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Către: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al Județului Vâlcea 
Domnului Inspector Șef Colonel dr. Ionel Nuță 
contact@isuvl.ro  

Precum și în 
atenția: 

Primăria Comunei Alunu 
Domnului Primar Cristian Birăruți 
primaria_alunu@yahoo.com  
 
Instituția Prefectului – Județul Vâlcea 
Domnului Prefect Florian Marin 
prefect@prefecturavalcea.ro  
 
Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Vâlcea 
Doamnei Comisar Șef Elena Ramona Hogea 
cjvalcea@gnm.ro  
 
Garda Forestieră Vâlcea 
Domnului Inspector Șef Gheorghe Poenaru 
gardaforestiera.valcea@gmail.com  
 
CET Govora 
Domnului administrator 
office@cetgovora.ro  
  

Prin: Email  

Ref.: Solicitare – alunecarea de teren din comuna Alunu, județul Vâlcea 

 

Nr. 120/ 16.05.2017 
 
 

Stimate domnul Inspector Șef Colonel dr. Ionel Duță, 
 
Fundația Greenpeace CEE România, cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 176, Sector 4, București, vă 
rugăm prin prezenta să dispuneți mobilizarea unei echipe pentru cercetarea și monitorizarea cazului 
de alunecare de teren din comuna Alunu, județul Vâlcea. 
 
În urmă cu câteva zile a fost declanșată o alunecare de teren în comuna Alunu, județul Vâlcea, cu 
punctul de origine aproximativ la coordonatele 45° 1'45.90"N, 23°50'27.96"E, al cărei front a ajuns în 
data de 15.05.2017 la punctul cu coordonatele aproximative 45° 1'11.28"N, 23°49'36.84"E, la câteva 
zeci de metri de gospodării ale oamenilor. Alunecarea are aproximativ 1520 de metri lungime și o 
lățime de circa 200 de metri.  Alunecarea este activă, fapt constatat pe teren de o echipă Greenpeace 
România în data de 15.05.2017: la foarte scurt timp după o operațiune de tasare cu buldozere a 
frontului alunecării au apărut crăpături în teren; este vizibilă mișcarea terenului, cu punerea la 
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pământ a arborilor; din cele spuse de localnici, alunecarea a înaintat mai multe zeci de metri între 
14.05.2017 și 15.05.2017. Alunecarea a înaintat și în noaptea  15.05.2017 – 16.05.2017. 
 
Din spusele localnicilor, alunecarea de teren a fost determinată de decizia operatorului carierei de 
lignit Berbești de a depozita steril în vârful acestui deal, în care o excavație mai veche cu depozit de 
steril stabilizat nu mai permitea acest lucru. Pe versantul afectat de alunecarea de teren fusese 
plantată o pădure, care acum este îngropată sub argilă. Localnicii au avertizat angajați ai operatorului 
economic cu privire la pericolul depozitării de steril pe acest versant dar nu au fost ascultați. 
 
Vă rugăm să prioritizați punerea în siguranță a cetățenilor ce locuiesc în zona frontului alunecării, 
să aplicați principiul precauției și să luați măsuri pentru protejarea acestor cetățeni până la 
efectuarea expertizelor care să determine măsurile ce trebuie luate pentru stabilizarea versantului.  
 
În plan secundar, considerăm că sunt necesare:  

- o inspecție a Gărzii Naționale de Mediu cu privire la respectarea de către operatorul 
economic a reglementărilor din autorizația sa de mediu 

- o inspecție a Gărzii Forestiere cu privire la distrugerea suprafeței de fond forestier 
 
Vă transmitem separat, prin intermediul www.wetransfer.com, un fișier video, filmare aeriană a 
alunecării, care sperăm să fie de folos în luarea deciziilor. 
 
Cu stimă, 
 
Ionuț Apostol 
Director de Campanii 
Greenpeace România 
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