instalaţiile şi accesoriile care se pregătesc pentru lucru;
• măsurile şi mijloacele de protecţie a servanţilor.

 pentru celelalte situaţii de urgenţă
- dispozitivul  preliminar  de  intervenţie    se  realizează  după  sosirea  la  locul  acţiunii, 

executarea recunoaşterii, stabilire prioritşţilor de acţiune şi cuprinde:
• locul de amplasare al autospecialelor;
• numărul servanţilor, tipul materialelor necesare, responsabilul de sector;
• numărul, compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare/de asistenţă 

medicală de urgenţă şi descarcerare;
• instalaţiile şi accesoriile care se pregătesc pentru lucru;
• măsurile şi mijloacele de protecţie a servanţilor.

    
e) transmiterea dispoziţiilor preliminare

Ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie poate fi dat odată cu ordinul 
de deplasare, pe timpul desfăşurării sau după sosirea la locul intervenţiei. 
f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie

Recunoaşterea începe imediat  după sosirea la locul acţiunii  şi se continuă pe toată durata 
intervenţiei. Ea trebuie să se desfăşoare într-un ritm rapid şi cu eficienţă maximă.

La recunoaştere  participă comandantul  de echipaj  şi servant 1,  cînd se echipiază teava de 
însoţire a recunoaşterii.

În funcţie de natura intervenţiei, la recunoaştere servanţii se echipează cu mijloace individuale 
de protecţie şi iau următoarele accesorii:

- comandantul de echipaj, lampa electrică portativă şi ranga;
- servant 1, o mască de rezervă.

La recunoaştere se stabilesc:
- gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele şi procedeele de salvare, evacuare;
- locul,  natura,  proporţiile,  posibilităţile  şi  direcţiile  de propagare ale  tipului  de risc 

produs;
- pericolul de explozie, prăbuşire, intocsicare sau electrocutare;
- dispunerea obstacolelor  împotriva incendiilor,  a instalaţiilor  fixe de stingere,  starea 

acestora şi eficienţa lor pentru limitarea propagării;
- existenţa  golurilor,  instalaţiilor  de  ventilaţie  sau  de  altă  natură,  ce  pot  favoriza 

propagara incendiilor;
- existenţa bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor, a protejării împotriva efectelor 

tipului de risc produs;
- necesitatea  desfacerii,  dizlocării  sau  demolării  elementelor  de  construcţie,  ce  pot 

contribui la propagarea efectelor tipului de risc produs;
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- dispunerea, capacitatea şi posibilităţile de folosire a surselor de apă pentru alimentarea 
autospecialelor şi utilajelor,

- balizarea zonei în vederea protejării şi conservării datelor, informaţiilor şi urmelor de 
orice natură şi evitarea pătrunderii persoanelor neautorizate.

Echipa de recunoaştere este obligată:
- să respecte regulile referitoare la tehnica securităţii;
- să pătrundă pe căile cele mai scurte şi sigure şi să determine locul şi mărimea 

focarului de incendiu, a distrugerilor produse de avarie, explozie, calamitate;
- să  verifice  toate  încăperile  de  pe  direcţia  de  acţiune  cuprinse  sau  expuse 

incendiului, precum şi cele afectate de avarie;
- să salveze şi să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol;
- să  ia  măsuri  pentru  lichidarea  unor  focare  ce  pot  contribui  la  propagarea 

incendiului;
- să execute recunoaşterea din exterior, când nu poate pătrunde în clădirea, instalaţia 

sau încăperea afectată.  
g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor

Se execută  concomitent  cu operaţiunile  de localizare  şi  limitare  a efectelor  evenimentului 
(dezastrului), de către personalul stabilit şi pregătit în acest scop.

  Operaţiunile de evacuare, salvare şi/sau protejare a persoanelor şi animalelor se organizează şi 
se execută distinct şi prioritar, în situatiile când:

evenimentul amenintă direct visţa sau incăperile în care se găsesc persoane ori animale, iar 
căile de evacuare sunt blocate;

 incăperile  în  care  se găsesc persoane şi/sau animale  sunt inundate  de fum şi  gaze 
toxice;

 exists  pericol  de  explozie  sau  de  prăbuşire  a  unor  instalaţii  şi/sau  elemente  de 
constructie;

 exists persoane care sunt în imposibilitatea de a se evacua din locurile  afectate  de 
eveniment;

s-a produs panică în rândul persoanelor ca urmare a situaţiei de la locul actiunii.
 Evacuarea şi salvarea persoanelor şi/sau animalelor se execută, în toate situaţiile, cu sprijinul 

personalului  din  obiectivul  afectat,  în  raport  cu  pericolul  ce  le  ameninţă,  folosind  procedeele 
adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi categoria de persoane şi/sau animale 
ce urmează a fi evacuate (salvate).

Evacuarea animalelor se executd cu ajutorul ingrijitorilor, folosind procedee şi metode în 
raport  cu  specia  acestora  şi  gradul  de  dezvoltare  a  evenimentului,  de  forţele  şi  mijloacele  la 
dispozitie.

Limitarea distrugerii bunurilor materiale se executd cind acestea nu sunt amenintate direct de 
efectele evenimentului, ne împiedică accesul la locul actiunii şi nu creează pericol de dezvoltare şi 
propagare. În prima urgenţă se evacuează materialele şi substanţele cu pericol de explozie, precum 
şi bunurile de valoare. Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale 
apei  şi  precipitatiilor  atmosferice,  asigurând  protecţia  acestora  împotriva  incendierii  sau 
reaprinderii.

Pentru evacuarea, salvarea ţi/sau protejarea persoanelor şi animalelor şi limitarea distrugerii 
bunurilor materiale, comandantul actiunii sau comandantul interventiei (şeful gărzii de interventie), 
dupd caz, este obligat:

 să conducă nemijlocit operatiunile;
 să  coordoneze  evacuarea  şi  salvarea  oamenilor  concomitent  cu  desfaăşurarea 

celorlalte operatiuni de interventie, iar în situatii deosebite să actioneze numai pentru 
executarea  evacudrii  şi/sau  salvării  persoanelor/animalelor,  după  care  să  efectueze 
celelalte operatiuni;

 să folosească pentru salvare şi evacuare căile cele mai scurte şi ferite de pericol;
 să stabileascd procedeele, mijloacele şi ordinea de salvare a persoanelor, animalelor şi 

evacuare  a  bunurilor  materiale,  precum şi  locurile  de  depozitare  şi  de  dispunere  a 
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punctelor medicale de acordare a ajutorului medical;
 să dovedeascd tact, calm şi simt de orientare pentru a preveni panică;
 să  solicite  autorităţilor  administratiilor  locale  şi  conducerilor  agenţilor  economici, 

fortele şi mijloacele necesare, să organizeze actiunile pentru descarcerarea persoanelor 
din  mijloacele  de  transport,  precum şi  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  înlăturare  a 
dărâmăturilor,  desfaceri,  dislocări  sau  demolări,  în  scopul  identificării,  salvdrii  şi 
asigurării asistenţei medicale de urgenţă.

h)  realizarea,  adaptarea  şi  finalizarea  dispozitivului  de  intervenţie  la  situaţia  concretă la 
situaţia concretă se execută pe baza ordinului de intervenţie.

După  realizarea  dispozitivului  de  intervenţie,  acesta  poate  fi  completat,  la  ordinul 
comandantului  intervenţiei,  prin  introducerea  de  noi  elemente  de  dispozitie,  folosindu-se 
propriile forţe sau pe cele cu care se cooperează, funcţie de evoluţia situaţiei.

După  clarificarea  tuturor  elementelor  referitoare  la  tipul  de  actiune  şi  particularităţile 
acesteia,  se  realizează  adaptarea  şi  finalizarea  dispozitivului  de  intervenţie,  care  trebuie  să 
corespundă: misiunii primite; concepţiei şi posibilităţilor de acţiune; situaţiei în care se realizează 
dispozitivul;  dimensiunilor  obiectivului  şi  proportiilor  situaţiei  de  urgenţă;  caracteristicilor 
obiectivului şi/sau terenului; compunerii şi dotorii forţelor proprii şi ale celor cu care se cooperează.

Direcţia principală de propagare a incendiului este porţiunea în care arderea se manifestă cu 
intensitate maxima, iar substantele, materialele şi instalatiile existenţă pot favoriza creşterea vitezei 
de  ardere,  producerea  de  explozii  sau  avarii  cu  urmdri  deosebite  asupra  punctelor  vitale  ale 
obiectivului,  constructiilor  invecinate,  personalului  şi  mediului  inconjurător,  precum şi  pierderi 
materiale importante şi intreruperea procesului tehnologic.

Pentru asigurarea desfăşurării simultane a actiunilor pe toate directiile şi nivelurile, în mod 
deosebit  la  tipurile  de  riscuri  majore  produse,  dispozitivul  de  interventie  se  organizeazaă  pe 
sectoare, pentru conducerea fermă şi neintreruptă a forţelor şi asigurarea libertăţii de actiune.

În  ducerea  acţiunilor  de  intervenţie  pot  apărea  situaţii  care  impun  executarea  regrupării 
forţelor  si  mijloacelor  la  dispozitie,  respectiv  adaptarea  conceptiei  de  acţiune  ca  urmare  a 
modificărilor survenite. Regruparea fortelor şi mijloacelor constă în reorganizarea partială sau totală 
a  dispozitivului  de  interventie  şi  se  execute  atunci  când apar  schimbdri  importante  în  evoluţia 
evenimentului  sau  noii  misiuni,  cum  sunt:  necesitatea  luării  unor  măsuri  suplimentare  pentru 
salvarea  oamenilor  şi  evacuarea  bunurilor  materiale;  propagarea  cu  rapiditate  a  incendiului  la 
întreaga construcţie,  instalaţie sau obiectivele învecinate;  crearea unor conditii  avantajoase,  care 
permit  urgentarea  limitării  efectelor  evenimentului;  apariţia  unor  factori  care  pun  în  pericol 
personalul, tehnica şi materialele de prevenire şi intervenţie din dispoziţie. Regruparea fortelor şi 
mijloacelor se decide numai de comandantul actiunii sau comandantul interventiei (şeful gărzii de 
interventie), după caz.

Comandantul interventiei urmăreşte executarea ordinelor date, după care işi ocupă locul în 
dispozitivul comunicat subordonatilor, de unde va actiona şi conduce interventia. Când intervenţia a 
fost finalizată, comandantul interventiei ordonă retragerea, subordonaţii strângând dispozitivul de 
interventie şi constituirea coloanei de marş, pentru inapoierea la subunitate sau deplasarea la altă 
misiune.
i) manevra de forţe

Manevra constitute  principiul de bază pentru obţinerea succesului,  reprezentând ansamblul 
actiunilor prin care se realizeazd gruparea de forte şi mijloace la locul şi în timpul stabilit, în scopul 
concentrării  efortului  pe direcţiile hotărâtoare de interventie,  concomitent cu asigurarea scoaterii 
efectivelor, tehnicii şi materialelor pentru intervenţie din zonele cu pericol iminent.

Manevra trebuie să fie simplă ân concepţie,  să corespundă misiunii,  să se execute în timp 
scurft  şi  să  asigure  continuitatea  interventiei.  În  orice  situaţie,  manevra  trebuie  să  urmărească 
crearea  grupării  care  să  asigure  înlăturarea  şi/sau  diminuarea  efectelor  situaţiilor  de  urgenţă. 
Manevra poste fi: 

- de forţe şi mijloace;
- de substance pentru interventie; 
- combinatil.
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Forma de manevra se alege în funcţie de: 
- valoarea, compunerea subunitdtilor, mijloacelor proprii şi posibilitdtile acestora în timp şi 

spatiu; 
- nature evenimentului; 
- posibilititile producerii unor schimbări brute ale situaţiei; 
- gradul de pericol pentru personal şi tehnica din inzestrare; 
- caracteristicile obiectivului şi terenului; 
- capacitatea, dispunerea şi posibilitAăţile de intrebuinţare a surselor de apă; 
- cantitatile, locul de dispunere si posibilitatile de utilizare a substanţelor de stingere;
- condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii.

Formele manevrei de forte şi mijloace sunt: 
- mutarea eforturilor de pe o directie pe alta, din fatd spre addncime şi revers; 
- manevra pe verticală; 
- constituirea grupărilor în vederea unor interventii simultane.
Mutarea  eforturilor  de  pe  o  directie  pe  alta,  din  faţă  spre  adancime  şi  revers,  constă  în 

deplasarea forţelor şi mijloacelor de pe poziţiile iniţială de actiune pe poziţii mai avansate sau mai 
retrase, mai apropiate sau mai indepărtate de locul evenimentului, în scopul intăririi dispozitivului 
de acţiune pe direcţiile principale, conform nevoilor concrete impuse de executarea operaţiunilor de 
intervenţie, precum şi de amplasarea surselor de apă faţă de locul acţiunii. În anumite situaţii, anr 
exista un pericol iminent  pentru forţele  şi  mijloacele  aflate  în  dispozitiv,  se  poate  executa 
manevra  din  faţă  spre  adâncime,  în  scopul  scoaterii  acestora  de  sub  pericol  şi  asigurării 
continuităţii în actiune.

Manevra  pe  verticală  se  execută  în  scopul  limitării  efectelor  evenimentului  la 
nivelele  inferioare  sau  superioare  loculului  de  izbucnire  al  acestuia  şi  pentru  asigurarea 
caracterului decisiv, dinamic şi ofensiv al actiunilor.

Constituirea  grupurilor  de  forţe  şi  mijloace  în  vederea  unor  intervenţii  simultane  se 
realizează, de regulă, folosind forţele rămase în unitate sau subunitate, rezerva sau forţele 
care  şi-au îndeplinit  misiunea, precum şi alte forţe şi mijloace din zona de competenţă sau 
raionul de intervenţie, ori din afara acestora, solicitate în acest scop.

Deplasarea  forţelor  şi  mijloacelor  pe  timpul  intervenţiei,  pentru  alimentarea  cu  apă  a 
autospecialelor şi utilajelor sau în vederea modificării dispozitivului se va realiza succesiv, 
concomitent cu asigurarea continuităţii în actiune.
În toate situaţiile, manevra de forţe şi mijloace trebuie să urmărească concentrarea rapidă, 
simultană sau succesivă a acestora, pentru lichidarea şi/sau limitarea operative şi eficientii 
a efectelor evenimentului.

Manevra de substante pentru interventie constă în folosirea simultană sau succesivă 
a acestora, potrivit caracteristicilor materialelor care ard şi conditiilor concrete de manifestare 
a  tipului  de  risc,  pentru  întreruperea  arderii  şi  evitarea  efectelor  negative  ale  substanţelor 
pentru  intervenţie,  ori  al  celor  rezultate  ca  urmare  a  producerii  unui  accident  asupra 
obiectivului,  personalului  şi/sau  mediului.  Manevra  de  substante  poate  fi  calitativă, 
cantitativii  sau  combinată,  în  funcţie  de  natura,  calitatea  şi  modul  de  folosire  a  acestora, 
timpul (repriza) de refulare a lor, precum şi de existenţă şi capacitatea surselor de alimentare 
cu apa a autospecialelor şi utilajelor.

Complementaritatea acţiunilor presupune utilizarea combinată  a modalităţilor  şi 
procedeelor de interventie ale unitdtilor, astfel încât, prin subunităţile specializate, în raport 
cu  destinaţia  şi  nivelul  de pregătire  al  acestora,  să  se  realizeze  îndeplinirea  misiunilor  date  în 
competenţă prin lege.
 j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/ dezastrului

Localizarea  şi  limitarea  efectelor  situaţiei  de urgenţă  constau în  izolarea  ariei  de 
manifestare  a  acesteia  faţă  de  mediul  inconjurător  şi  stoparea  agravităţii  efectelor 
produse,  protecţia  constructiilor,  instalaţiilor  şi  amenajărilor  periclitate,  concomitent  cu 
crearea  condiţiilor  pentru  înlaturarea  urmărilor  evenimentului  cu  fortele  şi  mijloacele 
concentrate la locul intervenţiei, acestea realizându-se prin:
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- atacul  neîntrerupt  asupra principalelor  direcţii  de propagare,  utilizând materiale, 
substanţe şi procedee de intervenţie în funcţie de natura şi dezvoltarea evenimentului;

- protecţia  elementelor  de  construcţie,  a  golurilor,  instalaţiilor,  căilor  de  acces  şi 
vecinătăţilor,  pe direcţiile  şi  în locurile  cele  mai  afectate  şi  asigurarea condiţiilor 
pentru salvarea persoanelor aflate în zone greu accesibile;

- indepdrtarea substanţelor şi materialelor combustibile sau protejarea lor;
- desfacerea sau demolarea elementelor de constructie sau a unor părţi a instalaţiilor, 

cănd  situaţia  impune,  pentru crearea  de culoare sau spaţii  între  obiectivul  afectat  şi 
vecinatăţi.

Evenimentul se consideră localizat atunci câind propagarea şi dezvoltarea acestuia 
este  înlreruptă,  protecţia  vecinătăţilor  este  sigură  şi  auntă  create  condiţii  pentru  lichidarea 
acestuia cu fortele şi mijloacele la dispozitiv.

j1) Pentru localizarea şi stingerea incendiilor
• echipajele  de  intervenţie  cu  apă şi  spume,  actionează  pentru  oprirea  procesului  de 

ardere prin răcire sau izolare pe suprafete şi perimetre mari, protecţia editor destinate 
salvării  şi  evacuării  oamenilor,  animalelor,  bunurilor  materiale,  a  instalaţiilor  şi 
construcţiilor situate în zona afectată. Frontul şi adîncimea dispozitivului de intervenţie 
al acestor subunităţi se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte, în raport cu cantitatea şi 
natura  materialelor  care  ard,  viteza  de  ardere,  directia  principală  de  propagare  a 
incendiului, intensitatea de refulare şi gradul de asigurare cu substante de stingere;

• echipajele  de interventie  cu pulberi,  actionează  pentru  oprirea arderii,  prin  izolarea 
completă a substanţelor reactante si pentru localizarea si stingerea incendiilor;

• echipajele de interventie cu gaze inerte, actionează pentru întreruperea procesului de 
ardere, prin reducerea conţinutului de oxigen în spatiul în care s-a produs incendiul;

• echipajele de interventie cu jet de gaze, acţionează pentru intreruperea procesului de 
ardere  la  sonde  în  erupţie,  coloane  tehnologice  şi  lichide  combustibile  deversate  pe 
suprafete mari, prin ruperea f1ăcării, concomitant cu rdcirea cu apă sau acoperirea cu 
substanţe pulverizate a zonei incendiate.

j2) Pentru deblocarea,  salvarea şi  evacuarea persoanelor şi  a animalelor,  executarea 
misiunilor de recunoaşere, acordarea primului ajutor medical de urgenţă şi executarea 
altor misiuni cu caracter umanitar

• Echipajele pentru evacuarea fumului, gazelor şi iluminat actionează pentru evacuarea 
produselor  de  ardere,  refularea  aerului  în  spaţiile  inundate  de  fum,  executarea 
desfacerilor sau demolărilor şi iluminarea locului acţiunii;

• Echipajele  pentru  lucrul  pe  autoscări,  actionează  independent  sau  în  cooperare  cu 
subunităţi  de  altă  specialitate,  pentru  salvarea  oamenilor  de  la  îănltimi  sau  pentru 
realizarea  dispozitivelor  de  intervenţie  la  nivelele  superioare  ale  clădirilor  şi 
instalaţiilor;

• echipele  de căutare-salvare acţionează pentru căutarea şi scoaterea victimelor de sub 
dărâmături,  din  adăposturi  blocate,  salvarea  victimelor  de  la  inăltimi,  consolidarea 
clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea; executarea de treceri printre şi peste dărâmături 
spre obiectivele de intervenţie, asigurarea cu apă potabilă necesară personalului, precum 
şi iluminarea punctelor de lucru, raioanelor de dispunere şi intervenţie;

• echipajele  de  intervenţie  pentru  asistenţa  medicală  de  urgenţă  prespitalicească  şi 
descarcerare, actionează pentru permiterea accesului, degajarea victimelor în cele mai 
bune condiţii şi cât mai rapid posibil, fără a agrava leziunile existente, concomitent cu 
acordarea asistenţei  medicale de urgenţă,  în timp util,  cu personal special  instruit,  în 
cazul  incendiilor,  accidentelor  şi  altor  situaţii  de  urgenţă  în  care  funcţiile  vitale  ale 
persoanelor afectate sunt sau se presupune a fi în pericol iminent;

• echipajele de salvatori din subsoluri şi de la înec, acţionează pentru degajarea victimelor 
din spaţii cu acces limitat sau blocate în spaţii închise, ori pentru scoaterea din mediul 
acvatic a persoanelor surprinse ori înecate;

164 / 181



• echipajele de intervenţie îmbarcate pe elicoptere, actionează pentru stingerea incendiilor 
izbucnite în puncte greu accesibile şi pentru salvarea oamenilor blocate la înălţimi mari, 
pe acoperişurile construcţiilor sau în locuri izolate. Pot îndeplini misiuni de recunoaştere 
Şi coordonare a intrării  în dispozitiv a fortelor ce intervin la stingerea incendiilor de 
păduri, culture şi zone puternic calamitate, precum şi misiuni umanitare de distribuire a 
apei potabile şi alimentelor sau de asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare;

• echipajele  de  intervenţie  pe  apă,  actionează  pe  nave  fluviale,  maritime  sau  alte 
ambarcaţiuni  dotate  pentru stingerea incendiilor  izbucnite  la nave,  platforme mărine, 
obiective portuare marine şi fluviale  sau pe canalele şi râurile navigabile,  precum şi 
pentru salvarea oamenilor aflaţi în pericol de înec, a naufragiaţilor, misiuni cu caracter 
umanitar sau pentru alimentarea cu apă a tehnicii din dotare.

j3)  Executarea  unor misiuni  de  cercetare  N.R.B.C.  şi  asanarea terenului  de munitia 
rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare

• echipele de cercetare N.R.B.C. actionează pentru descoperirea prezentei şi măsurarea 
nivelului de radiaţie, precum şi măsurarea gradului de contaminare şi marcarea zonelor 
contaminate;

• echipele  pirotehnice actionează  pentru  identificarea,  dezamorsarea,  ridicarea, 
transportul şi distrugerea muniţiei neexplodate în timp de pace şi război, cu îndeplinirea 
strictă a măsurilor de securitate în muncă pe timpul lucrului.

Nominalizarea personalului din cadrul acestor structuri se stabilşte prin dispoziţie zilnică, în 
conformitate cu prevederile legislatiei ăn vigoare. În conformitate cu specificul pregătirii în a doua 
specialitate, personalul de intervenţie din echipajele destinate stingerii incendiilor pot fi utilizate şi 
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  de  salvare,  protecţie  şi  de  înlăturare  a  efectelor  negative  ale 
accidentelor  ce  pot  afecta  populaţia,  animalele  şi  mediul  înconjurător.În  raport  cu  situaţia  şi 
concepţia  de îndeplinire  a  misiunii,  folosirea echipajelor  se  poate  face  distinct  sau prin  acţiuni 
complementare.

Procedurile de interventie în situaţii  de urgenţă gestionate  de instituţie  sau la care aceasta 
indeplineşte  funcţii  de sprijin  se  adoptă  prin  hotărâre  a  Comitetului  National  pentru Situaţii  de 
Urgenţă.
k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/ dezastrului

Înlăturarea efectelor  negative  ale evenimentului  este  faze în care se execută  un  
complex  de măsuri  în  scopul  salvării  supravieţuitorilor,  acordării  ajutorului  medical  
de urgenţă, descoperirii şi evacuării victimelor, răcirii unor structure de rezistenţă ale clădirilor  
şi instalaţiilor afectate, protejării mediului, precum şi pentru preântâmpinarea reizbucnirii  
altor tipuri de evenimente la locul interventiei.

• inlăturarea efectelor incendiului se realizează prin:

- verificarea amănunţită a locului unde s-a acţionat;
- inlăturarea eventualelor posibilităţii de reizbucnire a incendiului;

- asigurarea  protecţiei  împotriva  incendiilor  pe  timpul  operaţiunilor  de 
îndepărtare din zona afectată a elementelor de construcţie care prezintă pericol de 
prăbuşireire; 

- evacuarea  apei  acumulate  ca  urmare  a  acţiunii  de  stingere,  dacă  aceasta 
afectează procesul tehnologic sau produce daune.

• înlăturarea  urmărilor  manifestarii  tipurilor  de  riscuri,  altele  decât  incendiile,  se 
realizează, după caz, prin:

- salvarea  oamenilor  surprinşi  de  efectele  exploziei,  
accidentului, avariei, calamităţii sau catastrofei;

- stingerea incendiilor din zona afectată;
- organizarea activitatilor pentru oprirea alimentării  cu substanţe  

folosite  în  procesul  de  producţie  al  instalaţiilor  afectate,  prin  închiderea  
vanelor,  robinetelor  şi  evacuarea  substanţelor  neîncendiate  deversate  în  
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zona afectată;
- întreruperea retelelor de alimentare cu ape, gaze, energie electrică şi  

termică;
- asanarea apei din spatiile (subsoluri,  demisoluri,  pivnite)  unde  

se găsesc persoane blocate sau bunuri materiale de mare valoare;
- amenajarea  punctelor  de  lucru  pentru  salvarea  persoanelor  şi  

recuperarea valorilor materiale;

- scoaterea  de  sub  dărâmături  a  supravieţuitorilor  şi  acordarea 
ajutorului medical de urgenţă;

- supravegherea lucrdrilor executate cu foc deschis pentru degajarea 
zonei afectate;

- răcirea  instalaţiilor  tehnologice  (coloane,  recipients,  vase,  
rezervoare,  conducte),  pentru  a  preveni  producerea  unor  nor  avarii  sau 
explozii, precum şi stropirea materialelor topite sau incandescence;

- supravegherea arderii libere a produselor gazoase sau lichide ce  
se  scurg  din  instalatiile  afectate,  pdnd  la  remedierea  defectiunilor  de  cdtre  
specialişti;
- spălarea  instalatiilor  şi  utilajelor  care  necesitd  a  fi  curăţate  în  vederea 
repunerii lor în functiune; deblocarea principalelor căi de acces;

- asigurarea  asistentei  tehnice  şi  a  interventiei  pe  timpul  
repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice afectate.

După  stingerea  incendiului,  limitarea  şi  înlăturarea  urmărilor  avariilor,  
exploziilor,  calamităţilor, sau catastrofelor, în raport de situaţie, se asigură supravegherea  
clădirilor, instalaţiilor sau zonelor afectate.  De regulă, în acest scop, se destină forţe şi  
mijloace  aparţinând  obiectivului  sau  localităţii  şi  la  nevoie  din  subunitatea  ce  are  în  
responsabilitate raionul de interventie.
l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii
m)  stabilirea  cauzei  producerii  evenimentului  şi  a  condiţiilor  care  au  favorizat  evoluţia 
acestuia

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia  
acestuia  constitutie  acţiunile  şi  activităţile  desfăşurate  în  scopul  procurării,  analizării  şi  
exploatării  datelor  si  informatiilor  şi  problemelor  de  orice  natură,  aprecierii  corecte  a  
conditiilor  care  au  favorizat  evolutia  evenimentului şi identificarea celor care au determinat  
dezvoltarea şi propagarea acestuia.

Stabilirea  cauzelor  producerii  evenimentului  se  face  de  către  comandantul  
intervenţiei/şeful  gărzii  de intervenţie,  potrivit  reglementărilor  aprobate de ministru şi/sau 
inspectorul general, referitoare la cercetarea la faţa locului.

Stabilirea cauzelor se asigură, la cerere, şi în cazul intervenţiilor la care au acţionat alte  
forţe de intervenţie sau cetăţeni.

Cerintele de bază ale activităţii de stabilire a imprejurărilor şi cauzei evenimentelor sunt:
 operativitatea; 
 autenticitatea datelor; 
 autenticitatea informatiilor; 
 probelor;  
 eficienta  măsurilor  tehnice  sau  organizatorice  pentru  prevenirea  altor  

evenimente de aceeasi natură.

Comandantul  este  obligat  să  asigure  stabilirea  imprejurărilor  şi  cauzelor  la  
coate interventiile din zona de competenţă sau raionul de interventie la care au actionat ori s-
au deplasat forţe şi mijloace proprii.
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n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie

1.Procesul  verbal de  intervenţie  se  întocmeşte  de  şeful  gărzii  de  
intervenţie/comandantul  de  echipaj,  în  prezenţa  proprietarului  sau  a  împuternicitului,  
deţinătorului legal,  utilizatorului sau chiriaşului bunului afectat,  1-2  martori  şi,  după caz,  
împreună  cu  organul  de  poliţie.  Acesta  se  completează  în  3  (trei)  exemplare,  cu 
următoarele destinatii: 

 exemplarul nr. 1 la sediul unităţii;

  exemplarul nr.2 la proprietar; 

 exemplarul  nr.3  la  subunitatea  în  al  carei  raion  de  interventie  a  avut  loc  
evenimentul.

La solicitarea organelor abilitate de lege (parchet, poliţie, societăţi de asigurări) inspectoratul va pune 
la dispoziţie fotocopie sau date şi informaţii din procesul verbal, conform actelor normative.

La sediul subunităţii, intervenţiile se vor consemna în registrul acţiunilor de intervenţie în 
conformitate cu prevederile metodologiei.

2. Raportul de intervenţie se întocmeşte imediat după încheierea acţiunilor de intervenţie, la 
sosirea în subunitate, prin înscrierea datelor în Registrul acţiunilor de intervenţie,conform ordinului 
inspectorului general pentru aprobarea Îndrumătorului pentru raportarea situaţiilor de urgenţă şi se 
transmite eşalonului superior prin sistemul informatic. 
    o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă

Eeste  operatiunea  ce  se  execută  la  ordinul  comandantului  interventiei  (şefului  gărzii  de 
interventie) şi cuprinde:

- încetarea lucrului tuturor mijloacelor de interventie;
- strângerea dispozitivului de interventie;
- curăţarea sumară şi verificarea accesoriilor şi utilajelor;
- verificarea existenei accesoriilor şi aşezarea lor pe autospeciale şi utilaje;
- realizarea plinurilor cu apă a autospecialelor, dacă sunt posibilităţi de alimentare;
- verificarea prezentei personalului participant la acţiune;
- îmbarcarea personalului pe autospeciale;
- încolonarea autovehiculelor;
- deplasarea fortelor şi mijloacelor la unitate/subunitate.

În funcţie de stadiul şi efectele operaţiunilor de inţervenţie, retragerea forţelor şi mijloacelor se 
poate face eşalonat în cazul în care situaţia impune, la locul intervenţiei pot rămâne temporar forţe 
şi mijloace în supraveghere.

Deplasarea forţelor şi mijloacelor la cazarmă se execută cu respectarea regulilor de circulaţie 
pe drumurile publice, în ordinea stabilită de comandant, fără folosirea mijloacelor de semnalizare 
optică sau acustică.
p) restabilirea capacităţii de intervenţie se executa după înapoierea forţelor şi mijloacelor la cazarmă şi 
constă in:

- realizarea plinurilor cu substanţe de intervenţie, carburanţi şi lubrifianţi;
- întreţinerea  şi  verificarea  autospecialelor,  mijloacelor  de  transport,  utilajelor, 

accesoriilor şi remedierea defecţiunilor, dacă este posibil;
- înlocuirea accesoriilor deteriorate, a costumelor de protecţie şi echipamentului ce nu 

mai poate fi folosit;
- reorganizarea gărzii de interventie şi înlocuirea personalului accidentat;
- asigurarea asistenţei medicale, hrănirii şi odihnei personalului.

q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/ comandantului şi a eşalonului superior
Raportarea actiunilor de interventie
 Raportarea acţiunilor de intervenţie se organizează de către Centrul Operational în folosul 

organelor de decizie, în toate formele şi situatiile de actiune şi are ca scop culegerea, prelucrarea şi 
asigurarea schimbului de informaţii şi date pe timpul organizării, pregătirii şi desfăşurării actiunilor 
de  intervenţie,  în  vederea  concentrării  oportune  şi  coordonării  unitare  a  fortelor  şi  mijloacelor, 
precum şi pentru aprecierea desfăşurării intervenţiei .
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Raportul trebuie se fie clar, precis, complet şi veridic, fiind unul din factorii care pot influenţa 
succesul intervenţiei.

Raportul  de  situatie  se  transmite  imediat,  pe  cale  ierarhică,  după  alertarea  subunitătii  şi 
efectuarea recunoaşterii, precum şi pe timpul actiunii; de regulă, cuprind date şi estimări privind: 
locul,  data  şi  ora  anuntării  producerii  evenimentului,  imprejurările  şi  conditiile  declanşării  şi 
manifestării situaţiei de urgentă, persoane decedate, rănite, afectate sau blocate, pagube materiale 
importante, măsurile urgente întreprinse cu fortele şi mijloacele avute la dispozitie, cereri de forţe, 
mijloace şi asistenţă tehnică în sprijin, alte date, elemente şi informatii în raport cu situatia operativă 
din teren şi, ulterior, cu modul de evolutie a acesteia prin mijloace radio sau telefonice.

Rapoartele de situatie se transmit prin mijloace de comunicatii radio sau telefonice de la locul 
producerii  evenimentului,  de  către  şeful  gărzii  de  intervenţie,  comandantul  intervenţiei  sau 
comandantul  actiunii,  dupa  caz,  personalului  operativ  din  dispeceratul  Inspectoratului  pentru 
Situatie de UrgentaJudetean, care la rîndul său retransmite în regim de urgenţă, în acelaşi mod şi 
ulterior în scris, ofiterului operativ principal din dispeceratul inspectoratului general.
r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare

Prin situaţii operative se întelege starea de legalitate privind aplicarea normelor şi măsurilor 
de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, gradul de asigurare a principalelor performanţe 
privind securitatea la foc a obiectivelor şi tendinţele de dezvoltare ale acestora şi a localităţilor, 
precum  şi  corelaţia  necesitate-resurse,  vizând  prevenirea  şi  intervenţia  în  situaţii  de  urgenţă, 
limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de acestea.

Analiza situatiei operative a unităţii reprezintă un proces complex, ce presupune efectuarea 
unor evaluări îndependente sau în corelare (prin coroborare) şi evidenţierea principalelor concluzii 
referitoare la:

- riscurile  existente  în  zona  de  competentă  a  unităţii  şi  modul  cum  acestea  pot  fi 
acoperite prin măsuri specifice muncii preventive şi de intervenţie;

- capacitatea operaţională a unităţii şi subunităţilor.
La analiza riscurilor din zona de competenţă a unităţii vor fi luate în considerare cele existente 

la  nivelul  obiectivelor,  localităţilor,  precum  şi  în  mediul  înconjurător,  avându-se  în  vedere 
deterininarea celor care vizează nemijlocit activitatea serviciilor profesioniste, precum şi cele care, 
prin efectele lor, pot determina (presupune) efectuarea unor intervenţii ale diferitelor structuri ale 
unităţilor şi/sau subunităţilor.

Analiza riscurilor existente trebuie realizată prin prisma următoarelor elemente definitorii:
- tendinţele evolutive ale obiectivelor, localităţilor şi ale mediului; 
- dinamica situatiilor de urgenţă produse în zona de competenţă;
- consecinţele acestora;
- cauzele care le-au generat;
- concluziile rezultate.

La analiza capacităţii operationale a unităţii se vor avea în atenţie: 
- stadiul executării sarcinilor şi indeplinirii scopurilor principals ce au revenit unitătii şi 

subunitiitilor privind activitatea de prevenire şi interventie în situatii de urgentă; 
- gradul de aplicare a normelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice privind prevenirea 

şi interventia în situaţii de urgentă la nivelul obiectivelor şi localitatilor; 
- eficienta intervenţiilor în situaţii de urgenţă; 
- calitatea masurilor  organizatorice şi  de dotare  a obiectivelor  şi localităţilor  privind 

inlăturarea stărilor de pericol şi asigurarea intervenţiei cu mijloace proprii; 
- gradul  de  dotare  al  obiectivelor  şi  localităţilor  cu  autospeciale,  instalatii,  utilaje, 

substance de interventie şi alte mijloace specifice; 
- pregătirea  efectivelor,  utilizarea  raţională  a  tehnicii  şi  materialelor  de  prevenire  şi 

interventie şi eficienţa actiunilor de intervenţie desfăşurate; 
- organizarea, pregătirea şi conducerea operatională a intervenţiilor; 
- condiţiile concrete de desfaşurare a activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii 

de urgenţă de către serviciile profesioniste (corelatia sarcini — resurse — necesităţi).
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Analiza situaţiei operative se efectuează la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de 
Urgenţă şi al unităţilor, subunităţile realizând numai analiza intervenţiilor proprii.

Analiza situatiei operative se execute, de regulă, complet (trimestrial) sau numai pe puncte de 
interes deosebit (lunar), sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţă de comandă, adoptându-se măsuri 
concrete pentru înlăturarea stărilor de pericol, organizarea şi pregătirea acţiunilor de intervenţie.

Inspectorul sef analizează cu personalul din subordine toate acţiunile de intervenţie din zona 
de competenţă,  fiind obligat să stabilească miăsuri  pentru imbunătăţirea activităţii  de prevenire, 
perfecţionarea intervenţiei şi ridicarea capacitătii de intervenţie a unitătii.

Prim-adjunctul  inspectorului  şef,  impreună  cu  seful  centrului  operational  analizează  toate 
actiunile de intervenţie din zona de competenţă, iar pe baza concluziilor proprii şi a rapoartelor de 
analiza  a  intervenţiilor  întocmite  de  grupuri  sau  subunităţi  prezintă,  în  şedinţa  de  comandă, 
propuneri şi măsuri în vederea înlăturării neregulilor şi creşerii capacităţii operationale a unităţii.

Adjunctul inspectorului sef prezintă, în şedinţa de comandă, propuneri şi măsuri, cu termene 
şi responsabilităţi, pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire din zona de competenţă a unităţii.

Comandantul  subunităţii  analizează  acţiunile  de  intervenţie  din  raionul  de  intervenţie  al 
acesteia, consenânând principalele concluzii şi măsuri in materialul de bilanţ al subunităţii sau în 
caietul/dosarul de analiza a intervenţiilor.

Unităţile întocmesc şi înaintează la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, în termen 
de 20 de zile de la desfăşurarea acţiunii, raport de evaluare a intervenţiei pentru situaţiile în care au 
intervenit forţe din cel puţin două subunitati, precum şi cele la care a intervenit o singură subunitate, 
dar  acţiunea  a  pus  probleme prin  natura produselor  periculoase,  consecinţele  asupra populatiei, 
bunurilor şi mediului, condiţiile meteorologice, posibilităţile de folosire a tehnicii, materialelor şi 
substanţelor de intervenţie, complexitatea cauzei evenimentului.

    Secţiunea a 3-a Faze de urgenţă a acţiunilor

În functie de locul, natura, amploarea şi evolutia situaţiei, intervenţie se realizează pe urgenţe, 
potrivit eşalonului de care aparţin forţele şi mijloacele participante.

Urgenţa I se asigură de garda/gărzile de interventie a/ale subunităţii din raionul (obiectivului) 
afectat. Pentru indeplinirea acţiunilor de intervenţie, subunitatea de interventie organizează garda de 
intervenţie, compusă din personalul şi tehnica din dotare, care actionează independent sau, dacă 
situatia impune, în cooperare cu fortele şi mijloacele existente în obiectivul sau localitatea afectată, 
precum şi cu celelalte servicii voluntare/private din raionul de interventie. Forţele şi mijloacele din 
urgenta I sunt conduse de şeful gărzii de intervenţie, iar în situaţii complexe de intervenţie, acţiunea 
va fi condusă de comandantul subunităţii, un ofiţer din subordinea acestuia, un ofiţer de la nivelul 
unităţii sau grupa operativă.

În funcţie de natura şi amploarea evenimentului, garda de intervenţie a subunităţii actionează în 
funcţie de tipul, natura şi amploarea situaţiei de urgenţă, cu forţele şi mijloacele stabilite de către 
comandantului intervenţiei/acţiunii.

Urgenta  a  II-a  se  asigură  de  către  subunităţile  inspectoratului  judetean/grupului  de 
interventie, iar în situaţii complexe se pot solicita forţele şi mijloacele cu care se cooperează, precum 
şi a serviciilor voluntare/private din zona de competenţă a unităţii.

Conducerea acţiunilor în urgenţa a II-a este asigurată de comandantul grupului de intervenţie 
sau inspectorul şef, fiind sprijinit de grupa operativă, alte persoane stabilite de acesta sau, după 
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căz, specialişti din obiectivul afectat.
Urgenta a III-a se asigură de către două sau mai multe unităţi limitrofe.
Conducerea forţelor din urgenta a III-a se asigură de către comandantul unităţii în a cărei zone 

de competenţă s-a produs evenimentul, în coordonarea nemijlocită a prefectului judetului (cel 
mai afectat).

Urgenta a IV-a se asigură în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată, de grupări 
operative  dislocate  la  ordinul  inspectorului  general  (înlocuitorul  legal  la  comandă)  în  zona 
afectată, sub comanda unică şi nernijlocită a comandantului acţiunii.

Gruparea operativă reprezintă forţă de intervenţie complementară a inspectoratului general şi 
se  compune  din  subunităţi  cu  valori  variabile,  determinate  de  natura  şi  amploarea  situatiei  de 
urgenţă, care actionează în sprijinul fortelor existente la locul intervenţiei. Aceasta se constituie din 
timp  şi  actionează  atunci  când  forţele  existente  la  locul  intervenţiei/acţiunii  nu  reuşesc 
limitarea/înlăturarea efectelor situaţiei de urgentă sau sunt insuficiente în comparaţie cu evoluţia 
situaţiei.

Gruparea  operativă  se  constituie  din  organizarea  mai  multor  unităţi,  iar  compunerea, 
misiunile, obiectivele şi aliniamentele până la care intervin se stabilesc din timp şi se materializează 
în documentele de organizare a interventiei.

Conducerea forţelor stabilite pentru a constitui gruparea operativă se asigură de inspectoratul 
general.

Intervenţia grupării operative se execută în toate situaţiile la cererea comandantului eşalonului 
care solicită sprijin ierarhic superior, cu aprobarea sau la ordinul inspectorului general.

    Secţiunea a 4-a Acţiunile de protecţie-intervenţie

    Forţele  de  intervenţie  specializate  acţionează  conform domeniului  lor  de  competenţă, 
pentru:
    a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul 
victimelor,  cazarea  sinistraţilor,  aprovizionarea  cu alimente,  medicamente  şi  materiale  de primă 
necesitate;
    b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
    c)  aplicarea  măsurilor  privind ordinea şi  siguranţa  publică pe timpul  producerii  situaţiei  de 
urgenţă specifice;
    d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
    e)  diminuarea  şi/sau  eliminarea  avariilor  la  reţele  şi  clădiri  cu  funcţiuni  esenţiale,  a  căror 
integritate  pe durata  cutremurelor  este  vitală  pentru  protecţia  populaţiei:  staţiile  de  pompieri  şi 
sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de 
chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură 
servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor 
de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de 
urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi 
de transport, clădiri pentru învăţământ;
    f)  limitarea  proporţiilor  situaţiei  de  urgenţă  specifice  şi  înlăturarea  efectelor  acesteia  cu 
mijloacele din dotare.

Secţiunea a 5-a Instruirea

Au fost instruiţi toţi preşedinţii comitetelor locale (61 primari), şefii centrelor operative (61 
secretari  de  municipii,  oraşe,  comune),  şefii  celulelor  de  urgenţă,  conducătorii  operatorilor 
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economici sursă de risc. La centrul zonal procentul de participare a fost de 90%, în creştere cu 5% 
faţă de anul 2009.

Instruirea populaţiei s-a realizat prin intermediul mass-media (presă scrisă, televiziune),  au 
fost întocmite şi publicate un număr de 232 articole în presa scrisă locală, am realizat 97 emisiuni 
radio şi 133 emisiuni tv., dintre care 4 în direct. 

În  luna  octombrie  2010 s-au  instruit  cadrele  tehnice  cu  atribuţii  în  domeniul  prevenirii 
incendiilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor operatori economici şi instituţii din judeţ. 
Au fost convocate la pregătire 31 cadre tehnice şi au participat 29 (94%).

Alte  instruiri  desfăşurate  la  nivel  judeţean au fost  cele  ale  conducătorilor  instituţiilor  de 
învăţământ, ale personalului didactic desemnat să execute pregătirea copiilor şi elevilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, în luna martie şi septembrie, cu o participare de 100%.

S-au executat instruiri trimestriale de pregătire a şefilor serviciilor voluntare. La instruirea 
din luna martie 2010 procentul de participare la pregătire a fost de 100%, în luna iunie 95%, în 
septembrie 97 % şi în decembrie tot 97%.

    Secţiunea a 6-a Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de 
cooperare

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

    Primarii, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor 
economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile 
locale  a  datelor  şi  avertizărilor  meteorologice  şi  hidrologice,  în  vederea  declanşării  acţiunilor 
preventive şi de intervenţie.

Schema fluxului informaţional/decizional este prezentată în anexa nr. 8.

CAP. V  RESURSE UMANE, MATERIALE SI 
FINANCIARE

1. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

1.1 Resurse umane
Alocarea  resurselor  materiale  şi  financiare  necesare  desfăşurării  activităţii  de  analiză  şi 

acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu 
resurse  umane,  materiale  şi  financiare  pentru  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă,  elaborate  de 
comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

Consiliul  judeţean şi consiliile  locale  prevăd anual,  în bugetele  proprii,  fondurile necesare 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor 
din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

    Resursele  umane necesare gestionării  situaţiilor  de urgenţă pe anul  
2011
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Nr. 
crt.

Funcţii de sprijin
Forţe Grad de 

asigurare 
%

Obs.
Necesar Existent Deficit

0 1 2 3 4 5 6
1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor 

specifice, precum şi a efectelor negative ale 
acestora

192 190 2 99%

2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 186 185 1 99%
3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi 

serviciilor
53 53 0 100%

4. Căutarea, descarcerarea şi salvarea 
persoanelor

209 194 15 93%

5. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau 
bunurilor periclitate

230 218 12 95%

6. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 149 145 4 97%
7. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 87 84 3 97%
8. Localizarea şi stingerea incendiilor 376 319 57 85%
9. Neutralizarea efectelor materialelor 

periculoase
45 36 9 80%

10. Asigurarea transportului forţelor şi 
mijloacelor de intervenţie, persoanelor 
evacuate şi altor resurse

140 122 18 87%

11. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi amenajările 
afectate

36 23 13 64%

12. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi 
animalele afectate sau evacuate

162 160 2 99%

13. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor 
afectate sau evacuate

119 114 5 96%

14. Efectuarea depoluării şi decontaminării 175 155 20 89%
15. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 129 129 0 100%
16. Logistica intervenţiei 112 104 8 93%
17. Reabilitarea zonei afectate 139 134 5 96%
18. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, 

despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă
92 92 0 100%

TOTAL 2.631 2.457 174 92,68%

a) Resursele umane ale Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă

• I.S.U „Porolissum” – 85 cadre;
• Detaşament Zalău – 151 cadre;
• Garda de intervenţie nr. 2 Cehu Silvaniei – 54cadre;
• Secţia de Pompieri Şimleu Silvaniei – 61 cadre;
• Garda Numărul 2 Nuşfalău – 46 cadre;
• Secţia de pompieri Jibou – 76 cadre;
• Garda nr. 2 Ileanda – 43 cadre;
• Garda nr. 3 Hida – 27 cadre.

b)  Resursele umane ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
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1.
AGRIJ

I 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 45

2.
ALMAŞU

III
4 3 4 0 4 3 3 0 3 1 31

3.
BĂBENI

I 6 4 3 3 3 3 3 0 4 0 30

4.
BĂLAN

I 5 4 4 3 4 3 4 0 4 0 32

5.
BĂNIŞOR

I 8 6 5 5 5 5 5 0 5 0 44

6.
BENESAT

I
4 6 5 5 0 6 5 0 5 0 22

7.
BOBOTA

I 7 9 8 5 5 6 5 5 5  52

8.
BOCŞA

I 5 5 5 5 5 5 5  0 5 0 40

9.
BOGHIŞ

I 4 7 4 3 4 2 4 0 2 0 31

10.
BUCIUMI

I 6 4 3 3 3 2 4 0 4 1 29

11.
CAMĂR

I 5 3 2 2 1 2 4 0 0 1 20

12. CARASTELE
C

I
9 7  3 5 3 4 4 3 1 39

13. CEHU 
SILVANIEI

I
5 3 3 3 5 3 3 0 3 0 28

14.
CHIEŞD

I
5 10 5 5 5 6 5 5 5 1 51

15.
CIZER

I 7 3 3 3 3 3 5 0 3 0 31

16.
COŞEIU

I
8 5 5 4 5 4 4 5 4 1 51

17. CRASNA III
4 6 5 0 5 6 5 0 5 7 41

18. CREACA I
7 6 5 0 5 6 5 0 5 0 40

19.
CRISTOLŢ

I
4 3 3 3 3 2 2 0 3 0 24

20.
CRIŞENI

I
5 4 3 3 3 2 3 0 3 0 27

21.
CUZĂPLAC

I
5 5 5 5 5 5 5 3 5 0 44

22.
DOBRIN

I
4 8 3 3 3 3 3 0 3 0 34

23.
DRAGU

I
4 5 3 3 5 3 5 0 4 0 33

24. FILDU  DE 
JOS

I
5 3 3 5 5 5 5 0 5 0 36

25.
GÂLGĂU

I
5 3 3 3 3 3 3 0 3 0 27

26.
GÂRBOU

I
10 5 5 5 5 5 5 0 5 1 45

27. HALMĂŞD I 1  6 5 5 7 0 5 0 0 0 33

28.
HERECLEAN

I
1 0 5 5 5 5 5 5 5 1 36

29.
HIDA

I
4 3 4 3 4 3 3 0 0 0 25

30. HOROATU 
CRASNEI

I
3 4 3 3 4 2 3 0 3 1 25

31.
ILEANDA

I
2 4 3 3 3 0 3 0 3 0 22

32.
IP

I
8 5 5 4 5 4 4 5 4 1 44

33. JIBOU I 5 6 3 3 3 3 3 0 3 0 33
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34. LETCA I 10 5 5 5 5 5 3 0 5 1 46

35.
LOZNA

I
2 10 5 5 5 5 5 0 5 1 42

36.
MARCA

I
7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 34

37.
MĂERIŞTE

I
3 4 3 3 5 2 4 0 3 0 28

38. MESEŞENII 
DE JOS

I
7 5 4 0 4 5 5 0 4 0 35

39.
MIRŞID

I
5 3 3 3 3 3 3 0 3 0 27

40.
NĂPRADEA

I
5 3 3 3 3 3 3 0 3 0 27

41.
NUŞFALĂU

I
11 5 5 5 5 5 5 0 5 0 53

42. PERICEI I
14 3 5 3 3 3 3 0 0 1 37

43. PLOPIŞ I
3 4 3 3 3 3 3 0 3 0 26

44. POIANA 
BLENCHII

I
3 3 4 4 3 2 3 0 3 0 26

45.
ROMÂNAŞI

I
3 4 3 3 3 3 3 0 3 0 26

46.
RUS

I
0 3 3 3 3 3 3 0 3 1 21

47. SÂNMIHAIU 
ALMAŞULUI

I
3 4 4 3 3 3 3 3 3 0 30

48.
SĂLĂŢIG

I
6 5 5 5 5 0 5 0 0 0 32

49.
SĂRMĂŞAG

III
4 4 3 3 3 3 3 0 3 5 33

50. ŞIMLEU 
SILVANIEI

I
10 6 3 5 5 0 5 0 5 0 40

51. SÂG I
11 6 5 5 5 5 5 0 5 0 51

52. SOMEŞ 
ODORHEI

I
2 4 3 3 2 2 3 0 3 0 23

53.
SURDUC

I
5 3 4 3 3 3 3 0 3 0 28

54.
ŞAMŞUD

I
6 9 3 3 3 2 5 0 3 0 35

55.
ŞIMIŞNA

I
3 3 3 3 3 2 4 0 3 0 25

56.
TREZNEA

I
7 3 5 5 5 5 5 0 5 0 46

57. VALCĂU  DE 
JOS

I
8 3 3 3 3 2 3 0 3 1 31

58.
VÎRŞOLŢ

I
2 5 5 5 5 6 5 5 5 0 39

59.
ZALĂU

I
12 5 5 5 5 6 5 5 5 0 54

60.
ZALHA

I
4 3 3 3 3 3 3 0 3 0 26

61.
ZIMBOR

I
10 3 5 0 5 6 5 0 5 0 40

Situaţia serviciilor voluntare/private ( categoriile II-V):

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
Categoria a III-a: în comunele Crasna, Almaşu, Sărmăşag
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 Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
    Categoria a II-a:

- S.C. Kaufland Zalău
Categoria a III-a: 

- A.N.R.S. Var
- S.C. Simex S.A. Şimleu Silvaniei
- Rominserv Valves S.A. Zalău
- S.C. Elite Industries S.A. Bobota
- S.C. Cemacon Zalău
- S.C. Cuprom S.A. Zalău
- OMV Petrom S.A
- Rompetrol 
- S.C. Cesimex Cehu Silvaniei

Categoria a IV-a: 
- S.C. Uzina Electrică S.A. Zalău
- S.C. Tenaris Silcotub S.A. Zalău

Categoria a V-a: 
- S.C. Silvania Michelin S.A. Zalău

1.2. Resursele materiale:
a) Resursele materiale ale Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă

- Autospecială de Primă Intervenţie şi Comandă: Inspectorat 1, Zalău 1, Cehu 1, Şimleu Silvaniei 
1, Jibou 1

- Autospecială de lucru cu apă şi spumă: Zalău 3, Cehu 2, Şimleu Silvaniei 2, Nuşfalău 2, Jibou 
2, Ileanda 2, Hida 1

- autospecială de stingere cu pulbere şi azot: Zalău 1, Jibou 1
- autospecială de evacuare a fumului, gazelor şi iluminat: Zalău 1
- autospecială pentru descarcerare: Zalău 1, Jibou 1
- autoscări pentru salvare de la înălţime: Zalău 1
- autocamion de intervenţie şi motopompă: Zalău 1, Şimleu Silvaniei 1, Jibou 1
- motopompă remorcabilă: Cehu 1, Ileanda 1
- motopompă transportabilă: Zalău 2, Jibou 1, Şimleu Silvaniei 1
- bărci pneumatice cu motor: Zalău 2, Cehu 1, Şimleu Silvaniei 1, Jibou 2, Ileanda 1.

b)  Resursele materiale ale Serviciilor Voluntare/Private pentru Situaţii de Urgenţă
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2. RESURSE FINANCIARE

Resursele financiare necesare gestionării intervenţiilor se suportă, potrivit legii din bugetul de 
stat, bugetele autorităţilor publice locale, operatorilor economici care deţin surse radioactive, bugete 
care sunt cuprinse în planurile locale/judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011.

- MII LEI -

NR. 
CRT.

FUNCŢII DE SPRIJIN
TOTAL 

CHELTUIELI
CHELTUIELI 
MATERIALE

CHELTUIELI 
DE CAPITAL

DIN CARE

Lucrări de 
investiţii în 
continuare

Lucrări 
de 

investiţii 
noi

Alte 
cheltuieli 

de investiţii

1. Monitorizarea pericolelor 
şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor 
negative ale acestora

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Informarea, înştiinţarea şi 
avertizarea

59,670
59,670

0,000    
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SERVICII VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Com.Almaşu     1 1 1     1
Com.Crasna    2  2 4     4
Com.Sărmăşag     2 2 1     1

TOTAL SVSU 0 0 0 2 3 5 6     6
 SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

A.N.R.S. Var      0  1  1   1
S.C Simex S.A. Şimleu 
Silvaniei

     0  1  1   1

S.C.Rominserv Valves 
S.A.Zalău

     0 1   1   1

S.C.Elite Industries S.A. 
Bobota

     0  1  1   1

S.C.Cemacom S.A. Zalău      0 1   1   1
S.C. Uzina Electrică Zalău   1   1    0   0
S.C.Cuprom S.A.Zalău      0 1   1   1
S.C.Tenaris Silcotub Zalău 1     1    0   0
S.C.Silvania Michelin Zalău  1  1  2 3   3   3
OMV Petrom Bucureşti 
Depozite Zalău

     0 0 6 3 9   9

SC Rompetrol Downstream 
- Depozit Şimleu Silvaniei

     0 1   1   1

S.C. Cesimex S.A. Cehu 
Silvaniei

     0 1   1   1

TOTAL SPSU 1 1 1 1 0 4 8 9  20 0 0 20



NR. 
CRT.

FUNCŢII DE SPRIJIN
TOTAL 

CHELTUIELI
CHELTUIELI 
MATERIALE

CHELTUIELI 
DE CAPITAL

DIN CARE

Lucrări de 
investiţii în 
continuare

Lucrări 
de 

investiţii 
noi

Alte 
cheltuieli 

de investiţii

3. Planificarea şi pregătirea 
resurselor şi serviciilor

100,119 100,119 0,000    

4. Căutarea, descarcerarea şi 
salvarea persoanelor

30,905 30,905 0,000    

5. Evacuarea persoanelor, 
populaţiei sau bunurilor 
periclitate

19,865 19,865 0,000    

6. Acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă

9,192 9,192 0,000    

7. Prevenirea îmbolnăvirilor 
în masă

2,230 2,230 0,000    

8. Localizarea şi stingerea 
incendiilor

415,194 135,194 280,000 270,000  10,000

9. Neutralizarea efectelor 
materialelor periculoase

0,000  0,000    

10. Asigurarea transportului 
forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie, persoanelor 
evacuate şi altor resurse

7,250 7,250 0,000    

11. Efectuarea lucrărilor 
publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi 
amenajările afectate

0,000  0,000    

12. Asigurarea apei şi hranei 
pentru persoanele şi 
animalele afectate sau 
evacuate

7,620 5,620 2,000   2,000

13. Asigurarea cazării şi 
adăpostirii persoanelor 
afectate sau evacuate

0,120 0,120 0,000    

14. Efectuarea depoluării şi 
decontaminării

0,000  0,000    

15. Menţinerea şi restabilirea 
ordinii publice

0,000  0,000    

16. Logistica intervenţiei 71,526 71,526 0,000    

17. Reabilitarea zonei afectate 100,200 100,200 0,000    

18. Acordarea de ajutoare de 
primă necesitate, 
despăgubiri şi asistenţă 
socială şi religioasă

4,100 4,100 0,000    

TOTAL – MII LEI 827,99 545,99 282,00 270,00 0,00 12,00

Cap. VI LOGISTICA OPERAŢIUNILOR DE 
INTERVENŢIE

Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile şi activităţile organizate, planificate şi
desfăşurate în scopul aprovizionării la timp şi fără întrerupere cu resursele materiale necesare
îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a personalului operativ, a stării 
de funcţionare a tehnicii de intervenţie, de comunicaţii şi informatice.

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se

178 / 181



stabileşte  prin  planurile  de apărare  specifice,  de către  autorităţile,  instituţiile  publice,  societatea 
civilă
şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi
acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de
urgenţă specifice se asigură de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
La organizarea logisticii trebuie să se ţină seama de:

- organizarea şi înzestrarea unităţii şi subunităţilor din subordine;
- normele de consum;
- nivelul stocurilor de materiale;
- situaţia sanitară şi epidemiologică a efectivelor;
- gradul de solicitare a personalului pentru îndeplinirea misiunilor;
- caracteristicile zonei de competenţă şi ale raioanelor de intervenţie;
- caracteristicile terenului, condiţiile de timp, anotimp şi meteorologice;
- gradul de asigurare cu materiale şi aparatură;
- existenţa,  starea  şi  dispunerea  surselor  de  aprovizionare  şi  a  posibilităţilor  de 

reparaţii;
- sursele de aprovizionare.

Cantităţile de materiale necesare pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie se stabilesc 
după normele de consum existente, după valorile rezultate din calculul forţelor şi mijloacelor şi în 
funcţie de natura obiectivului şi a misiunilor, precum şi de volumul de materiale consumate, fără a 
depăşi cuantumul ordonat de eşalonul superior.

Punctele de asigurare tehnico-materială şi de acordare a primului ajutor medical se dispun în
apropierea locului intervenţiei, în afara zonelor de pericol, conform deciziei comandantului
intervenţiei.

După caz, resursele pentru logistica acţiunilor de intervenţie pot fi solicitate cu respectarea
prevederilor legale, autorităţilor administraţiilor publice locale sau operatorilor economici.
Executarea măsurilor pentru logistica acţiunilor de intervenţie vizează:

- asigurarea  aprovizionării,  conservării  şi  distribuirii  hranei,  antidotului, 
echipamentului de protecţie a altor materiale;

- asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare şi farmaceutice, pentru păstrarea 
sănătăţii;

- personalului, prevenirii apariţiei îmbolnăvirilor şi acordarea ajutorului medical de 
urgenţă;

- asigurarea legăturilor cu personalul de la locul intervenţiei, cu forţele cu care se
cooperează,  cu  dispeceratele  subunităţilor,  grupurilor  şi  inspectoratelor,  cu 
autorităţile locale şi eşalonul superior;

- asigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi exploatare a mijloacelor în cadrul
punctelor de asistenţă tehnică şi realizarea rezervelor de carburanţi şi substanţe de 
intervenţie.

Exploatarea şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii  de intervenţie se 
asigură  prin  executarea  la  timp  a  întreţinerilor  şi  folosirea  corectă  a  acestora,  în  funcţie  de 
destinaţie,
caracteristici, performanţe şi misiunea primită.

Pe timpul acţiunilor de intervenţie, întreţinerea tehnicii de intervenţie se execută conform
normelor în vigoare, în volum complet sau parţial, pentru restabilirea sau menţinerea stării de
operativitate,  iar  reparaţiile  în  raport  cu  numărul  subansamblurilor,  sistemelor  şi  mecanismelor 
defecte şi timpul necesar pentru repunerea în stare de funcţionare.

Pentru acordarea la timp a asistenţei medicale pe timpul intervenţiei se organizează punctul
medical.
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Ajutorul medical de urgenţă se acordă pe timpul intervenţiilor de către personalul medical
propriu al Ministerului Administatiei si Internelor, precum şi de personalul unităţilor
sanitare din zona de competenţă sau raionul de intervenţie, chemat în sprijin la locul acţiunii.

Asigurarea financiară cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate şi subunitate, în
conformitate cu dispoziţiile legale şi ordinele comandantului, în vederea realizării în bune condiţii a
indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi respectarea disciplinei de plan,
contractuale şi financiare.
Asigurarea logistică a acţiunilor de protecţie şi intervenţie

Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor 
de intervenţie inclusiv pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor care au avut de suferit şi 
pentru asigurarea condiţiilor de trai sinistraţilor, revine Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean,
primăriilor şi Consiliilor Locale.

Planurile de asigurare cu resurse financiare, materiale şi umane pentru situaţii de urgenţă se
întocmesc anual la nivelul tuturor Consiliilor Locale imediat după aprobarea bugetului anual. Planul
judeţean  de  asigurare  cu  resurse  financiare,  materiale  şi  umane  se  întocmeşte  anual  în  primul 
trimestru şi se aprobă de Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Asigurarea materială,  a acţiunilor  de înlăturare  a urmărilor  dezastrelor se realizează prin 
grija Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, Consiliilor Locale, operatorilor economici şi prin 
cereri către operatorii economici, elaborate din timp, de către Oficiul de Mobilizare a Economiei şi 
Pregătirea Teritoriului pentru Apărare.

Principalele materiale de intervenţie, decontaminatori, carburanţi-lubrifianţi, medicamente şi
sânge se asigură astfel:

- carburanţi, lubrifianţi de la depozitele S.N.C. PETROM;
- Spitalul Judeţean Zalău;
- sânge de la Centrul Hematologic;
- materiale de construcţii de la operatorii economici de profil de pe raza judeţului.

Asigurarea medicală a populaţiei afectate precum şi a personalului formaţiilor participante la
acţiunile de intervenţie se realizează la spitalele din judeţ.

  

CAP. VII  DISPOZITII FINALE

    
    La PAAR se ataşează următoarele documente:

a. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor 
în unitatea administrativ-teritorială.

b. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

c. Hărţi de risc.
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d. Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de 
producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri.

e. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare 
a populaţiei în cazul evacuării.

f. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă 
(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.).

g. Planuri şi proceduri de intervenţie.
h. Schema fluxului informaţional-decizional.
i. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora.
j. Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice.
k. Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul 

cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul  pentru 
situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.

l. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
m. Gidul de comunicare pentru situaţii de urgenţă.

ÎNTOCMIT
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
              Ofiţer I,

  Locotenent 
  

          Adrian Vasile POP
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