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CAPITOLUL 3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectatâ
semnificativ;

CAPITOLUL 4. probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ

CAPITOLUL 5. obiectivele de protecįie a mediului, stabilite la nivel
naįional, comunitar sau internaįional, care sunt relevante pentru plan sau
program ĩi modul în care s-a įinut cont de aceste obiective ĩi de orice alte
consideraįii de mediu în timpul pregâtirii planului sau programului;

CAPITOLUL 6. potenįialele efecte

semnificative asupra mediului,

inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaįia, sânâtatea umanâ,
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fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul
cultural, inclusiv cel arhitectonic ĩi arheologic, peisajul ĩi asupra relaįiilor
dintre aceĩti factori;

CAPITOLUL 7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv
asupra sânâtâįii, în context transfrontiera;
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cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementârii
planului sau programului;

CAPITOLUL 9. expunerea motivelor care au condus la selectarea
variantelor alese ĩi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv
orice dificultâįi (cum sunt deficienįele tehnice sau lipsa de know-how)
întâmpinate în prelucrarea informaįiilor cerute;

CAPITOLUL 10. descrierea mâsurilor avute în vedere pentru
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Dezvoltarea durabilĈ constituie un obiectiv global. Uniunea EuropeanĈ
joacĈ un rol cheie în înfaptuirea dezvoltĈrii durabile în Europa. Pentru a rĈspunde
acestei responsabilitĈŗi, U.E. a pregĈtit strategia de dezvoltare durabilĈ in cadrul cĈreia
se recunoaûte ca pe termen lung creûterea economicĈ, coeziunea socialĈ ûi protecŗia mediului
trebuie sĈ meargĈ mânĈ în mânĈ.
Dezvoltarea durabilĈ oferĈ, pe termen lung, o viziune pozitivĈ a unei societĈŗi
mai prospere ûi mai corecte, care promite un mediu mai curat , mai sigur ûi mai
sĈnĈtos – o societate care asigurĈ o calitate mai bunĈ vieŗii pentru noi ûi pentru
generaŗiile urmĈtoare.
Transpunerea în practicĈ a acestui obiectiv, presupune ca :
 dezvoltarea economicĈ sĈ sprijine progresul social ûi sĈ ŗinĈ seama de mediu
 politicile sociale sa sprijine performanŗa economicĈ ;
 politica de mediu sa fie eficientĈ din punct de vedere al costurilor.
Este necesarĈ o importantĈ reorientare a investiŗiilor publice ûi private spre
tehnologii prietenoase pentru mediu, pentru ca dezvoltarea economicĈ ûi socialĈ sĈ nu
fie asociatĈ cu degradarea mediului ûi cu consumul de resurse.
Crearea condiŗiilor pentru dezvoltarea durabilĈ este condiŗionatĈ de evaluarea
atentĈ a totalitĈŗii efectelor politicilor propuse care trebuie sĈ conŗinĈ estimarea
impactelor economice , sociale ûi de mediu. Toate politicile trebuie sĈ conŗinĈ în
miezul preocupĈrilor lor dezvoltarea durabilĈ.
DupĈ cum rezultĈ din strategia UE privind dezvoltarea durabilĈ, un obiectiv
major îl constituie promovarea unei dezvoltĈri regionale mai echilibrate
prin reducerea disparitĈŗilor economice ûi menŗinerea viabilitĈŗii comunitĈŗilor rurale ûi
urbane aûa cum se recomandĈ prin perspectiva europeanĈ a dezvoltĈrii teritoriale. In
acest sens se prevede încurajarea iniŗiativelor locale destinate abordĈrii problemelor cu
care se confruntĈ zonele urbane ûi elaborarea de recomandĈri privind strategii
integrate pentru zone urbane ûi sensibile din punct de vedere al mediului.
Activitatea de elaborare a studiilor de evaluare a impactului de mediu pentru
proiectele de amenajare a teritoriului ûi de urbanism la nivel de localitĈŗi rurale sau
urbane, are ca scop principal, evaluarea problemelor de mediu, ameliorarea ûi
conservarea mediului înconjurĈtor precum ûi analiza modului în care la nivelul actual sa reuûit la nivelul proiectului de amenajare a teritoriului, implementarea strategiilor
europene ûi naŗionale de protecŗia mediului acestea fiind prioritare ûi condiŗionând
prevederile de dezvoltare economicĈ ûi socialĈ.
La elaborarea Raportului de mediu s-au luat în considerare actele normative
în vigoare cu referire la protecŗia mediului: legi, hotĈrâri de guvern, ordine ministeriale.
In conformitate cu Directiva Parlamentului European ûi a Consiliului 2001/42/CE
privind evaluarea efectelor anumitor planuri ûi programe asupra mediului la intocmirea
Raportului s-au tinut cont de urmatoarele prevedri:
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Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea
Ordonanŗei de urgenŗĈ a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecŗia
mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) :
- Ordonanŗa de urgenŗĈ nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru
modificarea ûi completarea Ordonanŗei de urgenŗĈ a Guvernului nr. 195/2005
privind protecŗia mediului
- Ordonanta de urgentĈ nr. 164/19.11.2008 (M.Of. nr. 808/03.12.2008) pentru
modificarea si completarea Ordonanŗei de urgenŗĈ a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului
- HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea
procedurii evaluĈrii de mediu pentru planuri ûi programe
- Ordinul Ministrului Apelor ûi Protecŗiei Mediului nr. 995/21.09.2006 (M.Of. nr.
812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor ûi programelor care intrĈ sub
incidenŗa HotĈrârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluĈrii de mediu pentru planuri ûi programe
- Ordinul MMGA nr. 117/02.02.2006 (M.Of. nr. 186/27.02.2006) pentru
aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluĈrii de
mediu pentru planuri ûi programe
Conform Hotarârii nr. 1076/ 2004 a Ministerului Mediului ûi GospodĈririi
Apelor se supun obligatoriu procedurii de realizare a evaluarii impactului asupra
mediului planurile de urbanism general, prin realizarea unui Raport de Mediu .Potrivit
art. 2, pct. e, raportul de mediu descrie ûi evalueazĈ efectele posibile semnificative
asupra mediului obiectivele ûi aria geograficĈ aferentĈ, de asemenea analizeazĈ
problemele semnificative de mediu, starea mediului ûi evoluŗia acestuia în absenta
implementarii planului ûi determinĈ obiectivele de mediu relevante în raport cu
obiectivele specifice ale planului.
In context general, evaluarea mediului (EM) este un proces care cautĈ sĈ asigure
luarea în considerare a impactului asupra mediului, în elaborarea propunerilor de
dezvoltare la nivel de politicĈ, plan, program sau proiect, înainte de luarea deciziei
finale în legĈturĈ cu promovarea acestora. Ca atare, evaluarea mediului este un
instrument pentru factorii de decizie, care îi ajutĈ sĈ pregĈteascĈ ûi sĈ adopte decizii
durabile, respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra
mediului ûi se întĈresc aspectele pozitive. Evaluarea mediului constituie astfel, o parte
integrantĈ a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici, plan,
program sau a unui proiect.
Directiva SEA 2001/42/CE (Strategic Environmental Assesment) are
obiectivul declarat de a contribui la integrarea considerentelor de mediu în elaborarea
ûi adoptarea planurilor ûi
programelor, în vederea promovĈrii dezvoltĈrii durabile, iar Directiva EIA
85/337/EEC (Environmental Impact Assesment) amendatĈ de Directiva Consiliului
97/11/EC ûi de Directiva Parlamentului European ûi a Consiliului 2003/35/CE de
instituire a participĈrii publicului la elaborarea anumitor planuri ûi programe privind
-
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mediul ûi de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE ûi 96/61/CE în ceea
ce priveûte participarea publicului ûi accesul la justiŗie, stabileûte procedura de evaluare
a efectelor anumitor proiecte publice ûi private asupra mediului.
Evaluarea strategicĈ de mediu (SEA) este un instrument utilizat pentru
minimizarea riscului ûi pentru maximizarea efectelor pozitive, ale planurilor ûi
programelor de mediu propuse, asupra mediului.
Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor
anumitor planuri ûi programe asupra mediului (în continuare numitĈ Directiva SEA)
cere ca SEA sĈ fie efectuatĈ în faza de elaborare a unui plan sau program, precum ûi
elaborarea unui raport de mediu, efectuarea de consultĈri ûi luarea în considerare a
raportului de mediu ûi a rezultatelor consultĈrilor, în procesul de luare a deciziilor.
România a transpus Directiva SEA prin HotĈrârea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie
2004.
HG 1076/2004 stabileûte procedura de evaluare de mediu pentru anumite
Planuri/Programe (P/P).
În România, amenajarea teritoriului se referĈ la elaborarea politicilor ûi
programelor în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economico-socialĈ.
Amenajarea teritoriului/urbanismul reprezintĈ traducerea acestor obiective ûi
programe în planuri de amenajare a teritoriului ûi de urbanism pentru toate tipurile de
dezvoltĈri. Aceste planuri trebuie sĈ includĈ, de regulĈ, în cadrul procesului lor de
elaborare ûi considerentele de protecŗie a mediului. Planurile ûi programele care se
supun unei SEA vor include mĈsuripentru siguranŗa mediului încĈ de la începerea
elaborĈrii planului. Monitorizarea ûi raportarea implementĈrii planului ûi programului
este un mijloc pentru a asigura atât implementarea mĈsurilor destinate protecŗiei
mediului cât ûi observarea ûi controlul impactului ûi efectelor negative neprevĈzute.
Scopul principal al documentelor privind amenajarea teritoriului – la nivel
naŗional, regional ûi judeŗean – este acela de armonizare a politicilor economice,
sociale, ecologice ûi culturale, în vederea asigurĈrii unei dezvoltĈri echilibrate ûi a
coeziunii diferitelor zone. Prevederile cuprinse la nivelurile superioare ale amenajĈrii
teritoriului urmeazĈ sĈ fie avute în vedere la nivelurile inferioare. Astfel, toate PPATU
(Planurile ûi Programele de Amenajare a Teritoriului Urbanistice) de nivel superior cuprind linii
directoare pentru elaborarea PPATU la nivelurile inferioare (de acest lucru trebuie sĈ se ŗinĈ
seama în pregĈtirea SEA).
Planurile de amenajare a teritoriului sunt obligatorii, ierarhice (prevederile de la
nivelul teritorial superior constituie linii directoare pentru planurile propuse la
nivelurile inferioare) ûi au un caracter de planificare strategicĈ (formulând direcŗii de
dezvoltare pe termen lung).
Documentele de urbanism se referĈ la municipii, oraûe ûi comune (în
conformitate cu împĈrŗirea administrativ-teritorialĈ a ŗĈrii). Aceste documente de
urbanism sunt planuri urbanistice generale pentru municipii, oraûe ûi comune (PUG),
planuri urbanistice zonale (PUZ) pentru arii din cadrul acestora, planuri urbanistice de
detaliu (PUD) pentru arii mici de 1 – 3 parcele.
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Întrucât toate PPATU sunt conectate pe verticalĈ la planuri de nivel superior din ierarhia
PPATU, SEA pentru PUG trebuie sĈ ŗinĈ seama de liniile directoare de elaborare trasate în
planurile de amenajarea teritoriului, iar pentru PUZ ûi PUD trebuie sĈ ŗinĈ seama de liniile
directoare de elaborare deja trasate prin PUG de nivel superior ûi prin planurile de amenajare a
teritoriului.
SEA este un instrument proactiv care nu suferĈ de aceleaûi limitĈri pe care le
poate întâmpine evaluarea mediului efectuatĈ pentru faza de elaborare a proiectelor.
EIM influenŗeazĈ prea târziu procesul decizional ûi nu acŗioneazĈ decât ca instrument
de reacŗie. De exemplu, în momentul în care se efectueazĈ EIM pentru un proiect, s-a
decis deja în mare mĈsurĈ asupra aspectelor de nivel superior referitoare la tipul de
dezvoltare doritĈ sau la locul unde ar urma sĈ se propunĈ aceastĈ dezvoltare. De
asemenea, EIM se axeazĈ pe mĈsuri de reducere ûi ameliorare a impactului.
O SEA eficace poate aduce urmĈtoarele avantaje:
- Realizarea unui management durabil din punct de vedere al mediului
- ÎmbunĈtĈŗirea calitĈŗii procesului de elaborare a politicii, planului sau
programului
- Creûterea eficienŗei ûi eficacitĈŗii procesului decizional
- ÎntĈrirea sistemului de conducere ûi a eficienŗei instituŗionale
- ÎntĈrirea procesului EIM pentru proiecte
- Facilitarea cooperĈrii transfrontierĈ.
O bunĈ aplicare a SEA va ridica din timp semnale de avertizare cu privire la
opŗiunile care nu asigurĈ o dezvoltare durabilĈ din punct de vedere al mediului,
înaintea formulĈrii proiectelor specifice ûi atunci când sunt încĈ posibile alternative
majore. Astfel SEA faciliteazĈ o mai bunĈ luare în considerare a constrângerilor de
mediu în formularea politicilor, planurilor ûi programelor care creeazĈ cadrul pentru
proiecte specifice ûi vine în sprijinul dezvoltĈrii durabile din punct de vedere al
mediului.
O serie de probleme derivĈ din acumularea unei multitudini de efecte mĈrunte
ûi adesea secundare sau indirecte, mai curând decât din efecte mari ûi evidente, cum ar
fi: pierderea confortului, modificĈrile de peisaj, pierderea zonelor umede ûi schimbĈrile
climatice. Aceste efecte sunt foarte greu de tratat de la un proiect la altul prin EIM, ele
pot fi mai bine identificate ûi tratate la nivelul SEA.
Efectele secundare ûi indirecte sunt acele efecte care nu rezultĈ direct din
implementarea unui plan, ci apar la distanŗĈ faŗĈ de efectul iniŗial sau ca rezultat al unei
cĈi de propagare complexĈ. Între exemplele de efecte secundare se numĈrĈ: lucrĈri de
dezvoltare care duc la modificarea pânzei freatice ûi care astfel afecteazĈ ecologia unei
zone umede învecinate sau calitatea apei pentru utilizatorii apei de râu din aval, sau un
alt exemplu ar fi implementarea unui proiect care faciliteazĈ sau atrage alte lucrĈri de
amenajare ûi/sau stimuleazĈ migrarea populaŗiei, ceea ce duce la rândul sĈu la cererea
de ûcoli, locuinŗe ûi unitĈŗi medicale.
Efectele cumulative au loc, de exemplu, acolo unde mai multe planuri de
dezvoltare luate în parte au efecte nesemnificative sau efecte individuale (zgomot, praf,
2009

7

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

efect vizual, etc) dar implementarea tuturor va conduce la un efect cumulat care poate
fi semnificativ pentru caracteristicile zonei respecive.
Efectele sinergice interacŗioneazĈ, producând un efect mai mare decât suma
efectelor individuale. Efectele sinergice apar atunci când habitatele, resursele sau
comunitĈŗile umane se apropie de limita capacitĈŗii de suportare a mediului. De
exemplu, un habitat cu specii sĈlbatice se poate fragmenta progresiv, cu efect limitativ
asupra unei specii anume, pânĈ când o ultimĈ fragmentare distruge echilibrul ecologic
dintre specii, sau face ca zonele sĈ devinĈ prea restrânse pentru a susŗine orice fel de
specii.
Adeseori se considerĈ cĈ noŗiunea de efect cumulat cuprinde ûi efectele
secundare sau sinergice.
SEA determinĈ o creûtere a eficienŗei procesului decizional deoarece:
- ajutĈ la eliminarea unor alternative de dezvoltare care o datĈ implementate ar fi
inacceptabile, adicĈ prin procedurile de implicare a publicului determinĈ reducerea
numĈrului de contestaŗii ûi discuŗii la nivel operaŗional al EIM;
- ajutĈ la prevenirea unor greûeli, prin limitarea dintr-o fazĈ incipientĈ a riscului
de remediere costisitoare a unor prejudicii ce puteau fi evitate sau a unor acŗiuni
corective necesare, într-o fazĈ ulterioarĈ, precum ûi relocarea sau reproiectarea unor
instalaŗii.
Prin participarea publicului la SEA se determinĈ o mare deschidere,
transparenŗĈ, responsabilitate ûi credibilitate a procesului de planificare care conduce la
întĈrirea sistemului de conducere ûi a eficienŗei instituŗionale. SEA poate mobiliza
sprijinul cetĈŗenilor în implementare, astfel un P/P va deveni mai eficace dacĈ valorile,
vederile, opiniile ûi cunoûtinŗele publicului la nivel local/ûi sau cunoûtinŗele
specialiûtilor vor fi încorporate în procesul de luare a deciziei.
SEA îmbunĈtĈŗeûte colaborarea dintre ministere, sau alŗi titulari de P/P, ûi
autoritĈŗile de mediu, ca ûi aceea dintre diferitele sectoare, prin formarea grupurilor de
lucru pentru SEA. SEA întĈreûte EIM pentru proiecte deoarece acestea vor avea la
bazĈ P/P optimizate în prealabil, ceea ce uûureazĈ sarcina de evaluare la nivel de
proiect.
Integrarea procesului SEA în procesul de elaborare al PPATU este sugestiv
prezentatĈ în urmĈtorul tabel „Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri si
programe de amenajare a teritoriului si urbanism”, elaborat în cadrul proiectului
„ÎntĈrirea capacitĈŗii instituŗionale pentruimplementarea ûi punerea în aplicare a
Directivei SEA ûi a Directivei de Raportare”, EuropeAid/121491/D/SER/RO
(PHARE 2004/016 – 772.03.03), disponibil pe site-ul Agenŗiei Naŗionale pentru
Protecŗia Mediului, www.anpm.ro:
Etapa
Încadrare

Descriere
Scopul etapei de încadrare este acela de a determina dacĈ este
sau nu este necesarĈ aplicarea SEA în cazul unui anumit P/P.
Toate PPATU fac obiectul încadrĈrii.
2009
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Se determinĈ domeniul de cuprindere ûi nivelul de detaliere al
evaluĈrii (ûi astfel ûi al raportului de mediu) Domeniul de
cuprindere al evaluĈrii defineûte de exemplu ce aspecte sau
probleme de mediu sĈ fie incluse în analizĈ, teritoriul geografic
pentru care sĈ se facĈ evaluarea (deoarece zona de impact
poate fi mai largĈ decât amprenta planului), procedura de
urmat în raport cu procesul de planificare specific ûi
consultarea cu autoritĈŗile de resort ûi cu publicul pentru
fiecare PPATU, alternativele potenŗiale de analizat ûi cerinŗele
privind monitorizarea.
Evaluarea
AceastĈ etapĈ poate fi sub-împĈrŗitĈ în pĈrŗi specifice în
PPATU
conformitate cu abordarea metodologicĈ ûi cu domeniul,
precizate în Ghidul metodologic cadru ûi cu procedurile
detaliate deja specificate pentru PPATU respectiv, dar ea
trebuie sĈ includĈ de asemenea:
- evaluarea situaŗiei actuale ûi a tendinŗelor ûi evoluŗiei lor
probabile dacĈ PPATU nu este implementat
- evaluarea de mediu a anumitor pĈrŗi ale PPATU (obiective
prioritare propuse, mĈsuri, activitĈŗi, proiecte, opŗiuni etc.)
inclusiv evaluarea efectelor cumulative ale întregului PPATU
- evaluarea programului propus de monitorizare a dezvoltĈrii
ûi de monitorizare a mediului (inclusiv identificarea
indicatorilor de mediu relevanŗi) ûi a aranjamentelor privind
raportarea.
Intocmirea
Raportul de mediu este un document în care sunt sintetizate
Raportului
toate rezultatele ûi concluziile evaluĈrii ûi care prezintĈ toate
de mediu
alternativele de dezvoltare ûi modul în care s-a facut selectarea
opŗiunii/ alternativei cea mai puŗin dĈunĈtoare pentru mediu.
Consultare cu
Consultarea cu autoritĈŗile de resort ûi participarea publicului
autoritĈŗile de resort se efectueazĈ de obicei de mai multe ori în cursul procesului
ûi cu publicul
SEA ûi ar trebui sĈ se desfĈûoare pe tot parcursul evaluĈrii.
În raportul de mediu, ca ûi în luarea deciziei cu privire la
PPATU supus evaluĈrii trebuie sĈ se ŗinĈ seama de rezultatele
consultĈrii ûi, acolo unde este cazul, ele sĈ fie incluse în
PPATU.
Luarea deciziei
Titularul PPATU trebuie sĈ ŗinĈ seama de rezultatele evaluĈrii,
ca ûi de concluziile stabilite în procesul de consultare a
publicului în adoptarea deciziei finale cu privire la PPATU.
Monitorizare
Efectele asupra mediului pe perioada implementĈrii PPATU
trebuie sĈ fie monitorizate ûi înregistrate. În mod ideal,
sistemul ûi mecanismele de monitorizare a mediului ar trebui
sĈ facĈ parte din sistemul general de monitorizare a
Definirea
domeniului
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implementĈrii PPATU. Mecanismele de monitorizare a
mediului trebuie sĈ fie precizate în raportul de mediu. DacĈ
sunt identificate efecte adverse semnificative, trebuie efectuate
acŗiuni de remediere sau atenuare corespunzĈtoare.
În evaluarea impactului P/P analizat asupra mediului se utilizeazĈ o serie de
abordĈri, metode ûi instrumente diferite, determinate de conŗinutul P/P analizat, de
componentele mediului ce pot fi afectate, sau de resursele disponibile pentru
efectuarea SEA.
În cadrul etapei de evaluare se parcurg 7 paûi, astfel:
Pasul 1 - Stabilirea situaŗiei iniŗiale a mediului;
Pasul 2 - Testarea compatibilitĈŗii obiectivelor P/P cu obiectivele relevante de
mediu;
Pasul 3 - Predicŗia efectelor P/P, inclusiv ale alternativelor acestuia, asupra
mediului;
Pasul 4 - Evaluarea semnificaŗiei efectelor în raport cu obiectivele de mediu
relevante;
Pasul 5 - Identificarea mĈsurilor de ameliorare a efectelor negative semnificative
ûi de întĈrire a efectelor pozitive;
Pasul 6 - Alegerea alternativei preferabile a P/P;
Pasul 7 - Propunerea mĈsurilor de monitorizare a efectelor implementĈrii P/P
asupra mediului.
Metodologia SEA folositĈ pentru aceastĈ evaluare include toate cerinŗele
Directivei SEA, recomandĈrile metodologice din „Ghid privind evaluarea de mediu
pentru planuri si programe de amenajare a teritoriului si urbanism” ûi „Ghid generic
privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe”, elaborate în cadrul proiectului
„ÎntĈrirea capacitĈŗii instituŗionale pentru implementarea ûi punerea în aplicare a
Directivei SEA ûi a Directivei de Raportare”, EuropeAid/121491/D/SER/RO
(PHARE 2004/016 – 772.03.03) ûi cerinŗele naŗionale privind SEA din România,
stabilite de HG nr. 1076/2004.
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CAPITOLUL 1. expunerea conįinutului ĩi a obiectivelor
principale ale planului sau programului, precum ĩi a relaįiei
cu alte planuri ĩi programe relevante;
1.1. Fundamentarea planului – obiective, scop
Obiective PUG – reactualizat municipiul Bacâu
Dintre principalele obiective urmĈrite de cĈtre SC ARCADIS TGH în
elaborarea ReactualizĈrii Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu
menŗionĈm:
 Optimizarea relaŗiilor municipiului cu teritoriul administrativ judeŗean din care face parte
în scopul unei dezvoltĈri durabile a întregului sistem ;;
 Revalorificarea superioarĈ a potenŗialului natural, economic ûi uman;
 Reorganizarea ûi dezvoltarea cĈilor de comunicaŗii existente;
 Recorelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaŗiului;
 Stabilirea ûi delimitarea unui nou intravilan care sĈ corespundĈ necesitĈŗilor viitoare de
dezvoltare;
 Stabilirea ûi delimitarea de noi zone construibile ûi zone funcŗionale;
 Stabilirea ûi delimitarea zonelor cu interdicŗie temporarĈ sau definitivĈ de construire;
 Reevidenŗierea fondului construit valoros ûi implementarea unui mod de valorificare a
acestuia în folosul comunitĈŗii;
 Stabilirea ûi delimitarea zonelor protejate ûi zonelor de protecŗie a acestora;
 Modernizarea ûi dezvoltarea echipĈrii edilitare;
 Fundamentarea realizĈrii unor investiŗii de utilitate publicĈ;
 Restabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor ûi condiŗiilor de conformare ûi
realizare a construcŗiilor.
Documentaŗia PUG va fi însoŗitĈ de Regulamentul Local de Urbanism, care va
fi redactat în aûa fel încât sĈ cuprindĈ pentru fiecare unitate teritorialĈ de referinŗĈ
toate reglementĈrile prevĈzute de lege ûi de noul PUG elaborat.
Planul Urbanistic General împreunĈ cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea construcŗiilor pe orice categorie
de terenuri, atât în intravilan cat ûi în extravilan, în limita teritoriului administrativ al
municipiului BacĈu.
În "Caietul de sarcini" a Reactualizârii Planului Urbanistic General al
municipiului Bacâu, Consiliul Local a formulat solicitĈri pentru:
x Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate construcŗiilor.
x ÎmpĈrŗirea teritoriului municipiului în zone funcŗionale ûi organizarea relaŗiilor dintre
2009

11

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

acestea, în funcŗie de folosinŗa principale ûi de natura activitĈŗilor dominante.
x Stabilirea traseelor ûi a datelor caracteristice ale circulaŗiei care urmeazĈ sĈ se conserve,
sĈ se modifice sau sĈ se creeze (transport în comun, cĈile pietonale, pistele de bicicliûti,
pieŗele ûi altele).
x Stabilirea reglementĈrilor specifice ale municipiului ûi a zonelor funcŗionale, pentru
amplasarea ûi destinaŗia construcŗiilor, precum ûi regimul de înĈlŗime ûi indicilor de
control, privind modul de ocupare a terenului.
x Evidenŗierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor rezervate
obiectivelor de utilitate publicĈ ûi a altor lucrĈri ûi instalaŗii de interes general.
x Delimitarea zonelor, siturilor ûi obiectivelor protejate sau puse în valoare din motive de
ordin istoric, arhitectural – urbanistic, artistic sau peisagistic ûi stabilirea mĈsurilor care
se impun.
x Delimitarea zonelor cu interdicŗie definitivĈ sau temporarĈ de construire.
x Delimitarea zonelor sau sub-zonelor ce pot fi reabilitate prin operaŗiuni care pot fi
iniŗiate ûi urmĈrite de primĈria municipiului.
x Dezvoltarea sistemului de reŗele tehnico-edilitare, în corelaŗie cu necesitĈŗile rezultate din
asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele specifice.
x Reabilitarea, protecŗia ûi conservarea mediului, identificarea ûi eliminarea surselor de
poluare, epurarea apelor, eliminarea deûeurilor, mĈsuri de protecŗie a apei ûi solului.
x Delimitarea zonelor de risc cu prevederea de interdicŗii de construire pentru terenurile
accidentate, expuse la inundaŗii sau alunecĈri de teren ûi prevederea de mĈsuri pentru
regularizarea albiilor, consolidarea versanŗilor cu plantaŗii.
x Identificarea tuturor cursurilor de apĈ din teritoriul studiat ûi încadrarea lor în
categoriile de risc necesare.
x Corelarea reŗelei de cĈi de circulaŗie cu viitorul traseu al autostrĈzii ûi implicaŗii privind
varianta de ocolire trafic greu.
x Completarea Regulamentului Local de Urbanism cu prescripŗii ûi mĈsuri antiseismice
în conformitate cu normativul NP 100/1992, atât pentru construcŗii noi cât ûi pentru
consolidarea celor existente.
Scopul PUG - ului este de a rĈspunde, într-o primĈ etapĈ, presiunilor
exercitate în domeniul investiŗional .
Completarea Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu urmĈreûte, prin
introducerea în cadrul documentaŗiei de urbanism existente a constrângerilor ûi
permisivitĈŗilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea
condiŗiilor de autorizare a noilor construcŗii, crearea premiselor spaŗiale pentru
desfĈûurarea activitĈŗilor economice ûi sociale, în acord cu obiectivele de dezvoltare
judeŗene.
De asemenea planul accentueazĈ implicaŗiile dezvoltĈrii urbanistice asupra
sistemului de circulaŗii ûi a reŗelei de infrastructurĈ edilitarĈ, fiind conturate mĈsurile
pentru dezvoltarea armonioasĈ a localitĈŗii.
2009
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SC ARCADIS TGH SRL în reactualizarea PUG BacĈu a tinut cont în mod
deosebit de cerintele specificate în "Caietul de sarcini" a Planului Urbanistic General
al municipiului BacĈu, în care Consiliul Local BacĈu a formulat solicitĈri pentru
includerea în proiect a urmĈtoarelor obiective:
x Subtraversarea strĈzii Oituz – cartierul CFR.
x Posibilitatea realizĈrii suprastructurii strĈzii I.L. Caragiale – zona Pod úerbĈneûti – Bdul Unirii.
x Posibilitatea realizĈrii unui drum paralel ûi a unei promenade pe lângĈ digul Lacul
Bistriŗa II (paralel cu strada útefan cel Mare).
x Conform rezoluŗiei comisiei de jurizare a P.U.Z. – zona centralĈ „pe strada 9 Mai ûi
Alexandru cel Bun se va institui conversia funcŗionalĈ a parterelor de blocuri din locuinŗe
în spaŗii comerciale ûi servicii” ûi un regulament aferent acestora ca o oportunĈ revigorare
urbanisticĈ ûi socialĈ a bulevardelor.
x Revitalizarea complexĈ urbanisticĈ a zonei „Insula de Agrement” ûi a falezei de
promenadĈ adiacentĈ locului.
x Identificarea ûi soluŗionarea parcajelor sub ûi supraterane ûi a unor pietonale comerciale ûi
de servicii aferente acestora.
x Identificarea ûi implementarea de perdele de protecŗie vegetale, parcuri, a zonelor
rezidenŗiale cu vecinĈtĈŗi având funcŗiuni diferite (ex. cartierul CFR ûi zona stadionului
propus).
x Studiul amplasĈrii sensurilor giratorii în intersecŗii importante ale oraûului: Chimiei,
Energiei (R.M.B.), Tic – Tac.
x Crearea de sensuri unice.
x Marcarea blocurilor pe categorii de risc ûi soluŗii urbanistice de conversie funcŗionalĈ a
zonelor aferente unor construcŗii de risc maxim, cu posibilitatea de a fi demolate.
x Instituirea unui Regulament de Urbanism detaliat ûi mai puŗin flexibil referitor la
zonificare ûi regimul construcŗiilor (înĈlŗime, materiale, coloristicĈ).
x Se vor propune parcuri în zona Calea Oneûti ûi se vor identifica noi posibilitĈŗi de
amenajare de spaŗii verzi.
x Zonele cu interdicŗie temporarĈ de construire se vor sistematiza, ûi prin Regulamentul de
Urbanism se vor scoate de sub interdicŗia de construire cu prevederile funcŗionale clare ale
zonei.
x Se vor propune amplasamente pentru grupuri statuare ûi intervenŗii artistice în general
(creaŗii cinetice, calcane decorative) în viaŗa oraûului.
x Se vor preciza prin funcŗiuni ûi circulaŗii compatibile legĈturile cu zona metropolitanĈ ûi
cu ûoseaua de centurĈ.
Planul urbanistic general orienteazĈ aplicarea unor politici în scopul construirii
ûi amenajĈrii teritoriului localitĈŗilor, politici ce îûi propun, printre altele, restabilirea
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dreptului de proprietate ûi implementarea unor noi relaŗii socio-economice care sĈ
favorizeze dezvoltarea durabilĈ pe termen lung.

1.2. Descrierea PUG – reactualizat municipiul BacĈu
1. 2.1. Intravilan
1.2.1.1. Intravilanul existent
Intravilanul localitĈŗii reprezintĈ suprafaŗa ce cuprinde totalitatea clĈdirilor ûi
terenurilor destinate locuirii,dotĈrii social-culturale ûi serviciilor populaŗiei, unitĈŗilor
economice, circulaŗiei ûi transporturilor, spaŗiilor verzi ûi de sport, lucrĈrilor edilitare,
ca ûi al altor activitĈŗi ce se desfĈûoarĈ în municipiul BacĈu.
Intravilanul existent aprobat al municipiului BacĈu este de 3488 ha.
Dezvoltarea oraûului a fost impusĈ în primul rând de condiŗiile de cadru natural,
în special de existenŗa cursurilor râurilor Siret ûi Bistriŗa, care limiteazĈ dezvoltarea
oraûului pe malul drept al râului Bistriŗa, pe malul stâng dezvoltându-se cartierul
úerbĈneûti. Oraûul s-a format pe terasele largi ale Bistriŗei ûi Siretului, denumitĈ de unii
cercetĈtori “Depresiunea BacĈului“.
Intravilanul existent este format din :
x Trupul principal – municipiul BacĈu amplasat pe malul drept al râului
Bistriŗa;
x Cartierul úerbĈneûti amplasat pe malul stâng al râului Bistriŗa ûi separat de
trupul principal de lacurile de acumulare;
x Insula de agrement;
x Platforma de gunoi;
x Front de captare AEROSTAR;
x Trup cu destinaŗie specialĈ în partea de sud-vest a oraûului.
Structura majorĈ de utilizare a teritoriului este determinatĈ prin cumularea
elementelor de potenŗial al fiecĈrei folosinŗe de mare amploare ca suprafaŗĈ de teren.

1.2.1.2. Intravilanul propus
Ca urmare a necesitĈŗilor de dezvoltare zonele funcŗionale existente au suferit
modificĈri în structura ûi mĈrimea lor prin mĈrirea suprafeŗei intravilanului.
Limita intravilanului municipiului Bacau s-a modificat, noua limitĈ incluzând
toate suprafeŗele de teren ocupate de construcŗii sau amenajĈri, precum ûi suprafeŗe de
teren necesare dezvoltĈrii în urmĈtorii 5-10 ani.
Zonificarea existentĈ s-a menŗinut, au apĈrut modificĈri ale unor zone
funcŗionale, modificĈri justificate de înlĈturarea disfuncŗionalitĈŗilor semnalate.
Suprafaŗa propusĈ a teritoriului intravilan se prezintĈ astfel:
2009
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Teritoriu
administr
ativ
al
mun
Bacau
Extravilan
Intravilan
Total
% din total

CATEGORII DE FOLOSINğĂ
Agricol
(ha)
57.60
57.60
1.33

Păduri
(ha)
57,00
57.00
1.32

Total
(ha)

Neagricol
Drumuri
CurĠi
(ha)
construcĠii

Ape
(ha)
241.64
71.00
312.64
7.24

22.34
247,80
270.14
6,26

Neproductiv
(ha)

3621.32
3621.32
83,85

-

378,58
3940,12
4318,70
100

supraf. cu extinderi a teritoriului intravilan
mun. Bacau jud. Bacau

EXISTENT
HA
PROPUS HA
DIFERENTA
% din existent

BACAU
3488,00

TOTAL
3488,00

3940.12
452.12
12.96%

3940.12
452.12
12.96%

1.2.2. Bilantul teritorial
1.2.2.1.Bilanįul teritorial existent
Bilanŗul teritorial al suprafeŗelor cuprinse în intravilanul existent
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZONE FUNCŖIONALE
Instituŗii de interes public
Locuinŗe ûi funcŗiuni complementare
Unitati agro-zootehnice
Unitati industriale si de depozitare
Zona parcuri, sport, turism
Construcŗii tehnico- edilitare
GospodĈrie comunalĈ, cimitire
CĈi de comunicaŗie ûi transport rutier
CĈi de comunicaŗie ûi transport feroviar
CĈi de comunicaŗie aerianĈ
Teren cu destinaŗie specialĈ
2009

Existent
ha
%
177,40

5,10

1307,50
58,04
691,50
152,00
13,65
178,75
154,70
85,35
99,74
180,00

37,50
1,70
19,80
4,40
0,40
5,10
4,40
2,40
2,90
5,20
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12
13
14

Ape
Teren agricol
TOTAL teritoriu intravilan existent

95,42
293,95
3488,00

2,70
8,40
100

1.2.2.1.Bilanįul teritorial propus
Bilanŗ teritorial localitatea MUN. BACAU
Nr.
Zone funcŗionale
crt.

Existent
ha
%
1. Instituŗii ûi servicii de interes public
177,40
5,10
2. Locuinŗe ûi funcŗiuni complementare
1307,50
37,50
3. UnitĈŗi agro-zootehnice
58,04
1,70
4. UnitĈŗi industriale ûi depozite
691,50
19,80
5. Spaŗii verzi, sport, agrement, protecŗie
152,00
4,40
6. Construcŗii tehnico - edilitare
13,65
0,40
7. GospodĈrie comunalĈ, cimitire
178,75
5,10
8. CĈi de comunicaŗie ûi transport rutier
154,70
4,40
9. CĈi de comunicaŗie ûi transport feroviar
85,35
2,40
10. CĈi de comunicaŗie aerianĈ
99,74
2,90
11. Teren cu destinaŗie specialĈ
180,00
5,20
12. Ape
95,42
2,70
13. Teren agricol
293,95
8,40
14. TOTAL terit. intravilan ex. si propus
3488,00
100
Bilanŗ teritorial administrativ MUN. BACAU

Propus
ha
%
177,40
4.50
1751.87
44.46
58,04
1.47
691,50
17.55
152,00
3.86
13,65
0.35
178,75
4.54
162.45
4.12
85,35
2.17
99,74
2.53
180,00
4.57
95,42
2.42
293,95
7.46
3940,12
100

1.2.3. Circulaįia
Circulaŗia rutierĈ
Drumurile naŗionale constituie reŗeaua principalĈ de cĈi de transport a
României, asigurând legatura între principalele localitĈŗi ale ŗĈrii. Reŗeaua de drumuri
judeŗene leagĈ centrele principale la nivel de judeŗ, având rolul de a colecta ûi dirija
cĈtre drumurile naŗionale traficul rutier local.
Transport public
Transportul în comun este efectuat de S.C. Transport Public S.A., care practicĈ
tarife mici, societate ce dispune de mijloace de transport moderne (marca Mercedes ûi
Irisbus) ûi Asociaŗia Operatorilor de Transport Public Privat din BacĈu, cu mijloace de
2009
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transport ceva mai puŗin performante. Transport Public opereazĈ 22 de linii de
autobuz. De asemenea s-au demarat investiŗiile pentru introducerea unor linii de
troleibuz (3 trasee), dar acestea au fost sistate, neprimindu-se fondurile
guvernamentale necesare finalizĈrii investiŗiei (montarea consolelor, a pieselor de reŗea,
a firului de contact precum si achiziŗionarea troleibuzelor. Totusi, proiectul de
introducere a troleibuzului in BacĈu nu a fost abandonat, Asociatia TRANSIRA
facând demersuri pentru continuarea acestui proiect.
Transportul de persoane în municipiul BacĈu este structurat pe 10 trasee care
fac legĈtura între cartiere ûi zona centralĈ, precum ûi între zona de sud ûi zona de nord
a oraûului. Starea tehnicĈ a mijloacelor de transport este bunĈ, majoritatea autobuzelor
ûi microbuzelor sunt fabricate dupĈ anul 2003.
Din programul de investiŗii prevĈzut a se efectua în 2007 s-a implementat
proiectul de management al flotei prin GPRS, etapa 1 din proiectul de ticketing
electronic, raportându-se pentru anul 2008 realizarea etapei a 2-a a proiectului de
ticketing electronic (înlocuirea legitimaŗiilor de transport tip abonament cu carduri
magnetice), precum ûi achiziŗionarea de autobuze cu platformĈ joasĈ pentru accesul
persoanelor cu handicap.
Municipiul BacĈu este strĈbĈtut de importante cĈi rutiere de ordin european, fiind
ierarhizate astfel:
1. categoria A : E85 (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret– Suceava – Roman - BacĈu
– BuzĈu – Urziceni – Bucureûti – Giurgiu - (Bulgaria, Grecia)
2. categoria B : E 574 BacĈu - Oneûti - Târgu Secuiesc – Braûov – Piteûti –
Craiova
La acestea se adaugĈ drumul naŗional 2F spre Vaslui, drumul naŗional DN 2G spre
Moineûti ûi DN15 spre Buhuûi.
DatoritĈ creûterii numĈrului de autovehicule (de la o valoare de 46.000 în 2004,
cĈtre peste 100.000 la finele anului 2007) ûi a subdimensionĈrii reŗelei stradale, se
ajunge des la ambuteiaje. În prezent, la nivelul oraûului existĈ 27 de instalaŗii de
semaforizare, 21 pentru vehicule ûi 6 pentru pietoni.
Spre a se rezolva aceste probleme sunt necesare investiŗii în infrastructura rutierĈ.
În acest sens, ûoseaua de centurĈ va rezolva o parte din problemele de trafic, prin
preluarea traficului, atât uûor cât ûi greu, ce tranziteazĈ municipiul BacĈu.
Astfel, din punct de vedere al circulaŗiei rutiere, municipiul BacĈu reprezintĈ un
important nod rutier, „placĈ turnantĈ” a circulaŗiei turistice în zona Moldovei. Pe
teritoriul municipiului se intersecteazĈ urmĈtoarele artere rutiere:
DN 2 / E 85 – este cea mai importantĈ arterĈ care strĈbate
municipiul pe direcŗia sud – nord ûi, pe o foarte scurtĈ distanŗĈ, pe
direcŗia vest-est. DN 2/ E 85 se suprapune culoarului Siretului ûi asigurĈ
legĈtura între Bucureûti ûi nordul ŗĈrii, pânĈ la graniŗa cu Ucraina.
2009
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-

-

-

-

Este cea mai tranzitatĈ axĈ de circulaŗie din Regiunea de Dezvoltare
Nord – Est.
DN 15 – este una din cele mai importante ûi mai circulate axe turistice din
România, asigurând legĈtura între zona centralĈ a Moldovei ûi centrul
Transilvaniei. DN 15 porneûte din zona centralĈ a municipiului
BacĈu, de la racordul cu E 85, cĈtre nord, strĈbĈtând cartierul
GherĈieûti ûi urmeazĈ cursul vĈii Bistriŗei pe traseul BacĈu – Buhuûi Piatra BacĈu – Bicaz – Poiana Largului, apoi cursul vĈii Bistricioarei, pe
ruta Poiana Largului – Borsec, ûi, în final, valea Mureûului, pe traseul
Topliŗa – Deda – Reghin – Tg. Mureû – Turda.
DN 2F – asigurĈ legĈtura între municipiul BacĈu ûi municipiul Vaslui,
strĈbĈtând cartierul úerbĈneûti pe direcŗia vest – est, de la racordul cu
E 85, mai sus de Intersecŗia úerbĈneûti.
DN 2G – realizeazĈ conexiunea între municipiul BacĈu ûi oraûul
ComĈneûti, pe traseul MĈrgineni – Luncani – Poiana – Stejaru –
Scorŗeni – Floreûti – Ardeoani – oraûul Moineûti – oraûul ComĈneûti.
DN 2G strĈbate zona centralĈ a municipiului BacĈu, cartierul
Bacovia, zona Depoului ûi zona industrialĈ Vest a oraûului.
DN 11/E 574 – reprezintĈ de asemenea o arterĈ majorĈ de transport
rutier care leagĈ centrul Moldovei de partea de sud a Transilvaniei.
DN 11 / E 574 asigurĈ legĈtura între oraûul BacĈu (de la racordul cu
E 85) ûi unul din cele mai importante centre urbane din Transilvania,
ûi anume municipiul Braûov, pe traseul BacĈu – Oneûti – pasul Oituz
– Tg. Secuiesc – Braûov.

Circulaŗia feroviarĈ
Municipiul BacĈu este tranzitat de însemnate rute feroviare permiŗând legĈtura cu
nordul ŗĈrii (Suceava, Botoûani), estul României (Iaûi) sudul (Ploieûti, Bucureûti) ûi vest
(Braûov, Sibiu, Tg. Mureû).
Astfel, magistrala feroviarĈ 500 Bucureûti (Nord) - Ploieûti (sud) –Adjud - Paûcani Suceava – Vicûani este dublĈ ûi electrificatĈ .
Pe tronsonul Bucureûti-Ploieûti-Adjud-BacĈu-Paûcani magistrala se suprapune ûi pe
traseul coridorului feroviar pan-european IX stabilit prin conferinŗele de la Praga
(1993) ûi Creta (1997). Astfel, se doreûte modernizarea traseului pe teritoriul României
(595 km) ûi electrificarea tronsoanelor Videle - Giurgiu Nord si Socola - Ungheni Prut.
Ulterior, în urma modernizĈrii infrastructurii feroviare viteza comercialĈ va fi de circa
120 km/h .
Circulaŗia aerienĈ

2009
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Municipiul BacĈu este deservit de aeroportul Internaŗional “George Enescu”.
Acesta a fost deschis traficului aerian public de cĈlĈtori ûi marfĈ la data de 1 Aprilie
1946. A fost declarat prin decret prezidenŗial în 1976 aeroport internaŗional. Cu o pista
de 2.500 m lungime si 80 m lĈŗime si o suprafaŗa totala de peste 200 ha ûi operând 3
companii de zbor ce asigurĈ legĈturi aeriene interne, cât ûi internaŗionale, a înregistrat
la finele anului 2008 peste 119.000 pasageri. Cei trei operatori (Tarom, Carpatair ûi
Blue Air) asigurĈ legĈturi atât directe, cât ûi cu escalĈ cĈtre destinaŗii ca Bucureûti,
Timiûoara, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Milano, Stuttgart, Munchen, Dusseldorf.

1.2.4. Zone funcįionale
Zona pentru locuinŗe
Zona de locuinŗe, constituitĈ în timp, s-a grupat ca funcŗiune dominantĈ în
cartiere, - de regulĈ pe terasa înaltĈ a luncii Siretului, care prezintĈ cele mai bune
condiŗii de construibilitate în municipiu.
AceastĈ zonĈ, inclusiv curŗile, deŗine ponderea cea mai importantĈ în cadrul
intravilanului.
Fondul de locuinŗe este constituit din clĈdiri de locuit individuale cu regim mic
de înĈlŗime P, P+1, P+2, ûi clĈdiri colective cu regim mediu ûi mare de înĈlŗime P+10,
P+8, P+4. În perioada 1993 - 2007 s-au construit 3417 case, ceea ce înseamnĈ în
medie 227case pe an.
Teritoriul pe care s-a dezvoltat municipiul BacĈu este favorabil realizĈrii
construcŗiilor.
În perioada 2004-2008 s-a produs o creûtere puternicĈ a investiŗiilor în
domeniul construcŗiilor , ponderea cea mai mare având-o construcŗia de locuinŗe
(unifamiliale , cu regim de înĈlŗime P+M sau P+1 , dar ûi blocuri de locuinŗe izolate
sau în ansambluri , de la P+4 la P+12 etaje) .De asemenea s-au construit multe spaŗii
comerciale ûi de birouri , hale de depozitare ûi de producŗie , hoteluri ûi pensiuni .
Aceasta a dus în primul rând la ocuparea terenurilor libere (foste terenuri
arabile, grĈdini) , rezultând dezvoltarea cartierelor úerbĈneûti , Izvoare , Republicii Aviatori, a zonei de nord ûi nord – vest .
Au fost demolate (sau sunt în curs de demolare) anumite case vechi ûi mai ales
clĈdiri industriale ( care au aparŗinut întreprinderilor ce ûi-au redus sau ûi-au încetat
activitatea) . De asemenea au apĈrut numeroase plombe între clĈdiri existente sau
îndesiri pe spaŗii libere cu suprafeŗe reduse – cu tendinŗa ridicĈrii pe verticalĈ .
Din punct de vedere geotehnic existĈ soluŗii de fundare , dar aceasta
presupune o investigare detaliatĈ a amplasamentelor ûi o monitorizare atentĈ a
sĈpĈturilor , conform prevederilor legislative în vigoare .
Zonele mai puŗin favorabile sunt în partea de sud-est ( prezenŗa apei aproape
de suprafaŗĈ , a mâlurilor ûi nisipurilor saturate) ûi sud – vest (prezenŗa PSU, a
umpluturilor ) ale oraûului . În cazul incintelor industriale , în afarĈ de stabilirea naturii
2009
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terenului bun de fundare – dupĈ îndepĈrtarea umpluturilor , a platformelor betonate ,
se pune ûi problema verificĈrii chimismului acestuia , în cazul în care a fost contaminat
cu diverse reziduuri .
Spaŗiile cu suprafeŗe mici din zonele intens construite pun probleme de
realizare în siguranŗĈ a sĈpĈturilor , de subzidiri la fundaŗiilor clĈdirilor din imediata
apropiere ce pot fi afectate , de consolidare a malurilor sĈpĈturilor adânci pentru
subsoluri – practic respectarea cu stricteŗe a prevederilor Normativului indicativ NP
120/2006 privind cerinŗele de proiectare ûi execuŗie a excavaŗiilor adânci în zone
urbane.
Conform PUG – reactualizat municipiul BacĈu elaborat de SC ARCADIS TGH
Iasi precizeazĈ mai multe tipuri de locuinte fiecare cu caracteristicile sale:
Tipul semiurban
- locuinŗe individuale parter - stare proastĈ;
- grĈdini cu folosinŗĈ agricolĈ;
- parcelar conformat spontan, neregulat, fĈrĈ accese convenabile, dar ûi ordonat;
2
- suprafeŗe loturi între 280 - 4250 m ;
- retrageri diferite aliniamente (0 - 12 m);
- amplasare construcŗii în general pe mijlocul lotului (5 m faŗĈ de limita lateralĈ);
- lĈŗimea medie a frontului 23 m;
- procent de ocupare a terenului (10 - 20%)
Exemple: Cartier úerbĈneûti
Cartier Izvoare
Cartier Vasile RoaitĈ
Tip urban construit spontan
- locuinŗe individuale, parter, stare medie;
- parcelar determinat de vechimea locuirii, de subâmpĈrŗirea loturilor ûi
microrelief;
- reŗele stradale neregulate, dependente de formele de relief;
- suprafeŗe variate ale loturilor (minim 90-100 m2, pânĈ la 500-600 m2);
- retrageri diferite de la aliniament (0-15 m);
- perceperea adesea nefavorabilĈ a spaŗiilor libere datoratĈ calcanelor;
- procent de ocupare a solului între 20-30%.
Exemple: Cartier Mioriŗa(partial)
Cartier GherĈieûti
Tip urban, realizat dupĈ planuri prestabilite
- locuinŗe indviduale parter, P+1E, tip vilĈ;
- parcelar ordonat, cu loturi pĈtrate ûi dreptunghiulare de dimensiuni apropiate;
- suprafeŗe loturi între 250-550 m2;
- retrageri variate de la aliniament;
- fronturi discontinui din construcŗii izolate;
2009
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- amplasare locuinŗe în general la marginea lotului, uneori cuplate dar ûi izolate;
- perceperea favorabilĈ a spaŗiilor libere, în ciuda unor calcane accidentale.
Exemple: Centru:
Cartier Aviatorilor
Tipul urbmanism deschis (dispunere liberĈ)
- desfiinŗarea parcelelor cu excepŗia zonelor de suprapunere;
- ansambluri de locuinŗe cu densitate foarte mare realizate în perioada 1960 1975;

- grupuri de bare ûi turnuri P + 4-10 etaje, în sistem punctual, liniar sau în
formĈ de U ûi L;
- dispunere în general perpendicularĈ pe strĈzi, fĈrĈ fronturi continue;
- configuraŗii stradale ierarhizate, cu alei interioare perpendiculare pe strĈzile
importante;
- spaŗii libere vizibile, plantate, favorabile, dar uneori imperceptibile în spatele
blocurilor.
Exemple:
Centru:
Cartiere: Mioriŗa
Corniûa
Carpaŗi
Aviatorilor
Tipul urbanism închis (incinte)
- ansambluri cu densitate mare realizate în perioada 1970 - 1980 ûi 1977 - 1989;
- fronturi continui de bare P + 4-10E, dispuse paralel cu strĈzile ûi aleile
interioare;
- desfiinŗarea parcelelor;
- spaŗii în interiorul incintelor pentru accese, parcaje, platforme gospodĈreûti,
prost concepute ûi neîngrijite;
- reŗele stradale cu intersecŗii în unghiuri drepte, sau ascuŗite;
- fronturi mononotone prin repetarea aceloraûi secŗiuni tip.
Exemple: Cartier útefan cel Mare
Cartier Bistriŗa lac
Cartier Aviatori (parŗial)
Cartier Mioriŗa (parŗial)
Suprafaŗa totalĈ ocupatĈ de locuinŗe ûi funcŗiuni complementare este de
1307,50ha.
Zona pentru instituŗii publice ûi servicii
AceastĈ zonĈ ocupĈ o suprafaŗĈ de 177,40 ha, adicĈ 5,1% din teritoriul
intravilan.
Administraŗia publicĈ
2009
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Sediile administrative ale Arhivelor Statului, Tribunal, JudecĈtoria, etc.
funcŗioneazĈ în clĈdiri vechi, dar care se aflĈ în stare bunĈ de funcŗionare.
În centru sunt amplasate instituŗiile primĈriei, consiliul judeŗean, muzeului,
parcului central, etc.
Instituŗiile de învĈŗĈmânt sunt amplasate în cartiere.
ExistĈ un numĈr de 25 grĈdiniŗe, cu 528 copii înscriûi ûi personal didactic
format din 464 de persoane. Unele grĈdiniŗe au localuri improprii ûi funcŗioneazĈ
împreunĈ cu alte categorii de învĈŗĈmânt: ûcoli, internate.
úcoli: 21 ûcoli din învĈŗĈmântul primar ûi gimnazial
17 licee
4 ûcoli de arte ûi meserii
2 ûcoli postliceale
2 institute de învĈŗĈmânt universitar (una în sector public ûi una în
sector privat)
În învĈŗĈmântul primar ûi gimnazial sunt înscriûi 12674 elevi, în învĈŗĈmântul
liceal 12979 elevi, în învĈŗĈmântul profesional ûi de ucenici erau înscriûi 2552 elevi, în
învĈŗĈmântul tehnic ûi postliceal 804 elevi, iar în învĈŗĈmântul universitat de stat ûi
privat 8235 elevi.
În zonele cu blocuri de locuit realizare dupĈ 1975 existĈ un deficit de sĈli de
clasĈ, deoarece în perioada de dupĈ 1989 nu s-au mai construit nici un fel de unitĈŗi de
învĈŗĈmânt. Singurele zone unde existĈ excedent de sĈli de clasĈ sunt cartierele
mĈrginaûe: CFR, GherĈieûti, úerbĈneûti, excedent explicabil prin migraŗia elevilor spre
ûcolile din zonele centrale.
Liceele sunt în numĈr de 17, pe teritoriul municipiului fiind înscriûi la licee un
numĈr de 12979 elevi. Personalul didactic în învĈŗĈmântul liceal este în numĈr de 1003
persoane. Liceele sunt dotate cu 19 cĈmine, cantine, sĈli de sport ûi funcŗioneazĈ,
majoritatea în condiŗii corespunzĈtoare.
Universitatea are trei facultĈŗi de profil: universitar, tehnic ûi economic. În
prezent funcŗioneazĈ în BacĈu douĈ institute de învĈŗĈmânt universitar.
Centre medicale:
x 3 spitale: Spitalul Judeŗean BacĈu, Spitalul TBC BacĈu, Spitalul de Pediatrie
BacĈu;
x 1 dispensar medical: Dispensarul Medical Nr. 13;
x 1 policlinicĈ.
x Farmacii, depozite farmaceutice
x 99 de cabinete de medicinĈ de familie,
x Centrul de Transfuzie SanguinĈ
x Serviciul de AmbulanŗĈ
x 17 cabinete medicale ûcolare ûi de un cabinet medical studenŗesc
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x 7 cabinete stomatologice ûcolare în municipiul BacĈu precum ûi un cabinet
medical stomatologic studenŗesc
x 2 ambulatorii de spital ûi un ambulatoriu de specialitate
x 14 Laboratoarele medicale
Creûele sunt în numĈr de 7 ûi sunt uniform repartizate în municipiu.
DotĈrile pentru culturĈ sunt foarte numeroase, oraûul dispunând de o zestre
culturalĈ importantĈ: 3 teatre ûi instituŗii muzicale, 4 cinematografe, 75 de biblioteci
din care una publicĈ. Dintre cele mai importante obiective culturale enumerĈm:
Teatrul dramatic „ George Bacovia”, Ateneul, muzeul de artĈ modernĈ, Muzeul de
ûtiinŗe ale naturii, Casa de CulturĈ, biblioteca MunicipalĈ, Teatrul de pĈpuûi. ClĈdirea in
care îûi are sediul Biblioteca municipalĈ se aflĈ în reparaŗii capitale. ClĈdirea Teatrului
de pĈpuûi necesitĈ reparaŗii capitale.
Ca dotĈri de asistenŗĈ socialĈ, municipiul BacĈu dispune de un cĈmin de bĈtrâni
ûi douĈ leagĈne de copii .
Zona comercialĈ
Reŗeaua comercialĈ este repartizatĈ în intravilanul municipiului astfel:

centrul comercial principal, respectiv zona centralĈ a oraûului cuprinde
magazine de mare capacitate: LuceafĈrul, Universal, Romarta, Luxor, Select.

centre comerciale de capacitate mare ûi foarte mare în ansamblurile de
locuit: Moll, Billa, Kaufland, Carfour.

centre comerciale de cartier.

pieŗe comerciale: Piaŗa centralĈ, Piaŗa sud, Aviatori, Piaŗa GĈrii, Orizont
ûi Mioriŗa.
DupĈ 1991 comerŗul cunoaûte o dezvoltare majorĈ, prin începerea ûi
dezvoltarea a tot felul de iniŗiative comerciale private, începând de la buticuri ûi
continuând cu magazine specializate.
Zona turisticĈ
Poziŗia geograficĈ a municipiului BacĈu la confluienŗa râurilor Siret ûi Bistriŗa,
tranzitat de DN 2, a favotizat dezvoltarea acestuia în ultimele 2 decenii ca important
centru pentru turismul de tranzit, în special în perioada de varĈ. Turiûtii tranziteazĈ
municipiul spre zona carpaticĈ a Bistriŗei ûi Sucevei. DotĈrile pentru turism sunt
reprezentate de cele 6 hoteluri ûi un camping.
În prezent, potenŗialul turistic al municipiului BacĈu ûi comunelor
înconjurĈtoare nu este valorificat corespunzĈtor În acest sens, este esenŗialĈ
dezvoltarea relaŗiilor ûi a zonei metropolitane BacĈu, care dispune de un potenŗial
diversificat, pe baza cĈruia se pot dezvolta multiple forme de turism, pornind de la
turismul cultural (restaurarea ûi valorificarea patrimoniului istoric ûi arhitectural),
turismul de afaceri (pentru care este necesarĈ dezvoltarea infrastructurii de cazare, a
infrastructurii de conferinŗe ûi reuniuni precum ûi a spaŗiilor expoziŗionale), ûi
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continuând cu turismul de recreere ûi agrement, (stimulat de prezenŗa unor obiective
atractive (Insula de Agrement ce va fi modernizatĈ, viitorul Centru de Turism ûi
Agrement Tamaûi) precum ûi a zonei preorĈûeneûti ce dispune de potenŗial natural
atractiv – Hemeiuû, MĈgura, MĈrgineni, etc.), turismul ecologic (favorizat de prezenŗa
lacurilor declarate arii de protecŗie avifaunisticĈ, a rezervaŗiilor forestiere), turismul
sportiv, turism balnear (la SĈrata), turismul rural ûi agroturismul.
Zona unitĈŗilor industriale
Având în vedere tradiŗia industrialĈ a municipiului din ultimii 40-50 de ani, este
explicabilĈ suprafaŗa de 691,50 ha, respectiv 19,8% din totalul teriloriului intravilan pe
care o ocupĈ unitĈtile industriale ûi de depozitare.
Amplasarea întreprinderilor industriale s-a fĈcut dupĈ anumite criterii:
întreprinderile care folosesc un volum mare de materie primĈ s-au amplasat cu acces
la calea feratĈ ûi la limita extremĈ a intravilanului. S-a asigurat un grad sporit de
accesibilitate pentru mijloacele de transport ûi legĈturi facile cu zonele rezidenŗiale.
AceastĈ zonĈ evidenŗiazĈ gruparea unitĈŗilor economice pe profile înrudite,
generând patru nuclee distincte: chimic, construcŗii de maûini ûi electronicĈ, celulozĈ ûi
hârtie, construcŗii ûi transporturi. Zona este deservitĈ de calea feratĈ, drumuri auto ûi
transport în comun.
S-au conturat cĈteva zone industriale majore în care sunt concentrate
activitĈŗile industriale din municipiul BacĈu:
Zona industrialĈ vesticĈ – Platforma MĈrgineni
AceastĈ zonĈ a fost construitĈ în timpul anilor ’60, de-a lungul arterei Calea
Moineûti, fiind destinatĈ, iniŗial, unitĈŗilor industriei alimentare ûi a bĈuturilor. În
prezent, aici se aflĈ unitĈŗile industriale Bere Lichior MĈrgineni ûi Vinalcool (a cĈror
activitate este în întreruptĈ), S.C. Pambac, S.C. Agricola Internaŗional, cu unitĈŗile S.C.
Europrod S.A., Conagra S.A., Agricola – Frigorifer. Acestea reprezintĈ unitĈŗi ale
industriei alimentare ûi a bĈuturilor. Alte ramuri industriale prezente pe platforma
MĈrgineni sunt: S.C. Diana Foresct (actual Barlinek) – industria prelucrĈrii lemnului,
S.C. Baixa – staŗie de betoane, Confecŗii Eva – industria textilĈ, Remat Scholz (Filiala
Moldova) – recuperarea deûeurilor.
În imediata vecinĈtate, pe strada Abatorului, se aflĈ Salbac Dry Salami,
Agriconstruct, Carbac, toate aparŗinând Agricola Internaŗional. În continuarea
platformei MĈrgineni de pe Calea Moineûti, cĈtre est, pe strada Depoului se aflĈ fosta
fabricĈ de prelucrare a laptelui S.C. Prolabac.
Zona industrialĈ sudicĈ este formatĈ din 2 trupuri: cĈtre est, se aflĈ vastul
trup reprezentat de platforma chimicĈ ûi C.E.T. BacĈu. Platforma chimicĈ a fost
construitĈ la sfârûitul anilor ’70 – începutul anilor ’80, pe o suprafaŗĈ de 78ha. Aici ûi-a
desfĈûurat activitatea Combinatul de ÎngrĈûĈminte Chimice, devenit ulterior S.C.

2009

24

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

Sofert S.A.. În prezent, unitatea care desfĈûoarĈ activitĈŗi în aceastĈ locaŗie este S.C.
Amurco S.R.L.
Trupul vestic al zonei industriale de sud concentreazĈ urmĈtoarele unitĈŗi
industriale: S.C. Aerostar BacĈu, Aeromotors S.A. BacĈu, World Machinery Works
(fosta Întreprindere de Maûini – Unelte BacĈu), UMB Robinete Industriale S.A., S.C.
Barleta SRL.
Zona industrialĈ esticĈ – înconjurĈ cartierul Izvoare la est, sud ûi vest,
prelungindu-se, spre nord, pânĈ aproape de zona centralĈ prin unitĈŗile industriale S.C.
ASCO ûi S.C. Subex (fosta FabricĈ de úuruburi). AceastĈ zonĈ industrialĈ concentrazĈ
atât unitĈŗi cu activitĈŗi de producŗie ûi prelucrare cât ûi unitĈŗi specializate în
construcŗii. Latura esticĈ a acestei zone concentreazĈ, începând din nord, urmĈtoarele
societĈŗi: S.C. Asco, S.C. Subex, S.C. Hidroconstrucŗia, S.C. Metra, S.C. Romhart, S.C.
TMUCB, S.C. Teleconstrucŗia, S.C. Unilem, S.C. Remat S.A., S.C. Bacon S.A., S.C.
Amici S.A., S.C. Drumuri S.A., S.C. Lubrifin S.R.L., S.C. Rombet, S.C. Romconstruct,
S.C.Scut. Latura vesticĈ a acestei zone este ocupatĈ de vasta arie pe care se desfĈûoarĈ
S.C. Letea, fabrica de hârtie. La nord de S.C. Letea se aflĈ Secŗia de FilaturĈ Moldotex.
Zona industrialĈ central – vesticĈ – ca urmare a restructurĈrilor suferite în
ultimele douĈ decenii, multe dintre fostele unitĈŗi industriale care funcŗionau în aceastĈ
zonĈ au fost înlocuite de unitĈŗi a cĈror activitate se încadreazĈ în prezent în categoria
serviciilor. Practic, ceea ce era o zonĈ industrialĈ compactĈ, a devenit o zonĈ foarte
fragmentatĈ din punct de vedere al profilului de activitate, în cazul de faŗĈ având loc o
reconversie a activitĈŗilor din sectorul industrial cĈtre sectorul terŗiar, care a devenit
dominant. Astfel, principalele unitĈŗi industriale prezente în aceastĈ zonĈ industrialĈ
sunt S.C. Comat, S.C. Aprodes S.A., S.C. Prod Cresus, S.C. Soma, S.C. Almera, S.C.
Moldoglass, S.C. Barleta.
Zona de depozite
ExistĈ mai multe zone de depozite, cea mai mare este amplasatĈ în
partea vesticĈ a municipiului, este structuratĈ pe urmĈtoarele produse: depozite engros
alimentare, legume-fructe, materiale de construcŗii. Mai existĈ o zonĈ de depozite pe
Calea Oneûti, pe partea dreaptĈ spre Moineûti, unde se depoziteazĈ cherestea,
materiale de construcŗii, produse alimentare ûi nealimentare.
Zona de transport
Este formatĈ din drumurile clasificate care traverseazĈ oraûul.
Zona cĈilor de transport este formatĈ din:
cĈile de transport rutiere:
Reŗeaua cĈilor de transport rutiere ocupĈ o suprafaŗĈ de 154,70ha, adicĈ 4,4%
din teritoriul intravilan al oraûului.
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Pe teritoriul municipiului se intersecteazĈ urmĈtoarele artere rutiere: DN 2 / E
85, DN 15, DN 2F, DN 2G, DN 11/E 574.
- cĈile de transport feroviare ocupĈ o suprafaŗĈ de 85,35ha, adicĈ 2,4% din teritoriul
intravilan:
Municipiul BacĈu este strĈbĈtut de magistrala 500 Bucureûti – Ploieûti – BuzĈu
– Râmnicu SĈrat - Focûani - Adjud – BacĈu – Roman – Paûcani – Suceava – Vicûani,
De la BacĈu se desprinde sub – magistrala de cale feratâ 509 pe ruta BacĈu –
Piatra BacĈu – Bicaz, cu o lungime de 86 km.
Municipiul BacĈu este situat pe traseul coridorului european feroviar IX,
care asigurĈ conexiunea în interiorul Europei, pe relaŗia nord – sud, pornind de la Marea
BalticĈ (Lituania) ûi Golful Finic Skt Petersburg, în direcŗia Moscova - Kiev - ChiûinĈu
- Romania - Ruse - Stara Zagora - Svilengrad - Alexandropol. Pe teritoriul României,
componenta feroviarĈ urmeazĈ traseul Ungheni - Iaûi - Paûcani - BacĈu - Adjud MĈrĈûeûti - BuzĈu - Ploieûti - Bucureûti - Giurgiu/Ruse.
cĈile de transport aeriene ocupĈ o suprafaŗĈ de 99,74ha, adicĈ 2,9% din
teritoriul intravilan.
Aeroportul Internaŗional BacĈu se aflĈ în partea sud – vesticĈ a municipiului
BacĈu, la 10 km faŗĈ de centrul oraûului. Sunt disponibile zboruri directe interne spre
Bucureûti, Timiûoara, ûi internaŗionale spre aeroporturi din Italia, ûi Germania,
zborurile fiind efectuate de companiile: TAROM, Carpatair ûi Blueair.
Zona de agrement ûi sport
AceastĈ zonĈ ocupĈ o suprafaŗĈ de 152,00ha adicĈ 4,4% din teritoriul intravilan
al oraûului.
Spaŗiile pentru recreere din municipiul BacĈu sunt reprezentate de spaŗiile verzi
amenajate - parcurile din municipiu, Insula de Agrement, consideratĈ de cĈtre
locuitorii municipiului BacĈu unul din principalele obiective de atracŗie turisticĈ al
oraûului, precum ûi de ûtrandurile ûi bazele de recreere ûi agrement ale municipiului.
Acestea sunt: Ĩtrandul Tineretului, Terenul de minigolf, Ĩtrandul Letea,
Camping Azur Gherâieĩti, Popas Gherâieĩti, Parcurile din municipiul Bacâu
(Parcul Cancicov, Parcul Bacovia, Parcul Vasile Alecsandri, Parcul Trandafirilor,
Parcul GherĈieûti, parcul Unirea 3, recent amenajat în jurul Catedralei Ortodoxe
„ÎnĈlŗarea Domnului”, Parcul Letea, Parcul C.F.R.).
Baza sportivĈ a municipiului BacĈu este reprezentatĈ în primul rând de
Complexul Sportiv Municipal Bacâu, situat în zona centralĈ a municipiului, care
include urmĈtoarele dotĈri sportive: Bazinul Olimpic de înot, Sala Sporturilor, Sala
OlimpicĈ de Atletism BacĈu, Stadionul Municipal, Terenurile de tenis ale Sport
Club Municipal, Baza SportivĈ Letea, Baza Sportivâ „Lucreįiu Avram”, fostĈ
„Proletarul” pista de karting, pista pentru role ĩi biciclete amenajatĈ pe aleea de pe
faleza Lacului de Agrement.
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Zona agricolĈ
Din suprafaŗa totalĈ a suprafeŗei administrative a oraûului BacĈu (4282ha), în
anul 2006, suprafaŗa terenului agricol era de 1249 ha, reprezentând 29,16% din
suprafaŗa totalĈ.
Agricultura practicatĈ în municipiul BacĈu este una în special de tip agroindustrial, fiind vorba de societĈŗi agricole, zootehnice sau agro-zootehnice, care deŗin
suprafeŗe mari de teren ûi complexe de creûtere a animalelor iar, în unele cazuri,
desfĈûoarĈ activitĈŗi mixte. Acestor societĈŗi li se adaugĈ proprietĈŗile individuale ûi
asociaŗiile familiale agricole.
Zona construcŗiilor aferente lucrĈrilor tehnico-edilitare
Zona cuprinde construcŗiile staŗiilor de tratare apĈ, de pompare, de epurare ape
uzate, staŗiile de transformare energie electricĈ, posturile de transformare, centralele
termice, staŗiile de predare gaze naturale etc.
Suprafaŗa ocupatĈ de construcŗiile aferente reŗelelor tehnico-edilitare este de
13,65ha, adicĈ 0,4% din teritoriul intravilan al oraûului.
Zona de gospodĈrie comunalĈ
Cea mai mare haldĈ de gunoi mixt o reprezintĈ cea de la N. BĈlcescu, care
ocupa o suprafaŗĈ de 8,9 ha.
Cea mai mare halda de deûeuri industriale este cea de la SC CET SA BacĈu, care
ocupĈ 50 ha.
Cimitirele din interiorul municipiului sunt urmĈtoarele: cimitirul central, un
cimitir mai nou datând din 1978 ûi 4 cimitire în cartierele CFR, GherĈieûti, SerbĈneûti
ûi Izvoare. Suprafaŗa totalĈ ocupatĈ de cimitire este de 19,10 ha.
În total, zona de gospodĈrie comunalĈ ocupĈ o suprafaŗĈ de 178,75 ha, adicĈ
5,1% din teritoriul intravilan al oraûului
Zona terenurilor cu destinaŗie specialĈ (unitĈŗi militare)
Este destul de dezvoltatĈ, ocupând o suprafaŗĈ de 180,00ha, reprezentând 5,2%
din suprafaŗa intravilanului.

1. 2.5. ECHIPARE EDILITARà
1.2.5.1 GOSPODàRIREA APELOR
Municipiul BacĈu este amplasat în bazinul hidrografic al râului Siret, la
confluienŗa a douĈ râuri importante: Siret ûi Bistriŗa.
Reŗeaua hidrograficĈ a municipiul BacĈu este formatĈ din râul Siret, care curge
pe la limita de est a municipiului ûi afecteazĈ mai puŗin teritoriul acestuia, râul Bistriŗa
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situat în partea de nord est a municipiului ûi râul Trebeû-Bârnat, cu afluienŗii sĈi pârâul
Negel ûi pârâul Limpedea, situaŗi în zona nordicĈ a municipiului BacĈu.
Râul Bistriŗa traverseazĈ o parte a teritoriului municipiului BacĈu, situat în
pĈrŗile de nord-est ûi est între hidrocentrala Lilieci ûi confluienŗa cu râul Siret din
coada lacului Galbeni.
Râul Bistriŗa este amenajat hidroenergetic încĈ din anii 1965-1966.
Pe teritoriul municipiului BacĈu se aflĈ canalele de aducŗiune-fugĈ de la
hidrocentralele Lilieci ûi BacĈu, lacul BacĈu, lacul de agrement, precum ûi sectoarele de
albie veche dintre barajul Lilieci ûi coada lacului BacĈu ûi dintre barajul lacului BacĈu ûi
confluienŗa cu râul Siret.
Râul Trebeû-Bârnat dreneazĈ zona de nord a municipiului BacĈu între comuna
MĈrgineni ûi confluienŗa cu râul Bistriŗa din aval de barajul BacĈu. Râul Trebeû
primeûte ca afluent pârâul Negel, în amonte de podul MĈrgineni ûi pârâul Limpedea, în
cartierul GherĈieûti. DupĈ confluienŗa cu pârâul Limpedea, cursul de apĈ se numeûte
Bârnat.
Râul Siret curge la circa 3 km est de limita municipiului, iar viiturile pe acest
curs nu afecteazĈ teritoriul acestuia, ci numai comunele vecine SĈuceûti ûi Letea Veche.
Prin STUDIUL HIDROLOGIC întocmit de A.N. Apele Române, Direcŗia Apelor
Siret BacĈu, au fost prelucrate statistic datele de monitorizare îndelungatĈ de la staŗiile
hidrometrice din zonĈ ûi s-au valorificat corelaŗiile ûi relaŗiile de generalizare valabile în
zonĈ. Prin acest studiu, efectuat pe râurile Bistriŗa, Trebeû-Bârnat, Negel, ne-au fost
puse la dispoziŗie date hidrologice referitoare la inundabilitatea teritoriului
municipiului BacĈu ûi anume debite ûi niveluri maxime cu diferite probabilitĈŗi de
depĈûire în secŗiuni caracteristice pe cursurile de apĈ mai sus menŗionate.
Cotele corespunzĈtoare debitelor maxime de diferite probabilitĈŗi de depĈûire
au fost determinate pe profile ridicate în secŗiuni caracteristice stabilite în colaborare
cu SGA BacĈu.
Pentru fiecare profil s-au calculat coordonatele cheilor limnimetrice ûi s-au
marcat cotele corespunzĈtoare debitelor de calcul ûi cotele de inundabilitate.
Din mĈsuratorile efectuate la forajele hidrogeologice apartinând statiilor
hidrologice BacĈu si Onesti, se constata ca nivelurile hidrostatice din bazinele
hidrografice Siret, Bistrita, Tazlau si Trotus au valorile in scadere lenta fata de anul
2006, cunoscut ca un an cu precipitatii medii. In prezent nu se semnaleaza situatii
critice de deficit in privinta alimentarii cu apa a localitatilor urbane si rurale din sisteme
de alimentare cu apa centralizate.
LucrĈrile hidrotehnice existente în administrarea A.N. Apele Române
Confom datelor primite de la Administraŗia NaŗionalĈ ‘’Apele Române’’
Direcŗia apelor Siret, amenajĈrile de gospodĈrirea apelor din bazinul hidrografic Siret
au în vedere:
-acoperirea cerinŗei de apĈ pentru centre populate, industriale ûi alte folosinŗe;
-combaterea efectelor distructive ale apelor;
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-valorificarea potenŗialului hidroenergetic;
-protecŗia calitĈŗii surselor de apĈ.
1. Amenajare afluienŗi râu Bistriŗa
- Lungime 5 km
- Q1% = 223mc/s
- Q 0,1% = 421mc/s
- PIF 1981 – lucrarea este în curs de refacere la clasa de importanŗĈ proiectatĈ.
2. Dig mal drept râu Bistriŗa zona industrialĈ BacĈu sud
- Lungime 7,3 km
- Q1% = 2590 mc/s
- Q 0,1% = 4350 mc/s
- PIF 1976
3. Acumulare baraj lac redresare aval captare UHE BacĈu II
S = 50,4 ha
- Vcoron. = 2,650 mil. mc
- V NNR = 0,993 mil. mc
- Vaten 0 0,127 mil mc
- Q1% = 1780 mc/s
- Q 0,1% = 3360 mc/s
- PIF 1975
LucrĈrile hidrotehnice existente în administrarea SC Hidroelectrica SA
1. Acumularea BacĈu
- V = 4 mil mc
- H= 18 m
- S = 202,4 ha
- Q2% = 1490 mc/s
- Q 0,5% = 1960mc/s
- PIF 1966
LucrĈrile hidrotehnice în curs de execuŗie
Amenajare afluienŗi râu Bistriŗa (Trebeû, Negel, Limpedea) în zona municipiului
BacĈu

1.2.5. 2. ALIMENTARE CU APà
În municipiul BacĈu sistemul centralizat de alimentare cu apĈ funcŗioneazĈ
dupĈ schema tehnologicĈ care cuprinde: captarea (prelevarea), pomparea, transportul,
tratarea, înmagazinarea ûi distribuŗia apei.
Alimentarea cu apĈ în sistem centralizat a municipiului BacĈu deserveûte o
populaŗie totalĈ de 150.570 locuitori ûi 1785 obiective industriale.
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Captarea
Municipiul BacĈu este alimentat cu apĈ din urmĈtoarele surse subterane ûi de
suprafaŗĈ aflate în exploatare:
a. Surse subterane
Alimentarea cu apĈ din sursĈ subteranĈ este asiguratĈ de 6 frontui de captare:
1. Frontul de captare GherĈieûti I – cartier GherĈieûti BacĈu, realizat între anii
1966-1982;
Acest front de captare este compus din 44 de puŗuri forate la micĈ adâncime
12-13m.
Debitul maxim de 195 l/s furnizat de acest front este transportat la
rezervoarele 2 x 5.000 mc ûi 2 x 10.000 mc de la staŗia de pompare GherĈieûti printr-o
conductĈ colectoare telescopicĈ cu Dn = 300 ÷ 600 mmîn lungime de 3,2 km ûi o
conductĈ de transport Dn = 600 mm în lungime de 150m.
2. Fronturile de captare GherĈieûtiII Lunca – Parc GherĈieûti, realizat in anul
1978 si extins in anul 1985;
Acest front este compus din 35 de puŗuri forate de micĈ adâncime 12-14m.
Debitul de 140 l/s poate fi transportat la staŗia de pompare GherĈieûti printr-o
conductĈ colectoare telescopicĈ Dn 150-180 mm în lungime de 1,3 km ûi o conductĈ
de transport Dn 800mm în lungime de 2,4 km.
Actualmente acest front de captare este în conservare.
3. Fronturile de captare MĈrgineni 1 Zona Aviasan BacĈu, realizat in anul 1958
Acest front de captare este format din 28 de puŗuri de micĈ adâncime 12-13 m.
Debitul de 80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc de la staŗia de pompare MĈrgineni
prin intermediul conductei colectoare Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.
4. Fronturile de captare MĈrgineni 2-NV BacĈu de-a lungul CF BacĈu-Roman,
realizat in anul 1986.
Acest front de captare este format din 16 puŗuri forate 16-18 m. Debitul de 80
l/s este transportat la staŗia de pompare GherĈieûti prin intermediul conductei
colectoare Dn = 200-350 mm în lungime de 1,34 km ûi o conductĈ de transport DN
500 mm în lungime de 3,8km.
5. Fronturile de captare Hemeiuû I – localitatea Hemeiuû în vecinĈtatea
municipiului BacĈu.
Acest front de captare este format din 13 puŗuri. Debitul de 70-80 l/s este
transportat în rezervorul de 10.000mcMĈrgineni prin intermediul conductei colectoare
telescopice Dn = 200-400 mm în lungime de 800 m ûi o conductĈ de transport DN
600 mm în lungime de 3,7 km.
6. Fronturile de captare Hemeiuû II - localitatea Hemeiuû – realizat in anul
1986
Acest front de captare este compus din 5 puŗuri sĈpate tip cheson. Debitul de 70-80
l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc MĈrgineni prin intermediul conductei colectoare
telescopice Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.
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Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe marca
GRUNDFOS si automatizate cu echipament SCHNEIDER prin investiŗiile realizate
in perioada anilor 1999-2002 cu ajutorul B.E.R.D., care au condus la îmbunĈtĈŗirea
modului de exploatare, funcŗionarea lor fiind urmĈritĈ pe calculator.
La fronturile de captare Gheraiesti I+II, Hemeiusi I+II si Margineni I+II, se
constata doar o scĈdere uûoara a nivelurilor freatice care nu influenteaza însĈ
asigurarea necesarului de apĈ.
b. Surse de suprafaŗĈ
Captare de suprafaŗĈ Poiana Uzului, amplasatĈ în zona oraûului DĈrmĈneûti,
cu staŗie de tratare a apei Caraboaia, aflatĈ în gestiunea societĈŗii S.C. Apa Serv S.A.,
societate aflatĈ în subordinea Consiliului Judetean BacĈu. Aducŗiunea de apĈ de la
staŗia de tratare Caraboaia are un debit proiectat de 500 l/sec. Din aceastĈ sursĈ se
poate preleva 150-370 l/s, funcŗie de electropompele montate ûi de solicitĈrile de
consum ale utilizatorilor. Staŗia de tratare este amplasatĈ la 62 km NV de municipiul
BacĈu.
In acumularea Poiana Uzului, care asigura alimentarea cu apa a localitĈŗilor de
pe Valea Trotusului (Darmanesti, Comanesti, Moinesti, Târgu Ocna, Onesti) ûi partial
a municipiului BacĈu, precum ûi a altor localitĈŗi de pe traseele conductelor de
aductiune este stocat un volum de 58,09 milioane mc, gradul de umplere fiind de 64
%.
Producŗia medie zilnica este de 72.000 mc/zi din sursele subterane ûi de
28.000 mc/zi din apa de suprafaŗa, in total aproximativ 100.000 mc/zi, iar debitele
sunt de cca. 990 - 1000 L/s pentru puŗuri si cca. 360-480 L/s pentru aducŗiune.
Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile în
intervalul 2000-2007
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Sursa: Institutul Naŗional de StatisticĈ, 2008
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Se observĈ cĈ în ultimii 8 ani capacitatea de producere a apei potabile s-a
diminuat, în intervalul 2000-2002 aceasta a scĈzut, dupĈ acest interval rĈmânând
constantĈ.
Pompare
Apa captatĈ din puŗuri ûi cea din aductiunea Poiana Uzului este înmagazinatĈ in
rezervoarele staŗiilor de pompare, clorinatĈ ûi apoi distribuitĈ. Aceste staŗii de
pompare sunt:
- Staįia de pompare Gheraiesti (4700 mc/h) - realizata în perioada 1965-1967
extinsĈ în anul 1986 ûi modernizatĈ în cursul anului 1999 este amplasatĈ în zona nord a
oraûului BacĈu in cartierul GherĈiesti, dispunând de o capacitate de stocare de 30.000
mc;
- Staįia de pompare Margineni (6600mc/h)- realizatĈ în anul 1958 cu
extindere in anul 1980 ûi modernizare in 1998 este amplasatĈ în partea de nord-vest a
oraûului langĈ albia pârâului Limpedea dispunând de o capacitate de stocare de 10.000
mc. Staŗia pompeazĈ apa clorinata ce provine din cele trei fronturi de captare în
rezervoarele 2 x 5000 mc de pe dealul Baraŗi.
Aducįiune
Apa tratatĈ este transportatĈ de la Poiana Uzului cĈtre municipiul BacĈu cu
ajutorul unei conducte de aducŗiune cu diametrul 800mm, din tuburi de beton
precomprimat (35 km) ûi tuburi de oŗel sudate elicoidal (27 km). La 20km amonte de
descĈrcarea aducŗiunii în rezervorul de 10.000mc amplasat pe dealul Barati de lângĈ
municipiul BacĈu, existĈ o staŗie de reclorinare a apei.
Rezervoare de înmagazinare:
- Rezervoare GherĈieûti - 4 bucĈŗi (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc
- 2 rezervoare x 5.000 mc
- Rezervoare MĈrgineni -2 buc (10.200 mc) -1 rezervor x 10.1000 mc
-1 rezervor x 200 mc
- Rezervoare Barati -3 bucĈŗi (20.000 mc) - 2 rezervoare x 5000 mc
- 1 rezervor x 10.000mc
Distribuįie
Alimentarea cu apa potabilĈ a consumatorilor de pe raza municipiului Bacau
este realizatĈ printr-un sistem inelar cu lungimea totalĈ de 262,5 kilometri, reŗeaua
fiind din conducte de fontĈ, oŗel, beton armat sau azbociment.
Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, având
diametrul între 600 mm si 800 mm, pentru distribuŗie este de 114,8 km, având
diametrul situat intre 100 mm si 400 mm, iar pentru branûamente este de 38,2 km, cu
diametrul cuprins între 26 mm si 52 mm.
Apa este trimisĈ din staŗiile de pompare spre consumator prin intermediul
conductelor de magistrala: la Statia de pompare Gheraiesti distributia apei se realizeaza
prin trei magistrale de plecare (douĈ din oŗel cu diametrul de 600 mm, respectiv 800
mm si una din PREMO cu diametrul de 600 mm), la Statia de pompare Margineni
distributia apei se face prin doua plecari (una din fonta si una din tuburi PREMO cu
2009
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diametrul de 600 mm fiecare), iar la Statia de pompare Barati-Calugara prin
intermediul a douĈ magistrale:
- o conductĈ din fontĈ cu diametrul 600 mm, care face legĈtura între
rezervoarele 2x 5.000 mc ûi reŗelele de distribuŗie din zona de NV a oraûului;
- o conductĈ PREMO de 800 mm, care face legĈtura între rezervorul de 10.000
mc. ûi reŗelele din zona de distribuŗie din zona centralĈ ûi de sud a municipiului BacĈu.
DupĈ tipul materialelor, conductele de distribuŗie au urmĈtoarele lungimi:
- Conducte fontĈ – 141,9 km:
- Conducte oŗel – 76,1 km;
- Conducte beton armat – 15 km;
- Conducte azbociment – 29,5 km;
Extinderi reįele apâ ĩi canalizare
Începand cu anul 1991 s-a început un amplu proces de înlocuire a retelelor de
transport si distributie, peste 80 km de retea fiind inlocuite cu conducte noi din fontĈ
si otel. Începand cu anul 1995 materialul folosit la inlocuirea conductelor a fost fonta
cu grafit nodular, importatĈ din Franŗa, reusindu-se apoi, prin programul MUDP II,
înlocuirea cu asemenea conducte a altor 35 km de retea de distributie a apei potabile.
Prin acelasi program la consumatori s-au executat lucrari de montare de contori
de debit si extensii, realizand in prezent un procentaj de contorizare de 95%.
Prin aceste actiuni de reabilitare a retelelor de transport si distributie si
contorizarea consumatorilor s-a reusit diminuarea pierderilor de apa din reteaua de
distributie.
Astfel, prin programul MUDP II, Statia de pompare Margineni a fost
modernizata in anul 1998 cu electropompe de productie Anglia, iar la Statia de
pompare Gheraiesti, intre anii 1998-2001, s-au inlocuit electropompele existente cu
electropompe tip OMEGA - KBS - Germania supravegheate de calculator. In anii
1999-2002 puturile din fronturile de captare au fost modernizate prin echiparea lor cu
electropompe tip GRUNDFOS - Austria, tablouri electrice de forta pentru
alimentarea electromotoarelor si instalatii de automatizare si transmisie date tip
SCHNEIDER catre dispeceratul local, dotat cu calculator IBM-PC. La reteaua de
distributie a apei potabile au fost inlocuite 35 km de conducte cu altele din fonta
ductila produse de catre Pont A Mousson - Franta, a fost realizata monitorizarea
presiunilor si debitelor in diferite puncte a retelei, prin montarea a 21 de traductori de
presiune si a 21 de dispozitive de afisare locala si, in anii 1999-2001, a fost realizata
contorizarea consumatorilor cu contori de debit produsi de catre Schlumberger
Industries - Franta. Laboratoarele pentru determinari fizico-chimice au fost
modernizate in anul 1999 cu aparatura moderna si performanta livrata de firma OF
SYSTEMS din Bucuresti.
Prin finalizarea cu succes a programului MUDP II, R.A.G.C. Bacau a
demonstrat capacitatea de implementare a unui program de investitii important
impreuna cu mariri substantiale de tarif in termeni reali si o serie larga de masuri de
imbunatatire a performantei financiare si operationale.
2009

33

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

AN

lung. simplĈ a reŗelei lungimea simpla a
de distrib. a apei reŗelei de canalizare
potabile - km
- km
1990 237.8
155.8
1991 238
153
1992 238.4
153
1993 250.5
165.6
1994 255.2
184.9
1995 255.2
202.3
1996 259.9
203.2
1997 259.9
203.2
1998 259.9
203.2
1999 259.9
203.2
2000 259.9
203.2
2001 260
204
2002 259.1
204
2003 259.1
204
2004 259.1
204
2005 262.5
206
2006 262.5
206
2007 262.5
206.4
Sursa: Institutul Naŗional de StatisticĈ, 2008
Se observĈ cĈ în ultimii 18 ani reŗelele de alimentare cu apĈ ûi canalizare sunt în
continuĈ extindere, cu unele perioade de stagnare(1996-2000, 2001-2004), lungimea
acestora a crescut în intervalul studiat cu 24,7 km (10,39%).
În intervalul 1992-1996 s-a executat cea mai mare extindere a reŗelei de
canalizare din intervalul studiat: 50,2 m, ceea ce înseamnĈ cĈ reteaua s-a extins cu
32,8%, faŗĈ de începutul intervalului..

1.2.5.3. CANALIZARE
Canalizarea în municipiul BacĈu este realizatĈ în sistem unitar.
Schema tehnologicĈ ûi funcŗionalĈ a sistemului de canalizare cuprinde
colectarea ûi transportul apelor uzate menajere/pluviale, epurarea ûi evacuarea în
emisar.
Reteaua de canalizare este amplasatĈ subteran pe reŗeaua stradalĈ a
municipiului BacĈu, avand o lungime de cca. 212,6 km si adâncimi cuprinse între 1 m
(capetele de randuri si de colectoare stradale) ûi 7m (colectoarele stradale din zona
Corniûa).
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În funcŗie de diametre, reŗeaua de canalizare din municipiul BacĈu are
urmĈtoarele lungimi:
- L= 102 km, D= 200-500 mm
- L= 77 km, D= 500-1000 mm
- L= 33,44km, D>1000mm
Reŗeaua este realizatĈ în sistem unitar, cu pante care asigurĈ viteza minimĈ de
autocurĈŗire. Cartierul Serbanesti este situat cu 2-4 m sub nivelul municipiului BacĈu,
de aceea apele uzate din aceasta zona sunt colectate într-un bazin din beton, cu o
capacitate de 200 mc ûi pompate în canalizarea municipiului Bacau cu ajutorul
pompelor din statia de pompare ape uzate Serbanesti.
Reteaua de canalizare a BacĈului este împĈrŗitĈ în trei zone:
 Zona Nord
 Zona Centru
 Zona Sud
Intreŗinerea retelei publice de canalizare se face in baza unui grafic intocmit
anual pentru fiecare echipa din componenta "zonelor".
Reparatiile curente si capitale se executa conform planului anual care se
intocmeste pe baza programelor facute de personalul sectiei. In limita posibilitatilor
financiare o parte din reparatii se executa cu personalul sectorului.
La evacuarea apelor uzate în reŗeaua de canalizare, atât agenŗii economici cât si
consumatorii casnici trebuie sa respecte conditŗile impuse de Normativul NTPA
002/2002 mentionat in avizul de racordare, altfel se aplica penalitati conform HG
1001/1990.
Epurare
Statia de epurare Bacau este amplasatĈ în albia majora a râului Bistriŗa pe malul
drept in zona de sud-est a municipiului BacĈu ûi a fost construitĈ în douĈ etape (1967
si 1972), fiind proiectata cu treapta de epurare mecanicĈ ûi treaptĈ de epurare
biologicĈ, ulterior proiectandu-se o a doua linie, nedefinitivatĈ in prezent în ceea ce
priveste treapta biologicĈ.
Tehnologia de epurare a apelor uzate, dotarea cu utilajele corespunzatoare, este
valabilĈ acelei perioade ûi a ramas ûi în prezent, astfel ca eficienŗa de epurare a staŗiei
este micĈ (capacitate de 985l/s) ûi consumul de energie mare. Din aceast motiv
R.A.G.C. BacĈu are ca obiectiv investitional reabilitarea statiei.
Statia de epurare a apelor uzate din municipiul Bacau are ca influent totalitatea
apelor reziduale, atât menajere cât ûi industriale, mai putin apele deversate de
S.C.Letea S.A. si S.C. AMURCO S.A.
Staŗia de epurare este dimensionatĈ la un debit de 1585 L/s, influentul (totalitatea
apelor uzate menajere, meteorice si industriale) impartindu-se pe doua linii de epurare
mecanica, respectiv 985 L/s pe treapta veche si 600 L/s pe treapta noua.
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Fluxul tehnologic al apelor uzate pe cele doua linii de epurare mecanica se imparte
in circuitul apei si circuitul namolului.
Treapta biologica este de tipul bazin de aerare cu namol activ.
Staįii de pompare
- Staŗie de pompare úerbĈneûti are capacitatea de 210mc/h, este amplasatĈ pe str.
Slt. Adam nr.11 A
- Staŗie de pompare str. Arcadie úeptilici are capacitatea de 85mc/h
- Staŗie de pompare str. Bujorilor are capacitatea de 25mc/h
Actualmente treapta de 600 l/s a staŗiei de epurare este în reconstrucŗie în
programul ISPA, mĈsura 2002/RO/16/P/PE/018, care cuprinde urmĈtoarele
componente:
a.
Aducŗiunea principalĈ pentru apa brutĈ o conductĈ nouĈ Dn 1200-1000 mm
de la barajul lacului Poiana Uzului pânĈ la Stejarul-20km amonte de
municipiul Bacau în lungime de 43,9 km. De la Stejarul pânĈ la rezervoarele
de pe Baraŗi apa va fi transferatĈ gravitaŗional prin conducta existentĈ Dn 800
mm.
b. Staŗia nouĈ de tratare a apei brute – se va construi în vecinĈtatea
rezervoarelor de apĈ existente de la Baraŗi. Viitoarea staŗie de tratare a apei va
produce un volum maxim de 730 l/s.
c.
Reabilitae reŗelei de canalizare – 11,4 km.
d. Modernizarea staŗiei de epurare ape uzate. Staŗia de epurare va fi reabilitatĈ
pentru un debit mediu de 670 l/s.
În ceea ce priveûte încĈrcarea biologicĈ, staŗia va fi reabilitatĈ pentru un numĈr de
295.000 locuitori.
Pentru punerea în funcŗiune a acestei linii în soluŗia nouĈ se va trece la
retehnologizarea liniei de 985 l/s.
Serviciul de furnizare a apei potabile, colectare, transport ûi epurare ape uzate
menajere este contractat cu un numĈr de 14679 utilizatori, dupĈ cum urmeazĈ:
Denumire utilizator

Nr.
utilizatori
1658
84
de 217

Nr. puncte de Nr.
consum
bransamente
1763
1558
194
180
2508
2495

Ag. Economici
Inst. Publice
Asociatii
proprietari
Particulari
12.720
12.720
12.130
TOTAL
14.679
17.185
16.363
Sursa: Regia AutonomĈ de GospodĈrire ComunalĈ BacĈu, 2008

2009

Nr.
racorduri
1395
181
3070
9422
14.068
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1.2.5.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICà
Municipiul BacĈu este atât un producĈtor cât ûi un consumator important de
energie electricĈ. Pentru producerea energiei electrice capacitĈŗile existente acoperĈ
necesarul de consum actual.
Din punct de vedere energetic, BacĈul are tradiŗii de 100 ani, încĈ din 1902
când s-a instalat iluminatul public în Bacau utilizând energia produsa de doua grupuri
cu abur de 500 CP fiecare. Având în vedere sursele importante energetice de care
dispune zona (carbune, petrol, gaze, hidro), în perioada în care a urmat a luat amploare
dezvoltarea unitatilor de producere a energiei electrice în zona Bacau, Onesti,
Comanesti, culminând în 1976 cu punerea în functie a statiei Gutinas de 400/220/110
kV, Bacaul devenind unul din principalele noduri energetice ale României si cel mai
important al Moldovei.
Principalii consumatori de energie electrica sunt: industria, iluminatul public si
populaŗia, dar în continuare industria detine încĈ o pondere ridicata în totalul de
consum energetic, dar se poate remarca si o crestere a consumului de energie electrica
de catre populatie.
Surse locale pentru producerea energiei electrice
S.C. CET S.A. BacĈu exploateazĈ o centralĈ electricĈ de termoficare având instalate :
ProducĈtor
Echipament
(cazan energetic,
turbina, etc.)
Grup
turbogenerator

An
PIF

S.C.
General Turbina
1998
Turbo
S.A.
Tip
DSL–
Bucureûti
50–1

S.C.
General Generator
Turbo
S.A.
Tip TH 60-2
Bucureûti
Cazan de
energetic

Model/ Tip

Capacitate Capacitate
termicĈ
electricĈ
[MWt]
[MWe]
60

187*)

1998

abur S.C. Vulcan S.A. Tip CRG – 1998
Bucureûti
1870

2009

288
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2. Instalaŗii de transport ûi distribuŗia energiei electrice
2.1. Reŗele electrice
2.1.1. Reŗele electrice de înaltĈ tensiune
2.1.2. Reŗele electrice de medie tensiune de 6kv, 10kV, 20kV.
Reŗelele cuprind: linii electrice subterane, posturi de transformare, puncte
de alimentare.
2.2. Staŗii de transformare
În prezent consumul de energie electricĈ din municipiul BacĈu este asigurat în
urmĈtoarele staŗii de transformare 110/20KV: Bacovia, Milcov, GherĈieûti, BĈlcescu,
Partizanu, Letea ûi MĈrgineni.

1.2.5.5. TELECOMUNICAĭII FIXE ĨI MOBILE
INSTALAŖII DE TELECOMUNICAŖII FIXE
1. Operator naŗional ROMTELECOM pentru servicii publice (în regim de
monopol privat)
2. RDS RCS
Centrale telefonice
În zona de sud – centrala telefonicĈ de pe str. MĈrĈûeûti;
În zona centralĈ – centrala din Piaŗa Revoluŗiei;
- centrala din Pasajul Revoluŗiei;
- centrala de pe str. Nicolae BĈlcescu.
INSTALAŖII DE TELECOMUNICAŖII MOBILE
Pe teritoriul municipiului BacĈu existĈ 5 operatori privaŗi de telefonie mobilĈ
care au apĈrut pe piaŗĈ dupĈ anul 1990 ûi anume: Orange, Connex-Vodafone,
Cosmote, RDS ûi Zapp.
Connex úI Orange opereazĈ în banda de frecvenŗĈ 900 MHz.
Orange România este cel mai mare operator GSM din România. PânĈ în aprilie
2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog.
ORANGE a introdus tehnologia GPRS, care va oferi într-o primĈ fazĈ o notĈ
de transfer de aproximativ 100 Kbps ûi acces instantaneu la orice serviciu oferit de
internetul "fix". Tehnologia presupune fragmentarea datelor în pachete în timpul
transmisiei ûi folosirea în comun de cĈtre foarte mulŗi utilizatori a unei singure lĈŗimi
de bandĈ. Sistemul permite transferul datelor de trei ori mai rapid decât pe liniile
telefonice fixe ûi de zece ori mai rapid decât în cazul sistemelor cu comutare de
circuite ale reŗelelor GSM.
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COSMOTE este al treilea operator de pe piaŗa de telefonie mobilĈ din
România. Operatorul a primit a treia licenŗĈ GSM de la guvernul român în decembrie
1998 ûi s-a lansat comercial în martie anul urmĈtor, sub numele de Cosmorom.
La sfârûitul verii 2005 a fost preluat de operatorul mobil grec COSMOTE, care face
parte din grupul OTE, acŗionarul majoritar al Romtelecom.
Cei 4 operatori de GSM vor finaliza introducerea sistemului HSCSD care
permite alocarea simultanĈ a mai multor canale radio unui singur apel de date, viteza
de transfer obŗinutĈ ajungând pânĈ la 38,4 Kbps prin folosirea a maximum 4 canale
radio de 9,6 Kbps sau pânĈ la 57,6 Kbps prin utilizarea a max 4 canale radio de 14,4
Kbps.
Sistemul HSCSD permite accesul facil la internet, e-mail, acces la baze de date,
transfer de fiûiere.
Cifra abonaŗilor la telefonia mobilĈ din municipiul BacĈu nu a fost transmisĈ
oficial.
COMUNICAŖII RADIO úI TELEVIZIUNE
Operatori privaŗi de radio ûi televiziune
Posturile de televiziune ûi radio ce realizeazĈ programe pe teritoriul municipiului
BacĈu sunt:
TV BacĈu (fost Alfa TV) - retransmisie pe Prima TV;
Euro TV – retransmisie Antena 1;
PRO TV BacĈu nu are studio local în BacĈu, se retransmite integral programul
de la Bucureûti;
Radio Europa FM – 104,2 FM
Radio Kiss FM – 95,1FM
Radio 21 – 105,4 FM
Radio Infopro – 107,8FM
Radio Magic FM – 96,0FM
CABLU –TV
In municipiul BacĈu istoria modernĈ a televiziunilor prin cablu a început prin
cei de la Satba Symbol ûi imediat dupa aceea Eurosat. Ulterior a apĈrut pe piaŗa din
BacĈu si compania Astral. Datorita faptului ca unei societati mici de TV cablu ii este
foarte greu sĈ reziste pe piata, nefacând faŗĈ cerintelor pietei, cele doua mici societĈŗi
Satba respectiv Eurosat au fost achizitionate de catre UPC. In anul 2006 datorita
fuziunii la nivel national între ASTRAL TELECOM si UPC, în municipiul BacĈu a
rĈmas un singur operator de televiziune prin cablu.
Ulterior au mai apĈrut ûi alŗi operatori:
- Royal Cablu TV
- Deyvid TV
- Digi TV, Focus Sat
2009
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1.2.5.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se face din cele douĈ staŗii de predare existante :
- SRM predare I MĈrgineni;
- SRM predare II SOFERAT.
Repartiŗia gazelor în oraû se face din distribuitorul staŗiei amplasat în incinta
S.C. PAMBAC. Conductele de repartiŗie alimenteazĈ cele 40 staŗii de reglare – mĈsurĈ
din municipiu. Din staŗiile de reglare pleacĈ conductele de distribuŗie presiune redusĈ
spre consumatori.

1.2.5.7. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICà
Consumul de energie termica este ridicat datorita distributiei mari catre
consumatori dar si datorita pierderilor mari în sistemul de transport si de distributie.
Generarea de energie si încalzirea la nivel de oraû – 2006 se realizeaza astfel:
- CET – cogenerare energie electrica si termoficare oras (puncte termice, ardere
carbune
(lignit);
- SC Termloc SA – centrale termice de zona;
- SC Sofert SA – cogenerare energie electrica si abur tehnologic;
Continua tendinŗa de debranûare de la sistemele centralizate de încalzire si de
montare a centralelor termice individuale.
În baza licenŗei nr.506/31.07.2002 , Autoritatea NaŗionalĈ de Reglementare în
domeniul Energiei a acordat permisiunea de exploatare comercialĈ a unitĈŗii de
producere a energiei termice .
În cadrul S.C. CET S.A. BacĈu se realizeazĈ producerea de energie termice sub
formĈ de apĈ fierbinte ûi abur industrial cu urmĈtoarele instalaŗii .
În baza licenŗei nr.651/24.02.2005 , Autoritatea NaŗionalĈ de Reglementare în
domeniul Energiei a acordat permisiunea de exploatare comercialĈ a reįelelor termice
de distributie.
S.C. CET S.A.BacĈu asigurĈ transportul energiei termice produse sub formĈ de
apĈ fierbinte prin reŗelele termice de transport, bifilare (tur-retur) aferente sistemului
de alimentare centralizatĈ cu energie termicĈ a municipiului BacĈu.
Din reŗelele termice de transport, sunt alimentate :
• 52 staŗii termice (puncte termice urbane) aflate în exploatarea S.C.CET S.A. BacĈu,
prin care sunt alimentaŗi consumatorii de tip urban ûi asimilaŗi, puterea termicĈ totalĈ
instalatĈ în punctele termice fiind de 453,87 MW.
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• 9 puncte termice aparŗinând unor agenŗi economici, puterea termicĈ totalĈ instalatĈ
fiind de 17,44 MW.
• Abur industrial
Transportul ûi distribuŗia energiei termice livrate sub formĈ de abur industrial se
face cĈtre 2 consumatori ( SOFERT ûi LETEA) , lungimea conductelor însumând
5,77 km.
Reŗele termice de transport
Transportul energiei termice livrate sub formĈ de abur industrial se face cĈtre 2
consumatori ( SOFERT ûi LETEA) , lungimea conductelor însumând 5,77 km.
Conductele se aflĈ în patrimoniul S.C. CET S.A. BacĈu.

1.2.5.8. GESTIONAREA DEĨEURILOR
Cea mai mare halda de deseuri industriale este cea de la SC CET SA Bacau, care
ocupa 50 ha. Precizam ca, ponderea cea mai mare o reprezinta deseurile rezultate din
procesele de productie (82,39 %). În ceea ce priveste depozitele de gunoi mixt, cea
mai mare halda de gunoi mixt o reprezinta cea de la N. Balcescu, care ocupa o
suprafata de 8,9 ha

Imagine a depozitului de deseuri municipiul BacĈu
Gestionarea în sistem integrat a deseurilor pe termen lung are în vedere
prevenirea generarii si minimizarea acestora.
Prin prevenirea si minimizarea cantitatilor de deseuri, se asigura: scaderea
impactului negativ asupra sanatati populatiei si mediului, conservarea resurselor
2009
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naturale si reducerea suprafetelor ocupate de deseuri. Deseurile biodegradabile sunt
generate în cantitativ semnificative si pot fi reduse foarte usor, la nivelul gospodariilor
individuale ale populatiei din zonele urbane.
Deseurile industriale, constituie o sursa majora de poluare pentru mediu,
datorita modului în care sunt gestionate.
Prin prevenirea si minimizarea cantitatilor de deseuri, se asigura: scaderea
impactului negativ asupra sanatati populatiei si mediului, conservarea resurselor
naturale si reducerea suprafetelor ocupate de deseuri. Depozitarea deseurilor constituie
în continuare o problema care trebuie abordata cu maxima responsabilitate, având în
vedere impactul semnificativ asupra mediului. Deseurile biodegradabile sunt generate
în cantitati semnificative si pot fi reduse foarte usor, la nivelul gospodariilor
individuale ale populatiei din zonele urbane, dar mai ales din cele rurale, unde pot fi
valorificate ca si compost, material fertilizant natural indicat pentru agricultura.
Deseurile industriale, constituie o sursa majora de poluare pentru mediu, datorita
modului în care sunt gestionate.
Serviciul de Salubrizare de pe raza municipiului BacĈu a fost concesionat
cĈtre operatorul S.C. SOMA SRL BacĈu, asigurând un numĈr de 170.000 locuitori
dererviŗi.
Cea mai mare halda de gunoi mixt o reprezinta cea de la N. Balcescu, care ocupa o
suprafata de 8,9 ha.
Dotarea agentului de salubritate pentru colectarea deûeurilor în amestec:
- Europubele 120 litri – 3289 buc, nr. ridicĈri anuale 104-108;
- Europubele 240 litri - 3258 buc nr. ridicĈri anuale 104-108;
- Eurocontainere 1,1 mc - 2627 buc nr. ridicĈri anuale 549-554;
- Container 4 mc -11 buc, nr. ridicĈri anuale 27-30;
- Container 30 mc -11 buc, nr. ridicĈri anuale 54-56;
Mijloace de transport
- autocompactoare - capacitate de 23 mc – 8 maûini
- autocompactoare - capacitate de 13 mc – 13maûini
- autocompactoare - capacitate de 30 mc – 1 maûinĈ
- autocompactoare - capacitate de 11 mc – 3 maûini
- carosatĈ - capacitate de 16 tone – 2 maûini
- rabĈ - capacitate de 16 tone– 1 maûinĈ
- buldoexcavator - capacitate de 1 mc – 1 maûinĈ.
Starea actualului depozit
Gradul de umplere a depozitului de deûeuri este de 90%.
Depozitul actual de deûeuri N. BĈlcescu închis în luna iulie 2009, închiderea
lui fiind parte integratĈ a proiectului ISPA „Managementul Integrat al Deûeurilor”.
Exploatarea depozitului actual se face prin presare ûi compactare pe sol cu
buldozerul.
Firme care se ocupĈ cu tratarea ûi reciclarea deseurilor
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Depozitul actual de deûeuri N. BĈlcescu nu este un depozit de selectare
selectivĈ, astfel nu se pot trata ûi recicla deûeuri pe categorii(hârtie, sticlĈ, PET, etc.).
Totuûi, existĈ la nivelul municipiului un parteneriat încheiat între primĈrie, S.C. SOMA
SRL ûi SC ECO ROM AMBALAJE SRL, prin care se stimuleazĈ colectarea selectivĈ a
deûeurilor de la populaŗie ûi agenŗi economici.
CantitĈŗi de deûeuri colectate în perioada 2003-2007:
- Anul 2003 -68.937,59 tone;
- Anul 2004 – 79.972,76 tone;
- Anul 2005 – 57.902,42 tone;
- Anul 2006 – 68.125.61 tone;
- Anul 2007 – 72.728,90 tone;
CantitatăĠi de deúeuri colectate în perioada
2003-2007
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Sursa: Institutul Naŗional de StatisticĈ, 2008
CantitĈŗi de deûeuri valorificate în perioada 2003-2007:
PrimĈria Municipiului BacĈu nu a valorificat deûeurile în aceastĈ perioadĈ,
operatorul de salubritate fiind singurul care a prestat aceastĈ activitate.
Cantitatea zilnicĈ medie depozitatĈ a deûeurilor este de 230 tone/zi.
Colectarea selectivĈ se realizeazĈ prin amplasarea în diferite locaŗii de colectare a
deûeurilor a unor containere pentru hârtie, PET, sticlĈ.
Nu existĈ staŗii de sortare.
Depozite de deûeuri industriale
Cea mai mare halda de deseuri industriale este cea de la SC CET SA Bacau, care
ocupa 50 ha. Precizam ca, ponderea cea mai mare o reprezinta deseurile rezultate din
procesele de productie (82,39 %).
La nivelul municipiului BacĈu existĈ douĈ puncte de colectare a DEEE - în
depozitul de deûeuri „Nicolae BĈlcescu” ûi pe strada Castanilor PT9.
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1.3. DisfuncŗionalitĈŗi
PUG-ul reactualizat evidenŗiazĈ o serie de disfuncŗionalitĈŗi pe toate domeniile la
care am adĈugat ûi pe cele care privesc în mod direct protecŗia mediului, delimitarea
zonelor de protecŗie ûi sĈnĈtatea populaŗiei.
Din consultĈrile avute cu Consiliul Local al municipiului BacĈu dar si cu alti
factori de decizie în cadrul Grupurilor de lucru, au rezultat un numĈr de
disfuncŗionalitĈŗi cu relevanŗĈ în contextul socio-economic actual.
Corelând fenomenele de naturĈ economicĈ cu aspectele vieŗii sociale, se
constatĈ practicarea unei agriculturi cu productivitate bunĈ, care angreneazĈ o mare
parte a populaŗiei active, în timp ce numĈrul locurilor de muncĈ din celelalte sectoare
este mic, veniturile locuitorilor sunt reduse, infrastructura deficitarĈ, dotĈri
insuficiente.
În urma analizei acestor probleme, cauze ûi obstacole, prezentĈm urmĈtoarele
disfuncŗionalitĈŗi pe domenii:
DOMENII
AGRICULTURć

x Lipsa terenurilor destinate agriculturii în municipiul BacĈu;
x Terenurile agricole sunt afectate în proporŗie de 43,2% de
fenomenul de tasare;
x Terenurile agricole sunt afectate în proporŗie de 27,3% de
gleizare;
x 9% din terenurile agricole sunt afectate de eroziunea de
suprafaŗĈ;
x CantitĈŗile de îngrĈûĈminte naturale ûi chimice aplicate sunt
insuficiente raportat la normele din tehnologiile de culturĈ;
x În anul 2008 în municipiul BacĈu 50ha teren agricol au fost
lĈsate în pârloagĈ;
x Producŗia agricolĈ vegetalĈ este influenŗatĈ de ciclicitatea cu care
se manifestĈ fenomenele climatice (inundaŗii, secetĈ);
x Dotare tehnica scĈzutĈ ûi de slabĈ calitate în exploataŗiile mai
mici;
x Reducerea suprafeŗei livezilor pe rod (- 45,2% în 2008 faŗĈ de
2003);
x Reducerea producŗiei agricole animale;
x Slaba diversificare a culturilor (ex. dependenŗa de cereale) - nivel
scĈzut de conformitate cu normele UE;
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INDUSTRIE

TURISM

x Suprafaŗa împĈduritĈ a municipiului BacĈu este foarte redusĈ –
57ha (1,33% din teritoriu);
x Tendinŗa de reducere în anul 2007 a cifrei de afaceri din unitĈŗile
cu activitĈŗi în cultivarea plantelor, pomiculturĈ, activitĈŗi în
ferme mixte, servicii în agriculturĈ.
x Nerespectarea zonelor de delimitare – protecŗie între zona de
locuinte ûi zonele industriale ( aceasta ar trebui sa fie minim
50m);
x ExistĈ zone industriale/pĈrŗi din platforme industriale
dezafectate, nefuncŗionale ûi intens poluate (de ex. zona
industrialĈ sud-Sofert ûi CET, o parte a platformei industriale
Letea, etc.);
x Infrastructura de sprijin pentru dezvoltarea activitĈŗilor de tip
industrial este insuficient dezvoltatĈ;
x Ponderi reduse la cifra de afaceri a industriei (2007) le au urmĈtoarele
ramuri: ind. de maûini ûi echipamente (4%), ind. pielĈriei ûi
încĈlŗĈmintei (4%), ind. produselor textile (3%), recuperarea
deûeurilor ûi resturilor de materiale reciclabile (3%), ind.
metalurgicĈ (2%), edituri, poligrafie (2%), fabricarea altor
produse din minerale nemetalice (1%), ind. de maûini ûi aparate
electrice (1%), fabricarea produselor din cauciuc ûi mase plastice
(1%);
x Insuficienŗa terenurilor pentru construirea de noi unitĈŗi
industriale;
x NumĈrul de salariaŗi din industrie înregistreazĈ o tendinŗĈ de
diminuare în intervalul 2000-2007.
x Nu funcŗioneazĈ sistemul de promovare ûi organizare a zonelor
sau obiectibelor de interes turistic, cultural;
x Peisajul natural al municipiului este puternic antropizat;
x Suprafaŗa acoperitĈ de pĈdure este foarte micĈ – 57ha (1,3%);
x Zonele periferice ale oraûului sunt neglijate în ceea ce priveûte
amenajarea peisagisticĈ ûi funcŗionalĈ a spaŗiilor verzi;
x Exploatarea necorespunzĈtoare a ariilor naturale (pĈduri, pajiûti,
malul apelor, lacurilor) datoritĈ absenŗei amenajĈrilor specifice
(debarcadere, spaŗii de campare, vetre pentru aprinderea
focurilor, coûuri pentru colectarea deûeurilor, etc.);
x Rezervaŗiile naturale nu sunt promovate, nu sunt semnalizate
corespunzĈtor, lipsesc ghizii;
x Obiectivele monument – istoric nu sunt promovate ûi
semnalizate corespunzĈtor;
2009
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SERVICII

x Lipsa investiŗiilor în restaurarea ûi consolidarea clĈdirilor cu
valoare de patrimoniu, ex. Casa Vasile Alexandrii, Casa George
Bacovia, etc;
x Nerespectarea zonelor de protecŗie a monumentelor istorice,
cult ûi ecumenice;
x Lipsa funcŗionalitĈŗii unei baze de date/calendar al festivalurilor
ûi a evenimentelor culturale, a târgurilor ûi expoziŗiilor care sĈ
permitĈ o promovare eficientĈ în rândul potenŗialilor turiûti
(interni ûi strĈini);
x NumĈr de locuri de cazare redus ca ofertĈ de piaŗĈ;
x Se constatĈ un deficit al spaŗiilor de cazare pentru mediul de
afaceri (hoteluri de 4*, 5*);
x Nu existĈ centre de informare turisticĈ;
x Personalul specializat în turism este insuficient;
x Insuficienta utilizare a mijloacelor informatice ûi a internetului
pentru promovare, informare, marketing ûi rezervare.
x Distribuŗia neuniformĈ ûi accesul inegal al populaŗiei la serviciiconcentrarea serviciilor în zona centralĈ, acces redus la servicii
pentru populaŗia din cartierele periferice;
x Infrastructura de sĈnĈtate din sistemul public este învechitĈ în
raport cu standardele actuale;
x Capacitatea ûi dotĈrile Spitalului Judeŗean BacĈu sunt depĈûite;
x Spitalul de Pneumoftiziologie BacĈu se aflĈ în stare avansatĈ de
degradare;
x Reducerea numĈrului medicilor din sectorul public cu 6,4% în
2006 faŗĈ de valoarea înregistratĈ în anul 2000;
x Subdezvoltarea serviciilor de ambulatoriu în sistemul public de
sĈnĈtate;
x NumĈrul actual de locuri disponibile în creûele din municipiul
BacĈu este insuficient;
x Lipsa unui adĈpost de noapte pentru persoanele fĈrĈ locuinŗĈ
adĈpost temporar pentru persoanele victime ale violenŗei
domestice;
x Nu existĈ un adĈpost temporar pentru persoanele victime ale
violenŗei domestice;
x Absenŗa unui centru municipal de recuperare pentru persoanele
adulte cu handicap;
x Diminuarea numĈrului de unitĈŗi de învĈŗĈmânt din municipiul
BacĈu în intervalul 1998-2006;
x Reducerea numĈrului grĈdiniŗelor, a numĈrului de ûcoli de arte
ûi meserii ûi a numĈrului de ûcoli postliceale în intervalul 19982009
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2006;
Repartiŗia neuniformĈ a unitĈŗilor de învĈŗĈmânt în teritoriu –
concentrare în zona centralĈ, accesibilitate mai redusĈ în
cartierele periferice;
ScĈderea numĈrului de elevi înscriûi în învĈŗĈmântul
preuniversitar în intervalul 1997-2006;
Reducerea numĈrului de cadre didactice din învĈŗĈmântul
preuniversitar în intervalul 2000-2006 cu 17,12%;
ScĈderea numĈrului de ateliere ûcolare (-41,7%) ûi laboratoare
ûcolare (-7%) în intervalul 2000-2006;
Salariile reduse din învĈŗĈmânt pot genera scĈderea calitĈŗii
educaŗiei.
Populaŗie în scĈdere (în intervalul 1998-2008, ûi la
recensĈmântul din 2002, comparativ cu cel anterior, din 1992)
Densitate generalĈ mare (4098,55 locuitori/kmp) la 1 ianuarie
2008;
Manifestarea procesului de degradare a structurii demografice
prin creûterea ponderii populaŗiei vârstnice (1%), concomitent
cu scĈderea celei tinere (-4%), la 1 ianuarie 2008, comparativ cu
RPL 2002;
Rata emigraŗiei persoanelor provenind din municipiul BacĈu
este peste media naŗionalĈ;
Bilanŗ migratoriu negativ (-1764 persoane, adicĈ 9,89‰);
DificultĈŗi de (re)inserŗie pe piaŗa forŗei de muncĈ a persoanelor
cu nivel de instruire primar, gimnazial ûi profesional, precum ûi
a populaŗiei feminine din grupa adultĈ (peste 25 de ani).
Zone mai puŗin favorabile sunt în partea de sud-est ( prezenŗa
apei aproape de suprafaŗĈ , a mâlurilor ûi nisipurilor saturate) ûi
sud – vest (prezenŗa PSU, a umpluturilor ) ale oraûului ;
Zone cu P.O.T. ûi C.U.T. foarte mic;
Spaŗiile cu suprafeŗe mici din zonele intens construite pun
probleme de realizare în siguranŗĈ a sĈpĈturilor, de subzidiri la
fundaŗiile clĈdirilor din imediata apropiere ce pot fi afectate , de
consolidare a malurilor sĈpĈturilor adânci pentru subsoluri;
Spaŗii în interiorul incintelor pentru accese, parcaje, platforme
gospodĈreûti, prost concepute ûi neîngrijite;
Reŗelele de alimentare cu apĈ, canalizare, gaze naturale ûi
termice nu satisfac în totalitate cerinŗele populaŗiei.
Constrângeri ale extinderii fondului de locuit (intravilanul a atins
aproape limitele administrative ale unitĈŗii administrativ teritoriale,
2009
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x Presiune mare creatĈ în anumite zone prin realizarea de
construcŗii –plombe între construcŗii existente.
x Unele monumente de importanŗĈ naŗionalĈ ûi judeŗeanĈ se aflĈ
în stare medie/proastĈ de conservare: Casa MemorialĈ „V.
DOTćRI SOCIAL –
Alecsandri, Casa Arh. „G. Sterian”, Casa MemorialĈ „G.
CULTURALE
Bacovia”
x Lipsa investiŗiilor în restaurarea, refacerea ûi consolidarea
Teatrului municipal „George Bacovia” ûi a Hotelului Central –
clĈdiri de patrimoniu.
x Insuficienta integrare în circuitul cultural naŗional ûi
internaŗional;
x Pentru unele monumente de importanŗĈ naŗionalĈ ûi judeŗeanĈ
zona de protecŗie nu este respectatĈ;
x Reducerea numĈrului de biblioteci în intervalul 1998-2006;
x Activitatea cinematografelor s-a diminuat prin desfiinŗarea
funcŗiunii specifice a unor clĈdiri de cinematografe ce s-au
transformat în alte funcŗiuni;
x Lipsa investiŗiilor în sala de cinema (lipsa confortului ûi tehnica
cinematograficĈ veche);
x Terenurile de sport ale Clubului Sportiv Municipal BacĈu
necesitĈ reamenajare ûi modernizare;
x DotĈrile SĈlii de Atletism ûi a SĈlii Sporturilor necesitĈ
modernizare;
x Actualul stadion al oraûului nu este omologat, neavând bazĈ de
antrenament;
x Pista pentru role ce se desfĈûoarĈ de-a lungul lacului BacĈu II nu
este asiguratĈ;
x Salariile mici din culturĈ, sport, artĈ.
x NumĈrul de societĈŗi care funcŗioneazĈ în sectorul cercetare –
dezvoltare este foarte mic;
x Infrastructura de transfer tehnologic ûi inovare, respectiv
organizaŗiile specializate pentru difuzarea, transferul ûi
valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare dezvoltare, este încĈ insuficient dezvoltatĈ ûi exploatatĈ;
x Insuficienta conlucrare între mediul academic, institutele
specializate în cercetare ûi agenŗii economici cu privire la
folosirea rezultatelor activitĈŗii de cercetare ûi la transferul
tehnologic ûi de inovare cĈtre economie;
x Fonduri foarte mici alocate cercetĈrii ûi proiectĈrii.
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ECHIPARE TEHNICć
CIRCULAŖIE
x Lipsa investiŗiilor în sectorul transporturilor devine tot mai mult
o barierĈ pentru dezvoltarea economicĈ a municipiului;
x lipsa parcĈrilor în zonele intens circulate;
x lipsa ûoselei ocolitoare la nivel de autostradĈ;
x transportul în comun este slab dimensionat ûi nu deserveûte
întreaga populaŗie;
x existenŗa cĈii ferate ûi a zonei feroviare în interiorul municipiului
BacĈu;
x prezenŗa aeroportului internaŗional în imediata apropiere a zonei
locuibile;
x lipsa autostrĈzii Adjud/Tiûiŗa-Suceava ce ar urma sĈ deserveascĈ
ûi municipiul BacĈu
x Calitatea autovehiculeleor de transport public este uneori
nesatisfĈcĈtoare;
x Procent ridicat de strĈzi nemodernizate;
x Procent ridicat de trotuare neamenajate;
x Inexistenŗa ûoselei de centurĈ a municipiului BacĈu;
x Poluarea fonicĈ ûi atmosfericĈ ridicatĈ datoritĈ traficului rutier
aglomerat în oraû;
x Poziŗia aeroportului în teritoriu creeazĈ disfuncŗionalitĈŗi
datoritĈ amplasamentului acestuia în zona de locuit a
municipiului BacĈu;
x Calitatea ûi dimensiunile necorespunzĈtoare ale pistei
aeroportului;
x Transport internodal deficitar (conexiuni insuficiente între
diferitele modalitĈŗi de transport: aerian, feroviar, rutier);
x FacilitĈŗi nesatisfĈcĈtoare pentru bicicliûti ûi pentru pietoni;
x FacilitĈŗi necorespunzĈtoare pentru prsoanele cu handicap
locomotor.
GOSPODćRIREA
x Sunt necesare lucrĈri urgente de redimensionarea podului peste
APELOR
pârâul Trebeû;
x Râurile Bistriŗa (sectoarele de albie veche), Trebeû, Bârnat,
Negel ridicĈ probleme de inundaŗii;
x Existenŗa unor construcŗii amplasate în zona de protecŗie a
lucrĈrilor hidrotehnice (exemplu dig mal drept ûi stâng pârâu
Negel str. Arcadie Septilici ûi str. Brânduûei, pârâul Trebeû,
zona aval pod de pe DN 2);
x Pagube potenŗiale: în zona inundabilĈ sunt amplasate 245
gospogĈrii, 3,7 km strĈzi, 12ha teren agricol, 0,1 ha pĈûune, 15
2009
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ALIMENTARE CU
APć

x
x
x
x
x

CANALIZARE

x
x

ALIMENTARE CU
ENERGIE
ELECTRICć

x
x
x
x
x
x
x

ALIMENTARE CU x
GAZE NATURALE x
x
x
x
TERMOFICARE

x
x
x

obiective economice.
Reŗea alimentare apĈ învechitĈ, în stare de uzurĈ avansatĈ;
Zone cu reŗele de apĈ supradimensionate;
Existenŗa marilor generatori de pierderi de apĈ;
Lipsa unui SF de alimentare cu apĈ pe întreg municipiul BacĈu;
DatoritĈ vechimii mari a reŗelei de aducŗiune cât ûi a celei de
distribuŗie sunt necesare costuri ridicate pentru întreŗinere.
Canalizare veche, cu grad avansat de uzurĈ;
Staŗia de epurare este nedefinitivatĈ in prezent în ceea ce
priveûte treapta biologicĈ.
Staŗii de transformare 110kv / 20kv ce necesitĈ lucrĈri de
reparaŗii;
Instalaŗii de distribuŗie 110kv - grad avansat de uzurĈ fizicĈ ûi
tehnicĈ, degradarea suporŗilor ûi conductorilor ûi îmbĈtrânirea
izolaŗiei;
Instalaŗii de distribuŗie ce funcŗioneazĈ la 6kv, cu grad avansat
de uzurĈ ûi pierderi mari;
Instalaŗii de distribuŗie ce funcŗioneazĈ la 6kv, cu grad avansat
de uzurĈ ûi pierderi mari;
Posturi de transformare depĈûite tehnic care nu mai prezintĈ
siguranŗĈ în exploatare;
NumĈr redus de producĈtori de energie electricĈ;
Deprecierea în timp a reŗelelor ûi echipamentelor de telefonie
care necesitĈ înlocuire ûi modernizare.
ScĈderea debitului de gaze livrat la consumatori în perioada rece;
NumĈr mare de solicitĈri de debit de gaze faŗĈ de debitele
instalate alocate la nivelul municipiului pentru extinderi;
DepĈûirea duratei de exploatare pentru conductele de oŗel
montate subteran;
Pozarea aerianĈ a conductelor de distribuŗie duce la degradarea
imaginii urbane a localitĈŗii;
NumĈr mare de solicitĈri de instalare în locuinŗe individuale,
blocuri ûi centrale termice, faŗĈ de debitele alocate.
Centrale termice ce nu au fost încĈ modernizate, sunt echipate
cu utilaje învechite care funcŗioneazĈ la randamente reduse, cu
consum mare de energie ûui costuri mari petru populaŗie;
DebranûĈrile din ultimii ani duc la dezechilibrarea sistemului de
distribuŗie a agentului termic.
Pierderile mari în sistemul de transport si de distribuŗie.
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GOSPODćRIRE
COMUNALć

x Punctele termice nu au toate recirculaŗie pe apĈ caldĈ, fapt
pentru care apĈ nu ajunge la parametrii necesari la consumatori;
x Izolaŗii deteriorate, umede, tasate, întrerupte, în unele zone chiar
fĈrĈ protecŗie;
x Montarea conductelor în canale termice colmatate ûi subsoluri
inundate;
x Amplasarea canalelor de protecŗie în zone inundate, zone în
care canalizĈrile refuleazĈ în cĈmine ûi subsoluri;
x Depunerile de piatrĈ datoritĈ utilizĈrii apei netratate conduc la
scĈderea capacitĈŗii de transport a conductelor;
x Neexecutarea pantei pentru asigurarea unei goliri gravitaŗionale,
sau inexistenŗa cĈminelor de golire racordate la canalizare,
x Colmatarea cĈminelor de golire ûi a canalelor.
x Lipsa zonelor de protecŗie de 50m în jurul cimitirelor;

PROBLEME DE MEDIU
PROTECŖIA úI
x Existenŗa unor zone critice din punct de vedere a poluĈrii
CONSERVAREA
atmosferei datoratĈ activitĈŗii industriei chimice, energetice ûi
MEDIULUI
alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA BacĈu, SC Agricola
Internaŗional BacĈu;
x Lipsa delimitĈrilor – zone de protectie (perdele de arbori si
vegetaŗie) dintre zonele cu funcŗiuni industriale de zonele de
locuinte;
x Poluare atmosfericĈ constantĈ creatĈ de traficul rutier ûi de
centrele industriale;
x Poluarea atmosfericĈ ûi fonicĈ de-a lungul cĈii ferate care
tranziteazĈ municipiul;
x Lipsa unor studii de trafic ûi elaborarea hĈrŗilor de zgomot în
care se vor preciza zonele cu nivel ridicat de poluare fonicĈ;
x Lipsa panourilor antifonice ûi a gardurilor de protecŗie de-a
lungul cĈii ferate, care tranziteazĈ municipiul, pentru protecŗia
locuitorilor din zone respective;
x NumĈr mic de operatori care deŗin sisteme de monitorizare ûi
control pentru emisiile poluante
x Nivelul relativ scĈzut al investiŗiilor, dupĈ 1990, în toate
sectoarele de mediu comparativ cu necesarul de investiŗii pentru
conformarea cu standardele europene;
x Insuficienta educare ûi informare a populaŗiei în domeniul
protejĈrii mediului;
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DEPOZITAREA
DEúEURILOR
MENAJERE

x Calitate proastĈ a Lacului de Agrement;
x ÎnrĈutaŗirea stĈrii de calitate a Bistriŗei comparativ cu anul 2006;
x Prezenŗa surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA,
RAGC BacĈu, SC Amurco SRL, care au ca emisar râul Bistriŗa;
x Lipsa comunicĈrii intersectoriale ûi a coordonĈrii pentru
managementul resurselor naturale ûi al mediului.
x Suprafata micĈ a zonelor verzi din cartiere ûi a spaŗiilor de joacĈ
ûi de agrement ;
x Nerespectrea zonelor de protecŗie hidrogeologicĈ;
x existenta unor surse de poluare industrialĈ (iazurile de decantare,
haldele de steril) în imediata vecinĈtate a zonelor de locuire ( ex.
Staŗia de epurare SC POBAC SRL – nefuncŗionalĈ dar
nedezafectatĈ);
x desfĈûurarea traficului de tranzit ûi a traficului de mĈrfuri în zona
de Sud ûi Sud – Est ( Cartier URA ûi Izvoare) cu poluare
atmosfericĈ ûi fonicĈ;
x lipsa unei centurii ocolitoare a municipiului BacĈu care ar duce
la reducerea traficului ûi implicit ûi a poluĈrii atmosferice ûi
fonice;
x Sunt necesare lucrĈri urgente de redimensionarea podului peste
pârâul Trebeû, în vederea tranzitĈrii debitelor la viiturile
corespunzĈtoare clasei de importanŗĈ pentru municipiul BacĈu.
Din cauza acestui pod, în anul 2005 s-au produs inundaŗii
soldate cu importante pagube materiale.
x Râurile Bistriŗa (sectoarele de albie veche), Trebeû, Bârnat,
Negel ridicĈ probleme de inundaŗii.
x Existenŗa unor construcŗii amplasate în zona de protecŗie a
lucrĈrilor hidrotehnice (exemplu dig mal drept ûi stâng pârâu
Negel str. Arcadie Septiliciûi str. Brânduûei, pârâul Trebeû, zona
aval pod de pe DN 2).
x Pagube potenŗiale: în zona inundabilĈ sunt amplasate 245
gospogĈrii, 3,7 km strĈzi, 12ha teren agricol, 0,1 ha pĈŗune, 15
obiective economice.
x
x Gradul de umplere a depozitului de deûeuri este de 90%;
x Depozitul actual de deûeuri N. BĈlcescu nu este un depozit de
colectare selectivĈ;
x Nu existĈ staŗii de sortare;
x Deûeurile industriale, constituie o sursa majora de poluare
pentru mediu, datorita modului în care sunt gestionate;
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x Cantitatea semnificativa de deûeuri acumulata sau produsa

anual;
x Deûeurile de ambalaje rezultate din consumul populaŗiei nu sunt

x
x
x
x
x

colectate separat la sursa, cu excepŗia anumitor recipienŗi de
sticla returnabili ûi peturi;
Suprafeŗele relativ mari de ocupare a solului;
Lipsa unui depozit industrial conform.
Lipsa unui depozit de colectare a deseurilor din construcŗii;
Lipsa unui depozit pentru deseurile industriale;
Lipsa platformelor de colectare a deseurilor animaliere, dejectii
zootehnice pentru cartierele cu locuinte individuale ( ex. Cartier
Izvoare, Letea Veche, úerbĈneûti, GherĈiesti, etc)

1.4. Zone cu riscuri naturale ûi antropice
a. Zone cu riscuri naturale
Conform “Strategiei naŗionale de prevenire a situaŗiilor de urgenŗĈ”, riscurile naturale se
referĈ la evenimente in cadrul cĈrora parametrii de stare se pot manifesta în limite
variabile de la normal cĈtre pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauzĈ
ploi ûi ninsori abundente, variaŗii de temperaturĈ - îngheŗ, secetĈ, caniculĈ - furtuni ûi
fenomene distructive de origine geologicĈ, respectiv cutremure, alunecĈri ûi prĈbuûiri
de teren.
În afara unor procese relativ continue care le deterioreazĈ ûi le degradeazĈ,
terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmĈri grave asupra lor ûi
importante pagube materiale, iar uneori ûi cu pierderi de vieŗi omeneûti. În general,
sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbĈ într-un timp relativ
scurt ûi cu un grad apreciabil de violenŗĈ o stare de echilibru existentĈ.
În literatura de specialitate sunt considerate riscuri naturale urmĈtoarele:
inundaŗiile provocate de reŗeaua apelor interioare, datoritĈ ploilor, topirii
zĈpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrĈri hidrotehnice (caracter
antropic), blocarea scurgerii apelor datoritĈ gheŗurilor, împotmolire;
alunecĈrile de teren ûi eroziunile, prĈbuûirile, avalanûele de pĈmânt sau roci;
cutremurele de origine tectonicĈ.

b. Zone cu risc de inundabilitate
Unele dintre cele mai dezastruoase fenomene datorate unor factori combinaŗi
atmosferici ûi hidrici le constituie inundaŗiile. Prin amploarea fenomenului ele au
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repercursiuni nu numai prin pagubele materiale ci ûi prin efectul asupra mediului,
modificând atât albia minorĈ cât ûi cea majorĈ ûi relieful regiunii afectate.
Inundaŗiile sunt provocate de surplusuri de apĈ ce depĈûesc capacitatea de
transport a albiei minore ûi ca urmare se revarsĈ în albia majorĈ acoperind suprafeŗe de
teren care de regulĈ nu sunt afectate de creûteri ale nivelurilor medii sau mici.
Inundaŗiile se produc la începutul primĈverii, dupĈ topirea zĈpezii, ûi vara dupĈ
ploi torenŗiale, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. Acestea sunt inundate
la precipitaŗii ce depĈûesc pragurile critice ûi conduc la concentrarea unor debite peste
capacitatea de transport a albiilor. De asemenea inundaŗiile mai pot fi provocate de
scurgerile de pe versanŗi, prin concentrarea rapidĈ a unor debite generate de
precipitaŗii deosebite sau topirea bruscĈ a zĈpezii.
Cauzele generale ale producerii inundaįiilor:
Cauze naturale
Apariŗia inundaŗiilor se datoreazĈ în primul rând unor factori naturali legaŗi de
condiŗiile climatice care genereazĈ cantitĈŗi mari de precipitaŗii, furtuni etc.
Cauzele climatice presupun o creûtere a nivelurilor sau a debitelor peste valorile
normale ûi revĈrsarea apelor în arealele limitrofe ca urmare a unor fenomene climatice
deosebite.
Ploile torenŗiale constau în cĈderea unor cantitĈŗi mari de precipitaŗii într-un timp
foarte scurt, astfel încât capacitatea de infiltrare a solului este repede depĈûitĈ ûi
aproape întreaga capacitate de apĈ cĈzutĈ de scurge spre reŗeaua de vĈi generând
viituri, depĈûirea capacitĈŗii de transport a albiilor minore ûi deversarea apelor în albiile
majore provocând inundaŗii.
Topirea zĈpezilor este un alt factor important al formĈrii viiturilor ûi al producerii
inundaŗiilor. De regulĈ, procesul de topire a zĈpezilor genereazĈ apele mari de
primĈvarĈ. Acest proces poate fi însĈ accelerat de invaziile de mase de aer cald sau se
poate asocia cu ploile cazute în acest interval.
Cauze antropice
DespĈduririle efectuate de om de-a lungul timpului au modificat foarte mult o
serie de verigi ale circuitului hidric ûi prin aceasta au favorizat o scurgere mai puternicĈ
a apelor pe versanŗi. Ca urmare, amplitudinea viiturilor a crescut, de unde ûi niveluri
mai mari ûi o sporire a pericolului de inundare a terenurilor joase din lungul râurilor.
Construcŗiile hidrotehnice efectuate fĈrĈ a se cunoaûte suficient de bine
probabilitatea de apariŗie a nivelurilor ûi debitelor maxime.În cazul barajelor, de
exemplu, accidentele pot fi legate de o serie de calcule greûite ale planului barajului, de
defecte rezultate la încastrarea corpului barajului în roca de bazĈ, de calcularea greûitĈ a
rezistenŗei barajului, deficienŗe de control a rezistenŗei barajului etc.
Cauze care pot produce inundaįii pe teritoriul municipiului Bacâu:
x ModificĈri în circulaŗia generalĈ a atmosferei determinate de tendinŗele ciclurilor
naturale ale climei peste care se suprapun efectele activitĈŗilor antropice
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x
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(despĈduriri ûi poluare, determinând efectul de serĈ). Intensitatea deosebitĈ a
fenomenelor hidrometeorologice (precipitaŗii de peste 160 l /mp), debitele
înregistrate depĈûind debitele de dimensionare a lucrĈrilor hidrotehnice cu rol
de apĈrare ûi pe cele istorice.
Tendinŗa generalĈ de aridizare a climei în partea central – esticĈ a Europei; un
prim efect îl constituie creûterea gradului de torenŗialialitate al precipitaŗiilor ûi
scurgerii apei.
Lipsa lucrĈrilor de corectare a torenŗilor ûi de combatere a eroziunii solului.
DespĈduriri excesive în bazinele de recepŗie ale cursurilor de apĈ.
Reducerea capacitĈŗii de transport a albiilor prin colmatare, datoritĈ
transportului masiv de aluviuni de pe versanŗi la precipitaŗii torenŗiale locale.
Blocarea podurilor de acces ûi podeŗelor cu rĈdĈcini ûi resturi lemnoase aduse de
torenŗi.
Existenŗa unor împrejmuiri ûi anexe gospodĈreûti la limita malurilor torenŗilor.
Amplasarea de locuinŗe ûi obiective social culturale în zone inundabile ale
cursurilor de apĈ.

Reŗeaua hidrograficĈ din zonĈ este reprezentatĈ de râul Siret, care curge la limita
de E a municipiului ûi afecteazĈ mai puŗin teritoriul acestuia, râul Bistriŗa care dreneazĈ
partea de NE a municipiului ûi râul Trebeû-Bârnat, cu afluenŗii sĈi Negel ûi Limpedea,
situaŗi în zona nordicĈ a municipiului BacĈu.
Râul Bistriŗa este amenajat hidroenergetic încĈ din anii 1965-1966. Pe teritoriul
municipiului BacĈu se aflĈ canalele de aducŗiune-fugĈ de la hidrocentralele Lilieci ûi
BacĈu, lacul BacĈu, lacul de agrement precum ûi sectoarele de albie veche dintre
barajul Lilieci ûi coada lacului BacĈu, ûi dintre barajul lacului BacĈu ûi confluneŗa cu
râul Siret.
Probleme privind inundaŗiile ridicĈ râurile Bistriŗa (sectoarele de albie veche),
Trebeû, Bârnat ûi Negel.
Râul Siret curge la cca 3 km este de limita municipiului, iar viiturile de pe acest
curs de apĈ nu afecteazĈ teritoriul acestuia, ci numai comunele vecine: SĈuceûti ûi Letea
Veche.
Conform „Studiului hidrologic pentru cursurile de apĈ de pe teritoriul municipiului BacĈu”,
pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire au fost
prelucrate statistic datele de monitorizare îndelungatĈ de la staŗiile hidrometrice din
zonĈ.
Pentru râul Bistriŗa calculele se referĈ atât la regimul natural de scurgere, cât ûi
cel amenajat.
Cotele corespunzĈtoare debitelor maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire au
fost determinate pe profile ridicate în secŗiuni caracteristice, stabilite în colaborare cu
SGA BacĈu.
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Râul Bistriŗa - albia veche
Pentru a determina potenŗialul de inundabilitate al albiei vechi a râului Bistriŗa
în condiŗiile stadiului actual de amenajare ûi a lucrĈrilor de apĈrare existente au fost
luate în considerare urmĈtoarele secŗiuni:
- Secŗiunea 1 situatĈ la cca 1000 m. în amonte de podul rutier din Parcul
GherĈeûti, caracteristicĈ pentru sectorul frontului de captare GherĈeûti 2;
- Secŗiunea 2 situatĈ în Parcul GherĈeûti, la cca 150 m în aval de podul CFR,
reprezentativĈ pentru ansamblul de locuinŗe din parc;
- Secŗiunea 3 situatĈ pe mijlocul insulei de agrement, caracteristicĈ pentru insulĈ;
- Secŗiunea 4 situatĈ în aval de barajul lacului de agrement, de la debuûarea
canalului de evacuare subteran al RAGC BacĈu, reprezentativ pentru zona industrialĈ.
Scurgerea maximĈ în regim natural nu mai este posibilĈ în cazul râului Bistriŗa.
Din acest motiv este necesarĈ luarea în considerare a debitelor maxime care pot fi
evacuate prin descĈrcĈtorii de ape mari ale barajelor Lilieci, BacĈu ûi Lacul de
agrement.
Debitele maxime evacuate din barajul Lilieci au valoarea de 1900 mc/s
(apropiate de Qmax 1% regim natural) ûi intereseazĈ sectorul din aval, pânĈ la barajul
BacĈu, reprezentat secŗiunile 1 ûi 2.
La acest debit maxim, corespund urmĈtoarele cote:
- Secŗ. 1 (amonte podul CFR GherĈeûti): H = 171,60 m;
- Secŗ. 2 (în parcul GherĈeûti): H = 161,50 m.
Pentru sectorul din aval de barajul acumulĈrii BacĈu, respectiv insula de
agrement ûi zona industrialĈ BacĈu-sud, prezintĈ importanŗĈ debitele maxime evacuate
din acumularea BacĈu. Conform regulamentului de exploatare:
- la nivelul normal de retenŗie volum max. evacuat (NNR) = 1490 mc/s;
- la nivelul maxim de exploatare volum maxim evacuat (NME) = 1960 mc/s;
- la nivelul barajului deversor volum maxim evacuat = 2700 mc/s.
Debitul maxim evacuat, înregistrat în ultimii 30 de ani a fost de 1700 mc/s, în
luna iulie 2005.
În condiŗiile acestor debite, cotele maxime corespunzĈtoare au urmĈtoarele
valori:
Cote reper în Qmax.
ac. BacĈu
(mc/s)

la NNR
la NME
La baraj dev.

1490
1960
2700

Cote corespunzĈtoare (m)
Pe insula de agrement
panta
panta 0,3‰ panta 5‰
0,8‰
156,70
155,90
155,40
157,20
156,20
155,90
157,50
156,70
156,40

2009

La CET
BacĈu
148,60
149,40
149,40
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Pentru proiectarea ûi executarea unor lucrĈri de apĈrare împotriva inundaŗiilor
este necesarĈ luarea în considerare a variantei cele mai defavorabile (cu panta de
0,8‰), la care sĈ se adauge sporuri de siguranŗĈ.
Râul Trebeû - Bârnat
În cazul acestui râu viiturile cu debite foarte mari pot produce inundaŗii atât din
cauza subdimensionĈrii podului de la MĈrgineni, cât ûi din cauza existenŗei unor
sectoare de diguri mai joase.
În secŗiunea podului MĈrgineni, situatĈ în aval de confluenŗa cu râul Negel,
debitele maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire au urmĈtoarele valori:
- Qmax 0,1% = 375 mc/s;
- Qmax 0,5 % = 265 mc/s;
- Qmax 1% = 220 mc/s;
- Qmax 2% = 172 mc/s;
- Qmax 5% = 120 mc/s;
- Qmax 10% = 78,5 mc/s.
Capacitatea maximĈ de tranzit a podului rutier aûa cum rezultĈ din calcule este
cuprinsĈ între 75 mc/s ûi 100 m, cu inundare îm amonte de 1 m.
Debitele mai mari provoaca inundaŗii locale.
În apropierea podului CFR de pe linia BacĈu-Suceava, situat în extravilan ûi în
aval de confluenŗa cu pârâul Limpedea, constatĈm cĈ debitele mai mari de
probabilitatea de depĈûire de 2% produc inundaŗii, fapt ce impune luarea unor mĈsuri
adecvate, respectiv supraînĈlŗarea digurilor ûi menŗinerea capacitĈŗii normale de tranzit
a albiilor.
I. Secŗiunea staŗiei hidrometrice MĈrgineni:
- suprafaŗa bazinului hidrografic aferent (F) = 125 kmp;
- altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 323 m;
- debite ûi niveluri maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire:
Prob. depĈûire %
0,1
0,5
1
2
5
10
Qmax. mc/s
375
265
220
172
120
78,5
Cote coresp. m
inundĈ inundĈ 175,60 175,10 174,40 173,60
II. Secŗiunea amonte pod CFR pe linia BacĈu-Suceava:
- suprafaŗa bazinului hidrografic aferent (F) = 170 kmp;
- altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 310 m;
- debite ûi niveluri maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire:
Prob. depĈûire %
0,1
0,5
1
2
5
10
Qmax. mc/s
445
316
260
205
142
93
Cote coresp. m
inundĈ inundĈ 164,8(inundĈ) 164,50 164,00 163,50
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III. Secŗiunea staŗiei hidrometrice BacĈu:
- suprafaŗa bazinului hidrografic existent (F) = 181 kmp;
- altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 308 m;
- debite ûi niveluri maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire:
Prob. depĈûire %
0,1
0,5
1
2
5
10
Qmax. mc/s
445
316
260
205
142
93
Cote coresp. m
inundĈ inundĈ 164,8(inundĈ) 164,50 164,00 163,50
Râul Negel
Punctele critice pe acest curs de apĈ sunt situate în sectorul inferior, îndiguit din
cartierul CFR. În acest loc, la colŗul dinspre N al SC Carbac BacĈu se aflĈ un podeŗ
dezafectat ûi o conductĈ care diminueazĈ mult capacitatea de tranzit a albiei. În
prezent se executĈ lucrĈri de amenajare a acestui sector care vor soluŗiona ûi
problemele de inundaŗii. Situaŗia actualĈ a fost monitorizatĈ prin ridicarea a douĈ
profile: unul la limita cu teritoriul municipiului MĈgura, ûi al doilea la podul de la SC
Carbac SRL. În primul profil se constatĈ cĈ inundaŗiile se se produc la debite mai mai
de 120 mc/s (probabilitatea de depĈûire 0,5%). În cel de-al doilea profil, dacĈ se exlude
existenŗa podeŗului, capacitatea actualĈ a albiei în aval de lucrĈrile care se executĈ în
prezent, este de cca 80 mc/s, probabilitatea de depĈûire fiind de 2%. În situaŗia
existenŗei podeŗului, capacitatea de tranzit este de numai 25-30 mc/s.
I. Secŗiune aflatĈ la limita cu teritoriul municipiului MĈgura:
- suprafaŗa bazinului hidrografic existent (F) = 25 kmp;
- altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 290 m;
- debite ûi niveluri maxime cu diferite probabilitĈŗi de depĈûire:
Prob. depĈûire %
0,1
Qmax. mc/s
164
Cote coresp. m
ajunge la pod

0,5
1
117
95
182,70 182,35

2
5
10
76
54
40
182,10 181,70 181,35

II. Secŗiunea aflatĈ în vecinĈtatea societĈŗii SC Carbac:
Prob. depĈûire %
Qmax. mc/s
Cote coresp. m

0,1
0,5
1
168
120
98
depĈûeûte digul actual

2
78,5
176,4

5
56
176,1

10
41
175,8

Pentru secŗiunile de pe râurile Trebeû ûi Negel debitele se referĈ la regimul
natural de scurgere ûi la condiŗiile actuale de valorificare a terenurilor.
Obiective inundabile
2009

58

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

Conform “Planului de analizĈ ûi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeŗului BacĈu”,
elaborat de Consiliul Judeŗean BacĈu, principalele obiective economice ûi sociale cu
risc major de inundare pe teritoriul municipiului BacĈu, datoritĈ râului Bistriŗa ûi a
afluenŗilor sĈi, sunt:
- zona industrialĈ BacĈu Sud;
- cartier CFR;
- SC SUBEX SA;
- SC Amurco SRL;
- SC Avicola SA.
Conform informaŗiilor primite de la Direcŗia Apelor Siret (SGA BacĈu) obiectivele
potenŗiale inundabile sunt:
- 245 gospodĈrii;
- 3,7 km strĈzi;
- 12 ha teren agricol;
- 0,1 ha pĈûune
- 15 obiective economice.
Surse de inundaŗii datorate accidentelor la construcŗiile hidrotehnice:
Loc. afectatĈ
Cauza
Loc refugiu
Municipiul BacĈu Rupere baraj Izvorul
Dealul Piscu
Muntelui
Dealul BacĈului
Dealul MĈgura
Sursa: Planul de analizĈ ûi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeŗului BacĈu

c. Zone afectate de alunecâri de teren
Conform „Studiului Pedologic al municipiului BacĈu” pe teritoriul studiat nu existĈ
areale afectate de alunecĈri de teren, în schimb eixstĈ zone afectate de eroziune de
suprafaŗĈ totalizând o suprafaŗĈ 119 ha, din care:
- slabĈ = 98 ha;
- puternicĈ = 11 ha;
- excesivĈ = 10 ha.

d. Cutremurele de pâmânt (seisme)
Hazardul seismic este probabilitatea de apariŗie a unui cutremur de o anumitĈ
magnitudine, într-un anumit loc ûi timp.
Riscul seismic este probabilitatea ca efectele sociale sau economice, exprimate în
bani sau victime sĈ egaleze sau sĈ depĈûeascĈ valorile aûteptate la un anumit
amplasament într-un anumit interval de timp.
Riscul seismic depinde local de formaŗiunile geologice de suprafaŗĈ ûi se
apreciazĈ prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumitĈ intensitate sau
2009

59

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

magnitudine ûi prin calcularea energiei seismice medii anuale ûi compararea ei cu
energia eliberatĈ pe an. Riscul seismic creûte atunci când energia seismicĈ anualĈ este
mai micĈ decât energia seismicĈ medie.
Municipiul BacĈu este situat în partea de N a zonei de seismicitate maximĈ a
ŗĈrii – regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafaŗa de aproximativ 5500 kmp în
care se concentreazĈ majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza condiŗiilor
seismotectonice ale municipiului BacĈu stabileûte cĈ nu este o zonĈ cu activitate
seismicĈ maximĈ mare. Cutremurele de pĈmânt intermediare/subcrustale cu focarul
(hipocentrul) în zona Vrancea, la adâncimi de 70...170 km (cele mai frecvente au
hipocentrul la 130... 150km) au provocat în zona studiatĈ distrugeri însemnate (de
exemplu în 1940,1977, ambele cu magnitudini ce au depĈûit gradul 7).
Riscul major ii reprezintĈ amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaŗa
prin reflexii ûi refracŗii multiple, ducând la creûteri ale acceleraŗiei, vitezei deplasĈrii.
Miûcarea seismicĈ poate fi însoŗitĈ de apariŗia unor fluidizĈri, tasĈri, ralieri, surpĈri, etc.
Ale terenului, mai ales datoritĈ nivelului apelor subterane, ducând la amplificĈri în
straturile de suprafaŗĈ a valorilor acceleraŗiei seismice.
Conform Codului de proiectare seismicĈ indicativ P 100-1/2006 (ReglementĈri
tehnice, Cod de proiectare seismicĈ - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clĈdiri)
oraûul BacĈu se aflĈ în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraŗiei orizontale a
terenului ag = 0,28 g, ûi o perioadĈ de colŗ TC = 0,7 sec.
Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datoreazĈ miûcĈrilor tectonice
generate de acumulĈrile de energii potenŗiale în sistemul de falii existent pânĈ la o
valoarea criticĈ, care depĈûeûte rezistenŗa rocilor, moment în care se produce o
descĈrcare bruscĈ de energie cineticĈ sau seismicĈ.
În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona
Vrancea, este afectat ûi municipiul BacĈu, existând pericolul unor avarii la locuinŗele cu
vechime mai mare ûi construite din materiale cu rezistenŗĈ mai slabĈ.
Din punctul de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor
cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra constructiilor existente pe acel
amplasament, se stabilesc 4 clase de risc seismic (conf. Normativului P100-92):
x Clasa RsI, corespunzând construcŗiilor cu risc ridicat de prĈbuûire la
cutremure având intensitĈŗile corespunzĈtoare zonelor seismice de calcul
(cutremurului de proiectare). Imobilele încadrate în clasa 1 de risc seismic
prezintĈ pericol major de prĈbuûire în cazul unui seism cu magnitudinea mai
mare de 7 grade pe scara Richter. Sunt în general clĈdiri multietajate, construite
înaintea anului 1940, într-o perioada în care normele de protecŗie antiseismicĈ
erau reduse. La aceasta se adaugĈ uzura normalĈ, materialele ûi tehnicile de
construcŗie specifice perioadei, precum ûi faptul cĈ imobilele au fost afectate de
mai multe seisme importante. Unele imobile, datoritĈ amplasĈrii în general în
zone aglomerate, având de multe ori mai mult de 6 etaje, câteodatĈ ûi spaŗii
publice la parter, se considerĈ cĈ reprezintĈ pericol public ûi reconsolidarea lor
2009
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este obligatorie.
x Clasa RsII, corespunzând construcŗiilor la care probabilitatea de prĈbuûire
este redusĈ, dar la care sunt aûteptate degradĈri structurale majore la incidenŗa
cutremurului de proiectare. La aceste imobile, un seism major poate afecta
elementele de compartimentare, scĈrile, etc, fĈrĈ a pune în pericol structura de
rezistenŗĈ. Un impediment pentru imobilele din aceastĈ categorie îl constituie
dificultatea încheierii de asigurĈri.
x Clasa RsIII, corespunzând construcŗiilor la care sunt asteptate degradĈri
structurale care nu afecteazĈ semnificativ siguranŗa structuralĈ, dar la care
degradĈrile elementelor nestructurale pot fi importante. În aceastĈ categorie
intrĈ imobilele care pot suferi avarii minore în cazul unui seism (tencuiala
cazutĈ, pereŗi crĈpaŗi) fĈrĈ a pune în pericol siguranŗa locatarilor.
x Clasa RsIV, corespunzând construcŗiilor la care rĈspunsul seismic aûteptat
este similar celui corespunzĈtor construcŗiilor noi, proiectate pe baza
prescripŗiilor în vigoare. ClĈdirile din aceastĈ clasĈ nu prezintĈ riscuri majore în
cazul unui viitor seism.
Conform datelor preluate de pe site-ul Ministerului DezvoltĈrii Regionale ûi
Locuinŗei, în urma reevaluĈrii expertizelor tehnice, ŗinând cont de prevederile Ordinului
comun al României ûi al MLPAT nr.770 /6173/1997, se încadreazĈ în clasa I de risc
seismic urmĈtoarele blocuri:
Nr.
crt.

Adresa

1
2
3
4
5
6

MĈrĈûeûti nr. 4
MĈrĈûeûti nr. 7
MĈrĈûeûti nr. 9
MĈrĈûeûti nr. 10
MĈrĈûeûti nr. 11
MĈrĈûeûti nr. 12

Tipul
de
imobil
P+4
P+4
P+4
P+4
P+4
P+4

Anul
construcŗiei

Clasa
de risc

1961
1961
1961
1961
1961
1962

I
I
I
I
I
I

Sursa: http://www.mie.ro,
Aceste imobile apar în lista clĈdirilor de locuit expertizate tehnic în perioada
1993-2007. Dintre acestea, blocurile situate pe strada MĈrĈûeûti nr. 4,7,9,10,12 au fost
expertizate în anul 1991, iar cel situat pe strada MĈrĈûeûti nr. 11 în 1993. Conform HG
nr. 286/2008 clĈdirea situatĈ pe strada MĈrĈûeûti nr. 11 a fost cuprinsĈ în Programul
de acŗiuni pe 2008.

f. Zone de risc antropic
Obiective SEVESO:
2009
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Nr.
crt.

Denumirea
operatorului

Profilul producŗiei

Adresa

economic

1

2

SC Amurco SRL

S.C.
AGRICOLA
INTERNAŖIONAL S.A
Departamentul

Statut
Seveso

Subst.

RM/rm
- producerea de
îngrĈûĈminte
chimice pe bazĈ de
fosfor ûi
azot
- abatorizarea,
industrializarea ûi
desfacerea
produselor

- str. Chimiei
nr.1

RM
(risc
major)

Amoniac
(toxic)

-

Amoniac

-

Amoniac

rm(risc
minor)

Produse
petroliere

- str.
Abatorului
nr.5
(Secŗia
FRIGORIFER
- str. Moineûti

de carne

CARBAC

nr.16.)
3

S.C. Agricola
Internaŗional S.A
Departamentul
Abator pĈsĈri ûi
ouĈ consum

4

S.C. PETROM
S.A
SUCURSALA
PECO BACćU

- abatorizarea,
industrializarea ûi
desfacerea
produselor de carne
úi ouă consum

- str. Moldovei

- comercializarea de
produse petroliere

- str.
Narciselor,
nr.4

Sursa: www.apmbc.ro inventar instalaĠii SEVESO-reactualizat mai 2009

Obiective IMA

Nr.crt.

Numele
societatii
comerciale
(agent
economic)

1

2

1

S.C. CET S.A.
BacĈu

Denumire
Instalatie

Tip
instalatie

Putere
termica
conform
Anexei1
a OUG
34/2002
MWt

4

8
I

CRG

343

2009

Sursele de emisie
in aer
Observatii
Numar
surse

Tipul
sursei

9
1

10
Cos
fum

11
Inclus in Programul
National de reducere
progresiva a
emisiilor-HG
541/2003, modificata
si completata
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cu HG 322/2005
CAI

Se conformeaza cu
VLE

76.5

II

I
CAF

127.8

1

Cos
fum

Se conformeaza cu
VLE

1

Cos
fum

Se conformeaza cu
VLE

I

2

SC AMURCO
SRL

CET

4x69,6

I

1. SC AMURCO SRL:
Substanŗa periculoasĈ folositĈ în procesul de producŗie este amoniacul.
Prezentare secįii de producįie: Instalaŗia de sintezĈ a amoniacului (Kellogg) în
funcŗiune din 1979, cu o capacitate de producŗie de 300.000 to/an:
- Rezervorul de stocare a amoniacului cu o capacitate de încĈrcare de 12.000
tone prevĈzut cu echipamente de încĈrcare a autocisternelor ûi a vagoanelor cisterne;
- Instalaŗia de sinteza a ureei (Stamicarbon) în funcŗiune din 1981, cu o
capacitate de producŗie de 420.000 to/an.
Sursele de risc: Substanŗa cu potenŗialul cel mai toxic ûi care prezintĈ un
posibil risc în declanûarea unui accident major este amoniacul.
Posibile surse de risc (fiecare cu potential diferit de emisie) sunt: instalaŗia de
amoniac, instalaŗia de uree, depozitul de amoniac ûi staŗia de comprimare a
amoniacului aferentĈ rezervorului.
2.SC AGRICOLA INTERNAŖIONAL SA:
Departament pĈsĈri ûi ouĈ consum
Substanŗa periculoasĈ folositĈ în procesul de producŗie este amoniacul. În
cantitate de aproximativ 16 tone/lunĈ, depozitat în 6 rezervoare de capacitate de 2
tone fiecare, la o presiune de 8 atm.
Departamentul Carbac
Substanŗa periculoasĈ folositĈ în procesul de producŗie este amoniacul. În
cantitate de aproximativ 50 tone/lunĈ, depozitat în 13 rezervoare de capacitate de 2
tone fiecare, la o presiune de 8 atm.
3. SC PETROM SA Depozitul BacĈu:
Substanŗe periculoase
- clu în cantitate de 900 mc, depozitat în patru rezervoare de capacitate de 400
mc ûi 50 mc;
2009
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- motorinĈ în cantitate de 3150 mc, depozitatĈ în ûase rezervoare de capacitate
de 100 mc ûi 50 mc;
- benzinĈ în cantitate de 1400 mc, depozitatĈ în ûapte rezervoare de capacitate
de 400 mc ûi 50 mc;
- uleiuri în cantitate de 600 mc, depozitaŗi în 12 rezervoare de capacitate de 50
mc.

2009
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7

6

5

4

3

2

1

Nr.
Crt.

SC TISECO SRL
Str. Calea
Romanului nr.
39C
Bacau
SC QUARTEK
GRUP SRL

SC AMURCO
SRL
Str. Chimiei nr. 1
Bacau

SC AEROSTAR
SA
Str. Condorilor
nr. 9, Bacau

SC CET SA
Str. Letea nr.28,
Bacau
SC SUBEX SA
Str. Milcov nr. 35, Bacau

Numele úi
adresa societăĠii
comerciale
(agent
economic)
SC CET SA
Str. Chimiei nr.
6, Bacau

Str. Chimiei nr.
1,
Bacau

Str. Chimiei nr.
6,

SC QUARTEK
GRUP SRL

Str. Chimiei nr.
1 Bacau

SC TISECO SRL

SC AMURCO
SRL

Str. Condorilor
nr. 9, Bacau

Str. Milcov nr.
3-5, Bacau

SC SUBEX SA

SC AEROSTAR
SA

Str. Letea
nr. 28, Bacau

Str. Chimiei
nr. 6, Bacau

Consiliul Local
Bacau

Consiliul Local
Bacau

Adresa
instalaĠiei

Numele
titularului de
activitate

2009

5.1 Instalatii pentru eliminarea sau
valorificarea deseurilor periculoase

4.3 Instalatii chimice pentru producerea
ingrasamintelor chimice
4.2 Instalatii chimice pentru producerea de
substante chimice anorganice de baza
1.1 Instalatii de ardere
5.1 Instalatii pentru eliminarea sau
valorificarea deseurilor periculoase

2.6 Instalatii pentru tratarea suprafetelor
metalice si din materiale plastice prin
folosirea procedeelor electrolitice sau
chimice

2.6 Instalatii pentru tratarea suprafetelor
metalice si din materiale plastice prin
folosirea procedeelor electrolitice sau
chimice

1.1 Instalatii de ardere cu o putere termica
nominala mai mare de 50 MW;

1.1 Instalatii de ardere cu o putere termica
nominala mai mare de 50 MW;

Activitatea principală conform OUG
152/2005 Anexa 1
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2007

2004

1978;
1980;
1981

1974

1982

1985

1985

Anul punerii in
functiune

privat

privat

privat

privat

privat

stat

stat

Forma de
proprieta
te
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IPPC

IPPC

IPPC; SEVESO
II
LCP

IPPC, COV

IPPC, COV

IPPC; LCP;

Directivele sub
care intră
(IPPC, LCP,
COV, SEVESO
II, DEùEURI)
IPPC; LCP;
DESEURI

-

-

IPPC
31.12.2010

-

-

LCP:SO2 31.12.2012
Pulberi31.12.2009
Deseuri31.12.2012
-

64

Perioada de
tranzitie până
în anul

SC AGRICOLA
INTERNATION
AL SA
Calea Moldovei
nr. 94 Bacau
SC AGRICOLA

13

14

SC
METALBAC&F
ARBE SA
Com. Magura,
DN 11-Km 10

SC AGRICOLA
INTERNATION
AL SA
Calea Moldovei
nr. 94 Bacau
SC AGRICOLA
INTERNATION
AL SA
Calea Moldovei
nr. 94 Bacau
SC AGRICOLA
INTERNATION
AL SA
Calea Moldovei
nr. 94 Bacau

12

11

10

9

8

Str. Ana Ipatescu
nr. 3/D/5
Bacau
SC LETEA SA
Str. Letea nr. 17,
Bacau

Platou Avicol
Hemeiusi
Com. Hemeiusi

SC AGRICOLA
INTERNATIONA
L SA

Platou Avicol

1975/1976

6.6.a Instalatii pentru cresterea intensiva a
pasarilor

Com. Magura,
DN 11-Km 10

SC
METALBAC&FA
RBE SA

SC AGRICOLA

1994

4.1.j. Instalatii chimice pentru producerea
de substante chimice organice de baza
j) vopseluri si pigmenti

Platou Avicol
Serbanesti
Calea
Barladului nr.
211, Bacau

SC AGRICOLA
INTERNATIONA
L SA

2009

6.6.a Instalatii pentru cresterea intensiva a

6.6.a Instalatii pentru cresterea intensiva a
pasarilor

6.6.a Instalatii pentru cresterea intensiva a
pasarilor

Platou Avicol
Gheraiesti
Calea Moldovei
nr. 95 Bacau

SC AGRICOLA
INTERNATIONA
L SA

1975

1965/
1987

1969/
1978

1976

6.4.a Abatoare cu o capacitate de
procesare a carcaselor de animale mai
mare de 50 tone/zi;

Abator pasari
Calea Moldovei
nr. 230 Bacau

SC AGRICOLA
INTERNATIONA
L SA

1975

6.1.b
Instalatii
industriale
pentru
producerea de: hartie si carton, avand o
capacitate de productie mai mare de 20
tone/zi.

Str. Letea nr.
17, Bacau

SC LETEA SA

Bacau
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privat

privat

privat

privat

privat

privat

privat
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IPPC

IPPC

IPPC, COV

IPPC

IPPC

IPPC

IPPC
SEVESO II

IPPC

IPPC
31.12.2011

-

IPPC
31.12.2014

IPPC
31.12.2010

-

IPPC
31.12.2010
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15

INTERNATION
AL SA
Calea Moldovei
nr. 94 Bacau
SC SUINPROD
SIRET SRL
Bacau
Calea Moldovei
nr. 94, Bacau
Ferma Cleja,
Loc. Cleja,
Com. Cleja

SC SUINPROD
SIRET SRL

6.6.b Instalatii pentru cresterea intensiva a
porcilor de productie

pasarilor

1985

2009

Sursa: www.apmbc.ro inventar instalaĠii IPPC-reactualizat mai 2009

Aviasan
Com.
Margineni

INTERNATIONA
L SA
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1.5. Alternative ale PUG-ului propus
Pentru PUG – reactualizat al municipiului BacĈu se poate face doar o
comparare minimalĈ cu "opŗiunea de a nu face nimic", respectiv o evaluare a evoluŗiei
probabile a mediului în cazul neimplementĈrii PUG-ului propus, deoarece nu existĈ
elaboratĈ decât o singurĈ variantĈ a acestui PUG.

1.6. Variante ale PUG-ului propus
Pentru PUG-ul propus existĈ elaboratĈ o singurĈ variantĈ.
La prima întâlnire a Grupului de lucru nominalizat pentru PUG – reactualizat al
municipiului BacĈu, membrii grupului de lucru ûi reprezentanŗii ARPM BacĈu au
stabilit o serie de specificaŗii, ca la a doua întâlnire a Grupului de lucru sĈ se ia decizia
de a se trece la elaborarea raportului de mediu ûi analizarea variantei PUG-ului
prezentat de proiectantul elaborator al PUG – reactualizat al municipiului BacĈu SC
ARCADIS TGH SRL Iasi.

1.7. Alte planuri/programe în posibilâ relaįie cu planul
propus
Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu, reprezentintĈ
strategia / cadrul de dezvoltare în perspectivĈ a unitĈŗii administrativ-teritoriale ûi
rezultatul corelĈrii cu strategiile elaborate în cadrul planificĈrilor spaŗiale:
- Planul Naŗional de Dezvoltare,
- Strategia NaŗionalĈ pentru Dezvoltare DurabilĈ a României - Orizonturi 2013 –
2020 – 2030,
- PATN - Secŗiunea I - Reŗele de Transport
- Master Planului General de Transport al Ministerului Transporturilor,
- Master Planul pentru Turismul Naŗional al României 2007 – 2026,
- Programul Operaŗional Regional,
- Strategia RegionalĈ de Dezvoltare Nord – Est 2007 - 2013,
- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeŗului BacĈu, 2003.
- MASTER
PLAN
MANAGEMENTUL
INTEGRAT
AL
AsistenŗĈ TehnicĈ pentru
DEЫEURILOR ÎN JUDEЭUL BACćU managementul si supervizarea contractelor ISPA în domeniul - deseurilor solide în judeŗul
BacĈu – octombrie 2009;
- MASTER PLAN JUDEŖUL BACćU - AsistenŗĈ TehnicĈ pentru PregĈtirea
Proiectului de ApĈ UzatĈ si ApĈ, România - Judeŗele Prahova, BuzĈu, Neamŗ, Iasi si
BacĈu
La baza elaborĈrii proiectului Reactualizare Plan Urbanistic General al
Municipiului BacĈu se aflĈ:
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- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementĈrii tehnice
„Ghid privind elaborarea ûi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”;
- Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, „Ghid privind metodologia de
elaborare ûi conŗinutul - cadru al Planului Urbanistic General”;
- Ordinul comun al ministrului lucrĈrilor publice ûi amenajĈrii teritoriului, al
ministrului apĈrĈrii naŗionale, al ministrului de interne ûi al directorului
Serviciului Român de Informaŗii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru
aprobarea precizĈrii privind avizarea documentaŗiilor de urbanism ûi
amenajarea teritoriului, precum ûi a documentaŗiilor tehnice pentru
autorizarea executĈrii construcŗiilor.

CAPITOLUL 2. caracteristicile de mediu ale zonei
posibil a fi afectatâ semnificativ;
2.1. LOCALIZARE GEOGRAFICć úI ADMINISTRATIVć
2.1.1. Localizare geograficâ
Municipiul BacĈu, reûedinŗa judeŗului cu acelaûi nume, se aflĈ în Nord-Estul
ŗĈrii, în partea central-vesticĈ a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluenŗa
Siret-Bistriŗa.

Sursa : http://images.google.ro/images?hl=ro&q=municipiul%20bacau&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
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Din punct de vedere administrativ se învecineazĈ cu comunele Hemeiuûi ûi
SĈuceûti, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-CĈlugĈra,
MĈgura ûi MĈrgineni. Între eceste limite orûul ocupĈ o suprafaŗĈ de 4186, 23 ha, fiind
situat la altitudini de 151-181m.
Poziŗia ûi cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidĈ a aûezĈrii de pe Bistriŗa,
încĈ din Evul Mediu BacĈul devenind un important nod de intersecŗie a principalelor
artere comerciale din partea central vesticĈ a Moldovei. Drumul Siretului sau Drumul
Moldovenesc, care unea oraûele baltice cu zona dunĈreano-ponticĈ, se intersecta cu
Drumul PĈcurii, ce începea la Moineûti, cu Drumul SĈrii, dinspre Târgu Ocna, cu
Drumul Braûovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpaŗii
Orientali prin pasurile Ghimeû, Bicaz, Tulgheû, ûi cu drumul plutelor, pe Bistriŗa.
Toate arterele din NV ûi SV se îndreptau spre bazinele Bârladului ûi Prutului prin
nordul Colinelor Tutovei.
Municipiul BacĈul este capitala judeŗului, cu o economie dezvoltatĈ bazatĈ pe
industrie, agriculturĈ, comerŗ intens cu produse industriale, lemne, cereale, animale ûi
produse animale, strĈbĈtut de o reŗea totalĈ de drumuri în lungime de 1632km ûi
659m, împĈrŗitĈ astfel :
Drumuri naŗionale 285km ûi 699m, din care Directia Generala a Drumurilor,
întretine 163km ûi 222m (pietruit), iar municipiul ûi comunele urbane, 22km ûi 477m
pavaŗi ûi pietruiŗi.
Drumuri judetene 547km ûi 420m, din care administraŗia judeŗului întreŗine
43km ûi 694m.
Drumuri comunale 799km ûi 540m.
Lungimea podurilor este de 13.431,15m repartizatĈ astfel: poduri nationale
5.005,3m, judetene 4.153,40m ûi comunale 4.272,45m.
Prin judet trec 7 drumuri nationale, legând urmĈtoarele localitĈti :
1. Focûani – BacĈu – Roman;
2. Adjud - Oneûti – M. Ciuc;
3. BacĈu – Piatra;
4. Braûov – Breŗcu – Oneûti;
5. BacĈu – Bârlad;
6. Oneûti – BacĈu;
7. Tg.- Ocna – SlĈnic.

2.2.

CONDIĭII

NATURALE

DIN

ZONA

AMPLASAMENTULUI
Municipiul BacĈu, reûedinŗa judeŗului cu acelaûi nume, este situat în partea
centralvesticĈ a Moldovei, la doar 9,6 km în amonte de confluenŗa Siret-Bistriŗa. Valea
comunĈ a celor douĈ râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nordsud, cu o deschidere lateralĈ spre vest, spre valea Bistriŗei, ûi o îngustare spre sud,
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ȩpoarta Siretuluiȩ, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei ûi culmile
subcarpatice Pietricica- Barboiu.
Geografic, se aflĈ la interferenŗa meridianului de 26º55' longitudine esticĈ cu
paralela de 46º35' latitudine nordicĈ.
Microrelieful vetrei oraûului este rezultatul activitĈŗii celor douĈ râuri ûi a
regimurilor lor hidrologice. Astfel la vĈrsare râul Bistriŗa forma un masiv con de
dejecŗie. DatoritĈ pantei mai accentuate dar ûi depozitelor transportate, mai grosiere
decât cele ale Siretului – provenienŗa carpaticĈ – albia ûi gura de vĈrsare au avansat
spre est ûi sud-est, determinând deplasarea cursului Siretului spre stânga. Aceste
cursuri vechi pot fi reconstituite de la nord la sud, între ele formându-se o serie de
grinduri.
Ca forme tipice de relief menŗionĈm treptele de luncĈ ûi terasele plane sau uûor
înclinate, cu expoziŗie esticĈ ûi sud-esticĈ, având un drenaj bun ûi o pânzĈ freaticĈ
bogatĈ.
AlcĈtuirea geologicĈ, caracterul cvasiorizontal al depozitelor, oscilaŗiile pozitive
de la sfârûitul romanianului ûi cele periodice din cuaternar au stat la baza imprimĈrii
particularitĈŗilor reliefului Platformei Bârladului.Municipiul BacĈu este unul din cele
mai mari oraûe ale Podiûului Moldovei, fiind aûezat în unitatea de relief numitĈ Podiûul
Piemontan, subunitatea Culoarului Fluvial Siret-Bistriŗa.
Situat pe vastul con de dejecŗie creat la confluenŗa râurilor Siret ûi Bistriŗa,
oraûul BacĈu beneficiazĈ de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. De altfel,
apariŗia ûi dezvoltarea oraûului BacĈu au fost influenŗate în mare mĈsurĈ de existenŗa
celor douĈ râuri. Astfel microrelieful vetrei oraûului este rezultatul activitĈŗii celor douĈ
râuri ûi a regimurilor lor hidrologice.
Râul Bistriŗa forma la vĈrsare un masiv con de dejecŗie. DatoritĈ pantei mai
accentuate dar ûi a depozitelor transportate de provenienŗa carpaticĈ, mai grosiere
decât cele ale Siretului, albia ûi gura de vĈrsare au avansat spre est ûi sud-est,
determinând deplasarea cursului Siretului spre stânga. Aceste cursuri vechi pot fi
reconstituite de la nord la sud, între ele formându-se o serie de grinduri.
În zona de confluenŗĈ astfel creatĈ, ce are o lĈŗime de 15 – 17 km pe direcŗia
vest-est, s-a format un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest ûi un
abrupt spre Colinele Tutovei, afectat de alunecĈri de teren active.
În ansamblu, intravilanul municipiului BacĈu se aflĈ pe terasele plane sau uûor
înclinate, cu expoziŗie esticĈ ûi sud-esticĈ, cu taluzurile stabilizate, având un drenaj bun
ûi o pânzĈ freatica bogatĈ.
Astfel, municipiul BacĈu este definit, în general, de un relief plan, caracterizat de
energie ûi fragmentare scĈzutĈ ûi o pantĈ redusĈ.

2.3. CONDITII GEOLOGICE
Structura geologicâ generalĈ a bazinului hidrografic prezintĈ caracteristici
diferite de la vest cĈtre est. Zona montanâ ûi Subcarpaįii sunt situate în arealul
Geosinclinalului Carpaįilor Orientali, în timp ce Podiĩul Moldovei aparŗine
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unitâįii de platformâ, respectiv Platforma Moldoveneascâ. Între aceste douĈ mari
unitĈŗi geostructurale existĈ o zonĈ de contact, denumitĈ Falia Pericarpaticâ (Falia
Siretului, la sud de Roman). AceastĈ linie urmĈreûte bordura esticĈ a Carpaŗilor
Orientali ûi a Subcarpaŗilor Moldovei. În lungul sĈu, limita VesticĈ a Platformei
Moldoveneûti se scufundâ în trepte tot mai adânci sub frunįile pânzelor de ĩariaj
ale munŗilor fliûului ûi Subcarpaŗilor.
În general, structura geologicĈ, litologia ûi morfologia unui bazin hidrografic
reprezintĈ, alĈturi de precipitaŗii ûi înveliûul biopedogeografic, factorii de control de
bazĈ ai formârii scurgerii apei ĩi a aluviunilor. Acest lucru face necesarĈ o
caracterizare succintĈ geograficĈ.
Pe acest fond tectono-structural, în evoluŗia sa paleogeograficĈ, râul Siret ûi-a
insinuat cursul aproximativ în lungul Faliei Pericarpatice (cel puŗin în aval de Roman).
Procese tectonice ulterioare, ca bascularea soclului pĈrŗii de NV a Platformei
Moldoveneûti, au fĈcut ca, pe stânga, Siretului sĈ nu aibĈ afluenŗi mari. La sud de
Adjud, dupĈ confluenŗa cu râul Trotuû, apariŗia Depresiunii Bârladului în soclul
platformei ûi prezenŗa subsidenŗei pe cursul inferior al Siretului au atras, spre sud-vest,
cursul râului Bârlad care, iniŗial, se orienta spre E ûi SE.
AceastĈ situaŗie tectono-morfologicĈ explicĈ asimetria mare a bazinului
hidrografic Siret, cu deosebire în amonte de confluenŗa cu râul Bârlad.
Cele mai noi formaŗiuni sedimentare din Platforma Bârladului aparŗin ciclului
badenian superior-romanian (nisipuri, argile) ûi cuaternarului (siltite, pietriûuri), acestea
din urmĈ fiind caracteristice unor terase ce însoŗesc arterele hidrografice ce strĈbat
aceastĈ platformĈ, cum e ûi cazul teraselor pe care este situat oraûul BacĈul.
CercetĈrile geofizice asupra structurii geologice de profunzime au evidenŗiat
contactul fundamentului baikalian din est cu cel al unitĈŗilor pericarpatice din vest,
alcĈtuit din ûisturi verzi, situat aproximativ pe traseul VĈii Siretului. În lungul faliei
pericarpatice care separĈ Orogenul Carpatic de Platforma MoldoveneascĈ sunt clare
raporturile tectonice de suprapunere a depozitelor cutate ale avanfosei. Culmea
Pietricica este evidenŗiatĈ morfologic prin pante accentuate de catre o linie tectonicĈ.
VĈile Bistriŗei si Siretului au fost modelate într-o perioadĈ geologicĈ îndelungatĈ
prin secŗionarea unor formaŗiuni variate care în zona BacĈu aparŗin neogenului
superior ûi cuaternarului. MiûcĈrile de ridicare din faza valahĈ au determinat
accentuarea eroziunii vĈilor.
Ŗinându-se cont de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portantĈ a
acestuia ûi posibilitatea realizĈrii fundaŗiilor construcŗiilor, pe teritoriul municipiului
BacĈu s-au delimitat 4 zone:
a. Zona aluviunilor grosiere
b. Zona complexului argilos sau prĈfos-argilos
c. Zona pĈmânturilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire
d. Zona pĈmânturilor loessoide sensibile la umezire
Demarcaŗia dintre aceste zone, mai ales între ultimele trei se face gradat. De
asemenea, prima zonĈ poate fi la rândul sĈu raionatĈ în funcŗie de adâncimea stratului
grosier stabilit pentru fundare, în aceastĈ zonĈ fiind destul de frecvente sedimentele
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fine, cu aspect de mâl, neconsolidate, care conduc la necesitatea creûterii semnificative
a adâncimilor fundaŗiilor.
a. Zona aluviunilor grosiere este continuĈ de la nord la sud, pe ambele maluri ale
râului Bistriŗa, zona confundându-se cu terasa inferioarĈ joasĈ. AceastĈ zonĈ cuprinde
ansamblurile de locuinŗe din cartierele GherĈieûti, útefan cel Mare, Mioriŗa, Bistriŗa
Lac, Cremenea-Milcov, cartierul Izvoare, precum ûi CET ûi Sofert. Pe malul stâng
acestĈ zonĈ cuprinde cartierul úerbĈneûti ûi se întinde între Bistriŗa ûi Siret.
b. Zona complexului argilos sau prĈfos-argilos se dezvoltĈ numai pe malul drept al
râului Bistriŗa, la limita vesticĈ a zonei A, având mare dezvoltare în partea nord-vesticĈ
a municipiului ûi în zona vechiului centru. În general, zona B prezintĈ o bunĈ
stabilitate generalĈ, pe o suprafaŗĈ planĈ cu o slabĈ înclinare spre sud-est, fĈrĈ
fenomene fizico-geologice care sĈ influenŗeze lucrĈrile de construcŗie.
c. Zona pĈmânturilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire se dezvoltĈ în
partea vesticĈ ûi sud-vesticĈ a municipiului, limita nord-esticĈ fiind o trecere gradatĈ
spre complexul argilos, iar limita sud-vesticĈ fiind, de asemenea, o trecere gradatĈ spre
un complex granulometric asemanĈtor, dar cu sensibilitate la umezire.
d. Zona pĈmânturilor loessoide sensibile la umezire se dezvoltĈ în partea sud-vesticĈ a
teritoriului studiat, pe zona de trecere între terase ûi pe terasa a doua, cuprinzând
partea mai ridicatĈ a zonei centrale, o parte din zona de depozite, zona industrialĈ din
partea sudicĈ a oraûului. AceastĈ zonĈ se dezvoltĈ ûi în partea nord-esticĈ a
municipiului (terasa înaltĈ de la ieûirea din BacĈu spre Roman).
Seismicitate
Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraŗiei
terenului pentru proiectare aG, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenŗĈ
IMR = 100 ani, plaseazĈ municipiul BacĈu în zona cu aG = 0,28g.

2.4. CONDITIILE CLIMATICE ĨI TOPOCLIMATICE
Amplasat pe valea Siretului, Municipiul BacĈu are un climat temperatcontinental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase ûi cĈlduroase, rezultatul acŗiunii unui
complex de factori naturali (circulaŗia generala a atmosferei, radiaŗia solara, relieful).
Climatul este influenŗat de poziŗia ûi evoluŗia centrilor barici de la nivelul continentului.
Condiŗiile barice împreunĈ cu radiaŗia emisĈ de suprafeŗele învecinate determinĈ
condiŗiile climatice locale.
Circulaŗia maselor de aer desupra României este determinatĈ de douĈ arii
anticiclonale amplasate deasupra Arhipelagului Azore ûi în zona Siberiei ûi de douĈ arii
ciclonale, prezente deasupra insulei Islanda ûi a MĈrii Mediterana. Aceûtia sunt centri
barici care prin valorile de presiune existente determinĈ direcŗia de deplasare a
maselor de aer la nivelul Europei. Carpaŗii Orientali redirecŗioneazĈ masele de aer de la
direcŗia vest-est pe o direcŗie dominantĈ nord-sud sau invers în toatĈ Moldova.
Principalele vĈi care pornesc din Carpaŗii Orientali prezintĈ o alternanŗĈ a miûcorilor
maselor de aer pe direcŗiei vĈii (longitudinalĈ ûi transversalĈ).
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Factorii radiativi sunt principala sursĈ de cĈldurĈ pentru suprafaŗa pĈmântului.
Radiaŗia globalĈ directĈ este în zonĈ de 106-107 Kcal/cm²/an.
Condiŗiile orografice influenŗeazĈ cantitatea de cĈldurĈ înmagazinatĈ, astfel cĈ
prezenŗa suprafeŗelor orizontale asigurĈ asimilarea diferenŗiatĈ a radiaŗiei calorice în
funcŗie de nebulozitatea atmosfericĈ ûi de poziŗia Soarelui pe bolta cerului.
Aceste elemente determinĈ o manifestare diferitĈ a elementelor climatice
(temperaturĈ, precipitaŗii, umiditate, vânturi etc.) de-a lungul timpului (zile, luni, ani).
Pentru a determina elementele climatice din zona amplasamentului am fĈcut
raportarea la staŗia meteorologicĈ din municipiul Roman (aprox. 19 km) deoarece este
la o distanŗĈ mai micĈ faŗĈ de BacĈu (aprox. 21 km)
Temperatura aerului. Datele meteorologice înregistrate la Roman sunt
prezentate în tabelul de mai jos. Aceste date evidenŗiazĈ afinitatea la climatul temperat
continental, caracteristic pentru estul ŗĈrii.
Temperatura medie anualĈ a aerului, la Staŗia Bacau (1993 – 2003)
ANUL

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

MULTIA
NUAL

T oC

8,1

9,8

9,1

9,0

8,4

9,9

9,8

8,2

7,1

8,5

7,4

8,6

Iernile, în zona Bacaului sunt mai aspre în comparaŗie cu cele din zonele mai
înalte ale Podiûului Central Moldovenesc sau Subcarpaŗii Moldovei.
Minima absolutĈ s-a înregistrat la data de 20 februarie 1954, fiind de - 33,2 oC.
Vara, valorile sunt mai mici decât în sudul Câmpiei Române sau în regiunile
înalte ale Podiûului Central Moldovenesc.
Temperatura medie a lunii iulie este de 19,9 oC, cu o maximĈ absolutĈ de 38,2
o
C (la 17 august 1952 ûi la 15 august 1957), pe când la Iaûi ea atinge 40 oC, iar la Bârlad
39,7 oC.
Umezeala relativâ a aerului. Este direct influenŗatĈ de umiditatea
atmosfericĈ a maselor de aer ûi de prezenŗa unei reŗele hidrografice destul de dense,
din amonte de confluenŗa Bistriŗei cu Siretul. Acest parametru climatic are o variaŗie
diurnĈ, lunarĈ ûi anualĈ, corelatĈ invers proporŗional cu valorile pe care le are
temperatura.
O influenŗĈ ridicatĈ asupra umiditĈŗii aerului o au lacurile de acumulare de pe
Bistriŗa ûi Siret. Aceste acumulĈri au determinat o creûtere a valorii umiditĈŗii relative a
aerului de la 69 % - înaintea amenajĈrii lor la 81 % - în prezent. Umiditatea medie
multianualĈ lunarĈ variazĈ între valoarea de 74% din luna iulie pânĈ la valoarea de 89%
din luna decembrie. Cele mai scĈzute valori ale umiditĈŗii relative se înregistreazĈ vara
când sunt cuprinse între 74-77% iar cele mai ridicate valori sunt iarna, când se
înregistreazĈ 85-89%. Diferenŗele de temperaturĈ ûi dinamica atmosferei din lunile de
primĈvarĈ determinĈ scĈderea umezelii relative iar în perioada toamnei fenomenul este
invers.
Nebulozitatea atmosfericâ. Valoarea medie anualĈ a nebulozitĈŗii este de 6,1
zecimi. Valorile din timpul verii sunt de aproximativ 4,1 – 5,6 zecimi, iar cele din
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timpul iernii sunt de 6,9 – 7,5 zecimi. Perioada cu cea mai redusĈ nebulozitate
atmosfericĈ este în lunile iulie – septembrie.
Precipitaįiile atmosferice sunt influenŗate de circulaŗia maselor de aer dinspre
nord, nord-vest ûi dinspre sud, având valori de cca. 532,3 mm, situându-se sub media
ŗĈrii. Cele mai mari cantitĈŗi cad în sezonul cald (350 - 400 mm), iar în sezonul rece în
medie de 175 mm.
Cantitatea medie anualĈ de precipitaŗii la Staŗia meteorologicĈ Bacau
(1993 – 2003)
ANUL 1993
Media
anualĈ
(mm)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001

508,4 410,5 452,2 588,7 359,8 446,1 582,9 641

2002

2003

MULTIANUAL

486,1 938,2 442,1 532,3

Cel mai secetos an a fost în 1973 când au cĈzut doar 339,4 mm ûi când, în
perioada estivalĈ au cĈzut mai puŗine precipitaŗii în comparaŗie cu mediile multianuale.
Datele medii ale regimului pluviometric evidenŗiazĈ un singur maxim la sfârûitul
primĈverii ûi începutul verii, însĈ sunt ûi anii în care influenŗa climatului baltic se face
simŗitĈ prin producerea unui al doilea maxim de precipitaŗii.
În anotimpul rece frecvent precipitaŗiile cad sub formĈ de ninsoare, începând de
obicei din a doua decadĈ a lunii noiembrie pânĈ în a doua decadĈ a lunii martie.
RezultĈ un interval de 65 - 70 de zile/an ûi un numĈr mediu de 30 zile cu ninsoare. Cel
mai frecvent ninge în ianuarie (în medie 8,1 zile), iar la începutul sezonului rece, în
noiembrie, numĈrul de zile cu zĈpadĈ este 0,5.
Regimul eolian. Vara este determinat de anticiclonul Azorelor iar iarna de
anticiclonul Siberian. Poziŗia formelor majore de relief (culmi, vĈi) determinĈ
redirecŗionarea vânturile de pe direcŗia vest-est pe direcŗia nord la sud.
În aceastĈ regiune viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, nici anuale,
nici sezoniere. Cea mai mare vitezĈ o au vânturile dinspre N-V (4,2m/s – 5,1 m/s) ûi
N (4 m/s – 4,9 m/s). Vânturile din direcŗiile V si E au viteze reduse (în medie sub 2,5
m/s), iar din celelalte direcŗii au viteze intermediare (2 –3 m/s).
Cele mai mari viteze medii sezoniere le au vânturile de nord - vest în toate
anotimpurile (iarna 5,1 m/s; primĈvara 4,7 m/s; vara 4,2 m/s; toamna 4,9 m/s).
În timpul anului, în general, vântul are viteze mai mari iarna ûi primĈvara ûi mai
reduse vara ûi toamna.
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2.5. REĭEAUA HIDROLOGICà
Apele de suprafaįâ
Reŗeaua hidrograficĈ a municipiului BacĈu este reprezentatĈ de cele douĈ râuri,
Siret ûi Bistriŗa, ûi de o serie de mici afluenŗi ai acetora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare, Cleja
- pentru Siret, respectiv Trebeûul cu afluenŗii sĈi Bârnat ûi Negel – pentru Bistriŗa.
Râul Bistriŗa a fost amenajat în întregime în perioada 1958-1966, în zona
oraûului creându-se lacurile BacĈu, úerbĈneûti, 202,4 ha, adâncime 3,3 metri, cu un
volum total de 6 mil. mc, dat în funcŗiune în anul 1966 ûi lacul de compensare 50,4 ha,
5,25 metri adâncime cu Insula de Agrement (11,85 ha), precum ûi lacul Lilieci, cu o
suprafaŗa de 410 ha.
AmenajĈrile efectuate pe râul Bistriŗa au funcŗii complexe: producerea energiei
electrice (hidrocentralele BacĈu I ûi II), combaterea inundaŗiilor, alimentarea cu apĈ
potabilĈ ûi industrialĈ, irigaŗii, moderator climatic, practicarea sporturilor nautice.
AmenajĈri au fost efectuate ûi pe afluenŗii Bistriŗei, a cĈror cursuri au fost
regularizate (Bârnat, Negel, 13 kilometri lungime, Trebeû 22 kilometri, Limpedea 16
kilometri).
Lacurile amenajate pe râul Bistriŗa au modificat total aspectul albiei. PânĈ în
anul 1965 Bistriŗa se vĈrsa în Siret prin mai multe braŗe, confluenŗa realizându-se la
altitudinea de 138 metri. Într-un trecut mai îndepĈrtat confluenŗa celor douĈ râuri se
facea mult mai în amonte.
Râurile Siret ûi Bistriŗa prezintĈ albii minore ûi majore largi ûi meandrate.
Acŗiunile de amenajare au constat în rectificarea meandrelor, construirea barajelor ûi
digurilor marginale. Un canal conduce apa spre Hidrocentrala BacĈu II.
Siretul, râul cu debitul cel mai mare din ŗarĈ, dupĈ DunĈre, prezintĈ în acest
sector o pantĈ micĈ ûi o puternicĈ aluvionare. Viiturile Siretului au o genezĈ pluvialĈ în
majoritatea cazurilor ûi sunt caracteristice sezonului cald.
Râurile Bârnat ûi Negel, pe teritoriul municipiului BacĈu, curg pe terasa de luncĈ
a Bistriŗei, fapt ce conduce la pante mici de scurgere, cu creûteri importante de nivel în
timpul viiturilor, acesta fiind ûi motivul pentru care albiile lor au fost regularizate pe
teritoriul oraûului.
Suprafeŗele de bazin aferente secŗiunii BacĈu, pentru râurile menŗionate mai sus,
se prezintĈ astfel:
- Siret (amonte de confluenŗa cu Bistriŗa) – 12.301 km2
- Siret (aval de confluenŗa cu Bistriŗa) – 19.278 km2
- Bistriŗa (la confluenŗa cu Siretul) – 6.974 km2
- Trebeûul (amonte de confluenŗa cu Negelul) – 105 km2
- Trebeûul (aval de confluenŗa cu Negelul) – 139 km2
- Negelul – 34 km2
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Ape de subterane
În ceea ce priveûte apele subterane, albiilor majore ûi teraselor râurilor Siret ûi
Bistriŗa le sunt specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, în
cazul albiilor majore, în mare parte de însuûi râul generator, datoritĈ permeabilitĈŗii
mari a pietriûurilor ûi nisipurilor din patul albiei. Viteza apreciabilĈ apreciabilĈ de
curgere a apei în aceste strate acvifere de albie majorĈ asigurĈ niûte debite captabile
importante, evaluate la 15 l/s/100m la Bistriŗa ûi 6 – 10 l/s/100m la Siret (dupĈ Al.
Ungureanu, 1993).
Aûadar, pânzele freatice ûi reŗeaua hidrograficĈ drenatĈ de râurile Bistriŗa ûi Siret
se constituie, în mari resurse de apĈ. Rezervele cele mai însemnate se aflĈ în complexul
aluvionar de luncĈ, precum ûi la baza teraselor. În apropiere, lângĈ satul SĈrata, se
gĈsesc izvoare clorurat-sodice ûi iodurate datoritĈ saliferului din Culmea Pietricica.
Aceste izvoare sunt în prezent amenajate în scop terapeutic.

2.6. FLORA ĨI FAUNA
Dintr-un teritoriu care are suprafaŗa de 46.110 km2, cât cuprinde Moldova, mai
mult de o treime este cuprinsĈ în bazinul superior ûi mijlociu al Siretului. În douĈ
secole de studii botanice, în întreg teritoriul Moldovei, sunt cunoscute 2.869 de specii,
din care peste 2500 de specii se regĈsesc în Bazinul Siretului ûi Valea Bistriŗei, pânĈ la
BacĈu, adicĈ peste 50% din flora ŗĈrii.
DacĈ la nivelul teritoriului României un taxon se aflĈ la 60 Km2, la nivelul
teritoriului Bazinului Siretului ûi pe valea Bistriŗei, un taxon se aflĈ la 16 Km2,
dovedind cĈ ne aflĈm într-o zonĈ cu o mare diversitate floristicĈ cu o mai mare
stabilitate a factorilor ecologici decât în sudul Moldovei sau în restul ŗĈrii.
Înveliûul vegetal este neuniform distribuit, determinat de condiŗiile geografice
(relief, climĈ, sol), variabile.
Vegetaŗia din zonĈ rĈmas doar ca vestigii ale pĈdurilor de dinainte de
amenajarea vĈii râului. DefriûĈrile ûi amenajĈrile hidroenergetice dar ûi dezvoltarea
rapidĈ a municipilui BacĈu au fost principalele cauze ale dispariŗiei acestora (Monah
Felicia, 1998). Fragmentele de pĈdure naturalĈ formeazĈ un mozaic cu zĈvoaie ûi
plantaŗii forestiere.
În municipilu BacĈu se mai gĈsesc dispuse fragmentat fitocenoze ce aparŗin în
special asociaŗiilor Querco robori – Carpinetum ûi Aceri (campestris) – Quercetum roboris.
ZĈvoaiele naturale sunt situate în albia majorĈ a Siretului ûi a vĈii Bistriŗei ûi au
un areal discontinuu. Cele mai întinse formaŗii forestiere sunt zĈvoaiele de plop ûi
salcie.
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Sporadic se întâlnesc zĈvoaie de anin negru, Stellario nemori – Alneto glutinosae
(Monah Felicia, 1998).
Cea mai mare parte a vegetaŗiei lemnoase a luncii Siretului este reprezentatĈ de
plantaŗii forestiere, cu Populus canadensis, Salix alba, Populus alba, etc. În preajma lacurilor
de acumulare, dar ûi în restul luncii, tufĈriûurile ocupĈ suprafeŗe restrânse, dar cu
importanŗĈ mare pentru unele pĈsĈri: Pruno spinosae – Crataegetum, Hippophaetum
rhamnoidis, Hippophae – Salicetum incanae ûi asociaŗia specificĈ de luncĈ Tamaricetum
ramosissimae (Mititelu D., Barabaû N.,1978).
PĈdurile de stejar au o rĈspândire redusĈ în zona studiatĈ la o altitudine pânĈ la
300 m. Substratul geologic este format de marne, marno-calcare, gresii, luturi, etc.
Solurile predominante sunt preluvosolurile; cu temperatura medie între 7,7-9,5 oC ûi
precipitaŗii pânĈ în 600 mm anuale.
Unitatea fitocenologicĈ de pajiûti importantĈ este Agrestio – Festucetum rupicolae.
Csuros-Kaptalan 1964, iar ca pĈduri predominĈ Corylo avellonae – Carpinetum Chifu
1997.
UnitĈŗile extrazonale, intrazonale ûi azonale de vegetaŗie din perimetrul
municipiului BacĈu sunt reprezentate de :
– vegetaŗia palustrĈ este caracteristicĈ bĈlŗilor, mlĈûtinilor ûi apelor
curgĈtoare. Substratul este reprezentat prin aluviuni, iar solurile sunt
gleiosolurile. Unitatea fitocenologicĈ principalĈ este asociaŗia
Phragmitetum vulgaris Soo 1927, care formeazĈ stufĈriûuri de întinderi
variabile în lungul tuturor râurilor, în mlaûtini, bĈlŗi, iazuri, etc. Alte
asociaŗii de mlaûtini sunt: Typhetum angustifoliae Pignatt 1953, Typhetum
latifoliae lang 1973, Caricetum rostratae Rubel 1912, Caricetum vesicarie Chifu
1924 etc.
– Vegetaŗia de luncĈ este caracteristicĈ râurilor Siret ûi Bistriŗa cât
ûi
afluenŗilor acestora. Principalele asociaŗii sunt: Salicetum albae Isoler
1926, Salici-Populetum Meijer-Drees 1936, Telekio speciosae–Almetum
Coldea 1990, Stellario nemorum–Alnetum glutinosae Lah. 1957. Dintre
asociaŗiile secundare de pajiûti mai rĈspândite sunt: Agrostietum
stoloniferae Burdug – et al 1956, Trifolio-Lolietum perenis Kaip. 1967,
Rorippa austriacae- Agropyretum repentis R. Tx 1950.
Fauna acvaticĈ este compusĈ din numeroase nevertebrate ûi vertebrate.
Principalele grupe de nevertebrate sunt: rotifere, viermi oligocheŗi, hirudinee,
gastropode, crustacee, larve de coleoptere, de chironomide, de trihoptere, de
efemeroptere, heteroptere, etc. Atât în lacuri cât ûi în râuri trĈiesc scoica de lac
(Anodonta cygnea) ûi racul de râu (Astacus fluviatilis), Dreissena polymorpha. AceastĈ
moluscĈ este o scoicĈ de talie micĈ, care s-a rĈspândit foarte mult în decursul secolului
XX în aproape toate apele importante ale Europei. Ea prezintĈ importanŗĈ deosebitĈ,
fiind hrana preferatĈ a unor pĈsĈri acvatice: raŗele scufundĈtoare.
Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile
de broaûte de lac (Rana esculenta ûi Rana ridibunda), iar în zonele montane izvoraûul cu
burtĈ galbenĈ (Bombina variegata). Alte specii de amfibieni sunt mai puŗin legate de
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mediul acvatic, dar vin în ape în perioada de reproducere: tritonii Triturus vulgaris ûi T.
cristatus, în general la altitudini mici, T. alpestris ûi T. montandoni în munŗi, salamandra
(Salamandra salamandra) ûi broaûtele roûii de pĈdure: Rana temporaria ûi R. dalmatina.
Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt ŗestoasa de apĈ
(Emys orbicularis) ûi ûarpele de casĈ (Natrix natrix). Am gĈsit ûi ûarpele de apĈ (Natrix
tesselata), un adult ûi doi juvenili. Unele pĈsĈri acvatice, ca Ciconia ciconia ûi Ardea cinerea,
se hrĈnesc ûi pe câmpuri, consumând printre altele ûopârle ca Lacerta agilis. (Speciile de
amfibieni ûi reptile dupĈ Ion 1996).
Mamiferele care trĈiesc sau pĈtrund în habitatele acvatice sau amfibii din bazinul
mijlociu al Siretului au ûi ele relaŗii ecologice cu pĈsĈrile acvatice, ca pradĈ, prĈdĈtori
sau factori de deranjare a lor. Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes),
vidrĈ (Lutra lutra), herminĈ (Mustela erminea) ûi nevĈstuicĈ (Mustela nivalis). Ultimele
douĈ sunt frecvent observate pe vĈile Bistriŗei ûi Siretului. Prezenŗa iepurelui de câmp
(Lepus europaeus) în stufĈriûuri se observĈ mai ales iarna, dupĈ urmele de pe zĈpadĈ.
CĈpriorul (Capreolus capreolus) trĈieûte uneori în apropierea apelor.
Dintre rozĈtoare, cele mai importante sunt bizamul (Ondatra zibethica) ûi
ûobolanul de apĈ (Arvicola terrestris), prezente în toate bazinele acvatice de la altitudinii
mici. Pe vĈile râurilor Siret ûi Bistriŗa mai trĈiesc ûobolanul de câmp (Apodemus agrarius),
ûoarecele de câmp (Microtus arvalis) ûi popândĈul (Citellus citellus). úobolanul cenuûiu
(Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea aûezĈrilor umane. Berzele, stârcii
ûi heretele de stuf se hrĈnesc ûi cu astfel de rozĈtoare.
Ca urmare a dezvoltĈrii urbane ce a implicat intervenŗii majore asupra solului ûi
covorului vegetal, vegetaŗia spontanĈ, ûi implicit fauna, au suferit modificĈri majore.
Într-o zonĈ în care pĈdurile de foioase deŗineau 70-80% din suprafaŗĈ s-a ajuns ca în
prezent coeficientul de împĈdurire sĈ fie foarte redus, formaŗiunile dominante fiind
cele de stepĈ ûi silvostepĈ, la care se adaugĈ plantele mezohidrofile (rogoz, stuf,
papurĈ), zĈvoaiele din luncile râurilor ûi pĈdurile de foioase din jurul oraûului folosite
în scop recreativ.
În prezent, spaŗiile acoperite cu vegetaŗie din municipiul BacĈu sunt de 2
categorii: spaŗii verzi amenajate ûi spaŗii verzi neamenajate, care mai pĈstreazĈ încĈ
vegetaŗie spontanĈ.
Spaŗiile verzi amenajate sunt reprezentate, în primul rând, de parcurile din
municipiu: Parcul Cancicov, Parcul Bacovia, Parcul Vasile Alecsandri, Parcul
Trandafirilor, Parcul GherĈieûti, parcul Unirea 3, recent amenajat în jurul Catedralei
Ortodoxe „ÎnĈlŗarea Domnului”, Parcul Letea, Parcul C.F.R.. Suprafaŗa totalĈ a
parcurilor din municipiul BacĈu este de 55,5ha.
Cel mai mare este parcul GherĈieûti, având o suprafaŗĈ de 22,84 ha, situat în
partea de nord a municipiului, în extremitatea nordicĈ a cartierului GherĈieûti. Parcul GherĈieûti
a fost reabilitat în cursul anului 2007.
În zona centralĈ a municipiului se aflĈ parcul Cancicov, amenajat în urma
Decretului Regal din 09 mai 1938, având o suprafaŗĈ de 21,87 ha ûi este cea mai
importantĈ arie verde din zona centralĈ a municipiului BacĈu.
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Parcul Trandafirilor are o suprafaŗĈ de 0,64ha ûi este cel mai vechi parc din BacĈu,
fiind atestat ca ûi grĈdinĈ publicĈ încĈ din 1850. Parcul se aflĈ într-o zonĈ intens
circulatĈ, la intersecŗia arterelor majore de circulaŗie B-dul Unirii – N. BĈlcescu – G.
Bacovia – M. KogĈlniceanu. În aceeaûi zonĈ, pe partea opusĈ Parcului Trandafirilor,
înconjurând Catedrala OrtodoxĈ „ÎnĈlŗarea Neamului”, se aflĈ parcul recent amenajat
„Unirii 3”, cu o suprafaŗĈ de 0,67ha.
În spatele clĈdirii Palatului Administrativ al Prefecturii se aflĈ Parcul Prefecturii,
cunoscut ûi sub denumirea de Parcul Bacovia, cu o suprafaŗĈ de 0,78 ha.
Parcurilor din municipiul BacĈu li se adaugĈ aliniamentele stradale, cu o suprafaŗĈ
de 58 ha, spaŗiile verzi între blocuri, care totalizeazĈ 187 ha, pepiniera GherĈieûti, cu o
suprafaŗĈ de 12 ha, precum ûi Insula de Agrement, în care spaŗiile verzi ocupĈ o suprafaŗĈ
de 8,63 ha.
RemarcĈm însĈ distribuŗia inegalĈ ûi neuniformĈ a parcurilor ûi spaŗiilor verzi
amenajate pe teritoriul municipiului. Astfel, parcurile sunt concentrate în zona centralĈ
a oraûului, în timp ce în cartiere precum Aviatorilor, CFR, Izvoare, Letea ûi în special
în zonele periferice din oraû parcurile ûi spaŗiile verzi amenajate sunt absente /
suprafaŗa acestora este foarte redusĈ, având prioritate parcurile ûi spaŗiile verzi din
zona centralĈ a municipiului.
Formaŗiunile naturale specifice zonei (silvostepĈ, stepĈ, luncĈ, zĈvoi) se
pĈstreazĈ mai ales în zonele periferice, cu vegetaŗie spontanĈ reprezentatĈ de pajiûti
bogate de trifoi, firuŗĈ de câmp, plopi, rĈchitiûuri, plante mezohidrofile (stuf, papurĈ,
rogoz). Astfel de zone cu vegetaŗie spontanĈ sunt situate în partea nordicĈ a
municipiului BacĈu, de jur împrejurul lacului BacĈu II (úerbĈneûti), în zona cartierelor
GherĈeûti, úerbĈneûti, în partea sudicĈ ûi sud-esticĈ a municipiului, ûi, mai restrânse, în
partea de vest.
În zona periurbanĈ a municipiului sunt prezente formaŗiuni forestiere
(Hemeiuû, MĈgura, MĈrgineni, etc.) care sunt utilizate de asemenea în scop recreativ.
Din punct de vedere al atractivitĈŗii turistice, prezintĈ interes zona din capĈtul nordic
al lacului BacĈu II, constând într-o aglomerare de insule acoperite de o densĈ vegetaŗie
acvaticĈ în care dominĈ stuful, ce serveûte ca adĈpost ûi loc de cuibĈrit speciilor de
pĈsĈri acvatice de pe lac.

2.7 PEISAJUL

Evoluŗia procesului de urbanizare ûi-a pus adânc amprenta asupra peisajului
actual al municipiului BacĈu. Astfel, diversificarea ûi intensificarea activitĈŗii economice
a localitĈŗii a determinat extinderea oraûului, atât pe orizontalĈ cât ûi pe verticalĈ.
Peisajul natural a fost astfel subtituit de cĈtre peisajul puternic antropizat, materializat prin
clĈdiri, reŗea de strĈzi, pasaje, depozite, hale industriale, etc.
Cea mai mare intervenŗie asupra peisajului natural al municipiului BacĈu o
reprezintĈ însĈ modificarea ûi amenajarea cursului Bistriŗei în intervalul 1958 - 1966,
lucrĈri finalizate cu realizarea celor 2 lacuri de acumulare cu rol hidroenergetic, de
atenuare a viiturilor ûi de agrement. Astfel, s-a reuûit diminuarea pânĈ la eliminare a
riscului de producere a inundaŗiilor care afectau pânĈ atunci municipiul. Prezenŗa celor
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2 lacuri în zona central – esticĈ a municipiului BacĈu contribuie la creûterea
atractivitĈŗii turistice a oraûului prin facilitarea conturĈrii anumitor forme de turism
legate de prezenŗa apei (turismul de agrement, relaxare, parcuri acvatice de distracŗii,
pescuit sportiv, turism ecologic).

CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI
POSIBIL A FI AFECTATE – IMPACTUL ACTIVITćŖILOR DIN
PUG ASUPRA MEDIULUI
3.1. CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU APA
3.1.1. Calitatea actualâ a factorului de mediu apâ
Importanŗa deosebitĈ a activitĈŗii de monitoring a calitĈŗii apelor rezidĈ din
faptul cĈ acesta pune în evidenŗĈ permanent stadiul calitĈŗii resurselor de apĈ; pe baza
datelor privind acest stadiu, se adoptĈ strategia de protecŗie eficientĈ a calitĈŗii acestor
resurse.
Începând cu anul 2005 ûi ŗinând seama de cerinŗele prevĈzute in Legea
310/2004 de modificare si completare a Legii Apelor 107/1996, care a preluat
prevederile Directivei Cadru 60/2000/CE în domeniul apei ûi celelalte Directive UE,
sistemul naŗional de monitorizare a apelor cuprinde douĈ tipuri de monitoring. Se
realizeazĈ astfel un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor
corpurilor de apĈ din cadrul bazinelor hidrografice, ûi un monitoringul operaŗional
(integrat monitoringului de supraveghere) pentru corpurile de apĈ ce au riscul sĈ nu
îndeplineascĈ obiectivele de protecŗie a apelor.
În municipiul BacĈu, calitatea apelor de suprafaŗĈ ûi a apelor subterane este
controlatĈ ûi monitorizatĈ de A.N. “Apele Romane” – Direcŗia Apelor Siret BacĈu.
Calitatea apei subterane este monitorizatĈ ûi de cĈtre societĈŗile economice pentru
indicatorii specifici activitĈŗilor acestora.
Municipiul BacĈu este amplasat – din punct de vedere geografic – pe bazinul
hidrografic Siret, ceea ce determinĈ raportarea datelor pe bazine avînd ca sursĈ
Direcŗia Apelor Siret BacĈu.
Apa este esenŗialĈ pentru populaŗie ûi pentru desfĈûurarea activitĈŗilor
economice. Prosperitatea ûi bunĈstarea unei comunitĈŗi sunt direct dependente de
furnizarea unei cantitĈŗi suficiente de apĈ curatĈ. Fiind o sursĈ limitatĈ ûi deosebit de
vulnerabilĈ, apa poate fi oricând deterioratĈ dacĈ populaŗia ûi autoritĈŗile nu intervin cu
mĈsuri concrete de protecŗie. DatĈ fiind aceastĈ degradare continuĈ, se impune
gestionarea calitĈŗii resursei de apĈ, astfel încât sĈ se asigure cunoaûterea, conservarea,
protecŗia calitĈŗii ûi cantitĈŗii acesteia.
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Importanŗa deosebitĈ a activitĈŗii de monitoring a calitĈŗii apelor rezidĈ din
faptul cĈ acesta pune în evidenŗĈ în permanenŗĈ stadiul ûi evoluŗia calitĈŗii resurselor
de apĈ; pe baza acestor date, se adoptĈ strategia de protecŗie eficientĈ a calitĈŗii lor.
Pentru atingerea obiectivului comun conform DC/60/2000/EC de “starea
bunĈ” a apelor s-a modernizat ûi dezvoltat Sistemul Naŗional de Monitoring Integrat al
Apelor, implicând creûterea numĈrului subsistemelor de monitorizare ûi definirea unor
noi tipuri de monitoring. Astfel sistemul de monitorizare a fost realizat în patru
subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane ûi ape uzate.
Caracterizarea calitĈŗii apelor s-a fĈcut în conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996 cu modificĈrile ûi completĈrile ulterioare ûi prescripŗiile tehnice
stabilite prin “Normativul privind clasificarea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ în vederea
stabilirii stĈrii ecologice a corpurilor de apĈ“ aprobat prin Ordinul nr. 161 din
16.02.2006. Pentru secŗiunile de potabilizare încadrarea s-a fĈcut în conformitate cu
H.G.100/2002 - NTPA 013, NTPA 014.
Stabilirea stĈrii ecologice a ecosistemelor acvatice investigate s-a realizat pe baza
elementelor de calitate biologice, luând în considerare ûi indicatorii hidromorfologici,
fizico-chimici ûi poluanŗii specifici de a cĈror dinamicĈ depinde dezvoltarea calitativĈ ûi
cantitativĈ a algelor planctonice ûi bentonice, a zooplanctonului, zoobentosului ûi
ihtiofaunei. De asemenea, stabilirea stĈrii de calitate a diferitelor categorii de ape s-a
fĈcut pe baza indicatorilor de calitate corelaŗi cu diferitele utilizĈri ale apei
(potabilizare, îmbĈiere, referinŗĈ, etc).
Cuantificarea acestor elemente evidenŗiazĈ condiŗiile naturale, cât ûi intensitatea
impactului antropic, care conduc la alterĈri minore sau majore ale acestora, exprimând
starea calitĈŗii apei ecosistemelor analizate într-o anumitĈ perioadĈ de timp. Prin
urmare, un accent deosebit s-a pus pe evaluarea integratĈ, ecologicĈ.
Caracterizarea calitĈŗii apelor s-a fĈcut în conformitate cu prevederile Legii
Apelor 107/1996 modificatĈ ûi completatĈ cu Legea 310/2004, iar clasificarea în clase
de calitate s-a fĈcut în condiŗiile stabilite de “ Normativul privind obiectivele de
referinŗĈ pentru clasificarea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ “(aprobat prin Ordinul
1146/2002). Obiectivele de referinŗĈ propuse conform normativului corespund clasei
a II- a de calitate ûi reprezintĈ nivelurile care urmeazĈ a fi atinse pe plan naŗional ûi
regional într-o strategie pe termen mediu.
Încadrarea în clase de calitate, stabilirea stĈrii chimice ûi ecologice a
ecosistemelor acvatice lotice s-a realizat pe baza rezultatelor obŗinute la analizele fizico
– chimice ûi biologice efectuate în campaniile lunare ûi semestriale.
Aprecierea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ ûi încadrarea în cele cinci clase de
calitate s-a realizat în funcŗie de limitele maxime admisibile corespunzĈtoare fiecĈrei
clase, astfel:
- clasa I – reflectĈ condiŗiile naturale de referinŗĈ ûi indicĈ o influenŗĈ
antropicĈ redusĈ;
- clasa a II a – reflectĈ condiŗiile de calitate necesare pentru protecŗia
ecosistemelor acvatice ûi indicĈ o impurificare moderatĈ;
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- clasele III, IV, V – reflectĈ intensitatea impactului antropic ûi corespund unei
impurificĈri moderate pânĈ la foarte puternicĈ.
Pentru evaluarea stĈrii de calitate apelor de suprafaŗĈ ûi încadrarea în clase de
calitate, din punct de vedere chimic au fost analizate urmĈtoarele grupe de indicatori:
1. Indicatori fizici: debit, temperatura, pH, suspensii
2. Regimul de oxigen (RO) – oxigen dizolvat (OD), CBO5, CCOMn; CCOCr ;
3. Nutrienŗi (N ) – amoniu, azotiŗi, azotaŗi, azot total, fosfor total;
4. Ioni generali, salinitate - gradul de mineralizare (GM ) – reziduu fix, cloruri,
sulfaŗi, calciu, magneziu, sodiu, fier total, mangan;
5. Metale (M) – fracŗiune dizolvatĈ: crom, cupru, zinc ûi substanŗe prioritar
periculoase – cadmiu, mercur, nichel ûi plumb ;
6. MicropoluanĠi (MP) – cianuri, fenoli, detergenĠi anionici.

APM BacĈu prelucreazĈ informaŗiile legate de calitatea apelor de suprafaŗĈ ûi a
apei subterane obŗinute în urma monitorizĈrii ûi executĈ expertize, atunci cînd acestea
sunt necesare.
Calitatea apei râului Bistriįa
În Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru semestrul I 2009 ,
elaborat de cĈtre APM Bacau, pe baza datelor obŗinute de la Direcŗia Apelor Siret
BacĈu, în perioada ianuarie-iunie 2009 calitatea apei a fost urmĈritĈ în 6 secŗiuni de
supraveghere.
Calitatea apelor acestor râuri este influenŗatĈ de gradul de epurare a apelor uzate
evacuate de cĈtre operatoriii economici din zonĈ ûi de evacuĈrile de ape uzate
menajere.
În acest context, calitatea apelor râului Siret este influenĠată de activitatea de pe
platformele industriale din municipiile Roman úi Bacău, iar calitatea râului BistriĠa este afectată
de activitatea de pe platformele industriale din municipiile Piatra NeamĠ úi Bacău.

Calitatea râurilor a fost stabilitĈ prin “Normativul privind clasificarea calitĈŗii
apelor de suprafaŗĈ în vederea stabilirii stĈrii ecologice a corpurilor de apĈ“ aprobat
prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006
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CLASA DE CALITATE GENERALć
Râul

Secŗiune de
control

ianuarie

II
fenoli
cianuri

Serbâneĩti

III
CBO5
CCOCr
reziduu fix
cloruri
sulfaŗi

Bistriŗa
Aval Lac
Agrement

februarie

II
N-NO2
N-NO3
P-PO4

III
CCOCr
CCOMn
N-NO2
Ntotal
P-PO4
reziduu fix
cloruri
sulfaŗi

martie

aprilie

II
N-NO2
N-NO3
N-NH4
Ntotal
fenoli
cianuri

mai

iunie

I

II
oxigen diz.
CBO5
CCOMn
CCOCr
N-NO2
N-NO3
Ntotal
P-PO4

II
N-NO2
N-NO3
cloruri

II
oxigen diz.
CCOMn
N-NO2
N-NO3
P-PO4
cloruri

II
CCOMn
CCOCr

II
CCOCr
N-NO2
P-PO4
sulfaŗi
fenoli
cianuri

II
oxigen diz.
CCOCr
sulfaŗi

Sursa: “Raportul privind starea mediului pe sem. I anul 2009”
Râul

Bistriŗa

Secŗiune
control
úerbĈneûti

Aval lac
agrement

de

ianuarie

februarie

III
N-NO3
N-NO2
P-PO4
CCOMn
CBO5
CCOCr
Reziduu fix
Cloruri
I

III
CCOMn
CBO5
CCOCr
N-NO3
P-PO4
Reziduu fix
Sulfaŗi
Cloruri
III
Reziduu fix
Cloruri
Sulfaŗi

martie
I

III
Reziduu fix
Cloruri
Sulfaŗi

aprilie

mai

iunie

II
N-NO2
N-NO3
Ntotal

II
N-NO2
N-NO3
P-PO4

III
CCOMn
CBO5
CCOCr
N-NO3
N-NO2
P-PO4
N-NH4

III
CCOMn
CBO5
CCOCr
Reziduu fix
Cloruri
Sulfaŗi

III
CCOMn
CCOCr
Reziduu fix
Cloruri
Fenoli

III
CCOMn
CCOCr
N-NH4
N-NO2
P-PO4
P
Reziduu fix
Cloruri

Sursa: “Raportul privind starea mediului pe sem. I anul 2008”

Râul Bistriŗa comparaŗie semestrul I 2009 - semestrul I 2008.
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Râul BistriĠa - CCOMn

Râul BistriĠa-oxigen dizolvat

60,0

15,0

50,0
40,0
m g O2/l

mg O 2/l

10,0

30,0
20,0

5,0

10,0

0,0

0,0

ùerbăneúti

Aval Iac Agrement

ùerbăneúti

Aval Iac Agrement

ianuarie - iunie 2009

10,368

10,16

ianuarie-iunie 2009

4,566

4,01

ianuarie-iunie 2008

10,486

10,383

ianuarie- iunie 2008

5,516

5,483

cls.I

9,0

9,0

cls.I

5,0

5,0

cls.II

7,0

7,0

cls.II

10,0

10,0

cls.III

5,0

5,0

cls.III

20,0

20,0

cls.IV

4,0

4,0

cls.IV

50,0

50,0

Râul BistriĠa- N-NH4

Râul BistriĠa - reziduu fix

4,0

1500

3,0
mg/l

mg N/l

1000

2,0

500

1,0
0,0

ùerbăneúti

Aval Iac Agrement

ianuarie-iunie 2009

0,1937

0,1805

ianuarie-iunie 2008

0,1704

0,2062

cls.I

0,4

cls.II

0,8

cls.III
cls.IV

0

ùerbăneúti

Aval Iac Agrement

ianuarie-iunie 2009

263,83

469

ianuarie-iunie 2008

517,33

603,16

0,4

cls.I

500,0

500,0

0,8

cls.II

750,0

750,0

1,2

1,2

cls.III

1000,0

1000,0

3,2

3,2

cls.IV

1300,0

1300,0

Calitatea apei din acumularea – Lac de Agrement Bacâu
Calitatea apei din acumulĈri a fost monitorizatĈ prin interpretarea rezultatelor
analizelor fizico-chimice ûi biologice ale probelor recoltate cu frecvenŗa determinatĈ de
importanŗa acumulĈrii ûi în funcŗie de regimul termic ûi pluviometric înregistrat. În
cazul acumulĈrilor cu rol complex, frecvenŗa de recoltare ûi analizĈ a fost mai mare.
Evaluarea încadrĈrii în cele cinci clase de calitate în scopul stabilirii caracteristicii
calitative a apei, s-a fĈcut din punct de vedere chimic ûi biologic. Principiul general de
încadrare a fost clasa de calitate cea mai defavorabilĈ privind indicatorii fizico-chimici
globali ai regimului oxigenului, nutrienŗilor, salinitĈŗii, metalelor ûi micropoluanŗilor
(anorganici ûi organici).
În cadrul acestei clasificĈri a calitĈŗii apei obiectivele de referinŗĈ corespund
valorilor corespunzĈtoare clasei a II-a de calitate ûi reprezintĈ nivelurile ce urmeazĈ sĈ
fie atinse pe plan naŗional ûi regional prin aplicarea unei strategii pe termen lung.
Situaŗia calitĈŗii globale a apei lacurilor, a fost stabilitĈ prin Normativul privind
clasificarea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ în vederea stabilirii stĈrii ecologice a corpurilor
de apĈ aprobat prin Ordinul Nr. 161 din 16.02.2006.
Pe teritoriul municipiului BacĈu a fost investigatĈ acumularea Lac Agrement.
Calitatea apei acumulĈrilor – 2009 (sem. I) – Caracterizare dupĈ
indicatorii fizico - chimici:
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Denumire
acumulare

Cursul
de apĈ

Agrement
BacĈu

Bistriŗa

Clasa de calitate
Regimul
oxigenului

Nutrienŗi

Salinitate

Micropoluanŗi

II

I

II

-

GeneralĈ
II

Sursa: „Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu pe sem. I anul 2009”

Calitatea apei acumulĈrilor – 2008 (sem. I) – Caracterizare dupĈ
indicatorii fizico - chimici:
Denumire
acumulare

Cursul
de apĈ

Lac
Agrement

Bistriŗa

Clasa de calitate
Regimul
oxigenului

Nutrienŗi

Salinitate

Metale

Micropoluanŗi

GeneralĈ

II

II

III

-

I

III

Sursa: „Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu pe sem. I anul 2008”

Au fost urmĈriŗi o serie de parametri biologici calitativi ûi cantitativi:
- compoziŗia taxonomicĈ pe grupe sistematice;
- organisme indicatoare;
- abundenŗa numericĈ (ex/l);
- numĈr de taxoni;
- biomasa fitoplanctonicĈ în mg/l;
- clorofila „a” în µg/l.
Clorofila „a” este pigmentul fotosintetic al algelor verzi ûi existĈ o
proporŗionalitate între concentraŗia de clorofilĈ „a” ûi stadiul trofic al apelor de
suprafaŗĈ, de aceea este utilizatĈ ca indicator specific pentru aprecierea gradului de
trofie a lacurilor naturale ûi artificiale.
Interpretarea rezultatelor biologice se face pe baza Ord. 161/2006.
Lac Agrement
Fitoplancton: Biomasa medie anualĈ a fitoplanctonului este de 4.98 mg/l ûi
încadreazĈ apa lacului Agrement în stadiul mezotrof - calitatea a III a.
Biodiversitatea fitoplanctonului este relativ mare, ca ûi grupe sistematice
predominĈ: Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrhophyta.
Media anualĈ a clorofilei „a” a fost de 0,38 µg/l ûi a încadrat apa lacului în
categoria ultraoligotrof – clasa I.
Calitatea apei uzate
Operatorii economici care au înregistrat depĈûiri la indicatorii investigaŗi din
apele uzate ûi evacuate sunt prezentaŗi mai jos;
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Operator economic

Domeniul de activitate

Emisar

SC Dedeman SRL BacĈu

ReprezentanŗĈ auto

r.Siret

SC Dedeman camioane SRL BacĈu

ReprezentanŗĈ auto

r.Siret

SC Compania de ApĈ BacĈu SA

Captare,tratare,
înmagazinare ûi
distribuŗie apĈ

r.Bistriŗa

SC ApĈ Serv SA BacĈu

Servicii publice

r.Siret

Poluanŗi specifici la care s-au
înregistrat depĈûiri
- încĈrcare organicĈ
- azot total
- detergenŗi
- suspensii
- azot total
- încĈrcare organicĈ
- detergenŗi
- suspensii
- încĈrcare organicĈ
- suspensii
- azot total
- detergenŗi
- încĈrcare organicĈ
- amoniu
- suspensii

În cursul lunii mai 2009 laboratorul APM BacĈu a analizat chimic probe de ape
uzate prelevate de la staŗiile de epurare industriale aparŗinând societĈŗilor: SC Rafo SA
Oneûti, SC Chimcomplex SA Oneûti ( M I, M III, 019), SC Carom SA ( MC 3, MC 9 ).
Au fost analizaŗi indicatorii: pH, CCOCr, azot amoniacal ( NH4+ ), carbonul
organic total cu rezultate cuprinse între 33,4 ûi 78,0 mg/l, carbon total, cu valori
cuprinse între 33,6 ûi 78,4 mg/l ûi carbon anorganic, cu valori cuprinse între 0,3 ûi 0,6
mg/l.
Rezultatele indicatorilor chimici nu au evidenŗiat depĈûiri ale limitelor impuse de
HotĈrârea 325/2005.
Calitatea apelor naturale, ca de altfel ûi a celorlalŗi factori de mediu, este puternic
influenŗatĈ de impactul surselor de ape uzate. Pentru aprecierea modificĈrii calitĈŗii
apei diverselor formaŗii hidrologice, ca urmare a recepŗionĈrii de substanŗe nocive, este
necesar sĈ se cunoascĈ anumite caracteristici globale ale principalelor surse de poluare
ûi anume:
- volumele de ape uzate evacuate anual;
- cantitĈŗile de substanŗe poluante conŗinute în apele uzate evacuate în
receptorii naturali;
- situaŗia funcŗionĈrii principalelor staŗii ûi instalaŗii de epurare.
O zonĈ potenŗial criticĈ sub aspectul poluĈrii apelor subterane este cea în care
se aflĈ amplasatĈ S.C. Amurco S.R.L. - afectarea cu sulfaŗi, amoniac ûi fosfor a pânzei
freatice din perimetrul incintei ar putea conduce la impurificarea pânzei freatice care
are direcŗia de curgere spre râul Bistriŗa.
În afara surselor care deverseazĈ constant ape uzate în cursurile de suprafaŗĈ pe
teritoriul municipiului mai pot fi menŗionate ca surse cu caracter temporar accidental
scurgerile de ape meteorice ce spalĈ ûi antreneazĈ substanŗe poluante din zonele de
depozitare a deûeurilor menajere ûi industriale ûi a dejecŗiilor zootehnice, sau din
zonele agricole proaspĈt tratate cu substanŗe chimice ûi contra dĈunĈtorilor.
Staŗia de epurare a apelor uzate menajere, administratĈ de RAGC BacĈu este
amplasatĈ în albia majorĈ a râului Bistriŗa pe malul drept în zona de sud-est a
municipiului BacĈu, fiind proiectatĈ cu treaptĈ de epurare mecanicĈ ûi treapta de
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epurare biologicĈ, ulterior proiectându-se o a doua linie, nedefinitivatĈ în prezent în
ceea ce priveûte treapta biologicĈ. Eficienŗa de epurare a acestei staŗii este micĈ, iar
consumul de energie mare. Din acest motiv R.A.G.C. Bacau are ca obiectiv
investiŗional reabilitarea staŗiei.
Statia de epurare a apelor uzate din municipiul Bacau are ca influent totalitatea
apelor reziduale, atât menajere cât ûi industriale, mai putin apele deversate de S.C.Letea
S.A. ûi S.C. AMURCO S.R.L care deŗin staŗii de epurare proprii.
Calitatea apei din subteran
Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu
corespund cerinŗelor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt urmĈtoarele:
- poluarea apelor de suprafaŗĈ;
- condiŗiile ûi procesele hidrogeochimice naturale care favorizeazĈ trecerea în
soluŗie a diferiŗilor anioni ûi cationi;
- dezvoltarea intensivĈ a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivĈ a
îngrĈûĈmintelor chimice pe bazĈ de azot ûi fosfor, ûi a pesticidelor, a condus la
acumularea în sol a unora dintre aceûtia (sau a produûilor de degradare);
- efectele pasivitĈŗii fostelor complexe zootehnice de capacitĈŗi mari privind
mĈsurile pentru conservarea factorilor de mediu;
- particularitĈŗile climatice, hidrogeologice ûi exploatarea sistemelor de irigaŗii
care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol ûi migraŗia substanŗelor
rezultate din aceste procese.
Conform “Raportului privind starea mediului în anul 2007”, în cursul anului 2007,
pentru urmĈrirea gradului de poluare a rezervelor subterane freatice datoritĈ
activitĈŗilor antropice au fost recoltate probe din 5 foraje de observaŗie la SC Amurco
SRL BacĈu. În urma investigaŗiilor fĈcute, s-a observat cĈ resursele de apĈ din
acviferele freatice prezintĈ un risc ridicat de poluare atât pe termen scurt cât ûi pe
termen lung, având drept consecinŗĈ directĈ faptul cĈ ele nu mai pot constitui surse de
alimentare cu apĈ potabilĈ pentru populaŗia din multe zone ale municipiului.
Calitatea apei potabile
Apa potabilĈ
Judeŗ
BacĈu
Municipiu/Oraû
Municipiul BacĈu

Reŗele apĈ potabilĈ
Volum
Lungime
NumĈr
distribuit
(Km)
localitĈŗi
(mii mc)
262,5
12296
-

Reŗele apĈ menajerĈ
Volum
Lungime
NumĈr
distribuit
(Km)
localitĈŗi
(mii mc)
-

Sursa: “Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu în anul 2007”

Intensitatea consumului de apĈ (m3/cap de locuitor):
Unitate
administrativ
2003
2004
2005
teritoriala

2006
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BacĈu

101,40

85,43

81,83

77,91

Sursa: “Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu în anul 2007”

Calitatea chimicĈ apei potabilĈ distribuitĈ în sistem centralizat:
Nr. determinĈri
Nr. determinĈri
Nr. Total probe
Judeŗ BacĈu
fizico - chimice
bacteriologice
1658
1658
Sursa: “Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu în anul 2007”

Conform “Raportului privind starea mediului în judeŗul BacĈu în anul 2007”, din
numĈrul de 1658 de probe un numĈr de 1108 probe au fost recoltate din reŗelele
judeŗului BacĈu, iar un numĈr de 550 probe au fost recoltate din instalaŗii de
distribuŗie. Din cele 1108 probe chimice, 41 au fost necorespunzĈtoare la indicatorii:
culoare, turbiditate, clor rezidual, 95% din probele necorespunzĈtoare fiind în reŗeaua
municipiului BacĈu, însĈ acest numĈr nu este concludent, deoarece recoltarea de
probe nu surprinde întotdeauna momentul când prin schimbarea sensului de curgere a
apei în reŗea, aceasta nu se mai încadreazĈ la indicatorul culoare ûi turbiditate.
RAGC BACćU – din BacĈu strada Narciselor nr. 14. deŗine Autorizaŗie de
Mediu nr. 445 din 19.11.2007 revizutĈ în 3.03.2008 pentru activitatea de
alimentare cu apĈ a municipiului BacĈu, colectarea ûi tratarea apelor uzate în
staŗia de epurare ûi este valabilĈ pânĈ în 31.12.2010.

3.1.2. Evoluįia probabilâ a calitâįii factorului de mediu apâ în
cazul neimplementârii planului
Protecŗia apelor de suprafaŗĈ ûi subterane ûi a ecosistemelor acvatice are ca
obiect menŗinerea ûi îmbunĈtĈŗirea calitĈŗii ûi productivitĈŗii biologice ale acestora, în
scopul evitĈrii unor efecte negative asupra mediului, sĈnĈtĈŗii umane ûi bunurilor
materiale.
Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferĈ posibilitĈŗi de utilizare
pentru orice fel de necesitĈŗi. Supravegherea calitĈŗii apelor are ca scop protecŗia
împotriva efectelor nocive ale poluĈrii ûi implicĈ douĈ etape: cunoaûterea calitĈŗii ûi
mĈsuri de protecŗie a acesteia.
Strategia de rezolvare a problemelor îmbunĈtĈŗirii calitĈŗii apelor urmĈreûte
reducerea încĈrcĈrilor apelor evacuate, asigurarea unei preepurĈri la agenŗii racordaŗi la
canalizarea orĈûeneascĈ, remedierea funcŗionĈrii staŗiilor de epurare acolo unde existĈ
ûi realizarea unor noi staŗii de epurare.
Obiectivul strategic îl reprezintĈ ameliorarea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ
ûi a apelor subterane în zona municipiului BacĈu.
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Direcŗiile de acŗiune propuse pentru atingerea acestui obiectiv sunt
urmĈtoarele, iar neîndeplinirea acestor obiective ar avea efecte negative asupra
asigurĈrii creûterii calitĈŗii apei :
x Încadrarea tuturor utilizatorilor în limitele de descĈrcare a apelor uzate evacuate
în emisarii naturali ûi/sau în reŗelele de canalizare a localitĈŗii, conform actelor
normative ûi condiŗiilor impuse prin actele de reglementare;
x Aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodĈririi apelor în toate cazurile în
care se constatĈ abateri de la aceste prevederi;
x Întocmirea ûi aplicarea cu rigurozitate a planurilor de prevenire ûi combatere a
poluĈrilor accidentale de cĈtre titularii activitĈŗilor care constituie potenŗialele
surse de poluare;
x Continuarea implementĈrii prevederilor Directivei Consiliului nr.
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane prin modernizĈri, extinderi,
retehnologizĈri staŗiilor de epurare, în scopul obŗinerii unor randamente de
funcŗionare superioarĈ - RAGC BacĈu;
x ReabilitĈri, modernizĈri ûi extinderi staŗii de preepurare / epurare industriale de
existente;
x Construire staŗii preepurare / epurare industriale la: S.C. Agricola Internaŗional
SA (Departament Carbac - abatorizare porc ûi vitĈ, Abator pĈsĈri);
x Retehnologizarea proceselor industriale pentru diminuarea consumului de apĈ ûi
diminuarea riscurilor poluĈrilor accidentale;
x ÎmbunĈtĈŗirea calitĈŗii apelor pe tronsoanele de râu degradate: râul Bistriŗa (aval
evacuare platforma industrialĈ BacĈu Sud) - 2 km de râu degradat (clasa a V - a
de calitate);
x Implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 76/464/CEE privind
poluarea cauzatĈ de anumite substanŗe periculoase deversate în mediul acvatic al
ComunitĈŗii (ûi cele 7 Directive ”fiice”):
- reabilitarea surselor de apĈ poluatĈ din industrie: Bistriŗa.
- reabilitarea surselor de apĈ subteranĈ poluatĈ din industrie: o zonĈ
potenŗial criticĈ sub aspectul poluĈrii apelor subterane este cea în care se aflĈ
amplasatĈ S.C. Amurco S.R.L. - afectarea cu sulfaŗi, amoniac ûi fosfor a pânzei freatice
din perimetrul incintei ar putea conduce la impurificarea pânzei freatice care are
direcŗia de curgere spre râul Bistriŗa;
x Igienizarea ûi decolmatarea Lacului de Agrement;
x Stabilirea de strategii pentru combaterea poluĈrilor accidentale cu substanŗe
periculoase (operaŗionalizarea sistemului de intervenŗie);
x Controlul strict al depozitĈrii deûeurilor menajere ûi zootehnice, cu respectarea
normelor în vigoare;
x Controlul strict al utilizĈrii îngrĈsĈmintelor chimice ûi a pesticidelor precum ûi a
administrĈrii pe sol a îngrĈûĈmintelor organice provenite din zootehnie;
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x Delimitarea zonelor de protecŗie ale captĈrilor de ape subterane ûi de adâncime
pentru evitarea poluĈrii apei destinate consumului populaŗiei;
x Delimitarea zonelor de protecŗie ale apelor de suprafaŗĈ, interzicerea oricĈror
deversĈri necontrolate de ape uzate, reziduuri sau depuneri de deûeuri în
cursurile de apĈ ûi pe malurile acestora;
x ÎmbunĈtĈŗirea accesului populaŗiei ûi agenŗilor economici la servicii publice de
apĈ, canalizare;
x ÎmbunĈtĈŗirea ûi dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare
cu apĈ;
x Realizarea staŗiei de tratare a apei;
x Realizarea reŗelelor de canalizare a apei uzate menajere pe strĈzile racordate la
reŗeaua de alimentare cu apĈ.
MASTER PLAN JUDEŖUL BACćU - AsistenŗĈ TehnicĈ pentru PregĈtirea
Proiectului de ApĈ UzatĈ si ApĈ, România - Judeŗele Prahova, BuzĈu, Neamŗ, Iasi si BacĈu,
prevede o serie de mĈsuri imediate si lucrĈri de extindere au fost prevĈzute pentru a se
realiza pânĈ în 2015, fiind dezvoltate proiecte integrate coroborate cu mĈsuri pentru
asigurarea alimentĈrii cu apĈ a aglomerĈrilor ûi dezvoltarea sistemelor de canalizare ûi
a staŗiilor de epurare pentru apa uzatĈ.
Zona cuprinde orasul BacĈu si 4 comune limitrofe – MĈrgiei, MĈgura, Letea
Veche ûi Hemeiuûi. Majoritatea localitĈŗilor dispun de un sistem existent de alimentare
cu apĈ, alimentat de cĈtre sistemul din BacĈu (aducŗiunea de apĈ de la Lacul Uzului si
surse de apĈ subteranĈ). Rata de conectare este de aproximativ 76% din totalul
populaŗiei. Principala problemĈ a BacĈului este asigurarea securitĈŗii si îmbunĈtĈŗirea
sistemului de alimentare cu apĈ prin lucrĈri de reabilitare si modernizare.
Sistemul va fi extins pentru a acoperi aproape întreaga populaŗie a zonei.
Programul de înlocuire si îmbunĈtĈŗire se prelungeste în Faza a 2-a si Faza a 3-a
pânĈ în anul 2037.
Înnoirea echipamentelor mecanice si electrice la fronturile de captare din BacĈu
este propusĈ pentru anul 2017.
În orasul BacĈu înnoirea echipamentelor mecanice si electrice la Uzina de
tratare a apei Baraŗi este propusĈ pentru anul 2024, 15 ani dupĈ începerea planificatĈ a
operĈrii = 2009. UrmeazĈ sĈ fie reabilitatĈ aducŗiunea de apĈ de la Stejaru la Uzina de
tratare a apei Baraŗi, iar procesul de reabilitare este propus pentru perioada 2024 2025.
Mai mult, existĈ câteva rezervoare si staŗii de pompare care trebuie reabilitate.
Parte a acestor investiŗii este propusĈ pentru Faza 1, principala parte fiind propusĈ
pentru cel deal doilea an din Faza a 3-a.
Reŗeaua existentĈ de distribuŗie a apei urmeazĈ a fi reabilitatĈ si extinsĈ si
instalate noi bransamente la case. Costurile pentru reŗea sunt distribuite pe parcursul
întregii perioade a Master Planului, partea prioritarĈ a proiectului fiind concentratĈ în
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zonele cu probleme de încrustaŗie, tronsoane de reŗea învechite si realizate din
azbociment .

3.1.3. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în privinįa factorului de mediu
apa
Propuneri gospodĈrirea apelor
DupĈ inundatiile din perioada 2–18 august 2008, care au afectat o mare parte
din judet, Comisia Judeteana de Aparare impotriva Dezastrelor si Sistemul de
Gospodarire a Apelor (SGA) au propus o serie de lucrari hidrotehnice pe principalele
cursuri de apĈ. In momentul in care vor fi alocati banii, vor incepe si lucrarile. Printre
acestea s-a propus efectuarea unor lucrari de îndiguire pe malul Siretului, pentru
evitrea stĈmutĈrii celor 11 familii sinistrate.
- Interzicerea costruire de noi obiective în zonele inundabile stabilite în planul de
apĈrare împotriva inundaŗiilor ûi în zonele de protecŗie ale lucrĈrilor hidrotehnice ûi
hidrogeologice.
- Eliberarea zonelor de protecŗie de construcŗii ûi anexe, pentru asigurarea
accesului la acŗiuni operative de intervenŗii precum ûi pentru lucrĈrile curente de
întreŗinere;
- Decolmatare Lac Agrement.
- Reabilitarea digului de protectie la km 6,014 si km 6,339 pentru protejarea
aductiunii de apa bruta baraj V.Uzului – Statia de tratare Darmanesti, conducta
amplasata pe malul drept al râului Uz.
Alimentare cu apĈ
În cadrul programul ISPA mĈsura 2002/RO/16/P/PE/018 se vor realiza
urmatoarelor investitii:
x îmbunĈtĈŗirea alimentarii cu apa a oraûului BacĈu, urmĈrindu-se construcŗia
si reabilitarea aducŗiunii de apa de la lacul Poiana Uzului;
x constructia unei noi statii de tratare a apei potabile pentru aceasta aductiune;
x reabilitarea retelei de canalizare concentrata in sectiunile cele mai critice ale
retelei si este destinata printre altele reducerii infiltratiilor si exfiltratiilor
actuale cu aproximativ 20%;
x reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau astfel incat in urma
reabilitarii statia va indeplini conditiile directivei privind epurarea apelor
uzate orasenesti, pentru descarcarea in cursuri de apa din zone nesensibile
(epurare secundara).
Pe viitor se doreûte extinderea reŗelei de canalizare cu încĈ 30 de kilometri in
urmĈtorii 25 de ani, în scopul deservirii întregii populaŗii si extinderea alimentĈrii cu
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apĈ in comunele suburbane, estimându-se sĈ furnizĈm apa potabilĈ pentru
aproximativ 295.000 de locuitori pânĈ in anul 2025.
Implementarea proiectului ISPA este in responsabilitatea Unitatii de
Implementare a Proiectului (P.I.U.) din cadrul R.A.G.C. Bacau, care a fost
responsabila si de implementarea proiectului MUDP II in municipiul Bacau.
Aducŗiunea de la Valea Uzului
Prin aceasta investitie din cadrul Masurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018,
componenta A, numita "Constructia si reabilitarea aductiunii principale care face
legatura intre Bacau si sursa de apa de suprafata lacul Poiana Uzului" se
urmareste ca municipiul Bacau sa beneficieze de apa potabila de foarte buna calitate si
la un pret de productie mai mic.
Noua captare a apei brute va fi situata la baza barajului de la Poiana Uzului,
compusa dintr-o conducta cu diametrul de 1200 mm si va include o camera
operationala cu valve de siguranta.
Apa bruta va fi transferata apoi gravitational printr-o noua conducta cu
diametrul de 1000 mm, de la Poiana Uzului la cel mai inalt punct, Moinesti, situat la
20,3 km fata de punctul de captare.
O noua statie de pompare din apropierea acestui punct va compensa temporar
insuficientele "naturale" ale debitelor gravitationale in concordanta cu nivelul apei din
lac si ale cerintelor temporare de apa ale municipiului Bacau.
O unitate de preoxidare situata in acelasi loc va limita dezvoltarea in interiorul
conductei a biofilmelor, care ar putea deveni excesiva luand in considerare lungimea
totala a aductiunii de aproximativ 62 km.
In continuare transferul apei dinspre Moinesti catre microhidrocentrala Stejaru
de Jos va fi facutĈ printr-o conducta de 23,6 km cu diametrul de 800 mm, iar de aici
apa bruta va fi transportata gravitational prin conducta deja existenta cu diametrul de
800 mm, care va fi partial reabilitata, la intrarea in statia de tratare Barati.
Statia de tratare
Din fonduri ISPA, prin Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta B, se
prevede "Constructia unei noi statii de tratare a apei potabile" ce va fi dotata cu
un laborator complet ce va permite analiza detaliata a compozitiei apei. Statia noua va
mai include sistem SCADA, filtre gravitationale rapide si echipamente pentru
coagulare, clorinare, detectarea pierderilor etc. Costurile pentru achizitia terenului nu
sunt eligibile din fondurile ISPA si vor fi acoperite de R.A.G.C. Bacau.
Prin aceasta investitie se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:
x calitate corespunzatoare a apei potabile furnizata consumatorilor;
x control asupra procesului de tratare si tehnologii avansate de urmarire a
functionarii statiei;
x dotarea la standardele U.E. a laboratorului de analiza a apei potabile;
x siguranta in exploatare;
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x

alternative de functionare a sistemului de operare si furnizare a apei potabile
in municipiul Bacau;
x reducerea consumului de energie electrica.

Statia de tratare a apei potabile va produce un volum maxim de 730 L/s,
reprezentand 63 000 mc/zi.
In urma acestei investitii, estimata a se finaliza in anul 2008, furnizarea apei
potabile va respecta Directiva pentru apa potabila 98/83/EC.
Canalizare
In prezent aproximativ 80 km din reteaua de canalizare a municipiului Bacau
are o vechime de peste 30 de ani si necesita supraveghere atenta. Alte defecte majore
identificate sunt subdimensionarea diametrelor conductelor retelei si sparturile la
imbinarile acestora, care conduc la frecvente blocaje si cresterea debitelor de infiltratie
si exfiltratie.
"Reabilitarea retelei de canalizare" este o investitie finantata din fonduri ISPA
prin Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta C, prin care se urmareste
inlocuirea a 7,3 km de conducta de diametrul 400 mm, 3,5 km. de conducta de
diametrul 500 mm si 0,6 km de conducta cu diametrul de 600 mm, in total fiind
inlocuita 11,4 km de retea de canalizare. Se mai urmareste inlocuirea colectorului
principal cu diametrul de 1800 mm si cu lungimea de aproximativ 0,1 km.
Tot in cadrul acestei investitii se include achizitionarea de echipamente cum ar fi:
utilaje de spalare a canalizarii, utilaje pentru sapare santuri, camere video pentru
inspectii, computere si programe hidraulice pentru reteaua de canalizare.
Aceasta investitie va conduce la reducerea infiltratiilor actuale cu aproximativ
20%, ceea ce inseamna 10 000 de mc/zi si, astfel, reducerea riscurilor privind sanatatea
populatiei.
Statia de epurare
Prin investitia "Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau" se
urmĈreste, in principal, îndeplinirea standardelor stabilite de directiva CE nr.
91/271/CEE (descĈrcĈri in cursuri de ape nesensibile) care in prezent nu este
respectata si imbunĈtĈtirea eficientei procesului pentru a indeplini cerintele in cazul
descĈrcĈrilor in cursuri de ape sensibile, daca aceasta va fi necesara in viitor, pregĈtind
etapa urmĈtoare de realizare a denitrificarii, eliminarea lagunelor de depozitare a
namolului in concordanta cu Directiva CE 86/278/EEC (depozitarea in siguranta a
nĈmolului ), dar si o reducere a consumurilor de energie.
Pentru aceasta reabilitare, fondurile asigurate de R.A.G.C. Bacau prin
cofinantare B.E.R.D. au condus la cresterea considerabila a tarifului pentru apa pentru
a asigura resurse adecvate operararii si intretinerii.
Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate include lucrari pentru facilitati de
intrare, reabilitarea decantoarelor primare si secundare, reabilitarea decantoarelor
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primare pentru stocarea apei pluviale, reabilitarea bazinelor de aerare, lucrari pentru
echilibrare hidraulica la intrare, statii intermediare de pompare, modificarea si
finalizarea etapei biologice, transformator si echipament electric, reabilitatea
ingrosatoarelor de namol si a fermentatoarelor de namol, unitate de deshidratare a
namolului, statie termala, laborator si lucrari pentru monitorizare, automatizare si
comanda (sistem SCADA).
Programul de investiįii pe anul 2009









Inlocuire retele apa - str.D. Cantemir;
Deviere colector canalizare str. Calea Republicii;
Reabilitare sistem de alimentare cu apa si canalizare str.Izvoare;
Inlocuire retele apa si canalizare stradaVasile Parvan;
Construire retea alimentare cu apa - str. V.Lupu;
Construire retea alimentare cu apa - str. Muscatelor;
Alimentare cu apa, strada Lupeni;
Supratraversare parau Trebes cuconducta de apa potabila Dn=150 mm si
conducta de apa uzata Dn=400 mm;
 Supratraversare parau Negel cu conducta de apa potabila Dn=600 mm si
conducta de apa uzata Dn=168 mm;
 Conducta de legatura Dn= 600 mm intre plecare II Gheraiesti si plecare II
Margineni pentru transportul apei potabile din Statia de pompare Gheraiesti la
rezervoarele Barati;
 Inlocuire conducta apa potabila OL Ɩ 250 mm, str.Miron Costin de la
intersectia cu str.Pictor Aman pana la str.Stadionului;
 Imprejmuire paturi de uscare a namolu lui de la Statia de Epurare a apelor uzate, in Municipiul Bacau;
 Inlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Statia de pompare ape uzate
Serbanesti;
 Conducta de legatura Dn 700 mm intre conducta Dn 700 mm, strada Stefan cel
Mare si conducta Dn 800 mm, strada Digu Barnat;
 Inlocuire conducte de apa:
- Dn 600 mm str.Calea Moinesti subtraversare linii ferate fabrica de bere si
curte Vinalcool;
- Dn 400 mm b-dul Unirii de la pod Bistrita pana la Calea Barladului;
- Dn 600 mm str.Garii intre str.A.Iancu si strada M.Eminescu;
- Dn 125 mm str.Calea Moldovei de la str.Frunzei, la restaurantul Popas;
- Dn 600 mm str.Frunzei din Statia de pompare Gheraiesti pana la
str.Calea Moldovei cu conducta Fgn Dn 700 mm;
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3.2. CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU
AER
3.2.1. Calitatea actualâ a factorului de mediu aer
În „Planul Naŗional de Acŗiune în domeniul protecŗiei atmosferei”, cât ûi în „Strategia
NaŗionalĈ privind protecŗia atmosferei”, s-a stabilit cĈ în perioada 2005 - 2007 sĈ se
finalizeze evaluarea preliminarĈ a calitĈŗii aerului, în toate zonele ûi aglomerĈrile din
ŗarĈ, ûi sĈ se doteze sistemul naŗional de monitorizare a calitĈŗii aerului, în conformitate
cu cerinŗele directivelor europene în domeniul calitĈŗii aerului.
Urmare a finalizĈrii în 2005 a evaluĈrii preliminarii a calitĈŗii aerului la nivel
naŗional, s-a trecut la începutul anului 2006, la reproiectarea ûi modernizarea Reŗelei
Naŗionale de monitorizare a calitĈŗii aerului.
În acest scop, Ministerul Mediului ûi DezvoltĈrii Durabile a încheiat în luna
ianuarie 2006 contractul de achiziŗionare ûi instalare a staŗiilor automate de
monitorizare a calitĈŗii aerului, staŗii care s-au amplasat în România în cursul anului
2006.
Reteaua automata de monitorizare din Muicipiul BacĈu a fost creata in urma
implementarii proiectului PHARE Proiectul pentru prevenirea catastrofelor
naturale generate de inundatii si poluarea solului.
Implementarea directivelor UE privind calitatea aerului a fost realizata prin
amplasarea a 3 statii automate care fac parte din reteaua nationala de monitorizare a
calitatii aerului astfel:
- 1 staŗie de fond urban în municipiul BacĈu, parc PrefecturĈ: aceastĈ staŗie
evalueazĈ influenŗa activitĈŗii umane din zona centralĈ a municipiului asupra
calitĈŗii aerului, raza ariei de reprezentativitate fiind de 1-5 km iar poluanŗii
monitorizaŗi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de
carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) ûi parametrii
meteo (direcŗia ûi viteza vântului, presiune, temperaturĈ, radiaŗia solarĈ,
umiditate relativĈ, precipitaŗii);
- 1 staŗie de tip industrial în municipiul BacĈu, la TCH, cartier Izvoare:
aceastĈ staŗie evalueazĈ influenŗa activitĈŗii industriale dezvoltate în partea de
E-SE a municipiului asupra calitĈŗii aerului, raza de reprezentativitate fiind
de 100 m – 1km, iar poluanŗii monitorizaŗi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi
de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie
(PM10) ûi parametrii meteo (direcŗia ûi viteza vântului, presiune,
temperaturĈ, radiaŗia solarĈ, umiditate relativĈ, precipitaŗii).
Indicatori monitorizati sunt: dioxid de sulf, oxizi de azot, ozon, monoxid de
carbon, compusi organici volatili, plumb, pulberi in suspensie ( PM 10, PM 2.5) si date
meteo, care sunt afisati pe doua panouri unul exterior in Bacau si unul interior in
Onesti.
Prin investitii proprii APM Bacau a completat configuratia statiilor cu 2 analizoare de
amoniac (Bc - 1, Bc - 2) si 1 analizor H2S (Bc - 3 Onesti).
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Informatii privind parametrii de calitate a aerului monitorizate de cele 3 statii automate
ale judetului Bacau se pot accesa la adresa: http://www.calitateaer.ro. Site-ul
afiseaza indicii de calitate si valorile masurate, actualizate orar, aflate in curs de validare
si certificare.
Reteaua automata de monitorizare a radioactivitatii este realizata prin
masuratori beta global si dozimetrice pe factorul de mediu aer in puncte prestabilite.
Echipamentul a fost achizitionat in cadrul proiectului PHARE RO 2003/005551.04.11.01/LOT 1 "Procurarea de echipamente necesare in scopul crearii
unui sistem adecvat de monitorizare si raportare a radioactivitatii mediului,
anul 2009 a unei statii care monitorizeaza in regim automat doza gamma absorbita
Reŗeaua de monitorizare a avut un numĈr de 5 puncte fixe de control:
GherĈieûti, FRE MĈrgineni, Aeroport, N. BĈlcescu ûi Universitate. Din luna iunie
2009, reteaua s-a redus la un numĈr de 4 puncte fixe de control: GherĈieûti, FRE
MĈrgineni, N. BĈlcescu ûi Universitate.
Prelevarea se face pe o perioadĈ de 24 h, în regim manual.

Sursa : http://www.apmbc.ro/apmbc-100-20.htm
Indicatori urmĈriŗi : NH3, pulberi sedimentabile.
Evoluŗia calitĈŗii aerului în municipiul BacĈu este raportatĈ la STAS 12574/87.
Conform “Raportului privind starea mediului în judeįul Bacâu pe anul
2009 pentru perioada ianuarie - iunie 2009, calitatea aerului din punctul de vedere al
indicatorilor urmĈriŗi care? ca mai sus sunt 2 indicatori si la fel si mai jos a fost bunĈ,
valorile medii zilnice încadrându-se, sub limita de 0,1 mg/mc NH3 - STAS 12574/87.
De asemenea, pe parcursul semestrului I 2009 nu s-au înregistrat depĈûiri ale
PA de 0,07 mg/mc, conform Ordinului 756/97.
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Pulberi sedimentabile - evoluŗie medie - semestrul I 2009/ semestrul I 2008 în
municipiul BacĈu.
Valorile medii înregistrate în punctele de control, pe parcursul semestrului I
2009 s-au situat cu mult sub valoarea CMA = 17 g/mp/lunĈ, conform STAS
12574/87.
x Se constatĈ faptul cĈ valorile medii calculate în semestrul I 2009 sunt în
general mai ridicate faŗĈ de valorile medii calculate în semestrul I 2008.
AceastĈ situaŗie s-a datorat faptului cĈ în luna februarie, valorile înregistrate
au depĈûit valoarea CMA=17 g/mp/lunĈ, conformSTAS 12574/87, în cazul
probelor prelevate din punctele de control: GherĈieûti, Aeroport ûi
N.BĈlcescu, maxima înregistratĈ a fost de 66,21g/mp/lunĈ, fiind semnalatĈ
la N.BĈlcescu.
Valorile înregistrate în perioada ianuarie - iunie 2009 pentru SO2, în urma
mĈsurĈtorilor realizate pe cele trei staŗii s-au situat cu mult sub valoarea limitĈ zilnicĈ
pentru protecŗia sĈnĈtĈŗii ( 125 µg/mc ), conform Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002.
Valoarea maximĈ zilnicĈ înregistratĈ în semestrul I 2009, în staŗia BC 1 a fost de 32,41
µg/mc, în staŗia BC 2 de 39,19 µg/mc, iar în staŗia BC 3 de 13,55 µg/mc.
Valorile înregistrate în perioada ianuarie - iunie 2009 pentru NO2, în urma
mĈsurĈtorilor realizate s-au situat sub valorile limitĈ admise de cĈtre OM 592/2002 (
limita an = 40 µg/mc ).
De asemenea concentraŗiile medii orare înregistrate s-au situat mult sub
valoarea limitĈ pentru protecŗia populaŗiei ( 200 µg/mc ), conform aceluiaûi ordin.
Valorile înregistrate pentru ozon în urma mĈsurĈtorilor realizate pe cele trei staŗii în
perioada ianuarie - iunie 2009, au fost mici ceea ce a evidenŗiat un nivel scĈzut al
poluĈrii din zonele monitorizate. Nu s-au semnalat depĈûiri ale pragului de alertĈ de
240 µg/mc, precum ûi faŗĈ de pragul de informare de 180 µg/mc -medie orarĈ. De
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asemenea, concentraŗiile de ozon au fost sub obiectivul pe termen lung pentru
protecŗia sĈnĈtĈŗii umane ûi respectiv valoarea ŗintĈ pentru anul 2010 ( 120 µg/mc ).
În medie, cele mai ridicate valori ale concentratiei de ozon s-au înregistrat în
perioada aprilie-iunie, perioadĈ cu temperaturi mai crescute ûi duratĈ mai mare de
iluminare diurnĈ, factori care favorizeazĈ reacŗiile fotochimice de formare a ozonului.
Probleme legate de poluarea aerului în municipiul BacĈu:
Substanŗele emise în atmosferĈ determinĈ fenomene precum: acidifierea, smogul
fotochimic, distrugerea stratului de ozon, schimbĈrile climatice etc.
Analizele emisiilor, distribuŗia lor sectorialĈ, ŗintele spaŗiale ûi temporale
reprezintĈ elemente cheie în stabilirea prioritĈŗilor de mediu, în identificarea politicilor
ce trebuie sĈ fie adoptate, la nivel local. Indicatorii selectaŗi trebuie sĈ raspundĈ
criteriilor de identificare ûi sĈ fie relevanŗi pentru problemele privind atmosfera.
Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinaŗi pe baza datelor din sistemul
de monitorizare al calitĈŗii aerului ûi din inventarele de emisii ûi au ca scop evaluarea
situaŗiilor concrete, comparativ cu ŗintele de calitate stabilite de reglementĈrile în
vigoare.
Calitatea aerului în municipiul BacĈu este influenŗatĈ de industria chimicĈ (SC
Amurco SRL BacĈu SA – emisii amoniac), centralele termoelectrice (SC CET SA
BacĈu – emisii pulberi, SO2), industria alimentarĈ (Agricola Internaŗional – emisii
amoniac), depozitul municipal de deûeuri menajere ûi traficul rutier.
a) Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot ûi de amoniac
Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui
component de mediu, ca urmare a prezenŗei unor compuûi chimici alogeni, ce
determinĈ reacŗii chimice în atmosferĈ, în cantitĈŗi depĈûind anumite concentraŗii
critice, care conduc la modificarea pH-ului precipitaŗiilor, solului, apelor, cu afectarea
ecosistemelor terestre ûi/sau acvatice.
Acidifierea aerului este în principal produsĈ de emisiile ûi efectele sinergice a 3
poluanŗi, ûi anume: SO2, NOx ûi NH3, care au impact îndeosebi asupra vegetaŗiei ûi a
apelor de suprafaŗĈ.
Emisiile de substanŗe acidifiante ûi eutrofizante pe teritoriul municipiului BacĈu
provin în principal din urmĈtoarele surse staŗionare:
- arderea combustibililor fosili, în scopul producerii energiei electrice ûi
termice, sursĈ semnificativĈ de oxizi de azot ûi oxizi de sulf.
Dintre sursele de pe teritoriul acestei zone, semnificative sunt instalaŗiile mari
de ardere (instalaŗii de ardere care au o putere termicĈ mai mare de 50 MW termici),
care intrĈ sub incidenŗa directivei 2001/80/EEC, transpusĈ în legislaŗia românĈ prin
H.G. 541/2003, modificatĈ ûi completatĈ prin HG 322/2005.
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- arderea deûeurilor de lemn ûi rumeguûului în centrale termice, care
reprezintĈ sursa de oxizi de azot;
- managementul dejecŗiilor ûi fermentaŗia entericĈ de la creûterea animalelor,
reprezintĈ surse semnificative de amoniac;
- administrarea de îngrĈûĈminte cu azot în agriculturĈ, care reprezintĈ o sursĈ
importantĈ de amoniac.
CantitĈŗile de gaze cu efect acidifiant ûi eutrofizant emise anual în atmosferĈ au
fost determinate de cĈtre APM BacĈu, pe baza unor modele ûi calcule de estimare, din
cadrul metodologiei CORINAIR III.
Sursele mobile, în principal autovehiculele rutiere, reprezintĈ o altĈ sursĈ
semnificativĈ de gaze acidifiante, atât sub aspect cantitativ, cât ûi din punct de vedere
al caracteristicilor acestor surse de emisie (surse difuze, rĈspândite pe tot arealul, cu
emisii la nivelul solului).
Un alt element important în evaluarea impactului emisiilor poluante în
atmosferĈ asupra calitĈŗii mediului ûi sĈnĈtĈŗii umane, alĈturi de evaluarea cantitĈŗilor
de noxe emise, îl reprezintã activitatea de monitorizare a imisiilor atmosferice ûi a
calitĈŗii precipitaŗiilor.
Calitatea precipitaŗiilor
x

Conform “Raportului privind starea mediului în judeŗul BacĈu pe anul 2009”,
Punctul de prelevare al precipitaŗiilor este situat la sediul APM Bacӽu.
x Indicatorii monitorizaŗi în semestrul I 2009 au fost: pH, conductivitate, iar
începând cu luna iunie s-a lĈrgit paleta indicatorilor, respectiv: NH4+, K+, Na+,
Mg2+, Ca2+, TOC, TC, IC, TDS, indicatori determinaŗi cu Electroforeza capilarĈ
Agilent G 1600AX ûi TOC Model ASI –V:
 pH- valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 7,5665 upH; valoarea minimĈ
mĈsuratĈ a fost de 6,6490 upH;
 conductivitate - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 43,280; valoarea
maximĈ mĈsuratĈ a fost de 68,60 µS/cm;
 NH4+ - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 5,2930 mg/l, valoarea maximĈ
mĈsuratĈ a fost de 13,160 mg/l;
 K+- valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 9,34 mg/l, valoarea maximĈ
mĈsuratĈ a fost de 19,96 mg/l;
 Na+- valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 3,767 mg/l, valoarea maximĈ
mĈsuratĈ a fost de 6,66 mg/l;
 Mg2+- valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 1,925 mg/l, valoarea maximĈ
mĈsuratĈ a fost de 2,97 mg/l;
 Ca2+- valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 4,221 mg/l, valoarea maximĈ
mĈsuratĈ a fost de 6,05 mg/l;
 TOC( carbon organic total ) - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 70,16
mg/l, valoarea maximĈ mĈsuratĈ a fost de 132,7 mg/l;
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 TC ( carbon total ) - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 81,62 mg/l,
valoarea maximĈ mĈsuratĈ a fost de 163,4 mg/l;
 IC (carbon anorganic) - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 11,458 mg/l,
valoarea maximĈ mĈsuratĈ a fost de 30,69 mg/l;
 TDS(substanŗe dizolvate totale) - valoarea medie mĈsuratĈ a fost de 47,0
mg/l, valoarea maximĈ mĈsuratĈ a fost de 75,0 mg/l;
Calitatea medie a precipitaŗiilor în perioada ianuarie – iunie 2009.
Punct
monitorizare

pH
minim

Aciditate
mEq/l

Cond.
NO3 NO2 SO4
electricĈ mg/l mg/l mg/l
µS/cm
APM BacĈu
6,6490
43,280
Sursa: „Rapoarte privind starea mediului în judeŗul BacĈu 2009 – semestrul I”

NH4
mg/l

Cl
mg/l

5,2930

-

Controlul conformĈrii la Ordin 462/1993.
APM BacĈu realizeazĈ cu ajutorul autolaboratorului IWECO din dotare ( care
este echipat cu analizoare ûi accesoriile necesare ) mĈsurĈtori la coû pentru o serie de
indicatori: pulberi totale, SO2, Nox, CO, CO2, O2, temperatura, viteza, presiunea
gazelor din coû.
Pe parcursul semestrului I 2009 s-a realizat monitorizarea unui numĈr de 12
societĈŗi.
Au fost verificate precizĈrile ordinului faŗĈ de punctele de recoltare ûi valorile
realizate la parametri, în regim de funcŗionare.
Nu au fost semnalate probleme faŗĈ de conformarea la ordin.
Situaŗia gazelor cu efect de serĈ
În conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto, intrat în vigoare în
februarie 2005, România trebuie sĈ reducĈ emisiile celor 6 gaze cu efect de serĈ
prevĈzute în Protocol (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) cu 5 pânĈ la 8 % în perioada
de angajare 2008 – 2012, faŗĈ de anul de bazĈ 1989.
Principalele surse generatoare de gaze cu efect de serĈ în municipiul BacĈu sunt:
y activitĈŗile de producere a energiei electrice ûi termice;
y extracŗia ûi arderea combustibililor fosili;
y alte activitĈŗi industriale (în special din industria chimicĈ ûi petrochimicĈ);
y utilizarea solvenŗilor;
y transporturi rutiere;
y tratarea ûi depozitarea deûeurilor.
PrimĈria împreunĈ cu CET BacĈu au primit finanŗare cu fonduri europene
nerambursabile pentru proiectul “Reducerea poluĈrii ûi diminuarea schimbĈrilor
climatice, prin restructurarea ûi reabilitarea sistemului, pentru atingerea ŗintelor ûi
eficienŗa energeticĈ în municipiul BacĈu”. Valoarea proiectului se ridicĈ la 85-100
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milioane euro, din care primeûte 50 de milioane euro din fonduri europene
nerambursabile, diferenŗa urmând a fi completatĈ de fonduri de la Guvern (20
milioane euro) ûi autoritĈŗile locale. Proiectul se va derula în perioada 2009 - 2011,
maxim 2012. Prin el se va crea al doilea grup de cogenerare cu ciclu combinat gazeabur ûi se vor moderniza reŗelele termice secundare ûi primare.
Emisii totale anuale de gaze cu efect de serĈ ( mii tone CO2 Eq )
Municipiul
2003
2004
2005
2006
2007
2008
BacĈu
Emisii totale 680,17 737,98 2949,17 952,08 584,91 694,56
(mii tone CO2
Eq)
Sursa: Date preluate de la APM BacĈu
MćSURćTORI SONOMETRICE
O altĈ problemĈ de mediu este poluarea fonicĈ. Zgomotul cauzat de
autoturisme ûi traficul greu a devenit sursa primarĈ de poluare fonicĈ în mediul urban.
În condiŗiile actuale de trafic, prin mĈrirea parcului de maûini fĈrĈ a beneficia de
infrastructura rutierĈ corespunzĈtoare, poluarea fonicĈ la care este supusĈ populaŗia
limitrofĈ zonelor cu trafic intens este mare. În marile aglomeraŗii urbane ûi în zonele
populate limitrofe autostrĈzilor, acest factor negativ de mediu îûi face simŗitĈ prezenŗa
pe o arie extinsĈ în situaŗia în care nu se aplicĈ protejarea fonicĈ prin utilizarea unor
sisteme de diminuare a zgomotelor.
Cauzele esenŗiale ale depĈûirii nivelului de zgomot emis în mediu de traficul
rutier sunt:
- accentuarea procesului de degradare a infrastructurii rutiere;
- intensificarea traficului rutier prin creûterea continuĈ a numĈrului de
autovehicole;
- lipsa drumurilor ocolitoare pentru traficul de tranzit
- existenŗa parcurilor auto depĈûite, învechite;
- nerespectare restricŗiilor de tonaj pe anumite artere;
- starea tehnicĈ necorespunzĈtoare a autoturismelor.
Agenŗia de Protecŗie a Mediului BacĈu a efectuat mĈsurĈtori ale nivelului de
zgomot la emisii (agenŗi economici – atât în urma sesizĈrilor, cât ûi pentru autorizaŗia
de mediu a unor activitĈŗi).
Municipiul BacĈu este împĈrŗit în zone de monitorizare având în vedere
obiectivul Agenŗei de Protecŗie a Mediului BacĈu de întocmire a hĈrŗii acustice odatĈ
cu implementarea Directivelor europene referitoare la acest domeniu. S-a avut în
vedere zgomotul produs de trafic ûi de surse industriale. Având în vedere cĈ traficul
rutier constituie sursa majorĈ de poluare fonicĈ iar cele mai multe ûcoli sunt amplasate
în apropierea culoarelor de trafic s-au înregistrat depĈûiri ale limitei admise de STAS
10009/88 (50dB (A)). DupĈ cum a rezultat din mĈsurĈtorile Agenŗiei de Protecŗie a
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Mediului BacĈu ûi a instituŗiilor cu preocupĈri în domeniu, nivelul de poluare fonicĈ a
municipiului BacĈu este ridicat, înregistrându-se valori de pânĈ la 90 dB (A).
Impactul nivelului de zgomot produs de mijloacele de transport rutier ûi
feroviar a fost ûi este deosebit de mare în raport cu fondul natural ûi limitele admise în
vigoare.
MĈsurĈtori de zgomot în anul 2008
Tip mĈsurĈtoare zgomot

NumĈr
mĈsurĈtori
sem I sem II

Maxima mĈsuratĈ
( dB )
sem I
sem II

% DepĈûiri

sem I
Pieŗe,
spaŗii
comerciale,
4
3
71.1
68.4
50
restaurante în aer liber
Incinte de ûcoli ûi creûe,
grĈdiniŗe, spaŗii de joacĈ
9
77.8
pentru copii
Parcuri, zone de recreere ûi
1
1
58
72.6
100
odihnĈ
Incinta industrialĈ
18
19
72.3
73.1
44.4
Zone feroviare
Aeroporturi
ParcĈri auto
4
4
58.8
62.2
Stadioane, cinematografe în
aer liber
Trafic
48
34
91.2
77.8
66.6
Limita
incinte
locuinŗe/
5
2/1
75
70 / 48.6
100
(Reclamatii)
SolicitĈri Garda de Mediu 3
5
76.4
70
66.6
BacĈu
Sursa: „Raportul privind starea mediului în judeŗul BacĈu pe anul 2008”

sem II
33.3
100
47.36
70.58
100 / 60

Conform informaŗiilor primite de la APM BacĈu, s-au înregistrat depĈûiri ale
pragurilor limitĈ admise de STAS 10009/88 ale mĈsurĈtorilor de zgomot, în
intersecŗiile urmĈtoare (la valorile maxime mĈsurate):
- ian. 2008: str. Chimiei - 91.0 dB;
- apr. 2008: str. Izvoare - 74.1 dB;
- mai 2008: str. Chimiei - 77.0 dB;
- iunie 2008: SC Rombet SA - 71.4 dB;
- iulie 2008: str. Republicii - 78.8 dB;
aug. 2008: inters.Narcisa-str.Chimiei -77.4 dB.
În perioada ianuarie-iunie 2009 s-au efectuat mĈsurĈtori care, au avut ca scop
determinarea zgomotului echivalent (Lech) ûi verificarea încadrĈrii rezultatelor din
mĈsurĈtori în STAS nr. 10009/88, capitolul 2, punctul 2,5.
APM BacĈu ûi-a propus monitorizarea nivelului de zgomot la nivelul
municipiului BacĈu, în vederea identificarii surselor de poluare fonicĈ.

- 102 2009

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPILUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

În acest sens s-a procedat la investigaŗii efectuate la nivelul cartierelor
municipiului, avându-se în vedere mĈsurĈtori în zone rezidenŗiale, obiective sociale,
transporturi.
PrecizĈm cĈ echipamentul din dotare nu asigurĈ o monitorizare continuĈ ûi cĈ,
în general mĈsurĈtorile surprind valori cumulate, generate de mai multe surse cu
intensitĈŗi diferite.

MĈsurĈtori zgomot
Locaŗie

NumĈr
mĈsurĈtor
i

Determi
nĈri în
Maxima
DepĈûiri
urma
mĈsuratĈ(
(%)
sesizĈril
dB )
or
(%)

SesizĈri
rezolvat
e
(%)

Indicator
utilizat

Pieŗe,spaŗii
comerciale,
5
70
60
restaurante în aer
liber
Incinte de ûcoli ûi
creûe, grĈdiniŗe, spaŗii
4
75,6
25
de joacĈ pentru copii
Parcuri, zone de
2
46,8
100
recreere ûi odihnĈ
Incinta industrialĈ
28
76,8
7,14
ParcĈri auto
2
58,3
Trafic auto ûi
50
75,6
46
feroviar
LimitĈ incinte
8
62,4
50
100
100
locuinŗe ( reclamaŗii)
SolicitĈri Garda de
Mediu – BacĈu
Total mĈsurĈtori
99
Sursa: „Rapoarte privind starea mediului în judeŗul BacĈu 2009 – semestrul I”

Lech

Lech
Lech
Lech
Lech
Lech
Lech
Lech

3.1.2. Evoluįia probabilâ a calitâįii factorului de mediu aer în
cazul neimplementârii planului
Pentru zonele în care calitatea aerului este afectatĈ de traficul rutier, este de
aûteptat ca evoluŗia calitĈŗii aerului sĈ urmĈreascĈ valorile de trafic de pe respectiva
arterĈ de transport. Creûteri ale valorilor de trafic vor determina ûi creûteri ale valorilor
concentraŗiilor de poluanŗi atmosferici.
Din punct de vedere al poluanŗilor atmosferici emiûi de instalaŗiile de încĈlzire
din gospodĈriile populaŗiei, cantitatea acestora va creûte odatĈ cu extinderea zonelor
destinate locuitului.
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Creûterea va fi cu atât mai mare cu cât raportul dintre cantitatea de combustibil
solid ûi cantitatea de combustibil gazos utilizat pentru încĈlzirea locuinŗelor va fi mai
mare.
Pe de altĈ parte dezvoltarea inerentĈ a localitĈŗii, atât din punct de vedere al
creûterii numĈrului de locuitori, cât ûi al dezvoltĈrii activitĈŗilor productive, poate
determina, în cazul unor dezvoltĈri insuficient de bine gestionate, efecte nefavorabile
asupra calitĈŗii aerului din zonele rezidenŗiale.

3.1.3. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în privinįa factorului de mediu
aer
Atmosfera fiind cel mai larg vector de propagare a poluanŗilor, ale cĈror efecte
se resimt de la nivel local pânĈ la nivel global asupra tuturor elementelor biotice ûi
abiotice, monitorizarea calitĈŗii aerului ocupĈ un loc esenŗial, constituindu-se într-un
element de fundamentare a strategiilor de control.
A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program
coerent care sĈ vizeze toate problemele de poluare precum ûi responsabilitĈŗile tuturor
actorilor implicaŗi (autoritĈŗile locale, agenŗi economici, populaŗia).
Obiectivul strategic îl reprezintĈ ameliorarea calitĈŗii aerului prin diminuarea
cantitĈŗii de emisii provenite din diverse procese.
Direcŗiile de acŗiune propuse pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
x Continuarea implementĈrii prevederilor Directivei Consiliului nr. 96/61/CE
privind prevenirea ûi controlul integrat al poluĈrii industriale (IPPC) la
instalaŗiile care nu sunt conforme cu prevederile acestei directive: SC Amurco
SRL, SC Agricola Internaŗional S.A., S.C. Letea SA, SC Subex SA.
x Aplicarea Directivei nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuûi
organici volatili (COV) provenite din utilizarea solvenŗilor organici în anumite
activitĈŗi ûi instalaŗii. Aplicarea unui plan de reducere a emisiilor de COV la
obiectivele care nu respectĈ valorile limitĈ respectiv SC Promode SRL ûi SC
Mobilla Elbac SRL.
x Aplicarea Directivei Consiliului nr 88/609 EEC (Directiva LCP) privind
limitarea emisiilor de poluanŗi specifici în atmosferĈ din instalaŗii mari de ardere.
Directiva vizeazĈ instalaŗiile termoenergetice a cĈror putere termicĈ nominalĈ
este egalĈ sau mai mare cu 50MWt, ûi care furnizeazĈ energie termicĈ ûi electricĈ
populaŗiei: CET BacĈu. Obiectivul directivei este limitarea emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot ûi pulberi în aer proveniŗi de la instalaŗiile mari de ardere.
x Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în
care sunt implicate substanŗe periculoase - (SEVESO II).
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Prevederile acestei directive se aplicĈ activitĈŗilor în care sunt prezente substanŗe
periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile,
periculoase pentru mediu) în cantitĈŗi suficiente astfel încât sĈ existe pericolul
producerii unui accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL,
SC Letea SRL, SC Agricola Internaŗional S.A. (departamentul Carbac) - secŗia
FRIGORIFER, SC Agricola Internaŗional S.A.
Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanŗe
periculoase ûi de a limita consecinŗele pentru populaŗie ûi mediu.
x Implementarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serĈ. Se supun
prevederilor acestei hotĈrâri instalaŗiile aparŗinând urmĈtorilor operatori
economici: SC Aerostar SA BacĈu, SC Letea SA Bacau, SC Amurco SRL BacĈu,
SA CET SA BacĈu, S.C. Diana Forest S.A BacĈu.
x Tehnologii noi pentru diminuarea gazelor cu efect de serĈ:
- îmbunĈtĈŗirea sisteme de ardere ûi reducerea CO2 la CET BacĈu ûi SC Amurco
SRL;
- reducerea emisiilor de poluanŗi (în special pulberile în suspensii), ca urmare a
traficului rutier, sub valoarea CMA prin reducerea adaosului de plumb din benzinĈ ûi
utilarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante;
- instalaŗii noi, ecologice de producere a energiei electrice ûi termice, inclusiv
prin promovarea surselor neconvenŗionale (energie solarĈ, energie eolianĈ);
- reducerea pierderilor în atmosferĈ a substanŗelor ce reduc stratul de ozon
(ODS-uri).
x Controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor ûi tehnologiilor pentru
reŗinerea poluanŗilor ûi/sau prin introducerea de tehnologii mai puŗin poluante;
x Relocalizarea industriei la periferie va contribui la îmbunĈtĈŗirea calitĈŗii aerului
în zonele rezidenŗiale;
x Dezvoltarea unor noi activitĈŗi productive (activitĈŗile ITC), cu un impact
minim asupra aerului;
x Creûterea potenŗialului de utilizare a resurselor forestiere în vederea limitĈrii
gazelor cu efect de serĈ, prin împĈdurirea terenurilor agricole ûi non-agricole;
x Introducerea sensului giratoriu în locul semaforului, în cât mai multe intersecŗii
pentru fluidizarea traficului;
x Sincronizarea semafoarelor de pe cĈile rutiere cu trafic intens, acŗiune care ar
conduce la diminuarea nivelului de zgomot stradal;
x Redimensionarea infrastructurii de transport cu prevederea unei rute ocolitoare
pentru dirijarea traficului rutier din interiorul localitĈŗii ûi evitarea producerii
poluĈrii fonice;
x Degrevarea circulaŗiei auto în zona centralĈ prin crearea unor strĈzi pietonale;
x Montarea unor panouri fonoabsorbante ûi fonoizolante în zonele construite,
limitrofe gĈrii, cĈilor ferate;
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x ÎmbunĈtĈŗirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto ûi
întreŗinerea corespunzĈtoare a acestora;
x Reabilitarea spaŗiilor verzi;
x Realizarea perdelelor de protecŗie în zona arterelor rutiere foarte circulate
(drumuri europene, DN, DJ), prin plantarea de arbori, ce vor constitui zone tampon între zona stradalĈ ûi zona de locuit,
x Realizarea perdelelor de protecŗie vegetalĈ pentru obiectivele industriale
existente.

3.2. CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU
SOL
3.2.1. Calitatea actualâ a factorului de mediu sol
Solul, ca rezultat al interacŗiunii tuturor elementelor mediului ûi suport al întregii
activitĈŗi umane, este influenŗat puternic de acesta, atât prin acŗiuni antropice cât ûi ca
urmare a unor fenomene naturale. Influenŗele negative pe care suportĈ solul datoritĈ
acestor acŗiuni ûi fenomene reprezintĈ ceea ce se cunoaûte sub numele de poluarea ûi
degradarea solurilor.
Poluarea solurilor se datoreazĈ depunerii ûi deversĈrii pe sol, în condiŗii mai
mult sau mai puŗin controlate, a unor reziduri reprezentate prin deûeuri menajere ûi
industriale, dejecŗii zootehnice, substanŗe chimice utilizate în agriculturĈ, nĈmoluri de
la staŗiile de epurare ûi nĈmoluri de fabricaŗie.
Sub denumirea de produse de uz fitosanitar sunt cuprinse toate produsele de
naturĈ chimicĈ, biologicĈ sau biotehnicĈ, destinate prevenirii pagubelor cauzate de
agenŗii patogeni, dĈunĈtori, buruieni ûi alte organisme dĈunĈtoare culturilor agricole ûi
vegetaŗiei forestiere, precum ûi produselor agricole depozitate. Sub aceeaûi denumire
sunt cuprinse ûi alte produse, precum cele cu efect regulator de creûtere, cu efect
adjuvant, sinergic, inclusiv capcanele feromonale, chromo-atractive sau fago-atractive,
alte produse a cĈror utilizare are ca scop îmbunĈtĈŗirea stĈrii fitosanitare a culturilor
agricole, vegetaŗiei forestiere ûi a produselor depozitate.
Dejecŗiile zootehnice, prin conŗinutul mare de materie organicĈ uûor
biodegradabilĈ ûi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente) constituie un
îngrĈûĈmânt organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Unele metale grele
cum sunt Cu, Zn introduse în alimentaŗia administratĈ animalelor se regĈsesc în aceste
dejecŗii. Aceste considerente, alĈturi de mirosul neplĈcut resimŗit la distanŗe mari,
impun aplicarea acestora ca îngrĈûĈminte pe terenurile agricole în cantitĈŗi moderate ûi
numai dupĈ ce au fost compostate în condiŗii controlate. Administrate în cantitĈŗi prea
mari, dejecŗiile zootehnice determinĈ apariŗia riscului poluĈrii solului datoritĈ depĈûirii
capacitĈŗii de absorbŗie a solului respectiv.
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Sectorul industrial: în urma proceselor de producŗie rezultĈ cantitĈŗi
semnificative de deûeuri depozitate mai mult sau mai puŗin conform legislaŗiei actuale
în vigoare. Aceste depozite pot conŗine cenuûĈ ûi zgurĈ, pulberi cu conŗinut de metale
grele (Cu, Pb, Zn, Cd), ûlamuri, steril, cĈrĈmizi ûi nisipuri uzate, nĈmoluri, turte de
filtrare.
Conform “Raportului privind starea mediului în judeŗul BacĈu în anul 2008 – sem. I”, în
aceastĈ perioadĈ s-a urmĈrit cuantificarea impactului haldei de fosfogips a societĈŗii
SC Amurco SRL BacĈu asupra calitĈŗii solului. Pentru aceasta s-au recoltat probe din
cele patru puncte cardinale, din orizonturile 0-10 ûi respectiv 10-20 cm, la o distanŗĈ de
la 50 m ûi 100 m faŗĈ de haldĈ.
În urma analizelor chimice s-a constatat cĈ solurile sunt slab alcaline, soluri
nesalinizate slab humifere, bogate în fosfor total, soluri cu conŗinut scĈzut în carbon
organic. Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat
între 396 000 ûi 468 000 germeni/g sol, solul încadrându-se în categoria a III a de
calitate – sol poluat – cu limite cuprinse între100 000 – 1 000 000 germeni/g sol (S.
MĈnescu - Microbiologie sanitarĈ).
Analize fizico – chimice úi bacteriologice în anul 2008:

Loc
recoltare

Haldă
fosfogips
SC
Amurco
SRL

Adâncime
cm
N; 0-10
S; 0-10
E; 0-10
V; 0-10
N; 10-20
S; 10-20
E; 10-20
V, 10-20

Tip
sol

sol cu
folosin
-Ġă
sensibi
lă

pH

unit
pH
6,9
7,4
8,0
7,8
7,6
7,9
8,1
7,9

CarbonaĠi

BicarbonaĠi

Cloruri

C
orga
nic

Humus

N
total

Sub
st.
vola
-tile

P
total

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0
0
0
0
0
0
0
0

0,036
0,042
0,042
0,045
0,039
0,036
0,042
0,042

0,0097
0,011
0,071
0,0080
0,0088
0,0088
0,0071
0,0097

1,03
1,73
1,73
1,71
0,97
1,79
1,04
1,42

1,77
2,99
2,99
2,94
1,68
3,08
1,72
2,45

0,39
0,30
0,35
0,42
0,36
0,29
0,32
0,39

3,6
6,5
3,9
5,2
3,2
9,4
4,4
5,6

0,084
0,177
0,153
0,073
0,082
0,222
0,149
0,116

0,19
0,41
0,35
0,17
0,19
0,51
0,34
0,27

P2O5

NTG
germeni
/g sol
204000
252000
286000
216000
132000
221000
165000
228000

Sursa:” Raportul privind starea mediului în judeĠul Bacău în anul 2008 sem. I”

În urma analizelor chimice efectuate, a rezultat cĈ solurile din jurul haldei de
fosfogips a SC Amurco SRL, sunt slab alcaline, soluri nesalinizate, cu un conŗinut
scĈzut de carbon organic, slab humifere, soluri cu conŗinut bogat în fosfor, soluri bine
ûi foarte bine asigurate cu azot.
Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat
între 132 000 ûi 286 000 germeni/g sol, solul se încadreazĈ în categoria a III a de
calitate – sol poluat – cu limite cuprinse între100 000 – 1 000 000 germeni/g sol.
Deûi solul din aceastĈ zonĈ este poluat, se constatĈ cĈ, în comparaŗie cu anul
2007, numĈrul de germeni din sol s-a înjumĈtĈŗit.
Pe parcursul semestrului II 2008 s-au analizat probe de soluri cu folosinŗĈ
sensibilĈ din curtea UniversitĈŗii BacĈu. S-au recoltat probe de la adâncimi diferite
(orizontul 0-10 cm ûi orizontul 10-20 cm). Indicatorii chimici investigaŗi au fost pH ûi
metale (Zn, Cu, Cd, Ni, Pb). Rezultatele analizelor de sol sunt urmĈtoarele:
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- solurile analizate sunt slab alcaline, conform scĈrii de apreciere ICPA Bucureûti,
1987.
- comparativ cu limitĈrile pentru soluri sensibile, concentraŗia de cupru se
situeazĈ între valoarea normalĈ ûi pragul de alertĈ, iar concentraŗia de plumb se
situeazĈ sub valoarea normalĈ (Ordinul MAPM nr. 756 / 1997).
Conform „Raportului privind starea mediului în judeŗul BacĈu”, în semestrul I 2008 au
fost monitorizate de cĈtre Laboratorul APM BacĈu solurile limitrofe haldelor de
deûeuri menajere.
Scopul analizei fizico – chimice ûi bacteriologice a probelor prelevate este de a
stabili, pe baza datelor obŗinute, influenŗa haldelor de deûeuri asupra solurilor agricole
limitrofe, transpusĈ prin gradul de fertilitate relativĈ / poluare al solului ûi evoluŗia în
timp a acestora.
Indicatorii fízico – chimici monitorizaŗi sunt: pH, salinitate (carbonaŗi,
bicarbonaŗi, cloruri), humus, carbon organic, azot total, umiditate, substanŗe organice
volatile, fosfor total, P2O5. Deasemenea s-au efectuat investigaŗii asupra parametrilor
bacteriologici: numĈr total de germeni.
Valorile mĈsurate au fost comparate cu limitele din literatura de specialitate ûi
cu valorile mĈsurate pentru probele de referinŗĈ.
Loc
recoltare

Halda de
deúeuri
menajere
Bacău

Adâncime
cm
N; 0-10
S; 0-10
E; 0-10
V; 0-10
N; 10-20
S; 10-20
E; 10-20
V, 10-20

Tip
sol

sol cu
folosi
nĠă
sensi
bilă

pH

unit
pH
7,8
8,2
8,3
8,2
8,0
7,9
7,7
7,6

CarbonaĠi

BicarbonaĠi

Cloruri

C
orga
nic

Humus

N
total

Subst.
volatile

P
total

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0
0
0
0
0
0
0
0

0,042
0,036
0,039
0,042
0,042
0,045
0,042
0,045

0,0106
0,0088
0,0080
0,0071
0,0088
0,0080
0,0097
0,0088

2,10
2,30
1,35
1,76
1,42
1,51
1,14
1,26

3,61
3,97
2,32
3,04
2,45
2,60
1,97
2,17

0,32
0,27
0,28
0,41
0,22
0,28
0,30
0,23

4,6
6,0
4,7
7,0
4,6
5,4
4,8
4,3

0,096
0,096
0,079
0,098
0,074
0,098
0,083
0,085

0,22
0,22
0,18
0,22
0,17
0,23
0,19
0,20

P2O5

NTG
germen
i/g sol
297000
338000
372000
442000
348000
300000
312000
444000

Sursa: „Raportul privind starea mediului în anul sem I, anul 2008”

Probele au fost prelevate de pe teren cu folosinŗĈ sensibilĈ la o distanŗĈ de 100
m de haldĈ, pe 4 direcŗii, din orizonturile 0 - 10 ûi respectiv 10 - 20 cm.
În urma analizelor chimice solurile respective sunt slab alcaline, soluri
nesalinizate, cu un conŗinut mijlociu ûi scĈzut de carbon organic, solurile sunt slab
humifere, soluri cu conŗinut bogat în fosfor, soluri bine ûi foarte bine asigurate cu azot
Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat
între 297 000 ûi 444 000 germeni/g sol, solul se încadreazĈ în categoria a III a de
calitate – sol poluat – cu limite cuprinse între100 000 – 1 000 000 germeni /g sol (S.
MĈnescu - Microbiologie sanitarĈ).
Principalele situri contaminate din punct de vedere al poluĈrii solurilor precum
ûi natura sursei, natura poluanŗilor, suprafaŗa contaminatĈ, sunt prezentate în tabelul
urmĈtor:
Inventarul siturilor contaminate la nivelul judeĠului Bacău:
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Nr
.
crt
.

Numele
proprietarului/
administratorulu
i
/deŗinĈtorului
sitului
contaminat

Localizarea
sitului
contaminat

Tipul
activitĈŗii
poluatoare

1

SC AMURCO
SRL BACćU

Oraû BacĈu

Activitate
industrialĈ

2

CET BACćU

BacĈu
Com. Letea
Veche

Activitate
industrialĈ

Natura
Natura sursei
poluanŗilo
de poluare
r

Depozitare
materiale
periculoase
Depozit
industrial de
deûeuri
nepericuloase

Suprafaŗa
contamin
atĈ (m2)

ZgurĈ
fosfogips

162000

Depozit
zgurĈ ûi
cenuûĈ

370000

Sursa: Raportul privind starea mediului în judeĠul Bacău în anul 2007

Degradarea solurilor reprezintĈ un proces complex, generat în timp, de o
multitudine de factori naturali ûi antropici.
DatoritĈ caracteristicilor condiŗiilor naturale, fondul pedologic din municipiul
BacĈu este afectat de o serie de factori limitativi: eroziuni, alunecĈri de teren, exces de
umiditate, sĈrĈturare, alcalinizare, etc. Aceste fenomene, care sunt de fapt efecte ale
unor cauze antropice vechi (desŗeleniri, defriûĈri, agrotehnici înapoiate) s-au produs ûi
se produc în municipiul BacĈu datoritĈ unui complex de condiŗii care acŗioneazĈ în
interdependenŗĈ: apele subterane, substratul geologic, panta ûi energia reliefului,
regimul precipitaŗiilor, caracterul torenŗial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu
vegetaŗie, etc.
Acestora li se adaugĈ influenŗa unor activitĈŗi umane: agrotehnici
necorespunzĈtoare pe terenurile în pantĈ, neîntreŗinerea ûi chiar distrugerea unor
lucrĈri de îmbunĈtĈŗiri funciare (defriûĈri ale plantaŗiilor cu rol de protecŗie, distrugerea
ûi cultivarea benzilor înierbate ûi a agroteraselor, desŗelenirea unor versanŗi cu risc de
alunecare ûi eroziune, neîntreŗinerea sistemelor de desecare), exploatĈri de nisipuri ûi
argile în cariere.
Principalele restricĠii ale calităĠii solurilor în municipiul Bacău
RepartiĠia solurilor afectate de factori limitativi în anul 2008:
Factori de degradare SuprafaĠa
(ha)
Eroziune de suprafaĠă 119
Eroziune în adâncime 54
Inundabilitate
81
Colmatare
34
Volum edafic redus
373
Tasare
572
Gleizare
362
Pseudogleizare
5
Acidifiere moderată
98
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Acidifiere slabă

597

Sursa: Date preluate de la OSPA

Pe teritoriul municipiului BacĈu, suprafaŗa totalĈ de soluri afectate de diferiŗi
factori de degradare este de 2295 ha.
Conform datelor primite de la OSPA BacĈu, distribuŗia restricŗiilor calitĈŗii
solurilor este urmĈtoarea:
 Suprafeŗe afectate de eroziune de suprafaŗĈ = 119 ha, din care:
- slabĈ = 98 ha;
- puternicĈ = 11 ha;
- excesivĈ = 10 ha.
 Suprafaŗa colmatatĈ = 34 ha (colmatare slabĈ).
 Suprafaŗa afectatĈ de eroziunea în adâncime = 54 ha, din care:
- ûiroiri rigole = 21 ha;
- ogaûe = 32 ha;
- ravene = 1 ha.
 Suprafaŗa afectatĈ de gleizare = 362 ha, din care:
- slabĈ = 161 ha;
- moderatĈ = 90 ha;
- puternicĈ = 71 ha;
- foarte puternicĈ = 40 ha.
 Suprafaŗa afectatĈ de pseudogleizare = 5 ha (pseudogleizare slabĈ).
 Suprafaŗa afectatĈ de inundaŗii = 81 ha, din care:
- rarĈ (odatĈ la 5 ani) = 35 ha;
- frecventĈ (odatĈ la 2- 5 ani) = 46 ha.
 Volum edafic redus = 373 ha, din care:
- mijlociu = 144 ha;
- mic ûi foarte mic = 229 ha.
 Tasarea (compactarea solurilor) se întâlneûte pe o suprafaŗĈ de 572 ha,
din care:
- slabĈ pe 526 ha;
- moderatĈ pe 46 ha.
 Reacŗia solurilor:
- moderat acidĈ = 98 ha;
- slab acidĈ = 597 ha;
- neutrĈ = 105 ha;
- slab alcalinĈ = 585 ha.
 Rezerva de humus:
- foarte micĈ = 42 ha;
- micĈ = 499 ha;
- mijlocie = 635 ha;
- mare = 209 ha.
 Aprovizionarea cu fosfor mobil:
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- foarte slabĈ = 105 ha;
- slabĈ = 330 ha;
- medie = 536 ha;
- bunĈ = 359 ha;
- foarte bunĈ = 55 ha.
 Aprovizionarea cu potasiu mobil:
- slabĈ = 17 ha;
- medie = 212 ha;
- bunĈ = 841 ha;
- foarte bunĈ = 315 ha.
 Textura grosierĈ (nisipolutoasĈ) în orizontul de la suprafaŗa este prezentĈ
pe 103 ha.
 Seceta periodicĈ afecteazĈ întreaga suprafaŗĈ a teritoriului municipiului
BacĈu.

3.1.2. Evoluįia probabilâ a calitâįii factorului de mediu sol în
cazul neimplementârii planului
Activitatea omului asupra solului trebuie orientatĈ spre o exploatare raŗionalĈ a
acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menŗinerea
echilibrului substanŗelor fertilizante ûi la combaterea spĈlĈrii areolare, eliminarea
excesului de umiditate, a combaterii ûi diminuĈrii alunecĈrilor de teren ûi a poluĈrii
solurilor.
Consecinŗele poluĈrii ûi degradĈrii solurilor se reflectĈ în primul rând asupra
potenŗialului lor productiv, în sensul limitĈrii sau anulĈrii calitĈŗilor biologice ûi de
fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de
degradare care determinĈ scĈderea potenŗialului productiv, scoaterea din circuitul
agricol, schimbĈri ale modului de folosinŗĈ. De asemenea, poluarea solurilor cu
reziduuri ûi substanŗe chimice pot avea consecinŗe negative asupra apelor, prin spĈlĈri,
scurgeri ûi infiltraŗii, asupra plantelor, animalelor ûi omului.
x Calitatea solurilor de pe municipiul BacĈu este influenŗatĈ de administrarea de
substanŗe chimice folosite în agriculturĈ, unitĈŗile zootehnice ûi sectorul
industrial.
x Sursele majore de poluare a solurilor sunt: SC Amurco SRL, CET BacĈu ûi
depozitul municipal de deûeuri menajere.
x Diminuarea suprafeŗelor de sol afectate de poluarea generatĈ de activitatea
agenŗilor economici din industrie; (de ex. în solul poluat de SC Amurco SRL,
numĈrul de germeni s-au înjumĈtĈŗit comparativ cu anul 2007);
x Deûeurile periculoase generate din procese tehnologice înregistreazĈ o tendinŗĈ
de scĈdere;
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x ExpertizĈrile efectuate pentru soluri cu folosinŗĈ agricolĈ au evidenŗiat lipsa
poluĈrii chimice (nu au fost înregistrate depĈûiri ale valorilor normale în solurile
cu folosinŗĈ agricolĈ).
x Degradarea solurilor prin procese de eroziune în suprafaŗĈ ûi în profunzime,
acidifiere, salinizare, gleizare, tasare ûi alcalinizare, sĈrĈturare.

3.1.3. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în privinįa factorului de mediu
sol
Ameliorarea ûi menŗinerea pe termen lung a funcŗiilor solului ûi contracararea
poluĈrii ûi deteriorĈrii lor sunt obiectivele principale pentru protecŗia, ameliorarea ûi
utilizarea durabilĈ a solurilor de pe teritoriul municipiului BacĈu.
Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaûi atenŗie
ca aerul ûi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este însĈ factorul principal al
asigurĈrii hranei oamenilor, animalelor ûi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se
realizeazĈ în zeci ûi chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datoritĈ
vânturilor, precipitaŗiilor, defriûĈrii pĈdurilor sau folosirii neraŗionale a unor substanŗe
chimice.
Obiectivul strategic îl reprezintĈ ameliorarea calitĈŗii solului prin reabilitarea
suprafeŗelor degradate, îmbunĈtĈŗirea managementului deûeurilor ûi reducerea
numĈrului de zone poluate.
Direcŗiile de acŗiune pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
x LucrĈri de ecologizare haldĈ de fosfogips a SC SOFERT SA (SC Amurco
SRL);
x Amenajarea corespunzĈtoare a platformelor ûi batalurilor pentru depozitarea
dejecŗiilor zootehnice: SC Agricola Internaŗional;
x Modernizarea instalaŗiilor de creûtere a pĈsĈrilor, conform recomandarilor
BAT: SC Avicola SA (platourile GherĈieûti ûi úerbĈneûti);
x Achiziŗionarea de tehnologii avansate pentru agenŗii economici;
x Închiderea depozitului municipal neconform de deûeuri pânĈ în anul 2009 ûi
reconstrucŗia ecologicĈ a terenului aferent;
x Organizarea colectĈrii selective a materialelor reciclabile sau recuperabile,
conform Legii 426/2001 privind regimul deûeurilor;
x Realizarea staŗiei de transfer care sĈ faciliteze transportul eficient al
deûeurilor de la punctele de colectare la depozitul ecologic BacĈu;
x Asigurarea instalaŗiilor ûi capacitĈŗilor de utilizare controlatĈ a
îngrĈûĈmintelor chimice ûi pesticidelor la producĈtorii agricoli, depozitarea
controlatĈ a deûeurilor de pesticide;
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x Organizarea infrastructurii pentru valorificarea agricolĈ a nĈmolurilor
orĈûeneûti;
x Realizarea de staŗii (capacitĈŗi) de compostare/tratare mecano-biologicĈ a
deûeurilor biodegradabile;
x Sprijinirea activitĈŗii ûi programelor de colectare, reciclare ûi valorificare a
deûeurilor industriale ûi din construcŗii ûi demolĈri;
x Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectĈrii
deûeurilor municipale);
x Dezvoltarea sistemelor de monitorizare integratĈ, în concordanŗĈ cu
cerinŗele Directivelor UE (nĈmoluri provenite de la staŗiile de epurare ûi
nitraŗii proveniŗi din agriculturĈ);
x Creûterea standardelor de viaŗĈ ûi a oportunitĈŗilor economice prin
asigurarea
unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor poluate;
x Reconstrucŗia ecologicĈ a terenurilor degradate, afectate de fenomene de
eroziune, ûi redarea lor în circuitul agricol sau silvic;
x Practicarea unui sistem adecvat de rotaŗie a culturilor agricole;
x Realizarea lucrĈrilor specifice ûi implementarea bunelor practici de
exploatare a solurilor agricole;
x Extinderea folosirii îngrĈûĈmintelor naturale ûi a îngrĈûĈmintelor chimice
biodegradabile cu respectarea normelor de bunĈ practicĈ agricolĈ;
x Dezafectarea ûi reconstrucŗia ecologicĈ a terenului aferent actualului depozit
de deûeuri municipale;
x Adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuĈrii cantitĈŗilor de
deûeuri generate în procesele tehnologice de producŗie;
x Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricĈror substanŗe/materii
poluante,
x Recuperarea terenurilor afectate de reziduurile zootehnice ûi nĈmoluriler de
la staŗiile de epurare orĈûeneûti ûi amenajarea platformelor de depozitare a
acestor deûeuri;
x Recuperarea terenurilor degradate de eroziuni torenŗiale prin plantaŗii
antierozionale, de protecŗie, benzi înierbate;
x Identificarea, delimitarea ûi constituirea de perimetre de ameliorare prin
împĈdurire a terenurilor degradate;
x ÎmbunĈtĈŗirea managementul resurselor de sol prin instruire ûi consiliere,
focusate pe protecŗia mediului, inclusiv pe ecocondiŗionalitate.
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CAPITOLUL 4. ORICE PROBLEMć DE MEDIU RELEVANTć
PENTRU PUG
4.1.CONSERVAREA PARIMONIULUI NATURAL
4.1.1. Rezervaįii naturale de interes naįional ĩi judetean
Vegetaŗia ûi fauna sunt considerate componente deosebit de importante ale
biodiversitĈŗii, de aceea considerĈm cĈ trebuie integrate în analiza acesteia.
Biodiversitatea înseamnĈ variabilitatea organismelor vii provenite din orice
sursĈ ûi sistemele ecologice din care fac parte, aceasta incluzând diversitatea în
interiorul speciilor, între specii ûi diversitatea ecosistemelor.
Vegetaįia Bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei
Vegetaŗia din zona studiatĈ se încadreazĈ în bazinului mijlociu Siretului
Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei.
În bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei, pĈdurile de luncĈ
au rĈmas doar ca vestigii ale pĈdurilor de dinainte de amenajarea vĈii râului. DefriûĈrile
ûi amenajĈrile hidroenergetice au fost principalele cauze ale dispariŗiei acestora (Monah
Felicia, 1998). Fragmentele de pĈdure naturalĈ formeazĈ un mozaic cu zĈvoaie ûi
plantaŗii forestiere.
În zona cercetatĈ se gĈsesc fitocenoze ce aparŗin în special asociaŗiilor Querco
robori – Carpinetum ûi Aceri (campestris) – Quercetum roboris. ZĈvoaiele naturale sunt situate
în albia majorĈ a Siretului ûi au un areal discontinuu. Cele mai întinse formaŗii
forestiere sunt zĈvoaiele de plop ûi salcie.
Sporadic se întâlnesc zĈvoaie de anin negru, Stellario nemori – Alneto glutinosae
(Monah Felicia, 1998). Dintre zĈvoaiele de plop ûi salcie, la Oniûcani, sunt prezente
Salicetum purpureae (Mititelu D., Barabaû N., 1982 b).
Cea mai mare parte a vegetaŗiei lemnoase a luncii Siretului este reprezentatĈ de
plantaŗii forestiere, cu Populus canadensis, Salix alba, Populus alba, etc. În preajma lacurilor
de acumulare, dar ûi în restul luncii, tufĈriûurile ocupĈ suprafeŗe restrânse, dar cu
importanŗĈ mare pentru unele pĈsĈri: Pruno spinosae – Crataegetum, Hippophaetum
rhamnoidis, Hippophae – Salicetum incanae ûi asociaŗia specificĈ de luncĈ Tamaricetum
ramosissimae (Mititelu D., Barabaû N.,1978).
Fauna Bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei
Fauna bazinului mijlociu al Siretului este foarte diversificatĈ ûi bogatĈ, datoritĈ
condiŗiilor variate de mediu ûi a habitatelor diverse, din zona montanĈ pânĈ în lunca
Siretului. Suprafeŗe importante sunt acoperite de pĈduri naturale sau seminaturale,
altele cu terenuri unde se practicĈ tehnici agricole blânde, care nu afecteazĈ grav fauna
localĈ.
Fauna acvaticĈ este compusĈ din numeroase nevertebrate ûi vertebrate.
Principalele grupe de nevertebrate sunt: rotifere, viermi oligocheŗi, hirudinee,
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gastropode, crustacee, larve de coleoptere, de chironomide, de trihoptere, de
efemeroptere, heteroptere, etc. Atât în lacuri cât ûi în râuri trĈiesc scoica de lac
(Anodonta cygnea) ûi racul de râu (Astacus fluviatilis), Dreissena polymorpha AceastĈ moluscĈ
este o scoicĈ de talie micĈ, care s-a rĈspândit foarte mult în decursul secolului XX în
aproape toate apele importante ale Europei. Ea prezintĈ importanŗĈ pentru studiul
nostru, fiind hrana preferatĈ a unor pĈsĈri acvatice: raŗele scufundĈtoare .
Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt
speciile de broaûte de lac (Rana esculenta ûi Rana ridibunda), iar în zonele montane
izvoraûul cu burtĈ galbenĈ (Bombina variegata). Alte specii de amfibieni sunt mai puŗin
legate de mediul acvatic, dar vin în ape în perioada de reproducere: tritonii Triturus
vulgaris ûi T. cristatus, în general la altitudini mici, T. alpestris ûi T. montandoni în munŗi,
salamandra (Salamandra salamandra) ûi broaûtele roûii de pĈdure: Rana temporaria ûi R.
dalmatina.
Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt ŗestoasa de apĈ
(Emys orbicularis) ûi ûarpele de casĈ (Natrix natrix). Am gĈsit ûi ûarpele de apĈ (Natrix
tesselata), un adult ûi doi juvenili. Unele pĈsĈri acvatice, ca Ciconia ciconia ûi Ardea cinerea,
se hrĈnesc ûi pe câmpuri, consumând printre altele
ûopârle ca Lacerta agilis. (Speciile de amfibieni ûi reptile dupĈ Ion 1996).
Mamiferele care trĈiesc sau pĈtrund în habitatele acvatice sau amfibii din
bazinul mijlociu al Siretului au ûi ele relaŗii ecologice cu pĈsĈrile acvatice, ca pradĈ,
prĈdĈtori sau factori de deranjare a lor. Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes
vulpes), vidrĈ (Lutra lutra), herminĈ (Mustela erminea) ûi nevĈstuicĈ (Mustela nivalis).
Ultimele douĈ sunt frecvent observate pe vĈile Bistriŗei ûi Siretului. Prezenŗa iepurelui
de câmp (Lepus europaeus) în stufĈriûuri se observĈ mai ales iarna, dupĈ urmele de pe
zĈpadĈ. CĈpriorul (Capreolus capreolus) trĈieûte uneori în apropierea apelor.
Dintre rozĈtoare, cele mai importante sunt bizamul (Ondatra zibethica) ûi
ûobolanul de apĈ (Arvicola terrestris), prezente în toate bazinele acvatice de la altitudinii
mici. Pe vĈile râurilor Siret ûi Bistriŗa mai trĈiesc ûobolanul de câmp (Apodemus agrarius),
ûoarecele de câmp (Microtus arvalis) ûi popândĈul (Citellus citellus). úobolanul cenuûiu
(Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea aûezĈrilor umane. Berzele, stârcii
ûi heretele de stuf se hrĈnesc ûi cu astfel de rozĈtoare.
Migraŗia la pĈsĈrile acvatice din Bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi
Vâii Bistriįei
Dinamica populaŗiilor de pĈsĈri acvatice este un fenomen cu atât mai
interesant de urmĈrit în timpul migraŗiilor, cu cât vĈile Siretului ûi a Bistriŗei sunt cĈi
importante de migraŗie a pĈsĈrilor în România (Ciochia 1984). Aceste cĈi au fost
denumite Drumul Carpatic (pe valea Siretului) ûi Drumul Bistriŗei (pe valea acestui
afluent). Primul urmeazĈ spre nord linia Carpaŗilor, la est de aceûtia, iar al doilea
traverseazĈ munŗii ûi se îndreaptĈ spre nord pe partea vesticĈ.
Aspectul prevernal
La începutul acestei perioade, care se întinde pe durata lunilor martie ûi aprilie,
prezenŗa iernii se mai face încĈ simŗitĈ prin ninsori ûi îngheŗuri târzii. În curând,
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condiŗiile climatice favorabile încurajeazĈ unele specii sĈ înceapĈ cuibĈritul (Anas
platyrhynchos, Ciconia ciconia, Cygnus olor), iar multe specii de pasaj sau oaspeŗi de varĈ se
adaugĈ la lista din acest interval, în drumul lor spre zonele de reproducere. În acelaûi
timp, mai rĈmân în zonĈ oaspeŗii de iarnĈ care încĈ nu au condiŗii favorabile întoarcerii
în teritoriile de cuibĈrit, de aceea aspectul prevernal este al doilea ca numĈr de specii
din tot anul.
De asemeni, s-a observat o tendinŗĈ de expansiune a acestor pĈsĈri ca elemente
clocitoare ûi aici este cazul sĈ amintim din nou cazul raŗei moŗate (Aythya fuligula), care
a început ûi în România sĈ fie întâlnitĈ tot mai des ca oaspete de varĈ, deûi era un
tradiŗional oaspete de iarnĈ, ba chiar sĈ ûi cuibĈreascĈ în bazinul mijlociu al Siretului,
posibil ûi în alte locuri din ŗarĈ.
Din punctul de vedere al importanŗei ca surse de hranĈ pentru pĈsĈrile acvatice
din bazinul mijlociu al Siretului, cele mai importante par a fi grupele de viermi din
mâlul apelor, insecte ûi larve de insecte cu stadii acvatice, micile crustacee acvatice ûi
insectele care trĈiesc pe vegetaŗia acvaticĈ, palustrĈ sau din preajma apelor.
Pentru pĈsĈrile ihtiofage, prezenŗa peûtilor este cea mai importantĈ. În
bazinul mijlociu al Siretului, datoritĈ condiŗiilor foarte diferite dintre bazinele
acvatice, ihtiofauna este ûi ea foarte variatĈ, dar din pĈcate mult sĈrĈcitĈ prin
dispariŗia sau reducerea drasticĈ a efectivelor majoritĈŗii speciilor.
În conformitate cu OM 1198/2005, Anexa nr. 1 – „Tipuri de habitate naturale a
cĈror conservare necesitĈ declararea ariilor speciale de conservare” – nici unul din
habitatele identificate în zona de influenŗĈ a proiectului nu are statutul de „habitat
prioritar”.

Nr.
crt.

Denumire

Categ.
ANP

Ponderea
ANP din
suprafaĠa
României
(%)

SuprafaĠă

SPA
202,00
Aria de ProtecĠie
Specială
Avifaunistică Lacul
Bacău II
Total ANP de interes naĠional =
202,00
2
Parcul Cancicov
IV IUCN 27,10
Bacău
3
Parcul Trandafirilor
IV IUCN 0,53
Bacău
4
Insula de Agrement
IV IUCN 11,00
Bacău
Total ANP de interes judeĠ./local
38,63
TOTAL GENERAL ANP
240,63
Monumente ale naturii
5
Ginkgo biloba III IUCN Bacău
1

0,00085

Satatut legal
Interes
naĠ.
Interes
(Lg.5/2000 judeĠean
H.G.
(HCJ/HCL)
2151/2004
HG 2151/
2004

0,00085
0,00011

-

0,00000

-

0,00005

-

HCJ
18/1995
HCJ
18/1995
HCJ
18/1995

0,00036
0,00121
-

-

HCJ
18/1995
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6

Populus alba -Bacău

III IUCN

-

-

-

7

Quercus robur Bacău
Salcia lui BacoviaBacău
Magnolia lui Bacovia

III IUCN

-

-

-

III IUCN

-

-

-

III IUCN

-

-

-

8
9

HCJ
18/1995
HCJ
18/1995
HCJ
18/1995
HCJ
18/1995

Pe teritoriul municipiului BacĈu existĈ o arie naturalĈ protejatĈ de interes
naŗional inclusĈ în reŗeaua NATURA 2000 (Aria de Protecŗie SpecialĈ AvifaunisticĈ
Lacul BacĈu II) ûi 3 arii naturale protejate de interes judeŗean / local (Insula de
agrement, parcurile Cancicov ûi Trandafirilor).
LACUL BACàU II - componentâ a Aria de Protecįie Specialâ
Avifaunisticâ COD ROSPA0063 “Lacurile de Acumulare Buhuĩi – Bacâu –
Bereĩti” – Lacul Galbeni, arie de protecįie specialâ avifaunisticâ parte
integrantâ a reįelei ecologice europene NATURA 2000 în România.
Lacurile Lilieci, BacĈu II, Galbeni, RĈcĈciuni, Bereûti au fost declarate APSA
prin HG 2151/2005.
Aria de Protecŗie SpecialĈ AvifaunisticĈ “Lacurile de Acumulare Buhuûi – BacĈu
– Bereûti” are suprafaŗa de 5575,50 ha, ûi a fost declaratĈ ca urmare a identificĈrii a 168
specii de pasĈri, dintre care, 11 specii sunt de interes european, menŗionate în Anexa I
a Directivei Consiliului 79/409/CEE.
Lacurile amenajate pe valea Bistiŗei Moldoveneûti, respectiv pe Siret în aval de
confluenŗa Bistriŗei, au o întindere mare. ReprezintĈ una dintre principalele zone de
hrĈnire ûi odihnĈ pentru populaŗiile de pĈsĈri acvatice care urmĈresc extremitatea
esticĈ a arcului carpatic de-a lungul VĈii ûi Luncii râului Siret în drumul lor spre bĈlŗile
DunĈrii în timpul migraŗiei de toamnĈ – primĈvarĈ.
Situl Natura 2000 este constituit din 5 lacuri amenajate pe valea râului Bistriŗa
(pe teritoriul judeŗului BacĈu), respectiv pe râul Siret, în aval de confluenŗa cu Bistriŗa.
Aceste lacuri au o întindere mare, pe unele gĈsim mult stuf, chiar în formĈ de insule.
Porŗiunile de râuri din apropierea lacurilor, care leagĈ lacurile, respectiv zonele folosite
de pĈsĈrile migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse în sit.
Clasele de habitate caracteristice Ariei de Protecŗie SpecialĈ AvifaunisticĈ
“Lacurile de Acumulare Buhuûi – BacĈu – Bereûti” sunt:
¾ râuri, lacuri – cod N06 – 83%
¾ mlaûtini, turbĈrii – cod N07– 13%
¾ teren arabil (culturi agricole) - cod N12 – 2%
¾ pĈûuni – cod N14 – 2%
Obiectivele de conservare ale acestui sit Natura 2000 sunt:
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¾ protecŗia ûi conservarea habitatelor specifice celor 168 specii de pĈsĈri, în
general, ûi a celor 11 specii de interes european, menŗionate în AnexaI a
Directivei Consiliului 79/409/CEE, în special
¾ protecŗia ûi conservarea celor 168 specii de pĈsĈri, în general, ûi a celor 11
specii de interes european, menŗionate în Anexa I a Directivei Consiliului
79/409/CEE, în special.
Speciile de pĈsĈri pentru care au fost declarate aceste zone protejate conform
fiûei standard Natura 2000 din Aria de protecŗie specialĈ avifaunisticĈ „ Lacurile de
acumulare Buhuûi-BacĈu-Bereûti – Cod NATURA 2000 – ROSPA0063;
Cod

Specia

Aria
de CuibĈri Iernat Pasaj
Stare
de
protecŗie
t
conservare
A196 Chlidonias
ROSPA00
300-600i C
hybridus
63
A166 Tringa glareola
ROSPA00
1000C
63
1500i
A022 Ixobrychus
ROSPA00 50-70p
B
minutus
63
A081 Circus
ROSPA00 5-7p
B
aeruginosus
63
A038 Cygnus cygnus
ROSPA00
220B
63
300i
A193 Sterna hirundo
ROSPA00 80B
63
100p
A307 Sylvia nisoria
ROSPA00 5-10p
C
63
A140 Pluvialis apricaria ROSPA00
200-300i C
63
A177 Larus minutus
ROSPA00
150-250i C
63
A196 Chlidonias niger
ROSPA00
30-80i
C
63
A127 Grus grus
ROSPA00
10-40i
C
63
Extras din FORMULARUL STANDARD – anexa 6 OUG 1964/2007
Evaluarea importanŗei pentru conservare a speciilor de pĈsĈri a fost în plus
fundamentatĈ pe punctajul Specii de ImportanŗĈ EuropeanĈ pentru Conservare
(SPEC) ûi starea listatĈ de IUCN-Uniunea MondialĈ Pentru Conservare ûi autoritĈŗile
române. IUCN avea anterior denumirea Uniunea InternaŗionalĈ pentru Conservarea
Naturii ûi Resurselor Naturale, ûi reprezintĈ un parteneriat între guverne, organizaŗii
neguvernamentale ûi organisme ûtiinŗifice cu preocupari in are se strĈduiesc sĈ
protejareaeze, mentinerea sau sĈ menŗinĈ sau sĈ creeze crearea ecosistemelor durabile
ûi autoritĈŗile române.
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BirdLife International a adoptat în anul 2000 urmĈtoarele categorii de periclitare
pentru speciile de pĈsĈri europene:
E – periclitatĈ (Endangered); V – vulnerabilĈ (Vulnerable); R – rarĈ (rare); D –
în declin (Declining); L – localizatĈ (Localized); Ins – insuficient cunoscutĈ
(Insufficintly known); S – sigurĈ (Secure); () – statut provizoriu (Status provisional).
În acest sens au fost întocmite 4 categorii SPEC (Species of European
Concearn) în care se încadreazĈ speciile din avifauna României:
SPEC 1 cuprinde speciile de interes conservativ la nivel global, adicĈ ameninŗate
pe plan global ûi sunt dependente de conservare.
SPEC 2 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa ûi au un statut
conservativ nefavorabil.
SPEC 3 cuprinde speciile care nu sunt concentrate în Europa ûi au un statut
conservativ nefavorabil.
SPEC 4 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa ûi au un statut
conservativ favorabil.
Non – SPEC cuprinde speciile care nu se regĈsesc pe lista speciilor SPEC, adicĈ
specii care nu sunt concentrate în Europa ûi ale cĈror populaŗii europene se aflĈ într-o
situaŗie favorabilĈ. Pentru aceste specii nu sunt necesare mĈsuri deosebite ûi imediate
pentru protecŗia lor.
DatoritĈ condiŗiilor climatice, pedologice ûi de relief diferite, în funcŗie de
localizarea lor, apele sunt populate sau înconjurate de o vegetaŗie foarte diversĈ, de la
cea specificĈ munŗilor ûi apelor montane, pânĈ la vegetaŗia zonelor de luncĈ ûi bĈlŗi de
câmpie ûi dealuri joase.
Lacul de acumulare Bacâu II face parte din salba de lacuri de acumulare
create artificial pe râul Siret – Lacurile Buhuûi – BacĈu – Bereûti pentru care s-au
instituit masuri de protecŗie specialĈ avifaunisticĈ ( HG. 1284/2005) pentru populaŗiile
de pĈsĈri ce migreazĈ iarna din nordul Europei spre sud.
Lacul de acumulare Bacâu II aflat integral pe raza municipiului BacĈu, lacul
are aproximativ 2300 m lungime ûi 600 m lĈŗime în zona barajului, ûi 900 m lĈŗime la
coada lacului.
x
x

Suprafaŗa: 202 ha
UnitĈŗi administrative: Municipiul BacĈu

Labirintul de insule ûi stuf din coada lacului constituie un adĈpost ideal pentru
speciile de pĈsĈri prezente aici. Fauna este constituitĈ din 22 de specii de mamifere,
147 de specii de pĈsĈri, 12 specii de reptile ûi amfibieni ûi 22 de specii de peûti.Prin
poziŗionarea în spaŗiul urban, Lacul BacĈu este zona cea mai frecventatĈ din întregul
sit NATURA 2000, având inclusiv rol de recreere ûi agrement . Aici se pot organiza
excursii, poate fi practicat pescuitul sportiv, "birdwatching", ciclismul, canotajul,
turismul ecvestru, înotul, competiŗii de orientare turisticĈ sau alte activitĈŗi în aer liber.
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Începând cu luna mai 2006, aria de protecŗie specialĈ avifaunisticĈ "Lacul
BacĈu" se aflĈ în custodia Centrului Regional de Ecologie BacĈu
Starea de conservare a ariilor naturale protejate din municipiul BacĈu este
favorabilĈ cu excepŗia exemplarului de Populus alba de pe Insula de Agrement.
În ceea ce priveûte planul de management, conform “Raportului privind starea
mediului în judeŗul BacĈu pe sem. I anul 2008”, acesta a fost realizat numai pentru Aria de
Protecŗie SpecialĈ AvifaunisticĈ Lacul BacĈu II, fiind transmis la MMDD pentru aprobare.
Pe teritoriul municipiului BacĈu, sunt prezente urmĈtoarele arii naturale
protejate de interes judeįean:
x Parcul Cancicov – 27,10ha, conform H.C.J. BacĈu 18/1995,
x Parcul Trandafirilor – 0,53 ha, conform H.C.J. BacĈu 18/1995,
x Insula de Agrement BacĈu – 11 ha, conform H.C.J. BacĈu 18/1995.
De asemenea, pe teritoriul municipiului BacĈu sunt prezenŗi arbori –
monumente ale naturii (conform H.C.J. Bacâu 18/1995):
¾ Plop – (Populus alba) situat în municipiul BacĈu, Insula MicĈ de Agrement;
¾ Stejar – (Quercus robur) situat în municipiul BacĈu în curtea Liceului
Ferdinand, la colŗul de nord-vest al clĈdirii centrale, spre strada George
Bacovia;
¾ Salcia lui Bacovia – (Salix babilonica) situat în municipiul BacĈu, Parcul
Trandafirilor; lângĈ salcie se aflĈ o placĈ memorialĈ;
¾ Ginko biloba – situat în municipiul BacĈu, colŗul sudic-estic al Parcului
Trandafirilor;
¾ Magnolia lui Bacovia – (Magnolia acuminata) situat în municipiul Bacau,
Parcul de Agrement de lângĈ PrefecturĈ (Parcul Bacovia).
Sursa: http://www.apmbc.ro/apmbc-55-11.htm
Niciunul din habitatele forestiere identificate în zona de influenŗĈ a proiectului
nu are statutul de „habitat prioritar” dupĈ legislaŗia româneascĈ (O.M.
1198/25.12.2005) ûi nici dupĈ Natura 2000.
Dintre habitatele secundare, cele cu suprafaŗa afectatĈ cea mai mare sunt
pajiûtile culturale. ÎnsĈ acestea sunt toate de tip comunitate antropicĈ ûi pierderea lor
nu va avea un impact semnificativ aspra biodiversitĈŗii la scarĈ localĈ sau regionalĈ.
Pajiûtile culturale sunt foarte comune în toatĈ regiunea Carpaŗilor Meridionali.
Date fiind influenŗele antropice considerabile, se observĈ o absenŗĈ aproape în
totalitate a habitatelor naturale primare, fiind instalate in zona habitate de tip secundar,
multe dintre acestea degradate.
Astfel, pentru perimetrul vizat de proiect, o corelare cu tipurile de habitate
naturale conform Manualului de interpretare al habitatelor naturale europene este cel
puŗin hazardata. De asemenea descrierea covorului vegetal ûi clasificarea asociaŗiilor
vegetale existente rĈmâne o sarcinĈ prea puŗin relevantĈ atât scopului final, vizând
crearea unei reŗele ecologice compensatorii, cât ûi evaluĈrii iniŗiale care de la bun
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început releva existenŗa unor perimetre extrem de limitate de vegetaŗie situatĈ în
succesiune naturalĈ.
Cu toate acestea, este important de menŗionat faptul cĈ monitorizarea viitoare
va impune ca pentru zona limitofĈ Lacului BacĈu II suprafeŗele cu stuf ûi vegetaŗie
arbustivĈ ca de asemenea pâlcurile de arbori deja existenŗi sĈ rĈmânĈ în starea actualĈ.
Practic recomandĈm ca zonĈ sĈ rĈmânĈ în aceeasi parametri deoarece constituie
habitatul prielnic speciilor de pĈsĈri pentru locurile de cuibĈrit ûi sursa de hranĈ.
Toate datele ûi concluziile prezentate în acest studiu au la bazĈ o serie de
documente ûi convenŗii, cu aplicatibilitate la nivel intenaŗional, regional sau naŗional.
Cadrul general al conservĈrii biodiversitĈŗii în România este oug 195/2005 privind
Protecŗiei Mediului aprobatĈ cu modificĈri prin Legea 265/2006 cu modificĈrile ûi
completĈrile ulterioare. Astfel, existĈ un capitol special care reglementeazĈ conservarea
biodiversitĈŗii ûi ariile naturale protejate( CAP. 8)
Alte câteva norme ûi legi ulterioare vin în susŗinerea acestui act legislativ ûi se
ocupĈ de protecŗia ecosistemului, conservarea ûi utilizarea durabilĈ a componentelor
sistemului biodiversitĈŗii biologice, cât ûi de asigurare a sĈnĈtĈŗii umane.
¾ OUG 57 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei ûi faunei sĈlbatice, completaĈ ûi modificatĈ prin
OUG154/2008.
¾ Legea nr. 13/1993 furnizeazĈ cadrul legal necesar aderĈrii României la
convenŗia asupra protecŗiei faunei ûi habitatelor naturale în Europa.
¾ Cerinŗele legate de protecŗia pĈdurilor sunt stipulate în legea nr. 46/2008 –
Codul forestier,
¾ Ordonanŗa Guvernului nr. 96/1998 asupra regimului forestier ûi administrarea
fondului naŗional forestier, aprobat de legea nr. 141/1999 ûi modificat de legea
nr. 513/2004;
¾ Ordonanŗa de UrgenŗĈ nr. 226/2000 asupra regimului juridic de circulaŗie a
terenurilor forestiere aprobatĈ de legea nr. 66/2002; Legea nr. 289/2002.
¾ Protecŗia faunei acvatice este guvernatĈ în România de legea nr. 192/2001
republicatĈ în 2003 ûi ulterior modificatĈ de Legea nr. 481/2003, legea nr.
298/2004 ûi Ordonanŗa de UrgenŗĈ a Guvernului nr. 69/2004. De asemenea,
existĈ prevederi speciale în codul forestier în privinŗa fondului piscicol din apele
de munte.
¾ Legea Fondului de VânĈtoare ûi de protecŗie a vânĈtorii sportive (Legea nr.
103/1996) furnizeazĈ cadrul necesar conservĈrii diversitĈŗii faunei ûi menŗinerii
echilibrului ecologic al speciilor din fondul de vânĈtoare. Legea stabileûte cotele
anuale, regulile tehnice ale vânĈtorii ûi fauna care este protejatĈ. În anul 2000 a
fost aprobatĈ Ordonanŗa de UrgenŗĈ a Guvernului nr. 69/2000 asupra
modificĈrii ûi completĈrii Legii Fondului de VânĈtoare nr. 103/1996, iar în 2006
a fost promulgatĈ Legea nr. 407/2006, privind vânĈtoarea în România.
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Convenŗii internaŗionale
Din anul 1990 România a ratificat mai multe convenŗii internaŗionale asupra
conservĈrii biodiversitĈŗii ûi naturii. Mai jos sunt enumerate convenŗiile ce au fost
ratificate de Guvernul României:
¾ Convenŗia asupra protecŗiei patrimoniului cultural ûi natural al lumii (1972),
adoptatĈ prin Decretul 187/1990;
¾ Convenŗia asupra zonelor umede de importanŗĈ internaŗionalĈ, în special a
habitatelor pentru pĈsĈri acvatice 1971 (Convenŗia Ramsar) ratificatĈ de Legea
5/1991
¾ Convenŗia asupra conservĈrii faunei ûi habitatelor naturale europene (Berna,
1979), la care România a aderat prin legea 13/1993
¾ Convenŗia asupra DiversitĈŗii Biologice (Rio de Janeiro, 1992), ratificatĈ prin
legea 58/1994
¾ Protocolul asupra BiosecuritĈŗii de la Cartagena 2000, ratificat prin legea no.
59/2003
¾ Convenŗia asupra Comerŗului Internaŗional cu Specii Periclitate (CITES) 1973 (semnatĈ în Washington, D.C., la data de 3 Martie 1973, amendatĈ la Bonn, in
22 Iunie 1979), ratificatĈ prin legea 69/1994
¾ Convenŗia asupra conservĈrii speciilor migratorii (Bonn, 1979), la care România
a aderat prin legea 13/1998.
¾ Convenŗia asupra protecŗiei ûi utilizĈrii cursurilor de apĈ transfrontiere ûi
lacurilor internaŗionale (semnatĈ la Helsinki, în 17 Martie 1992) – ratificatĈ prin
legea nr. 30/1995;
¾ Convenŗia asupra cooperĈrii pentru protecŗia ûi utilizarea durabilĈ a DunĈrii
(semnatĈ în oraûul Sofia, în data de 29 Iunie 1994) – ratificatĈ prin legea nr.
14/1995
Trebuie menŗionat de asemenea cĈ România este parte semnatarĈ a convenŗiei
asupra evaluĈrii impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenŗia Espoo
semnatĈ în 1991 – ratificatĈ prin legea nr. 22/2001), ûi a convenŗiei asupra accesului la
informaŗie, participare publicĈ în procesul de luare a deciziilor ûi accesului la justiŗie în
ceea ce priveûte problemele de mediu (Convenŗia Aarhus semnatĈ în 1998 – ratificatĈ
prin legea nr. 86/2000).
Alte acte relevante din domeniul cooperĈrii internaŗionale:
¾ Convenŗia încheiatĈ între Guvernul României ûi cel al Republicii Bulgaria
asupra cooperĈrii în domeniul protecŗiei mediului (semnatĈ la Sofia, 1991 –
ratificatĈ prin legea no. 97/1992); HotĈrârea Guvernului nr. 404/1994 prin
care s-a aprobat statutul ûi funcŗionarea comisiei inter-guvernamentale
Româno-Bulgare pentru protecŗia mediului;
¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ukrainei asupra cooperĈrii în
domeniul managementului apelor de frontierĈ (semnat la Galaŗi în 1997 ûi
ratificat prin legea nr. 16/1999);
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¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ungariei asupra cooperĈrii în
domeniul protecŗiei mediului (semnat la Bucureûti în anul1997);
¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ungariei asupra cooperĈrii
pentru protecŗia ûi utilizarea durabilĈ a apelor de frontierĈ (adoptat prin
HotĈrârea de Guvern no. 577/2004);
¾ Acordul dintre Ministerul Apelor, PĈdurilor ûi Protecŗiei Mediului din
România ûi Departamentul de Protecŗie a Mediului al Republicii Moldova în
domeniul protecŗiei mediului ûi a utilizĈrii durabile a resurselor naturale;
¾ Acordul dintre Ministerul Mediului ûi Departamentul Planificarea
Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, PĈdurilor ûi Protecŗiei
Mediului ûi Ministerul Mediului ûi Resurselor Naturale al Ukrainei asupra
cooperĈrii în domeniul: zonele naturale protejate ale Deltei DunĈrii ûi a
Râului Prut (semnat la Bucureûti în anul 2000 - nu este încĈ în vigoare);
¾ Memorandumul de cooperare dintre Ministerul Român al Mediului ûi
GospodĈririi Apelor ûi Ministerul Olandez al transporturilor, LucrĈrilor
Publice ûi GospodĈririi Apelor asupra cooperĈrii în domeniul
managementului integrat al apelor (aprobat de
¾ HotĈrârea Guvernului nr. 1105/2004).
Pentru a îndeplini obiectivele propuse de convenŗiile ûi legislaŗia internaŗionalĈ
ûi europeanĈ, România a armonizat legislaŗia proprie cu cerinŗele impuse de:
¾ Directiva 79/409/EEC asupra conservĈrii faunei aviare (Directiva
PĈsĈrilor), ûi,
¾ Directiva 92/43/EEC asupra conservĈrii habitatelor naturale ûi a florei ûi
faunei sĈlbatice (Directiva Habitatelor).
Scopul acestei Directive 92/43/EEC este de a contribui la asigurarea
biodiversitĈŗii prin conservarea habitatelor naturale ûi a florei ûi faunei sĈlbatice.
MĈsurile luate ca urmare a adoptĈrii acestei Directive sunt alcĈtuite în aûa fel
încât sĈ menŗinĈ sau sĈ restaureze la un nivel de conservare corespunzĈtor habitatele
naturale, fauna ûi flora; ŗinând cont cerinŗeleeconomice, sociale ûi culturale ûi
caracteristicile regionale ûi locale.
Guvernul României nu a cerut o perioadĈ de tranziŗie (prin urmare nu existĈ
plan de implementare); aûadar toate cerinŗele trebuie îndeplinite odatĈ cu data accederii
în Uniuniea EuropeanĈ (2007).
Constituŗia României furnizeazĈ cadrul legal necesar legislaŗiei legate de
conservarea biodiversitĈŗii în România. RevizuitĈ în Octombrie 2003, Constituŗia
include referinŗe speciale asupra:
¾ Statul recunoaûte dreptul oricĈrei persoane la un mediu sĈnĈtos ûi
echilibrat din punct
¾ de vedere ecologic.
¾ Statul va asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
¾ Persoanele fizice ûi cele juridice vor avea datoria de a proteja ûi
îmbunĈtĈŗii mediul
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În cadrul domeniului bioprotecŗiei, România a ratificat Protocolul Cartagena
prin legea nr. 59/2003 ûi a transpus directivele UE 90/219/EEC ûi 90/220/EEC prin
Ordonanŗa de UrgenŗĈ nr. 49/2000, aprobatĈ, cu amendamentele ûi modificĈrile
ulterioare prin legea nr. 214/2002.

4.1.1.2. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în privinįa conservarea
patrimoniului natural
Pierderea diversitĈŗii biologice este continuĈ, aceasta fiind o consecinŗĈ a
distrugerii habitatelor în urma urbanizĈrii, a extinderii culturilor agricole, a
despĈduririlor, a recoltĈrilor excesive, dar ûi ca urmare a poluĈrii.
Planul Urbanistic General al municipilui BacĈu prevede o serie de mĈsuri de
protejare a patrimoniului natural:
x Evitarea degradĈrii ecosistemelor naturale de luncĈ prin reglementarea
impactului antropic, restabilirea comunitĈŗilor ierboase, a pĈdurilor de luncĈ ûi a
zĈvoaielor prin replantĈri;
x Prevenirea distrugerii ecosistemelor naturale prin pĈstrarea de fâûii de
vegetaŗie naturalĈ în cadrul culturilor agricole;
x Eliminarea agresiunii antropice asupra ecosistemelor naturale ûi seminaturale
terestre ûi acvatice:
- identificarea agenŗilor economici a cĈror activitate constituie surse de
agresiune asupra ecosistemelor naturale;
- stabilirea mĈsurilor, termenelor ûi responsabilitĈŗilor pentru fiecare
agent economic cu scopul reducerii/eliminĈrii agresiunilor;
x Definitivarea situaŗiei privind ariile naturale protejate:
- stabilirea custozilor legali, întocmirea ûi negocierea convenŗiilor de
custodie, dupĈ declararea oficialĈ a ariilor naturale protejate;
- stabilirea în teren a perimetrului, coordonatelor ûi a zonelor tampon ale
ariilor naturale protejate;
x Realizarea managementului ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de
mĈsuri care sĈ asigure un regim special de protecŗie ûi conservare conform dispoziŗiilor
legale (Legea nr. 462/2001):
- elaborarea planului de management pentru fiecare arie naturalĈ
protejatĈ, corespunzĈtor obiectului protecŗiei ûi conservĈrii;
- întocmirea regulamentului fiecĈrei arii naturale protejate;
- controlul privind modul de respectare a obligaŗiilor asumate de
custode sau administraŗia fiecĈrei arii naturale protejate;
- întĈrirea capacitĈŗii instituŗionale ûi de decizie în ariile protejate;
- construcŗia ûi îmbunĈtĈŗirea infrastructurii în ariile protejate;
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- interzicerea/limitarea desfĈûurĈrii oricĈror activitĈŗi care sĈ
contravinĈ regimului ariilor protejate;
- colaborarea dinte autoritĈŗile administraŗiei publice locale ûi
structurile de management a ariilor protejate;
- introducerea în regulamentele de urbanism existente sau viitoare,
a restricŗiilor impuse prin planurile de management a ariilor protejate;
- realizarea de sisteme de monitorizare pentru ariile protejate ûi
siturile Natura 2000;
- propunerea de noi arii protejate care sĈ devinĈ situri Natura
2000;
x Identificarea speciilor de florĈ ûi faunĈ care necesitĈ instituirea unui regim
special de protecŗie ûi conservare (rare, periclitate, vulnerabile);
x Elaborarea Listei Roûii pentru speciile din florĈ ûi faunĈ sĈlbaticĈ;
x Stabilirea mĈsurilor speciale de protecŗie pentru speciile de florĈ ûi faunĈ
periclitate, rare, vulnerabile;
x Dezvoltarea turismului prin valorificarea din perspectivĈ durabilĈ a siturilor
naturale;
x Interzicerea activitĈŗilor care au ca efect degradarea mediului natural:
- stabilirea zonelor ûi habitatelor afectate ûi a gradului de degradare;
- identificarea ecosistemelor, a speciilor de florĈ ûi faunĈ afectate;
- identificarea cauzelor ûi stabilirea mĈsurilor ûi responsabilitĈŗilor;
- monitorizarea modului de realizare a mĈsurilor stabilite ûi a evoluŗiei
situaŗiei zonelor afectate;
x Stimularea comunitĈŗilor locale în vederea creûterii gradului de conûtientizare
asupra nevoilor de conservare a biodiversitĈŗii.

4.1.2. SPAŖIILE VERZI
Spaįiile verzi pentru recreere din municipiul BacĈu sunt reprezentate de
spaŗiile verzi amenajate - parcurile din municipiu.
Regimul spaŗiilor verzi în România este reglementat prin Legea 313/2009 care
modificĈ OUG 24/ 2007.
În municipiul BacĈu, principalele categorii de spaŗii verzi din perimetrul
construibil sunt:
spaŗii verzi cu acces nelimitat;
spaŗii verzi publice ûi de folosinŗĈ specializatĈ;
baze de agrement;
complexe ûi baze sportive;
spaŗii verzi cu acces limitat din incintele unor instituŗii;
suprafeŗe plantate din curŗile particulare;
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Situaŗia existentĈ în municipiul BacĈu este nesatisfĈcĈtoare
înregistrându - se un deficit de spaŗiu verde.
Din raportul dintre spaŗiile verzi publice ûi numĈrul locuitorilor rezultĈ un
indice de aproximativ 17,85 mp/locuitor, valoare situatĈ la limita inferioarĈ a indicelui
normal pentru oraûele cu peste 100.000 locuitori (17-26 mp/locuitor).
Insula de Agrement
Insula de Agrement a municipiului BacĈu este unul dintre locurile favorite
pentru destindere ûi recreere mai ales pentru petrecerea sfârûitului de sĈptĈmânĈ,
adresându-se în special locuitorilor municipiului BacĈu ûi, secundar, turiûtilor din alte
localitĈŗi. Ideea de a face din cele douĈ insule un loc de petrecere a timpului liber a
apĈrut în anul 1960, când s-a sistat transportul cu plutele pe Bistriŗa. LucrĈrile propriuzise de amenajare încep în anul 1964, când au loc lucrĈri de consolidare, umplerea
gropilor ûi plantare de pomi. Între 1978 – 1979 se construiesc barajul de beton ûi
restaurantul „Marinarul”, fiind date în exploatare douĈ ûalupe ûi bĈrci universale de
lemn – agrement.
În prezent, posibilitĈŗile de agrement pe insulĈ sunt destul de reduse întrucât, de
la amenajare, nu s-au mai realizat lucrĈri majore de modernizare ûi reabilitare a
infrastructurii existente. Insula de Agrement este folositĈ pentru plajĈ, ieûiri în aer
liber, diverse activitĈŗi sportive, ûi pentru organizarea a diferite evenimente: concerte,
festivaluri, reuniuni ale motocicliûtilor, „Ziua Recoltei”, „Zilele BacĈului”, târguri ûi
expoziŗii cu diverse tematici.
Începând cu anul 2010, Insula de Agrement va intra într-un program de reabilitare
ûi modernizare care va dura pânĈ în anul 2011, proiectul fiind o aplicaŗie POR.
Ĩtrandul Tineretului (GEPEXPARK)
Pentru a putea pĈstra destinaŗia de spaŗiu verde de recreere ûi de agrement a
celor 3,64 de hectare ale útrandului Tineretului, în anul 2006, PrimĈria municipiului
BacĈu a concesionat acest spaŗiu cĈtre firma GEPEX, în prezent útrandul Tineretului
numindu-se GEPEXPARK.
Cea mai mare parte a infrastructurii fostului útrand al Tineretului a fost
modernizatĈ ûi s-au construit noi facilitĈŗi pentru agrement: terenuri de fotbal
acoperite, terenuri de baschet, terenuri de tenis, patinoar, restaurante ûi fast-food.
Patinoarul din cadrul GEPEXPARK are o suprafaŗĈ de 160 de mp ûi oferĈ
posibilitatea închirierii de patine. De asemenea, este dotat cu instalaŗie de sonorizare,
pe timpul verii putând fi folosit ca salĈ de concerte. Parcul de agrement oferĈ spre
închiriere role, skateboard-uri, trikke, echipament pentru tenis de masĈ, tir cu arcul.
UrmeazĈ sĈ fie finalizate lucrĈrile de modernizare a bazinelor de înot ûi a tuturor
investiŗiilor prevĈzute în contractul de concesionare.
Terenul de minigolf – este amenajat în Parcul Cancicov.
Ĩtrandul Letea
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Este situat în zona cartierului Letea, în apropierea platformei industriale Letea.
Mare parte din dotĈrile ûtrandului au fost desfiinŗate, în prezent aici funcŗionând, în
timpul verii, o piscinĈ în aer liber.
Camping Azur Gherâieĩti
Este localizat cĈtre ieûirea din oraû spre Piatra BacĈu, în Parcul GherĈieûti.
Dispune, pe lângĈ spaŗii de cazare în cĈsuŗe ûi vile, de restaurant cu 200 de locuri,
terase cu o capacitate de 300 de locuri pe timpul verii ûi piscinĈ cu 400 de locuri.
Bazinul este destul de mare, având o lungime de 40 de metri.
Popas Gherâieĩti
Tot ca obiectiv de agrement menŗionĈm Popasul GherĈieûti, amplasat tot în
zona Parcului GherĈieûti. In cadrul complexului funcŗioneazĈ trei bazine de înot: unul
pentru copii ûi încĈ douĈ, cu adâncimi de la 1 la 3 metri. Bazinele sunt alimentate cu
apĈ din surse proprii, beneficiind de duûuri, toalete, vestiare, ûi peste 200 de ûezlonguri.
Parcurile din municipiul Bacâu
Suprafaŗa totalĈ a parcurilor din municipiul BacĈu este de 55,5 ha. În municipiul
BacĈu sunt amenajate urmĈtoarele parcuri: Parcul Cancicov, Parcul Bacovia, Parcul
Vasile Alecsandri, Parcul Trandafirilor, Parcul GherĈieûti, parcul Unirea 3, recent
amenajat în jurul Catedralei Ortodoxe „ÎnĈlŗarea Domnului”, Parcul Letea, Parcul
C.F.R..
Parcul GherĈieûti este cel mai mare, având o suprafaŗĈ de 22,84 ha, situat în partea
de nord a municipiului, în extremitatea nordicĈ a cartierului GherĈieûti. Parcul GherĈieûti a fost
reabilitat în cursul anului 2007.
În zona centralĈ a municipiului se aflĈ parcul Cancicov, amenajat în urma
Decretului Regal din 09 mai 1938, având o suprafaŗĈ de 21,87 ha ûi este cea mai
importantĈ arie verde din zona centralĈ a municipiului BacĈu.
Parcul Trandafirilor are o suprafaŗĈ de 0,64ha ûi este cel mai vechi parc din BacĈu,
fiind atestat ca ûi grĈdinĈ publicĈ încĈ din 1850. Parcul se aflĈ într-o zonĈ intens
circulatĈ, la intersecŗia arterelor majore de circulaŗie B-dul Unirii – N. BĈlcescu – G.
Bacovia – M. KogĈlniceanu. In mijlocul parcului este amplasat bustul maiorului
Constantin Ene, cĈzut la datorie în bĈtĈlia de la Rahova din noiembrie 1877.
Împodobit de mii de trandafiri multicolori, parcul adĈposteûte ûi salcia sub care a creat
poetul George Bacovia, marcatĈ printr-o placĈ memorialĈ, precum ûi un exemplar rar
din specia Ginko biloba.
În aceeaûi zonĈ, pe partea opusĈ Parcului Trandafirilor, înconjurând Catedrala
OrtodoxĈ „ÎnĈlŗarea Neamului”, se aflĈ parcul recent amenajat „Unirii 3”, cu o
suprafaŗĈ de 0,67ha.
În spatele clĈdirii Palatului Administrativ al Prefecturii se aflĈ Parcul Prefecturii,
cunoscut ûi sub denumirea de Parcul Bacovia, cu o suprafaŗĈ de 0,78 ha.
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Parcurilor din municipiul BacĈu li se adaugĈ spaŗiile verzi între blocuri, care
totalizeazĈ 187 ha, pepiniera GherĈieûti, cu o suprafaŗĈ de 12 ha, precum ûi Insula de
Agrement, în care spaŗiile verzi ocupĈ o suprafaŗĈ de 8,63 ha.
RemarcĈm însĈ distribuŗia inegalĈ ûi neuniformĈ a parcurilor ûi spaŗiilor verzi
amenajate pe teritoriul municipiului. Astfel, parcurile sunt concentrate în zona centralĈ
a oraûului, în timp ce în cartiere precum Aviatorilor, CFR, Izvoare, Letea ûi în special
în zonele periferice din oraû parcurile ûi spaŗiile verzi amenajate sunt absente /
suprafaŗa acestora este foarte redusĈ, având prioritate parcurile ûi spaŗiile verzi din
zona centralĈ a municipiului.
O altĈ zonĈ de recreere este reprezentatĈ de zona care înconjurĈ Lacul de
Agrement, de jur împrejurul acestuia pĈstrându-se insule de vegetaŗie spontanĈ (pajiûti
bogate de trifoi, firuŗĈ de câmp, plopi, rĈchitiûuri, plante mezohidrofile (stuf, papurĈ,
rogoz).
Conform HĈrŗii Verzi a municipiului BacĈu, gradul de acoperire cu vegetaŗie a
zonelor verzi neamenajate din municipiu este de 50%, în timp ce, în interiorul zonelor
construite (zona centralĈ, cartierele útefan cel Mare, Mioriŗa, Bistriŗa Lac, Corniûa,
Carpaŗi, Aviatorilor, GarĈ, Izvoare) gradul de acoperire cu vegetaŗie este de doar 20%.

4.1.2.1. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în privinįa spatiilor verzi din
municipiul Bacâu
Direcŗiile de acŗiune propuse pentru realizarea obiectivelor anterioare sunt:
x Asigurarea din terenul intravilan a unei suprafeŗe de spaŗiu verde de
minimum 20 mp/locuitor pânĈ la 31 decembrie 2010 ûi de minimum 26 mp/locuitor
pânĈ la data de 31 decembrie 2013, conform OUG nr.114/2007;
x Reabilitarea ûi reconstrucŗia spaŗiilor verzi existente, inclusiv cu cedarea în
administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG, agenti economici,
persoane fizice);
x Amenajarea corespunzĈtoare a zonelor de agrement existente în municipiul
BacĈu prin replantĈri de arbori ornamentali ûi înlocuirea celor îmbĈtrâniŗi sau
degradaŗi;
x Amenajarea ûi întreŗinerea spaŗiilor verzi din jurul blocurilor de locuinŗe;
x Amenajarea ûi întreŗinerea unei perdele de vegetaŗie dispusĈ de-a lungul
viitoarei centuri ocolitoare a municipiului BacĈu;
x Amenajarea ûi întreŗinerea unor perdele de vegetaŗie ca delimitare între zona
industrialĈ ûi zona de locuinte;
x Stoparea defriûĈrilor ûi iniŗierea unor programe de refacere a pĈdurilor în
scopul diminuĈrii proceselor de degradare a solului în zonele deficitare în vegetaŗie
forestierĈ ale municipiului.
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4.2. CONSERVAREA PATRIMONIU CULTURAL
B1. Monumente istorice, cu urmĈtoarele categorii (cf. Legii 422/2001): monument,
ansambluri, situri de tipul celor de:
 arheologie,
 arhitecturĈ,
 monumente de for public,
 monumente memoriale-funerare.
B2. Muzee ûi colecŗii publice cu urmĈtoarele categorii:
 muzee monumente memoriale-funerare,
 colecŗii publice.
B3. ArtĈ ûi tradiŗie popularĈ cuprinzând:
 manifestĈri tradiŗionale: serbĈri, festivaluri, târguri, ûezĈtori, obiceiuri ûi
ritualuri tradiŗionale, sĈrbĈtori etc.,
 meûteûuguri populare tradiŗionale:
 obiecte pe suport textil: ŗesĈturi, covoare, costume populare, cusĈturi;
 picturĈ pe sticlĈ ûi pe lemn, gravurĈ.
 ateliere de prelucrarea lemnului, metalelor, a pietrei, pielĈriei;
B4. Instituŗii de spectacole ûi concerte
B5. ManifestĈri culturale anuale/repetabile
Monumente istorice de valoare naŗionalĈ
Deûi nu exceleazĈ din punct de vedere al potenŗialului natural, municipiul BacĈu
se remarcĈ prin potenŗialul antropic valoros, cu valenŗe istorice, culturale, arhitecturale,
religioase. Statutul de centru comercial ûi militar, urmat apoi de cel de reûedinŗĈ
domneascĈ în timpul lui útefan cel Mare ûi a fiului sĈu Alexandru, rolul de centru
religios catolic, unul din cele mai importante din spaŗiul moldav, precum ûi
numeroasele personalitĈŗi ale vieŗii culturale ûi ûtiinŗifice care sunt originare din
municipiul BacĈu, toate acestea ûi-au pus amprenta asupra patrimoniului istoric,
arhitectural, cultural, religios al municipiului BacĈu.
Conform Listei Monumentelor Istorice a judeįului Bacâu, urmĈtoarele
obiective constituie monumente de interes naįional.
NR. COD LMI 2004
CRT.
1.
BC-I-s-A-00699

2.

BC-I-m-A-00699.01

DENUMIRE

ADRESA

DATARE

Ansamblul bisericii "Sf.
Nicolae” din BacĈu

Bd. Unirii 2-4 la N
de actuala
catedralĈ "Sf.
Nicolae”
Bd. Unirii 2-4 la N
de actuala

sec. XV - XVI
Epoca

Fundaŗii
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3.

BC-I-m-A-00699.02

Cimitir

119.

BC-II-a-A-00757

120.

BC-II-m-A-00757.01

Ansamblul Curŗii
Domneûti din BacĈu
Biserica "Precista",
"Adormirea Maicii
Domnului"
Ruine curte domneascĈ

catedralĈ "Sf.
Nicolae”
Bd. Unirii, nr. 2-4
la Sud de actuala
catedrala „Sf.
Nicolae”
Str. 9 Mai 48

medievalĈ
sec. XV - XVI
Epoca
medievalĈ
sec. XV - XVI

municipiul
sec. XV - XVI
BACćU Str. 9 Mai
48
121.
BC-II-m-A-00757.02
municipiul
sec. XV - XVI
BACćU Str. 9 Mai
48
122.
BC-II-m-A-00757.03
Ruine turn
municipiul
sec. XV - XVI
BACćU Str. 9 Mai
48
129.
BC-II-m-A-00763
Casa MemorialĈ Vasile
Str. Apostu George sf. sec. XVIII
Alecsandri
3
142.
BC-II-m-A-00773
Palat Administrativ
Str. MĈrĈûeûti 2
1891
348.
BC-III-m-A-00925
Statuia poetului George
Str. MĈrĈûeûti În
1971
Bacovia
parcul
Bibliotecii judeŗene
354.
BC-IV-m-A-00930
Casa memorialĈ George Str. Bacovia
sec. XIX
Bacovia
George 13
136.
BC-II-m-A-00770
Casa Arh. George
Str. Eminescu
1921
Sterian
Mihai 10
Sursa: http://www.inmi.ro/lmi/bacau.pdf, LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004,
JUDEŖUL BACćU

PrecizĈm cĈ descrierea pe larg a acestor monumente a fost realizatĈ atât în
Studiul General al Monumentelor Istorice din Municipiul BacĈu, cât ûi în Studiul de
Turism ûi Agrement a Municipiului BacĈu ûi Zonei Metropolitane BacĈu.
Deûi nu sunt monumente istorice de importanŗĈ naŗionalĈ, în municipiul BacĈu
existĈ numeroase alte monumente, în special cu valoare arhitecturalĈ ûi monumente de for
public, care sunt monumente de interes judeįean. Acestea sunt prezentate în cele ce
urmeazĈ:
NR.
CRT.
1.

COD LMI 2004

DENUMIRE

ADRESA

DATARE

BC-II-m-B-00758
BC-II-m-B-00759

3.

BC-II-m-B-00761

Casa Vestali

4.

BC-II-m-B-00762

Colegiul Naŗional "Vasile

Str. Alecsandri Vasile
3
Str. Alecsandri Vasile
6
Str. Alecsandri Vasile
8
Str. Alecsandri Vasile

înc. sec. XX

2.

Casa Mircea Cancicov, azi
sediu P.N.L.
GrĈdiniŗĈ

1921
1914
1925 - 1934
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Alecsandri”
Colegiul Naŗional
"Ferdinand I”
Casa Ing. Anania

5.

BC-II-m-B-00764

6.

BC-II-m-B-00765

7.

BC-II-m-B-00766

8.
9.

BC-II-m-B-00767
BC-II-m-B-00768

10.
11.

BC-II-m-B-00769
BC-II-m-B-00771

12.

BC-II-m-B-00772

13.

BC-II-m-B-00781

14.

BC-II-m-B-00782

Casa General Cantili, azi
Centrofarm
Casa Arh. L. VulcĈnescu
Casa Poltzer, azi sediul
DJPCCPCN
Casa RafailĈ
úcoala NormalĈ de fete
"útefan cel Mare”
Hotel "Athenee
Palace" ûi Teatrul MĈrĈûti,
azi Teatrul Bacovia ûi
Hotel Central
Biblioteca JudeŗeanĈ, fostĈ
primĈrie
CasĈ, azi sediul T.M.U.C.B.

15.

BC-II-m-B-00783

CasĈ

16.

BC-II-m-B-00774

17.

BC-II-m-B-00775

18.

BC-II-m-B-00776

19.
20.
21.

BC-II-m-B-00777
BC-II-m-B-00778
BC-II-m-B-00779

22.
23.

BC-II-m-B-00784
BC-II-a-B-00785

24.

BC-II-m-B00785.01

25.

27.

BC-II-m-B00785.02
BC-II-m-B00785.03
BC-II-m-B-00786

Fostele Birouri ale
Comerŗului ûi ClĈdirea
Poûtei, azi Oficiul poûtal
nr. 1
úcoala "Alexandru Ioan
Cuza"
Casa Armatei, azi Casa Dr.
Marcovici
Arhivele Statului
Biserica "Sf. ÎmpĈraŗi”
Muzeul de útiinŗe ale
Naturii, "Vivariu"
SinagogĈ
Ansamblul Centrului
Judeŗean de CulturĈ
Centrul Judeŗean de
CulturĈ (actual Ansamblul
artistic „Busuiocul”)
GrĈdiniŗĈ

28.

BC-III-m-B-00922

26.

Sala de sport

37
Str. Bacovia George
45
Str. Bacovia George
49
Str. Bacovia George
52
Str. Cuza VodĈ 1
Str. Cuza VodĈ 6

1891
1910
1850
1935
1927

Str. Cuza VodĈ 14 bis
Str. Haret Spiru 6

1820
1890

municipiul BACćU
Str. Iernii 7

1927 - 1929

Bd. IoniŗĈ Sandu
Sturza 1
Bd. IoniŗĈ Sandu
Sturza 39
Bd. IoniŗĈ Sandu
Sturza 96
municipiul BACćU
Str. MĈrĈûeûti 8

1770

Str. Oituz 14

1859

Str. Oituz 16

1927

Str. Oituz 29
Str. Oituz 40
Str. Popa úapcĈ 3

înc. sec. XX
1842 - 1845
1870

1930
1920
1920

Str. útefan cel Mare 35 1906
Str. Trotuû 6A-6B
1912
Str. Trotuû 6A-6B

1912

Str. Trotuû 6A-6B

sec. XX

Str. Trotuû 6A-6B

sec. XX

Observator AstronomicStr. Trotuû 8
Muzeul de útiinŗele Naturii
Bustul lui Vasile Alecsandri Str. Alecsandri Vasile
37

1910 - 1911
1897
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29.

BC-III-m-B-00923

Bustul maiorului
Str. BĈlcescu Nicolae, 1977
Constantin Ene
în Parcul Trandafirilor
30.
BC-IV-m-B-00931
Casa pictorului Nicu Enea Str. Enea Nicu 31
sec. XIX
Sursa: http://www.inmi.ro/lmi/bacau.pdf, LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004,
JUDEĭUL BACàU

Muzee ûi colecŗii publice
O altĈ importantĈ componentĈ a potenŗialului cultural sunt muzeele, aceste
obiective putând genera, cu un management ûi o promovare adecvatĈ, importante
fluxuri de turiûti. Astfel, în municipiul BacĈu se pot vizita urmĈtoarele muzee ûi case
memoriale: (prezentarea tuturor acestor obiective s-a realizat deja în capitolul destinat
analizei serviciilor culturale, de spectacole ûi recreative.
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Secįia de Artâ Bacâu
Complexul Muzeal de Ĩtiinįele Naturii Ion Borcea
Muzeul de Ĩtiinįele Naturii Vivariu
Observatorul Astronomic „Victor Anestin”
Muzeul de Artâ Contemporanâ „George Apostu”
Casa Memorialâ „George Bacovia”
Casa Memorialâ „Nicu Enea”
Casa Memorialâ „Vasile Alecsandri”

4.2.1. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu în protejârii patrimoniului
cultural
Se instituie zone de protecŗie pentru obiectivele de interes istoric si
arhitectural 200m pentru cele amplasate în intarvilanul Municipiului BacĈu ûi
500 de metri pentru cele aflate în extravilan.

4.3. GESTIUNEA DEúEURILOR
4.3.1. Prezentarea situaŗii actuale
În prezent, managementul deûeurilor solide în municipiul BacĈu nu se face întrun mod durabil în ceea ce priveûte protecŗia mediului. Acesta nu îndeplineûte nici
cerinŗele Directivelor sau Regulamentelor comunitare ûi nici pe cele ale legislaŗiei
româneûti. Depozitul actual de deûeuri, care deserveûte municipiul BacĈu, a fost
construit în 1970 ûi nu se conformeazĈ standardelor de mediu sau de sĈnĈtate. Nu
existĈ controlul accesului, practica cĈutĈrii în gunoaie este frecventĈ, iar depozitul este
afectat permanent de incendii, intensificând astfel poluarea aerului ûi riscurile pentru
sĈnĈtate. Acest depozit are o suprafaŗĈ de 8 ha ûi o capacitate proiectatĈ de 250000 mc.
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Cantitatea zilnicĈ depozitatĈ este în medie de 230 tone/zi, în prezent gradul de
umplere al acestui depozit fiind de 90%.
Exploatarea depozitului existent este insuficient organizatĈ. Deûeurile
depozitate sunt în cea mai mare parte neselectate. Se ŗine numai o evidenŗĈ a
cantitĈŗilor de deûeuri prin cântĈrirea vehiculelor, controlul deûeurilor acceptate fiind
realizat doar vizual. Cu excepŗia compactĈrii realizate cu utilaje specifice
(autocompactoare, buldozere), deûeurile urbane nu sunt supuse nici unui proces de
tratare prealabilĈ eliminĈrii finale prin depozitare (de exemplu: balotare în vederea
reducerii volumului, compostare etc.).
În momentul de faŗĈ, în judeŗul BacĈu se deruleazĈ proiectul ISPA
„Managementul integrat al deĩeurilor în municipiul Bacâu ĩi în zonele
invecinate” ce are ca termen de finalizare anul 2010. Proiectul ISPA, conform
Memorandumului de Finanŗare, în faza a-II a cuprinde extinderea sistemului de
management al deûeurilor la nivelul intregului judeŗ, precum ûi închiderea tuturor
depozitelor necontrolate de deûeuri municipale, componentĈ finanŗatĈ din Fondul de
Coeziune.
Proiectul, localizat în partea de est a judeŗului BacĈu, acoperĈ municipiul BacĈu
ûi 22 comune situate în împrejurimile municipiului Bacau. Iniŗial au fost incluse in
proiect 18 comune, dar prin reîmpĈrŗirea administrativĈ sunt 22 de comune. MĈsura va
deservi 295.000 de persoane, aproximativ 40% din populaŗia judeŗului. Prima celulĈ va
acoperi o suprafaŗĈ de 5 ha, suprafaŗa totalĈ prevĈzutĈ pentru depozit fiind de 32 ha.

4.3.1.1. Situaŗia existentĈ privind gestionarea deûeurilor
menajere reziduale
În prezent, deûeurile municipale sunt colectate în amestec, întreaga cantitate
colectatĈ fiind depozitatĈ.
În 2007, în judeŗul BacĈu, rata de acoperire cu servicii de salubritate era de
aproximativ 40%, din care 82% zone urbane, iar 4% zone rurale.
În 2009, datoritĈ faptului cĈ o parte din depozitele neconforme de deûeuri din
zonele rurale au fost închise, rata de acoperire cu servicii de salubritate a zonelor rurale
a crescut.
În zonele urbane colectarea deûeurilor se realizeazĈ prin sistemul ”din poartĈ în
poartĈ”, în cazul locuinŗelor individuale, ûi prin intermediul punctelor de colectare în
cazul blocurilor de locuinŗe.
În zonele rurale colectarea deûeurilor se realizeazĈ prin sistemul ”din poartĈ în
poartĈ”.

4.3.1.2. Situaŗia existentĈ privind colectarea deûeurilor
reciclabile

Municipiul BacĈu ûi localitĈŗile învecinate implementeazĈ colectarea separatĈ a
deûeurilor reciclabile pentru hârtie ûi carton, sticlĈ, plastic (PET).
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4.3.1.3. Situaŗia existentĈ privind colectarea deseurilor
biodegradabile municipale
În momentul de faŗĈ nu existĈ un sistem de colectare a deseurilor municipale
biodegradabile în municipiul BacĈu.

4.3.1.4. Situaŗia existentĈ privind colectarea deseurilor
voluminoase
În prezent nu existĈ un sistem de colectare a deûeurilor voluminoase din
municipiul. DacĈ o gospodĈrie produce la un moment dat deûeuri voluminoase,
acestea sunt depuse lângĈ container (punct de pre-colectare) ûi rĈmân în acest loc zile
sau sĈptĈmîni, pânĈ când sunt preluate. Nu existĈ amenajat ûi funcŗional spaŗiu pentru
dezmembrarea deûeurilor voluminoase ûi nu se practicĈ selectarea pĈrŗilor reciclabile
sau reutilizabile.

4.3.1.5. Situaŗia existentĈ privind colectarea deûeurilor
periculoase din deûeurile menajere
În prezent, nu existĈ un sistem de colectare a deûeurilor periculoase din
deûeurile menajere în municipiul BacĈu. Deûeurile periculoase sunt depozitate
împreunĈ cu deûeurile menajere.

4.3.1.6. Situaŗia existentĈ privind gestionarea nĈmolurilor de la
staŗiile de epurare a apelor uzate
În prezent, nu existĈ un sistem de colectare a nĈmolurilor în municipiul BacĈu,
acestea fiind depozitate la depozitul neconform.

4.3.1.7. Situaŗia existentĈ privind transportul ûi transferul
deûeurilor
În momentul de faŗĈ, în municipiul BacĈu nu existĈ nici o staŗie de transfer.
Întreaga cantitate de deûeuri colectatĈ din judeŗ este transferatĈ direct la
depozitul din BacĈu.

4.3.1.8. Situaŗia existentĈ privind sortarea deûeurilor
În prezent, în judeŗul BacĈu nu funcŗioneazĈ staŗii de sortare.
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4.3.1.9. Situaŗia existentĈ privind tratarea deûeurilor municipale
biodegradabile
În momentul de faŗĈ, în judeŗul BacĈu nu existĈ nici o staŗie de tratare a
deûeurilor municipale biodegradabile.
În cadrul proiectului ISPA este prevĈzutĈ o staŗie de compostare cu o capacitate
de 2.200 t/an. Data estimatĈ pentru operarea noii staŗii de compostare în municipiul
BacĈu este 2010.

4.3.2. MĈsurile propuse prin MĈsura ISPA 2004/Ro/16/P/PE/007 Faza II – Master Plan judeŗul BacĈu – draft octombrie 2009
4.3.2.1. MĈsuri propuse pentru gestionarea deûeurilor menajere
reziduale
Obiectivul proiectului în curs de implementare, este acela de a realiza un sistem
eficient si modern de colectare si transport al deseurilor bazat pe necesitatea
conformĈrii cu standardele UE.
În funcŗie de amplasarea pubelelor si a containerelor de colectare a deseurilor,
sunt aplicabile urmĈtoarele opŗiuni tehnice:
¾ Opŗiunea 1 – Din usĈ în usĈ/la rigolĈ: Colectare în saci;
¾ Opŗiunea 2 – Din usĈ în usĈ/la rigolĈ: sistem de colectare casnic (Pubele
si containere individuale);
¾ Opŗiunea 3 – Sistem de colectare ”prin aport propriu”: – Punct de
colectare stradal;
 Opŗiunea 3A – Punct de colectare stradal Euro-container pe roŗi
1.1 m³;
 Opŗiunea 3B – Punct de colectare stradal container fix 1.8, 2.4 and
3.6 m³.
¾ Opŗiunea 1 – Din usĈ în usĈ/la rigolĈ: Colectare în saci - Deseurile sunt precolectate în saci din plastic, amplasaŗi în faŗa clĈdirilor, la stradĈ, la momentul
colectĈrii. Sacii sunt colectaŗi manual de muncitori si sunt aruncaŗi în cuva masinii de
colectare. Acesti saci au, în mod obisnuit, 50 sau 80 l. CetĈŗenii încearcĈ de multe ori
sĈ foloseascĈ pungile de plastic utilizate la cumpĈrĈturi pentru a economisi preŗul
sacilor si vor continua s-o facĈ dacĈ nu se va impune folosirea sacilor standard.
¾ Opŗiunea 2 Din usĈ în usĈ/la rigolĈ – sistemul de colectare casnic - la casĈ (Pubele
si containere individuale) - În cazul sistemului de colectare la casele individuale, fiecĈrei
gospodĈrii i se atribuie pubele si containere (pubele din plastic pe roŗi de 60l, 80l, 120l,
240l). Proprietarul acestor pubele si containere poate fi municipalitatea sau chiar
proprietarul gospodĈriei. Avantajul acestui sistem este cĈ o persoanĈ rĈspunde pentru
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pubelĈ, iar dacĈ aceasta este si proprietarul, pubelele vor fi pĈstrate, întreŗinute si
curĈŗate. Un alt avantaj este acela cĈ, în acest sistem, se poate emite facturĈ pentru
fiecare consumator, în funcŗie de cantitatea de deseuri generatĈ.
¾ OpЮiunea 3 - Sistem de colectare ”prin aport propriu”: – Punct de colectare stradal În astfel de puncte de colectare (sistem) sunt amplasate unul sau mai multe containere
care se vor afla la dispoziŗia cetĈŗenilor care-si vor aduce singuri reziduurile la punctul
de colectare sau la containere (puncte de colectare). NumĈrul si dimensiunea
containerelor trebuie corelatĈ cu necesitĈŗile sistemului de colectare, necesitĈŗi cu
privire la volumul disponibil si capacitatea necesarĈ pentru colectarea deseurilor.
Containerele care echipeazĈ acest tip de sistem de colectare sunt, în mod obisnuit, în
proprietatea municipalitĈŗii, a altui organism administrativ sau al operatorului care se
ocupa de colectarea deseurilor (privat sau public). În mod normal, calendarul si
frecvenŗa de colectare a deseurilor este stabilitĈ de departamentul responsabil din
cadrul municipalitĈŗii, în conformitate cu legislaŗia existentĈ. Dimensiunea
containerului este în general cuprinsĈ între 600l si 1.1m³. Deseurile vor fi colectate cu
autospeciale, echipate cu containere de capacitate mai mare si unitĈŗi de compactare.
În anumite oraûe mari, blocurile de locuinŗe au din construcŗie tobogane pentru
eliminarea deseurilor menajere. La fiecare etaj existĈ o deschidere, o usĈ de alimentare
pentru acest tobogan prin care deseurile sunt aruncate pentru a fi colectate în
containere situate în încĈperi la parterul blocurilor. Fiecare container poate avea 1 - 1.5
sau 10 m³ în dimensiune, iar pubelele au, în mod obisnuit 240 l. Deseurile sunt
colectate periodic; la blocurile având mai mult de 4 etaje colectarea se face de trei (3)
ori pe sĈptĈmânĈ. În funcŗie de ponderea populaŗiei urbane sau rurale, se vor
determina: frecvenŗa de colectare a deseurilor, tipul de colectare – la colŗ sau obisnuit,
numĈrul, tipul, amplasarea si proprietatea asupra containerelor pentru colectarea
deseurilor.
În Master Planul pentru gestionarea deûeurilor au evaluate opŗiunile enumerate mai
sus. Criteriile de evaluare sunt:
x Aspectele tehnice;
x Aspectele sociale ûi gradul de acceptare a populaЮiei;
x Costul;
x Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuinЮe;
x Problemele de mediu previzibile.
De asemenea, pentru compararea alternativelor s-a utilizat un sistem de
punctare. Cea mai bunĈ alternativĈ a obŗinut punctajul maximum (3 puncte) în timp ce
cea mai inadecvatĈ a obŗinut cel mai mic punctaj (1 punct).
Эinând cont de situaŗia realĈ din judeŗ ûi de rezultatele evaluĈrii opЮiunilor,
numai opŗiunea 2 ca fiind viabilĈ
RecomandĈrile privind sistemul de colectare a deûeurilor iau în considerare o serie de
criterii: - precum structura zonei de colectare (urban, rural) costul sistemului de
colectare, numĈrul de persoane deservite pe pubelĈ/container, cantitatea de deûeuri
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generatĈ pe persoanĈ, frecvenЮa de colectare (zilnic, la douĈ zile, sĈptĈmânal) precum
ûi starea drumurilor.
Având în vedere toate aceste criterii, nu se poate recomanda un sistem standard
de colectare a deûeurilor (zone urbane ûi zone rurale) pentru întreg judeЮul. În acest
sens, se recomandĈ pentru gestionarea deûeurilor în municipiul BacĈu a urmĈtorul
sistem:
o Zona blocurilor de locuinŗe:
o Se recomandĈ colectarea deûeurilor reziduale prin intermediul
punctelor de colectare amplasate în zona blocurilor (OpЮiunea 3 – aport voluntar).
Se recomandĈ ca toate aceste puncte de colectare sĈ fie dotate cu pubele de
1.1m³.
o Zona caselor individuale:
o Fiecare gospodĈrie din zona urbanĈ va fi dotatĈ cu pubele 120 l/140l
pentru deûeurile reziduale.
o FrecvenЮa de colectare:
o Se propune ca frecvenЮa de colectare sĈ fie de maximum o intervenЮie
sau douĈ pe sĈptĈmânĈ.
În vederea implementĈrii sistemului propus pentru judeЮul BacĈu ûi în
municipiul BacĈu, sunt necesari urmĈtorii paûi:
¾ Identifcarea amplasamentelor pentru construcЮia punctelor de colectare;
¾ Identificarea zonelor în care vor fi amplasate pubelele/containerele;
¾ AchiziЮia pubelelor/containerelor, vehiculelor;
¾ Amenajarea spaЮiilor destinate amplasĈrii pubelelor/containerelor;
¾ Adoptarea hotĈrârii consiliului local vizând utilizarea sistemului;
¾ Informarea participanЮilor/generatorilor de deûeuri asupra datelor cheie ale
sistemului ûi asupra modalitĈЮii de utilizare a sistemului;
¾ DistribuЮia pubelelor ûi containerelor;
¾ Stabilirea planului de colectare ûi informare a generatorilor de deûeuri;
¾ Demararea colectĈrii.
Beneficiul acestui sistem constĈ în colectarea tuturor cantitĈŗilor de deûeuri
generate în judeŗul BacĈu în conformitate cu prevederile directivelor UE.
Implementarea cu succes a sistemului va fi deplinĈ atunci când populaЮia va fi
conectatĈ la acest sistem în proporЮie de 100% ûi când nici un depozit neconform de
deûeuri nu va mai exista.

4.3.2.2. MĈsuri propuse privind colectarea deûeurilor reciclabile
Din punct de vedere tehnic, existĈ douĈ posibilitĈЮi de organizare a colectĈrii
separate a deûeurilor reciclabile:
¾ OpЮiunea 1: Sistem de colectare separatĈ ”din poartĈ în poartĈ”
¾ OpЮiunea 2: Sistem de colectare separatĈ prin aport voluntar
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Ambele scheme de colectare au fost implementate cu succes în diferite oraЬe
europene.
Alegerea uneia dintre alternative depinde, în principal, de ratele de colectare
care vor fi atinse, dar depinde ûi de modul în care este organizat sistemul de colectare a
deûeurilor reziduale, de sistemul de tarifare existent, de comportamentul populaŗiei, de
prezenЮa persoanelor neautorizate ûi de alЮi factori. Din aceste considerente, exemplele
de bunĈ practicĈ din alte state nu pot fi implementate în mod direct în judeŗul BacĈu.
Alegerea sistemului de colectare are un impact semnificativ asupra costurilor ûi
asupra calitĈЮii materialelor colectate.
De asemenea, este posibilĈ o combinaЮie a celor douĈ sisteme .
În urma evaluĈrii opЮiunilor discutate mai sus, pentru municipiul BacĈu se
recomandĈ urmĈtorul sistem de colectare separatĈ a deûeurilor:
¾ Zona blocurilor de locuinЮe:
x Sistemul propus pentru colectarea separatĈ a deseurilor la blocurile
de locuinŗe este conŗinut în opŗiunea 1: Ridicare la rigolĈ, din poartĈ
în poartĈ.Recipienŗii din sistem vor fi instalaŗi în aceleasi puncte de
colectare folosite pentru colectarea deseurilor reziduale, care
puncte de colectare se vor amplasa în zona blocurilor de locuinŗe.
În plus faŗĈ de sistemul de colectare a deseurilor reziduale
(Europubelele) se pot adĈuga în vederea colectĈrii separate,
urmĈtorii recipienŗi:
 europubelĈ de 1.100 litri (albastrĈ) pentru deûeurile din
hârtie ûi carton;
 europubelĈ de 1.100 litri (galbenĈ) pentru deûeurile din
plastic/metal;
 europubelĈ de 1.100 litri pentru deûeurile din sticlĈ;
x Pe cât posibil distanŗa maximĈ de transport a deseurilor la
containerele din sistemul aportului voluntar nu trebuie sĈ
depĈseascĈ 100 metri.
¾ Zona caselor individuale
x Colectarea deûeurilor reciclabile se realizeazĈ la punctele de precolectare (sistemul prin aport voluntar) dotat cu urmĈtoarele
echipamente:
 Un container de 1.100 l (albastrĈ) pentru hârtie/carton;
 Un container de 1.100 l (verde) pentru sticlĈ ;
 Suplimentar, fiecare gospodĈrie va fi dotatĈ cu pubele de
120l (pentru sistemul ”din uûĈ în uûĈ” pentru deûeurile din
plastic ûi metal (metale feroase ûi neferoase).
x o FrecvenЮa de colectare - presupunând cĈ nu se vor
arunca/colecta în recipienŗi materii organice, se propune o
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frecvenŗĈ de colectare a containerelor de o datĈ la fiecare 2
sĈptĈmâni.
Pentru implementarea sistemului este necesarĈ parcurgerea urmĈtoarelor etape:
¾ Identificarea zonelor în care vor fi amplasate pubelele/containerele;
¾ AchiziЮia pubelelor/containerelor, vehiculelor;
¾ Adoptarea hotĈrârii consiliului local vizând utilizarea sistemului;
¾ Informarea participanЮilor/generatorilor de deЬeuri asupra datelor cheie
ale sistemului ûi asupra modalitĈЮii de utilizare a sistemului;
¾ Distribuŗia pubelelor ûi containerelor;
¾ Stabilirea planului de colectare ûi informarea generatorilor de deûeuri;
¾ Demararea colectĈrii.
Beneficiul acestui sistem constĈ în colectarea tuturor cantitĈŗilor de deûeuri din
ambalaje ûi a celorlalte tipuri de deûeuri reciclabile generate în judeŗul BacĈu, în
conformitate cu prevederile directivelor UE. Implementarea cu succes a sistemului va
fi deplinĈ atunci când populaŗia va fi conectatĈ la acest sistem în proporŗie de 100% Ьi
când nici un depozit neconform de deûeuri nu va mai exista.

4.3.2.3. MĈsuri propuse privind colectarea deseurilor
biodegradabile municipale
La fel ca în cazul colectĈrii separate a deûeurilor reciclabile, Planul Naŗional de
Gestionare a Deûeurilor Ьi PRGD pentru Regiunea Nord-Est prevĈd implementarea
unui sistem de colectare separatĈ a deûeurilor biodegradabile care sĈ asigure atingerea
Юintelor privind reducerea cantitĈЮii de deЬeuri biodegradabile de la depozitare. Un alt
obiectiv al PRGD este acela de a interzice la depozitare cantitĈЮile de deûeuri exclusiv
biodegradabile (precum
deûeurile din parcuri, grĈdini, cimitire Ьi pieЮe) ûi de a asigura compostarea întregii
cantitĈЮi de deûeuri biodegradabile din parcuri grĈdini (inclusiv cele din cimitire) Ьi
pieЮe începând cu anul 2010.
Obiectivele strategiei pentru gestionarea deЬeurilor atât în judeЮul BacĈu cât ûi
în municipilu BacĈu privind colectarea deûeurilor biodegradabile, sunt:
¾ Implementarea unui sistem de colectare separatĈ a deûeurilor biodegradabile
care sĈ asigure atingerea Юintelor;
¾ Interzicerea depozitĈrii cantitĈЮilor de deûeuri exclusiv biodegradabile (precum
deûeurile din parcuri, grĈdini, cimitire ûi pieЮe).
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Obiectivul Master Planului privid gestionarea deûeurilor pentru judeŗul BacĈu
este acela de a implementa un sistem eficient ûi modern de colectare ûi transport a
deûeurilor biodegradabile, în vederea atingerii Юintelor.
În funcЮie de amplasarea pubelelor ûi containerelor pentru colectarea deûeurilor
biodegradabile menajere, au fost analizate urmĈtoarele opЮiuni tehnice:
¾ OpЮiunea 1 – Sistemul de colectare “din uûĈ în uûĈ”/la rigolĈ: sistem de colectare individual
(pubele Ьi containere idividuale);
¾ OpЮiunea 2 – Sistemul prin aport voluntar: Puncte de colectare stradale.
¾ Zone cu blocuri de locuinŗe:
o Recomandare:
o Pe termen scurt sĈ nu se introducĈ un sistem de separare la sursĈ a
deûeurilor biodegradabile alimentare în zonele cu blocuri de locuinŗe si zonele
centrale ale oraselor;
o SĈ se monitorizeze îmbunĈtĈŗirea sistemului de colectare a materialelor
reciclabile;
o SĈ se monitorizeze cererea de compost, prin introducerea pe termen
scurt a sistemului de compostare a deseurilor verzi;
o Revizuirea situaŗiei dupĈ 5 ani. DacĈ rezultatele sunt promiŗĈtoare, sĈ
se înceapĈ proiectele pilot pentru colectarea deûeurilor biodegradabile în zonele
cu blocuri de locuinЮe si în centrele oraselor.
¾ Zona caselor individuale:
o Se recomandĈ ca în cazul în care se va prevedea un sistem de compostare a
deseurilor biodegradabile pentru oricare dintre variantele discutate mai sus, ca sistemul
de colectare separatĈ a deseurilor biodegradabile sĈ fie introdus în zonele cu case
individuale.
o Introducerea colectĈrii deseurilor biodegradabile ar trebui începutĈ print-o
testare pilot, pentru a vedea cum reacŗioneazĈ generatorii de deseuri si cum participĈ la
sistem, pentru a ajusta sistemul înainte de a-l introduce pentru întreaga comunitate din
zonele cu case individuale din judeŗ.
o Colectarea de deseuri biodegradabile din gospodĈriile individuale se va face în
pubele de 240l.
¾ FrecvenЮa de colectare:
o Эinând cont de costuri, colectarea deûeurilor biodegradabile de la casele
individuale trebuie sĈ aibĈ loc o datĈ pe sĈptĈmânĈ.
Beneficiul acestui sistem constĈ în colectarea cantitĈЮilor de deûeuri
biodegradabile generate în municipiul BacĈu în conformitate cu Юintele planificate ûi cu
prevederile directivelor UE.
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4.3.2.4. MĈsuri propuse privind colectarea deseurilor
voluminoase
Obiectivul strategiei pentru gestionarea deûeurilor din judeЮul BacĈu privind
deûeurile voluminoase este acela de a implementa un sistem de colectare a acestui tip
de deûeuri, începând cu anul 2010, atât pentru zonele urbane cât ûi pentru cele rurale.
PrimĈriile (autoritĈŗile locale) sunt responsabile pentru colectarea deseurilor
voluminoase.
ExistĈ diferite sisteme de colectare a deûeurilor voluminoase:
¾ OpЮiunea 1: Colectarea la rigolĈ - În mod obisnuit vehiculul trece si colecteazĈ
deseurile voluminoase asezate lângĈ containere, uneori urmare a cererii
telefonice primite din partea cetĈŗenilor.
¾ OpЮiunea 2: Colectarea la rigolĈ, la cerere - In anumite orase europene s-a
implementat o schemĈ de colectare la cerere (în Germania, Austria, Luxemburg,
etc.). CetĈŗenilor li se cere sĈ apeleze municipalitatea sau operatorul decolectare
cu o anumitĈ perioadĈ de timp înainte (circa 2 sĈptĈmâni) sau sĈ trimitĈ o
scrisoare, e-mail, cerând municipalitĈŗii sĈ ridice deseurile voluminoase.
Generatorul deseurilor trebuie sĈ menŗioneze în detaliu tipul de deseuri (lem,
metal, mobilier, etc.) si sĈ precizeze numĈrul de obiecte din fiecare tip.
Generatorul va primi, în scris, de la municipalitate sau de la operator informaŗii
cu privire la data si ora la care se va face colectarea. În ziua anterioarĈ colectĈrii
deseurile trebuie scoase în faŗa casei sau în apropierea punctului de colectare. În
ambele sisteme costurile de colectare a deseurilor voluminoase este inclus, în
mod obisnuit, în sistemul de tarifare.
¾ OpЮiunea 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de reciclare)
- In anumite ŗĈri din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de
reciclare) sunt pregĈtite pentru primirea de deseuri voluminoase de tipul
mobilei, DEEE, etc. DacĈ este necesar, mobila este reparatĈ si donatĈ sau
vândutĈ pentru refolosire. Centrele de reciclare nu-l taxeazĈ pe generator, dar în
mod obisnuit se primesc doar obiecte în stare relativ bunĈ.
¾ OpЮiunea 4: Sistem combinat: opЮiunile 1 Ьi 3 - ExistĈ câteva reguli care trebuie avute
în vedere în momentul alegerii sistemului corespunzĈtor de colectare a
deûeurilor voluminoase:
o Colectarea la rigolĈ trebuie implementatĈ atunci când existĈ centre de
primire (reciclare) atâta timp cât numai deûeurile voluminoase reciclabile sunt
acceptate la aceste centre;
o OdatĈ implementat un sistem de colectare la rigolĈ, este extrem de
dificilĈ trecerea la un sistem de colectare prin aport voluntar.
Opŗiunea propusĈ este cea de introducere a unui sistem prestabilit de colectare
a deseurilor voluminoase, odatĈ la trei luni, datĈ pânĈ la care cetĈŗenii trebuie sĈ-si
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depoziteze deseurile voluminoase în locuinŗe. Colectarea se va face în sistemul la rigolĈ
(opЮiunea 1).
GospodĈriilor li se va distribui anual, de cĈtre primĈrie sau operatorul de
salubritate, un grafic al datelor în care se va face colectarea. Fiecare primĈrie sau
autoritate localĈ va sprijini introducerea unui astfel de sistem.
DupĈ trecerea unui an de la implementarea acestui sistem se poate revizui
graficul de colectare, în funcŗie de cantitĈŗile de deseuri voluminoase gĈsite la fiecare
dintre datele de colectare si pentru o anumitĈ zonĈ, scurtându-l sau extinzându-l în
funcЮie de ceЮintele fiecĈrei municipalitĈЮi în parte.
PrimĈria sau operatorul de salubritate vor colecta deseurile voluminoase de la
punctele de colectare care deservesc blocurile de locuinŗe si de la casele individuale si
vor transporta deseurile la companiile specializate în reciclare.
Funcŗie de cantitĈŗile de deseuri voluminoase, care se estimeazĈ sĈ creascĈ în
timp, primĈria muicipilui BacĈu va contracta companii specializate în reciclarea
deseurilor voluminoase.
DacĈ în municipiu nu existĈ companii care sĈ recicleze deseurile voluminoase,
acestea vor fi colectate si transportate spre eliminare la depozitul conform.
¾
¾
¾
¾
¾

Pentru implementarea sistemului este necesarĈ parcurgerea urmĈtoarelor etape:
AchiziЮia vehiculelor;
Adoptarea hotĈrârii consiliului local vizând utilizarea sistemului; - Informarea
participanЮilor/generatorilor de deЬeuri asupra datelor cheie ale sistemului ûi
asupra modalitĈЮii de utilizare a sistemului;
Informarea asupra opЮiunilor privind reciclarea;
Stabilirea planului de colectare Ьi informare a generatorilor de deûeuri;
Demararea colectĈrii.

Beneficiul acestui sistem constĈ în colectarea tuturor cantitĈЮilor de deûeuri
voluminoase generate în judeЮul BacĈu în conformitate cu prevederile directivelor UE.

4.3.2.5. MĈsuri propuse privind colectarea deûeurilor
periculoase din deûeurile menajere
Colectarea separatĈ a deûeurilor periculoase necesitĈ operaЮiuni speciale de
depozitare, reciclare, tratare ûi depozitare (de ex. incinerare, depozitare specialĈ,
neutralizare etc.).
Pentru colectarea separatĈ a deûeurilor periculoase se recomandĈ sistemul de
colectare cu autovehicul special (camioane specializate pentru colectarea deûeurilor
peiculoase din gospodĈrii) precum ûi construcЮia unei staЮii temporare de depozitare,
în vederea acumulĈrii cantitĈЮilor de deûeuri periculoase necesare pentru transportul la
unitĈЮile de tratare sau la spaЮiile de depozitare.
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Managementul deûeurilor periculoase din gospodĈrii nu este parte a proiectului
finanЮat prin programul POS Mediu.
Elementele sistemului sunt urmĈtoarele:
¾ Autovehicul specializat; Autovehiculul este un camion, cu o caroserie având
dimensiunile 2.5x2x6. Aceasta din urmĈ este echipatĈ cu diferite sisteme de
securitate împotriva focului Ьi a exploziilor. La intrare, acest autovehicul este
prevĈzut cu un ghiûeu la care generatorii de deûeuri pot preda diferitele tipuri de
deûeuri periculoase lucrĈtorului responsabil. Acesta din urmĈ este de obicei un
chimist, specializat pe diferite tipuri de deûeuri periculoase. El recepЮioneazĈ
deûeurile, le inspecteazĈ vizual ûi dacĈ acestea sunt corespunzĈtoare, le descarcĈ
într-unul din cele 10 (cel puЮin) butoaie sau pubele pentru diferite tipuri de
deûeuri precum lichide inflamabile, acizi, solvenЮi, substanЮe alcaline, nĈmoluri,
baterii, vopsele, uleiuri uzate, produse farmaceutice etc. În cazul în care
reposabilul are dubii în privinЮa anumitor deûeuri, le plaseazĈ într-un loc special
destinat acestui scop. Autovehiculul deserveЬte între 2 Ьi 4 staЮii pe zi, în
diferite sate ûi suburbii. DupĈ o oprire, butoaiele ûi pubelele sunt încuiate ûi
depozitate într-un loc sigur. La sfârûitul zilei, camionul se reîntoarce la bazĈ
unde existĈ un spaЮiu mic de depozitare temporarĈ.
¾ Depozitarea temporarĈ - SpaЮiul de depozitare temporarĈ este, în general,
echipat cu un numĈr de containere mari în care sunt depozitate butoaiele ûi
pubelele aduse de autovehiculul specializat. Conform legislaЮiei de referinЮĈ
spaЮiul este dotat cu toate echipamemntele de protecЮie a mediului ûi de
securitate. Este împĈrЮit în diferite zone pentru diferite tipuri de deûeuri
periculoase clasificate. O parte din deûeurile periculoase pot fi descĈrcate din
butoaie sau pubele direct în containere, în timp ce deûeurile foarte periculoase
sunt lĈsate în butoaie. În spaЮiul de depozitare temporarĈ deûeurile periculoase
sunt depozitate pânĈ în momentul acumulĈrii unei cantitĈЮi suficiente dintr-o
anumitĈ categorie de deûeuri pentru încĈrcarea unui camion. Aceasta este
transportatĈ la staЮiile de tratare sau depozitare, în conformitate cu regulile
europene de transport. Diferitele tipuri de deûeuri sunt transportate la diferite
staЮii de tratare Ьi depozitare, fiecare dintre acestea fiind specializate pe anumite
tipuri de deЬeuri periculoase. Tratarea ûi depozitarea deûeurilor periculoase sunt,
în general, costisitoare datoritĈ nenumĈratelor surse necunoscute ale acestor
deûeuri. Astfel, reciclarea este în general, imposibilĈ.
Pentru ca sistemul sĈ fie eficient, este nevoie de informarea populaЮiei asupra
existenЮei acestui sistem cât Ьi de conЬtienzitarea importanЮei pe care o are protecЮia
mediului înconjurĈtor astfel încât locuitorii sĈ aleagĈ utilizarea infrastructurii exisente
în acest sens.
Pentru implementarea sistemului este necesarĈ parcurgerea urmĈtoarelor etape:
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¾
¾
¾
¾

AchiziЮionarea autovehiculului specializat;
Stabilirea amplasamentului pentru depozitare temporarĈ;
Adoptarea hotĈrârii consiliului local vizând utilizarea sistemului;
Informarea participanЮilor/generatorilor de deûeuri asupra datelor cheie ale
sistemului ûi asupra modalitĈЮii de utilizare a sistemului;
¾ Stabilirea planului de colectare Ьi informarea generatorilor de deûeuri;
¾ Demararea colectĈrii.
Beneficiul noului sistem de colectare va fi gestionarea corespunzĈtoare a deûeurilor
periculoase, cu respectarea principiilor strategice ûi diminuarea impactului asupra
mediului ûi asupra sĈnĈtĈЮii umane.

4.3.2.6. MĈsuri propuse privind gestionarea nĈmolurilor de la
staЮiile de epurare a apelor uzate
Opŗiunile privind tratarea si depozitarea nĈmolurilor prevĈzute în
MASTER PLAN sunt:
¾ Zona de recepŗie si pretratare a deseurilor industriale;
¾ Prelucrarea nĈmolurilor prin metode fizice în vederea cresterii capacitĈŗii de
fermentare si a ratei de filtrare a nĈmolurilor;
¾ Valorificarea în agriculturĈ a nĈmolurilor;
¾ Reducerea umiditĈŗii nĈmolurilor prin intermediul uneia dintre urmĈtoarele
posibilitĈŗi:
- Deshidratare mecanicĈ;
- Deshidratarea naturalĈ prin rearanjarea platformelor de nĈmol
existente, inclusiv posibilitatea valorificĈrii potenŗialului energetic;
- Uscare termalĈ;
¾ Incinerarea/co-incinerarea cu alte tipuri de deseuri;
¾ Eliminarea prin depozitare.
Diferitele soluŗii de eliminare a nĈmolurilor trebuie comparate cu ajutorul unei
analize multicriteriale, bazatĈ pe urmĈtoarele elemente:
(a) Usurinŗa implementĈrii
Orice sistem nou de tratare a nĈmolurilor trebuie sĈ fie compatibil cu sistemul
de tratare existent. Nu vor fi susŗinute procesele care necesitĈ întreruperea procesului
existent de tratare. De asemenea, vor fi încurajate procesele care utilizezĈ nivelul de
pregĈtire existent al personalului din domeniu, în defavoarea acelora care implicĈ o
specializarea specialĈ.
(b) Aspectul practic viabil
Este esenŗial ca tehnologia adoptatĈ sĈ fie practicĈ si viabilĈ, pentru a putea
procesa cantitĈŗile de nĈmoluri prognozate pe termen lung. Nu sunt excluse soluŗiile
noi dacĈ acestea au fost deja testate iar rezultatele tehnice si costurile acestora sunt
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cunoscute. Procesul trebuie sĈ fie conform cu legislaŗia în vigoare si sĈ respecte
cerinŗele privind protecŗia mediului.
Opŗiunile care implicĈ acumularea unor cantitĈŗi mari de deseuri trebuie evitate.
Acest lucru poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurĈtor, iar
soluŗionarea ulterioarĈ a acestei situaŗii ar implica adoptarea unor metode tehnice
complicate si costuri foarte mari.
(c) Siguranŗa acŗiunii de eliminare
În ultimii ani, natura si nivelul constrângerilor privind tratarea si depozitarea
nĈmolurilor s-au schimbat. Astfel, pe viitor ne putem astepta si la alte schimbĈri
pentru care nu existĈ încĈ prognoze.
Este fundamental ca opŗiunea aleasĈ sĈ fie adaptabilĈ la schimbĈrile care pot
apĈrea pe parcursul unei perioade de programare de 20-25 de ani.
Durata fiecĈrei opŗiuni depinde de capacitatea de absorbŗie a cantitĈŗilor de
nĈmoluri produse în permanenŗĈ si de eliminarea în siguranŗĈ a acestora.
Consecinŗele adoptĈrii unei opŗiuni nesigure si nesustenabile vor fi similare cu
cele ale unor opŗiuni impracticabile/nefezabile prezentate în secŗiunile precedente.
(d) Impactul asupra mediului
Fie cĈ este vorba despre un mecanism direct sau de unul indirect de tratare si
eliminare a deseurilor, toate au un impact asupra mediului încionjurĈtor. Impactul
poate fi pozitiv sau negativ. Impactul pozitiv asupra mediului al fiecĈrei opŗiuni,
demonstrat în urma unei evaluĈri detaliate, trebuie acceptat de diferitele grupuri de
interese (comunitate, clienŗi, operatori etc.).
De asemenea, opŗiunea selectatĈ trebuie sĈ asigure respectarea criteriilor privind
protecŗia sĈnĈtĈŗii si siguranŗei locuitorilor si a personalului din staŗiile de tratare a
apelor uzate. Asadar, nu se va permite asumarea nici unui risc inacceptabil. Pa lângĈ
toate acestea, trebuie avut în vedere aspectul peisagistic care va fi evaluat în cazul
fiecĈrei opŗiuni.
(e) Costurile
Costurile de investiŗii si cele de operare, precum si orice tip de venit potenŗial,
sunt esenŗiale în alegerea soluŗiei de eliminare a nĈmolurilor. Totusi, acestea nu trebuie
sĈ reprezinte criteriile principale de selecŗie, decât dacĈ impactul asupra mediului este
acelasi pentru toate celelalte opŗiuni. De cele mai multe ori, opŗiunile care prezintĈ
costuri mici sunt mai puŗin sigure si sustenabile si, în consecinŗĈ, trebuie analizaŗi toŗi
factorii.

4.3.2.7. MĈsuri propuse privind privind transportul ûi transferul
deûeurilor
O staŗie de transfer devine o opŗiune de luat în calcul, atunci când cheltuielile de
transport ale deseurilor municipale cĈtre instalaŗiile de tratare de destinaŗie pot fi
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scĈzute în comparaŗie cu cheltuielile implicate de un transport direct cu un vehicul de
colectare.
Organizaŗia MondialĈ a SĈnĈtĈŗii a enunŗat o regulĈ simplĈ, care permite o primĈ
evaluare grosierĈ, a momentului în care o astfel de staŗie de transfer poate deveni
viablĈ:
“În funcŗie de vehiculul de colectare, o cursĈ dus-întors care dureazĈ mai puŗin de o orĈ dupĈ
circuitul de colectare, face transportul direct mai economic. Pentru durate mai mari ale curselor (ce
acoperĈ întreg circuitul dus-colectare-întors) solutia prin transfer, încĈrcare si
ulterior transportul în vrac poate fi mai economicĈ”
Presupunând o vitezĈ medie de deplasare de 30 la 40 km a unui vehicul de
colectare si transport deseuri, din regula de mai sus rezultĈ cĈ de la distanŗe de
transport ce depĈsesc 15 - 20 km, se poate lua în calcul realizarea unei staŗii de
transfer. Acest lucru depinde în mare mĈsurĈ de locaŗia staŗiei de transfer care, trebuie
amplasatĈ la periferia orasului la o distanŗĈ de minim 500m de ultima locuinŗĈ
La evaluarea amplasĈrii unei staŗii de transfer pentru deseuri municipale, trebuie
luaŗi în considerare urmĈtorii parametrii:
o Tipul staŗiei de transfer;
o Capacitatea staŗiei de transfer;
o Amplasarea staŗiei de transfer si reducerea circuitului pentru vehiculele
de colectare si transport;
o Eficienŗa încĈrcĈrii.
Staŗiile de transfer pot fi:
o Construcŗii deschise în aer liber, dacĈ staŗia de transfer este amplasatĈ
mult în afara zonelor populate si mirosurile neplĈcute nu constituie o problemĈ,
o Aria de transfer poate fi protejatĈ de un acoperis, pentru a asigura
condiŗii de lucru corespunzĈtoare în caz de intemperii sau
o Aria de transfer poate fi închisĈ în totalitate, si va include un sistem de
ventilare si eliminare a mirosurilor neplĈcute. AceastĈ a treia opŗiune este
folositĈ în mod obisnuit pentru staŗiile de transfer, construite în zone dens
populate.
În principiu existĈ douĈ opŗiuni majore de staŗii de transfer:
Opŗiunea 1: Transferul deseurilor municipale prin folosirea containerelor sau semitrailerelor
fĈrĈ compactare si
Opŗiunea 2: Transferul deseurilor municipale prin sistem cu compactare.
Staŗiile de transfer vor fi finanŗate prin programul POS Mediu (se estimeazĈ cĈ
90% din totalul de investiŗii va fi finanŗat din fonduri nerambursabile (UE + bugetul
na_ional) iar restul de 10% va fi finanŗat cu ajutorul unui împrumut.
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În urma rezultatelor evaluĈrii opŗiunilor tehnice, selecŗia celui mai fezabil tip de
staŗie de transfer depinde de cantitatea de deseuri transferatĈ si de distanŗele dintre
staŗia de transfer si asezĈrile umane.
o Pentru cantitĈŗi mici si distanŗe scurte de transfer se recomandĈ transferul cu
containere deschise (Opŗiunea 1);
o Pentru cantitĈŗi mari si distanŗe lungi se recomandĈ transportul cu containere cu
compactare (Opŗiunea 2).

4.3.2.8. MĈsuri propuse privind sortarea deûeurilor
Sortarea deseurilor municipale colectate separat pe fracŗii este metoda universal
aplicatĈ în toatĈ UE.
Procesul s-a dovedit a fi cea mai bunĈ practicĈ de atingere a ŗintelor pentru
reciclarea/valorificarea deseurilor din ambalaje.
ExistĈ diferite tehnici care sunt aplicate în staŗiile de sortare a deseurilor
reciclabile. Sortarea semi-automatĈ cu o mare pondere de sortare manualĈ si pânĈ la
sistemele de sortare complect automate. Tendinŗa generalĈ este aceea de înlocuire a
sortĈrii manuale cu cea automatĈ. În prezent, existĈ în funcŗiune doar câteva staŗii de
sortare complet automate.
¾ Staŗii de sortare manuale (materiale reciclabile colectate separat)
Tehnologia folositĈ este aceea de sortare manualĈ a deseurilor, urmatĈ de
balotare si transferul la recilatori. Centrele de sortare manualĈ sunt dotate cu un
echipament simplu (bandĈ transportoare, pâlnii de alimentare) o halĈ încĈlzitĈ si
recipienŗi pentru depozitarea fracŗiilor sortate în vederea valorificĈrii, balotarĈrii
si cântĈririi, ca prim pas. O astfel de staŗie, cu dimensiuni rezonabile poate costa
între 500.000 pânĈ la 2 millioane Euro.
¾ Staŗii de sortare complet automatizate (materiale reciclabile colectate
separat) Staŗiile de sortare complet automatizate sunt instalaŗii complet
tehnologizate care folosesc echipamente pentru separarea mecanicĈ a
materialelor, urmare a proprietĈŗilor diferite ale acestora. Aceste instalaŗii
prezintĈ avantajul cĈ, din punct de vedere calitativ, separarea mecanicĈ este mai
performantĈ si, ca urmare, pentru anumite tipuri de materiale, se poate atinge
un nivel de calitate mai bun în procesul de sortare. Un exemplu foarte bun este
cel al recipienŗilor din plastic care pot fi sortaŗi în diferite calitĈŗi de polimeri. În
mod obisnuit, cu cât este mai mare nivelul de calitate al materialului cu atât este
mai mare preŗul plĈtit de reprocesator pentru materialele achiziŗionate.
¾ Staŗii de sortare pentru deseurile colectate în amestec La cealaltĈ extremĈ,
se situeazĈ instalaŗiile de sortare pentru deseurile colectate în amestec. Acest
sistem de colectare nu necesitĈ nici ajutor din partea generatorilor si nici
recipienŗi diferiŗi pentru colectare separatĈ. În practicĈ, acest sistem prezintĈ o
serie de dezavantaje:
x proiectare mai detaliatĈ a capacitĈŗilor de sortare si, drept urmare, o
valoare de investiŗie mai mare;
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x deseuri reciclabile sunt amestecate cu deseuri în putrefacŗie, multe fracŗii
reciclabile degradându-se;
x este mult mai dificilĈ separarea ulterioarĈ a tuturor fracŗiilor; incinta
emanĈ mirosuri neplĈcute,
x sortarea automatĈ nu se realizeazĈ întotdeauna la cel mai bun nivel de
calitate si necesitĈ investiŗii de capital semnificative.
Ca urmare, multe dintre centrele de sortare se concentreazĈ acum pe reciclarea
deseurilor uscate si sortarea acestora dupĈ cum am detaliat mai sus.
Opŗiunea tehnicĈ propusĈ este aceea se sortare a deseurilor reciclabile colectate
separat.
Pentru instalaŗii de sortare de capacitate micĈ se va alege opŗiunea sortĈrii
manuale, iar pentru capacitĈŗi medii de sortare se recomanandĈ instalaŗiile de sortare
semi-automate.

4.3.2.9. MĈsuri propuse privind tratarea deûeurilor municipale
biodegradabile
Tehnologiile principale pentru tratarea deseurilor municipale biodegradabile
sunt:
o Compostarea/digestia anaerobĈ;
o Compostarea individualĈ;
o Tratarea Mecano-biologicĈ (TMB);
o Tratamentul termic.
În continuare sunt prezentate opŗiunile existente pentru fiecare dintre
tehnologiile de mai sus, care vor fi mai apoi analizate si se va propune opŗiunea
tehnicĈ.
Master Planul privid Gestionarea Deûeurilor pe judeŗul BacĈu aalizeazĈ toate
alternativele privind tratarea deûeurilor biodegradabile ûi constatĈ cĈ Compostarea
este opŗiunea tehnicĈ recomandatĈ, desi prezintĈ câteva limite:
¾ Pot fi compostate doar deseuri biodegradabile colectate separat, iar colectarea
separatĈ a deseurilor biodegradabile se desfĈsoarĈ cu dificultate chiar si în ŗĈri
dezvoltate. În mod obisnuit, compostarea se recomandĈ în principal pentru
deseurile verzi;
¾ Trebuie gĈsitĈ piaŗĈ pentru compostul produs;
¾ Ŗintele de reducere, la orizontul lui 2013 si 2016, a cantitĈŗii de deseuri
biodegradabile eliminate prin depozitare nu pot fi atinse doar prin compostare;
În prezent, dintre tratarea mecanico-biologicĈ si incinerare este de preferat prima
opŗiune datoritĈ costurilor de investiŗie si operare mai scĈzute.

4.3.3. Depozitarea deĩeurilor municipale
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Depozitul este definit ca amplasament pentru eliminarea deseurilor prin
depozitarea acestora supra sau sub teren.
În funcŗie de tipurile de deseuri acceptate la depozitare amplasamentele se
clasificĈ astfel:
¾ depozite pentru deseuri periculoase (clasa a);
¾ depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa b);
¾ depozite pentru deseuri inerte (clasa c).
Când se proiecteazĈ un depozit de deseuri trebuie avute în vedere urmĈtoarele:
¾ cantitatea si natura deseurilor care urmeazĈ a fi depozitate – se estimeazĈ în
funcŗie de prognoza si modelul de consum al populaŗiei;
¾ caracteristicile amplasamentului – dimenisiuni, durata de funcŗionare, distanŗa la
care se vor transporta deseurile;
¾ protecŗia mediului si a sĈnĈtĈŗii populaŗiei;
¾ posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioarĈ a terenului.
Alegerea amplasamentului pentru depozit se face pe baza unei analize
multicriteriale care cuprinde:
¾ criterii geologice, hidrologice si hidrogeologice – caracteristicile si modul de
dispunere al straturilor geologice, caracteristicile pânzei de apĈ freaticĈ, distanŗa
faŗĈ de cursurile de apĈ, inundabilitatea zonei, modul de folosire al terenului,
gradul de seismicitate etc.;
¾ criterii climaterice – direcŗia dominantĈ a vânturilor în raport cu asezĈrile umane
din zonĈ, precipitaŗiile;
¾ criteriie economice: capacitatea depozitului si durata sa de exploatare, distanŗa
medie de transport pentru eliminarea deseurilor, necesitatea racordĈrii la
utilitĈŗi;
¾ alte criterii: vizibilitatea amplasamentului si modul de încadrare în zonĈ,
existenŗa unor arii protejate în zona etc.
Modul de exploatare poate diferi de la depozit la depozit si depinde de tipul si
natura deseurilor acceptate precum si de condiŗiile impuse prin autorizaŗia de mediu,
condiŗiile meteo din zona amplasamentului etc.
La exploatarea unui depozit de deseuri trebuie avute în vedere urmĈtoarele:
¾ straturile de deseuri trebuie compactate continuu;
¾ grosimea maximĈ a stratului de deseuri va fi de 0,5 m;
¾ stratul de deseuri se va acoperi zilnic pentru a evita emisiile de mirosuri si
atragerea dĈunĈtorilor;
¾ colectarea si tratarea levigatului;
¾ colectarea si (eventuala) tratare si refolosire a gazului de depozit;
¾ optimizarea suprafeŗelor celulelor depozitului.
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4.3.4. Închiderea depozitului neconform de deĩeuri urban din
municipiul Bacâu
Depozitul neconform de deseuri din BacĈu (Nicolae BĈlcescu) va fi închis în
cadrul MĈsurii ISPA.
Potrivit Tratatului de Aderare al României la UE si Anexei 5 a HG 349/2005
depozitele neconforme trebuie sĈ îsi înceteze activitatea etapizat. Anexa 5 a HG
349/2005 enumerĈ depozitele neconforme pentru care nu sunt posibile perioade de
tranziŗie si care trebuie sĈ îsi înceteze activitatea pânĈ pe data de 16 iulie 2009.
Potrivit normelor tehnice pentru depozitele de deseuri, sistemul de închidere
trebuie sĈ îndeplineascĈ urmĈtoarele condiŗii:
¾ SĈ fie rezistent pe termen lung si etanû în ceea ce priveûte producЮia de gaz din
descompunerea deûeurilor;
¾ SĈ reŗinĈ si sĈ asigure drenarea apelor pluviale;
¾ SĈ formeze o bazĈ stabilĈ si rezistentĈ pentru vegetaŗie;
¾ SĈ fie sigur în condiŗiile unor deteriorĈri cauzate de eroziune
¾ SĈ fie rezistent la variaŗiile de temperaturĈ (îngheŗ, temperaturi înalte);
¾ SĈ nu fie permis pĈsunatul animalelor;
¾ SĈ fie permis traficul în perimetrul acestuia;
¾ SĈ fie usor de întreŗinut.
Asternerea ultimului strat de închidere se va realiza numai dupĈ ce reprofilarea
masei deseurilor se aflĈ în stadiul în care nu se mai pot produce daune întregului
sistem.
În timpul etapei de reprofilare se poate asterne un strat temporar de închidere.
În proiectarea sistemului de închidere a depozitelor neconforme, trebuie
respectate cerinŗele minime prevĈzute de Normele Tehnice pentru depozitele de
deseuri.

4.3.5. Prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL –
reactualizat al Municipiului Bacâu privind gestiunea deĩeurilor
Managementul deûeurilor pe teritoriul municipiului BacĈu se va realiza conform
Directivelor Europene, Strategiei Naŗionale de Gestionare a Deûeurilor, Planului
Naŗional de Gestionare a Deûeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) ûi
Programului Operaŗional Sectorial de Mediu 2007-2013. Angajamentele asumate sunt
preluate în cadrul Planului Judeŗean de Gestionare a Deûeurilor – document elaborat
de cĈtre Agenŗia pentru Protecŗia Mediului în colaborare cu toŗi factorii implicaŗi.
Strategia privind managementul deûeurilor urmĈreûte reducerea impactului deûeurilor
asupra mediului prin reciclarea / valorificarea unei cantitĈŗi cât mai mari de deûeuri astfel
încât, în depozitul ecologic, sĈ ajungĈ doar deûeurile inerte, nevalorificabile.
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Obiectivele prioritare ale activitĈŗilor de gestionare a deûeurilor sunt:
9 prevenirea sau reducerea producerii de deûeuri ûi a gradului de periculozitate
a acestora;
9 dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
9 dezvoltarea tehnologiilor ûi comercializarea acelor produse cu impactul cel
mai mic asupra mediului (volum, periculozitate, risc de poluare);
9 dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finalĈ a substanŗelor
periculoase din deûeurile destinate valorificĈrii;
9 reutilizarea, valorificarea deûeurilor prin reciclare, recuperare, sau orice
proces prin care se obŗin materii prime secundare ori utilizarea deûeurilor ca
sursĈ de energie.
Valorificarea potenįialului util din deûeuri are urmĈtoarele obiective
subsidiare:
x dezvoltarea pieŗei pentru materiile prime secundare ûi susŗinerea promovĈrii
utilizĈrii produselor obŗinute din materiale reciclate;
x decuplarea generĈrii deûeurilor de creûterea economicĈ ûi realizarea unei
reduceri a volumului de deûeuri;
x promovarea prioritarĈ a valorificĈrii materiale în mĈsura posibilitĈŗilor
tehnice ûi economice în condiŗii de siguranŗĈ pentru sĈnĈtatea populaŗiei ûi mediu;
x promovarea valorificĈrii energetice în instalaŗii cu randament energetic
ridicat în cazul în care valorificarea materialĈ nu este fezabilĈ din punct de vedere
tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma incinerĈrii este pozitiv ûi existĈ
posibilitatea utilizĈrii eficiente a energiei rezultate.
Consecinŗa inevitabilĈ a activitĈŗii umane, ûi în special a dezvoltĈrii economice ûi
a modificĈrii comportamentului consumatorilor o reprezintĈ generarea unor cantitĈŗi
din ce în ce mai mari de deûeuri (creûtere exponenŗialĈ). Prin urmare, este necesarĈ
implementarea unui sistem de gestionare a deûeurilor eficient din punct de vedere
ecologic ûi economic.
În conformitate cu prevederile Planului Naŗional de Gestionare a Deûeurilor,
schema generalĈ de gestionare a deûeurilor la nivelul judeŗului este urmĈtoarea:
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Etapele generale ale sistemului de gestionare a deûeurilor sunt:
- colectarea deûeurilor, care se poate face atât separat, cât ûi în amestec;
- tratarea deûeurilor:
¾ pentru deûeurile biodegradabile, aceastĈ tratare se face fie prin
compostare, fie prin tratare mecano - biologicĈ pentru stabilizarea
deûeului;
¾ pentru deûeurile de ambalaje ûi alte deûeuri, colectarea separatĈ în
vederea valorificĈrii;
eliminarea deûeurilor: prin depozitare în depozite ecologice.

Obiective

Obiective subsidiare / ŗinte

Termen

1. Politica ûi cadrul legislativ privind gestionarea deûeurilor
Elaborarea de acte normative specifice la nivel
judeŗean ûi local în concordanŗĈ cu politica de
gestionare a deûeurilor ûi cu legislaŗia naŗionalĈ,
pentru a implementa un sistem integrat, eficient din
punct de vedere economic ûi ecologic
1.1.Elaborarea cadrului
legislativ ûi organizatoric la
Încurajarea autoritĈŗilor locale ûi a celor judeŗene de a
nivel judeŗean necesar
elabora împreunĈ cu sectorul privat o strategie
Permanent cu
implementĈrii unui sistem
comunĈ în vederea organizĈrii managementului revizuiri periodice
integrat de management al
integrat pe tot lanŗul, de la colectare, colectare
deûeurilor
selectivĈ, tratare ûi pânĈ la eliminarea finalĈ
Conûtientizarea factorilor de decizie ûi a populaŗiei cĈ
un management adecvat al deûeurilor este de cea mai
mare importanŗĈ pentru sĈnĈtatea populaŗiei
1.2. Creûterea eficienŗei de
aplicare a legislaŗiei în

Creûterea importanŗei acordate aplicĈrii legislaŗiei ûi
controlul acesteia

Permanent
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domeniul gestionĈrii
deûeurilor

ÎntĈrirea cooperĈrii între instituŗii în vederea aplicĈrii
legislaŗiei
Creûterea eficienŗei structurilor instituŗionale la nivel
judeŗean ûi local, printr-o definire clarĈ a
responsabilitĈŗilor
Informarea tuturor factorilor interesaŗi/implicaŗi
referitor la legislaŗia de protecŗie a mediului în general
ûi cea de gestionare a deûeurilor în particular
Creûterea importanŗei activitĈŗilor de monitorizare ûi
control efectuate de autoritĈŗile competente ca
ARPM, APM, Garda de Mediu, în concordanŗĈ cu
responsabilitĈŗile acestora
2. Aspecte instituŗionale ûi organizatorice

2.1 Adaptarea ûi dezvoltarea
cadrului instituŗional ûi
organizatoric în vederea
îndeplinirii cerinŗelor
naŗionale ûi compatibilizarea
cu structurile europene

Crearea condiŗiilor pentru eficientizarea structurilor
instituŗionale ûi a sistemelor aferente activitĈŗilor de
gestionare a deûeurilor
ÎntĈrirea capacitĈŗii administrative a instituŗiilor
guvernamentale la nivelul instituŗiilor judeŗene ûi
locale cu competenŗe ûi responsabilitĈŗi în aplicarea
legislaŗiei
3. Resurse umane

3.1. Asigurarea resurselor
umane ca numĈr ûi pregĈtire
profesionalĈ

Asigurarea de personal suficient ûi bine pregĈtit
profesional ûi de dotĈri corespunzĈtoare la nivel Începând cu 2008
judeŗean ûi local

4. Finanŗarea sectorului de gestionare a deûeurilor
4.1. Crearea ûi utilizarea de
Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a
sisteme ûi mecanisme
deûeurilor care sĈ cuprindĈ toate etapele de la
economico-financiare pentru colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare ûi
gestionarea deûeurilor în
eliminare finalĈ
condiŗiile respectĈrii
Optimizarea utilizĈrii tuturor fondurilor naŗionale ûi
principiilor generale, cu
internaŗionale disponibile pentru cheltuieli de capital
precĈdere a principiului
în domeniul gestionĈrii deûeurilor (Fondul pentru
“poluatorul plateûte” ûi a
mediu, fonduri private, fonduri structurale ûi de
principiului “subsidiaritĈŗii” coeziune, instituŗii bancare etc)
ÎmbunĈtĈŗirea sistemului de gestionare a deûeurilor
prin elaborarea unor mecanisme economicofinanciare care sĈ permitĈ organizarea unui
management integrat bazat pe taxe covenabile pentru
cetĈŗeni, care de asemenea, sĈ acopere costurile de
colectare, tratare ûi depozitare controlatĈ
Încurajarea
utilizĈrii
tuturor
mecanismelor
economico - financiare în vederea promovĈrii
colectĈrii selective a bateriilor ûi acumulatorilor, a
deûeurilor periculoase menajere, a ambalajelor, a
2009

Permanent

Permanent

Permanent

2008 cu atenŗie
permanentĈ

2008 cu atenŗie
permanentĈ
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echipamentelor electrice ûi electronice ûi a vehiculelor
scoase din uz
Stimularea creĈrii ûi dezvoltĈrii unei pieŗe viabile
pentru deûeurile reciclabile

Permanent

5.Informarea ûi conûtientizarea pĈrŗilor implicate
Intensificarea comunicĈrii între toŗi factorii implicaŗi

5.1. Promovarea unui sistem
de informare, conûtientizare
ûi motivare pentru toate
pĈrŗile implicate

5.2 Campanii publice
referitoare la gestionarea
deûeurilor ûi îmbunĈtĈŗirea
calitĈŗii vieŗii

Organizarea ûi supervizarea programelor de educaŗie
ûi conûtientizare la toate nivelele
Utilizarea tuturor canalelor de comunicaŗie (massmedia, web site-uri, seminarii, evenimente) pentru
informarea publicului ûi pentru conûtientizarea
anumitor grupuri ŗintĈ (copii, tineri, adulŗi, vârsta a
treia)
Promovarea auditurilor de gestionare a deûeurilor ca
parte a procesului de planificare ûi a celui de
supervizare ûi control. Pentru comunitĈŗi ûi
întreprinderi mari se recomandĈ integrarea auditului
de gestionare a deûeurilor în procedurile de
planificare ûi control
Elaborarea de materiale informative ûi realizarea de
campanii de conûtientizare a populaŗiei privind
gestionarea deûeurilor
Informarea publicului asupra efectelor nocive
cauzate de gestionarea necorespunzĈtoare a
deûeurilor prin depozitarea necontrolatĈ a acestora

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

6. Date ûi informaŗii privind gestionarea deûeurilor

6.1. Obŗinerea de date ûi
informaŗii corecte ûi
complete, adecvate cerinŗelor
de raportare la nivel naŗional
ûi european

ÎmbunĈtĈŗirea sistemului judeŗean de colectare,
procesare ûi analizĈ a datelor ûi informaŗiilor privind
generarea ûi gestionarea deûeurilor (inclusiv a
fluxurilor specifice de deûeuri)

Permanent

ÎmbunĈtĈŗirea raportĈrii directe, prin mijloace IT, a
datelor colectate la nivel judeŗean ûi transmiterea
acestora la nivel local (Agenŗia pentru Protecŗia
Mediului BacĈu), regional (Agenŗia RegionalĈ pentru
Protecŗia Mediului BacĈu) ûi naŗional (Agenŗia
NaŗionalĈ pentru Protecŗia Mediului)

Permanent

ÎmbunĈtĈŗirea sistemului de validare a datelor
primite, creûterea responsabilizĈrii întregului personal
implicat în colectarea, procesarea ûi validarea datelor

Permanent

7. Prevenirea generĈrii deûeurilor
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7.1. Maximizarea prevenirii
generĈrii deûeurilor

Promovarea,
încurajarea
ûi
implementarea
principiului prevenirii deûeurilor la producĈtori

Permanent

Promovarea,
încurajarea
ûi
implementarea
principiului prevenirii deûeurilor la consumator

Permanent

8. Valorificarea potenŗialului util din deûeuri
8.1. Exploatarea tuturor
posibilitĈŗilor de naturĈ
tehnicĈ ûi economicĈ privind
valorificarea deûeurilor

8.2. Dezvoltarea activitĈŗilor
de valorificare materialĈ ûi
energeticĈ

Dezvoltarea unei pieŗe viabile pentru materiile prime
secundare ûi susŗinerea promovĈrii utilizĈrii
produselor obŗinute din materiale reciclate
Reducerea cantitĈŗilor
de deûeuri municipale
depozitate utilizând capacitĈŗi optime de selectare a
deûeurilor colectate
Creûterea gradului de valorificare materialĈ (reciclare)
ûi reciclarea deûeurilor menajere altele decât cele de
ambalaje, în mĈsura posibilitĈŗilor tehnice ûi
economice
Promovarea valorificĈrii energetice prin co-incinerare
ûi incinerare în cazul în care valorificarea materialĈ nu
este fezabilĈ din punct de vedere tehnico-economic

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

9.Colectarea ûi transportul deûeurilor
9.1. Asigurarea de capacitĈŗi
de colectare ûi de sisteme de
transport adaptate
numĈrului de locuitori ûi
cantitĈŗilor de deûeuri
generate

9.2. Asigurarea celor mai
bune opŗiuni de colectare ûi
transport a deûeurilor
corelate cu activitĈŗile de
reciclare ûi depozitare finalĈ

Extinderea sistemelor de colectare a deûeurilor
municipale în mediul urban – aria de acoperire 100%
Asigurarea infrastructurii necesare ûi modernizarea
sistemelor de colectare ûi transport
Implementarea sistemelor de colectare selectivĈ a
materialelor valorificabile astfel încât sĈ se asigure
atingerea obiectivelor legislative referitoare la
deûeurile de ambalaje ûi deûeurile biodegradabile
Colectarea separatĈ a deûeurilor periculoase existente
în deûeurile municipale
Introducerea unor mecanisme financiare pentru
stimularea colectĈrii selective
Construirea de staŗii de transfer pe baza studiilor de
fezabilitate ûi în corelaŗie cu anii de închidere a
depozitelor existente, în cadrul cĈrora sĈ se realizeze
ûi operaŗii de sortare a deûeurilor

2013

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

2008-2013

10. Tratarea deûeurilor
10.1. Promovarea tratĈrii
deûeurilor în vederea
asigurĈrii unui management
ecologic raŗional

Încurajarea tratĈrii deûeurilor în vederea: valorificĈrii
(materiale ûi energetice), diminuĈrii caracterului
periculos ûi diminuĈrii cantitĈŗii de deûeuri eliminate
în final

Permanent
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11. Deûeuri biodegradabile

11.1. Reducerea cantitĈŗii de
deûeuri municipale
biodegradabile depozitate

Reducerea cantitĈŗii de deûeuri biodegradabile
municipale depozitate la 75% din cantitatea totalĈ
(exprimatĈ gravimetric), produsĈ în anul 1995

2010

Reducerea cantitĈŗii de deûeuri biodegradabile
municipale depozitate la 50% din cantitatea totalĈ
(exprimatĈ gravimetric), produsĈ în anul 1995

2013

Reducerea cantitĈŗii de deûeuri biodegradabile
municipale depozitate la 35% din cantitatea totalĈ
(exprimatĈ gravimetric), produsĈ în anul 1995

2016

12. Deûeuri de ambalaje

12.1. Prevenirea producerii
deûeurilor de ambalaje

Optimizarea cantitĈŗii de ambalaje pe produs ambalat

Permanent

Crearea de condiŗii necesare pentru reciclarea
deûeurilor de ambalaje, în sensul unei bune organizĈri
a colectĈrii selective

Permanent

Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton ûi
minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecĈrui 31 decembrie 2008
tip de material conŗinut în deûeurile de ambalaj

12.2. Valorificarea ûi
reciclarea deûeurilor de
ambalaje raportate la
cantitĈŗile de ambalaje
introduse pe piaŗĈ

12.3 Crearea ûi optimizarea
schemelor de colectare ûi
reciclare a deûeurilor de
ambalaje

Reciclarea a minimum 15% pentru plastic ûi lemn,
din greutatea fiecĈrui tip de material conŗinut în 31 decembrie 2011
deûeurile de ambalaj
Valorificarea sau incinerarea în instalaŗii de incinerare
cu recuperare de energie a minium 50% din greutatea 31 decembrie 2011
deûeurilor de ambalaje
Reciclarea a minimum 55% din greutatea totalĈ a
materialelor de ambalaj conŗinute în deûeurile de
31 decembrie 2013
ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlĈ ûi minimum
22,5% pentru plastic
Valorificarea sau incinerarea în instalaŗii de incinerare
cu recuperare de energie a minium 60% din greutatea 31 decembrie 2013
deûeurilor de ambalaje
Organizarea de sisteme de colectare separatĈ a
deûeurilor de ambalaje în vederea atingerii ŗintelor la
termenele stabilite

Permanent

13. Deûeuri din construcŗii ûi demolĈri
13.1. Gestionarea
corespunzĈtoare a deûeurilor
din construcŗii ûi demolĈri,

Colectarea separatĈ a deûeurilor din construcŗii ûi
demolĈri, pe categorii (deûeuri periculoase ûi deûeuri Începând cu 2008
nepericuloase)
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cu respectarea principiilor
Tratarea deûeurilor periculoase din construcŗii ûi
strategice ûi a minimizĈrii
demolĈri în vederea scĈderii potenŗialului periculos ûi
impactului asupra mediului ûi eliminĈrii în condiŗii de siguranŗĈ
sĈnĈtĈŗii umane
Crearea de capacitĈŗi de tratare ûi valorificare

Permanent
Permanent

Eliminarea corespunzĈtoare a deûeurilor care nu pot
Începând cu 2008
fi valorificate
14. Deûeuri voluminoase
14.1. Gestionarea
corespunzĈtoare cu
respectarea principiilor
strategice ûi a minimizĈrii
impactului asupra mediului ûi
sĈnĈtĈŗii umane

Înfiinŗarea de puncte speciale pentru colectarea
Începând cu 2008
deûeurilor voluminoase de la populaŗie
Valorificarea potenŗialului util din material ûi
Începând cu 2008
valorificarea energeticĈ a deûeurilor voluminoase

15. NĈmoluri de la staŗiile de epurare a apelor uzate orĈûeneûti
15.1. Gestionarea
corespunzĈtoare a nĈmolului
provenit de la staŗiile de
epurare, cu respectarea
principiilor strategice ûi a
minimizĈrii impactului
asupra mediului ûi sĈnĈtĈŗii
umane

Prevenirea depozitĈrii ilegale ûi a deversĈrii nĈmolului
în apele de suprafaŗĈ

Permanent

Promovarea prioritarĈ a valorificĈrii în agriculturĈ în
condiŗiile respectĈrii prevederilor legislative

Permanent

Promovarea tratĈrii prin presare/deshidratare în
vederea co-incinerĈrii

Permanent

16. Vehicule scoase din uz (VSU)
Colectarea ûi tratarea vehiculelor scoase din uz care
au fost introduse pe piaŗĈ de producĈtori individuali Începând cu 2008
sau ale cĈror producĈtori ûi-au încetat activitatatea

16.1. Crearea ûi dezvoltarea
unei reŗele de colectare,
valorificare, reciclare a
vehiculelor scoase din uz

Proiectarea sistemului care sĈ permitĈ ultimului
proprietar al maûinii sĈ o depunĈ la un punct de
Începând cu 2008
colectare - valorificare gratuit – cu excepŗiile
prevĈzute de HG 2406/2004
Stabilirea unui punct de colectare pentru vehiculele
Începând cu 2008
scoase din uz
Extinderea reutilizĈrii ûi reciclĈrii materialelor
provenite de la vehiculele scoase din uz ûi
Începând cu 2008
valorificarea energeticĈ a acelor materiale care nu pot
fi reciclate
Reutilizarea ûi reciclarea a cel puŗin 85% din masa
Începând cu
tuturor vehiculelor scoase din uz
01.01.2015

17. Deûeuri de echipamente electrice ûi electronice
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Organizarea colectĈrii selective a deûeurilor din
echipamente electrice ûi electronice ûi a
componentelor acestora, cu o ŗintĈ (ratĈ medie
anualĈ) de cel puŗin:
x 2 kg/locuitor pe an (obiectiv intermediar)
x 3 kg/ locuitor pe an (obiectiv intermediar)
x 4 kg/ locuitor pe an
Îndeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare ûi
reciclare a deûeurilor din echipamente electrice ûi
electronice colectate selectiv conform prevederilor
HG nr. 448/2005
Încurajarea ûi facilitarea reutilizĈrii, a dezmembrĈrii,
reciclĈrii deûeurilor din echipamente electrice ûi
electronice ûi a componentelor ûi materialelor din
care sunt realizate

17.1. Colectare separatĈ,
reutilizare, reciclare ûi
valorificare

2006
2007
2008
2008

Permanent

18. Deûeuri periculoase din deûeuri municipale
18.1.Implementarea
serviciilor de colectare ûi
transport pentru deûeurile
periculoase
18.2. Eliminarea deûeurilor
periculoase în mod ecologic
raŗional

Informarea ûi încurajarea cetĈŗenilor în vederea
colectĈrii separate a componentelor periculoase din Începând cu 2008
deûeurile menajere
Instalarea unor de puncte de colectare a deûeurilor
Începând cu 2008
periculoase din deûeurile menajere
Tratarea deûeurilor periculoase în vederea reciclĈrii ûi
utilizĈrii în procese tehnologice

Permanent

Asigurarea de capacitĈŗi ûi instalaŗii în conformitate
cu standardele europene

Permanent

19. Eliminarea deûeurilor

Eliminarea deûeurilor în
conformitate cu cerinŗele
legislaŗiei în domeniul
gestiunii deûeurilor în scopul
protejĈrii sĈnĈtĈŗii populaŗiei
ûi a mediului

Încetarea activitĈŗii depozitului neconform de deûeuri

Etapizat pânĈ în
2009, conform
HG 349/2005

Închiderea ûi monitorizarea post închidere a
depozitului neconform (pânĈ la 16 iulie 2009)

Corelat cu
calendarul de
încetare a activitĈŗii

Asigurarea capacitĈŗilor necesare pentru eliminarea
deûeurilor prin promovarea cu prioritate a
instalaŗiilor de eliminare la nivel zonal

Permanent
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CAPITOLUL 5. obiectivele de protecįie a mediului, stabilite la
nivel naįional, comunitar sau internaįional, care sunt relevante
pentru plan sau program ĩi modul în care s-a įinut cont de aceste
obiective ĩi de orice alte consideraįii de mediu în timpul pregâtirii
planului sau programului;

Obiective de protecįia mediului relevante pentru PUG-ul propus
Obiectivele de mediu relevante pentru PUG –ul reactualizat al municipiului
BacĈu, au fost stabilite pe baza -obiectivelor de mediu cuprinse în planurile de nivel
ierarhic superior:
¾ POS Mediu:
¾ PNAPM: Planul Naŗional de actiune pentru protectia mediului
¾ PLAPM: Planul Local de actiune pentru protectia mediului
-aspectelor de mediu relevante ûi a tendinŗelor aûteptate pentru fiecare
componentĈ de mediu.
¾ MASTER PLAN JUDEŖUL BACćU - Master planul Managementul Integrat
al Deûeurilor;
¾ MASTER PLAN JUDEŖUL BACćU - AsistenŗĈ TehnicĈ pentru PregĈtirea
Proiectului de ApĈ UzatĈ si ApĈ, România Judeŗele Prahova, BuzĈu, Neamŗ,
Iasi si BacĈu
Obiectivele de protectie a mediului ce trebuie avute in vedere la promovarea PUG
sunt reprezentate de angajamentele rezultate in urma procesului de negociere a
capitolului 22 – Mediu.
Obiectivele PUG includ obiectivele stabilite la nivel national, regional si local, care
includ la randul lor obiectivele internationale si comunitare, si se refera la:
Respectarea reglementarilor cuprinse in Legislatia orizontala si anume:
a. Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului:
- evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private;
- participarea publicului la luarea deciziei.
b. Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de
mediu :
- garantarea dreptului de acces la informatia de mediu detinuta de sau pentru
autoritatile publice si stabilirea termenilor, conditiilor si a aranjamentelor practice
pentru exercitarea acestui drept ;
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- asigurarea punerii la dispozitia publicului si a diseminarii informatiei de mediu in
scopul atingerii celei mai largi posibile diponibilitati si diseminari a informatie de
mediu catre public prin promovarea utilizarii, in special, a telecomunicatiei
computerizate si/sau a tehnologiei electronice.
Proiectul ce constituie obiectul PUG este supus dezbaterii publice prin
derularea procedurii obŗinere a avizului de mediu, instituitĈ de HG 1076/2004 privind
evaluarea de mediu pentru planuri ûi programe.
2. Calitatea aerului.
Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului
si directivele fiice (Directiva Consiliului nr. 1999/30/CE privind valorile limita pentru
dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul
atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen
si monoxid de carbon in aerul inconjurator si Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE
privind poluarea aerului cu ozon):
- evaluarea calitatii aerului inconjurator, bazat pe metode si criterii comune cu
cele UE;
- obtinerea informatiei adecvate privind calitatea aerului inconjurator si
asigurarea ca aceasta informatie a fost pusa la dispozitia publicului;
- mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este
corespunzatoare standardelor sau imbunatatirea acesteia in cazurile depistate ca
necorespunzatoare.
Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si raportarea
emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera:
- Obiectivul Deciziei este de a monitoriza si raporta emisiile de gaze cu efect de
sera in vederea indeplinirii angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto la
Conventia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si de realizare de
planuri si programe nationale si regionale in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu
efect de sera si pentru realizarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor
climatice.
Implementarea PUG nu perturba calitatea aerului inconjurator ûi nu înfluenŗeazĈ
emisiile de gaze cu efect de serĈ.
3. Calitatea apei:
a. Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost
transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completata cu HG
352/2005.
Obiectivul Directivei:
- protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate
orasenesti si de ape uzate din anumite sectoare industriale (in special industria
alimentara). Romania declara intregul sau teritoriu drept arie sensibila, acest aspect
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presupunand obligatia ca toate aglomerarile urbane cu mai mult de 10 000 locuitori
echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare, respectiv
treapta tertiara (HG 352/2005).
Cerintele Directivei:
- Prevede colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari precum si a
celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale (industria agroalimentara);
- Prevede termenele limita pentru implementarea Directivei in functie de marimea
aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali ; termenele limita pentru
implementarea Directivei variaza in functie de marimea aglomerarilor umane si de
caracteristicile receptorilor naturali.
Principalele tinte ce trebuie atinse de Romania dupa aderarea la UE, asa cum s-au
negociat in Tratatul de Aderare, sunt:
o Conformarea cu Directiva de Apa Uzata 91/271/EEC:
- Extinderea sistemelor de colectare a apei uzate la urmatoarele rate de acoperire:
- 61% pana la 31 Decembrie 2010;
- 69% pana la 31 Decembrie 2013;
- 80% pana la 31 Decembrie 2015;
- Extinderea statiilor de tratare a apei uzate la urmatoarele rate de acoperire:
- 51% pana la 31 Decembrie 2010;
- 61% pana la 31 Decembrie 2013;
- 77% pana la 31 Decembrie 2015;
PUG are in vedere o serie de obiective(prezentate in capitolul 3 al raportului de
mediu) pentru realizarea de retele de canalizare care vor prelua apele uzate de la
locuintele si obiectivele industriale, comerciale, depozitare, ce se vor construi. b.
Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman Directiva de Apa Potabila
98/83/EC
Obiectivul Directivei:
- Protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate
consumului uman;
- Asigurarea calitatii apei destinate consumului uman.
Transpunere:
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
- Legea nr. 311/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 458/2002.
Cerintele Directivei:
- Stabilirea parametrilor de calitate pentru apa destinata consumului uman si valorilor
pentru parametrii relevanti,
- Determinarea punctelor (amplasamentelor) in care apa trebuie sa fie corespunzatoare
valorilor stabilite in Directiva,
- Asigurarea monitorizarii si informarii consumatorilor asupra calitatii apei destinate
consumului,
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- Asigurarea ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se restabili
calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate,
interzicerea folosirii apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate,
- Asigurarea ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei
destinate consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice. Romania nu se
poate conforma prevederilor Directivei referitoare la apa curata si sanogena, din cauza
schemelor de tratare aplicate (care in majoritatea localitatilor urbane si/sau rurale nu
sunt corespunzatoare calitatii sursei de alimentare cu apa), din cauza intreruperilor
frecvente in furnizarea apei potabile, din cauza vechimii retelelor de distributie, care
nu permit apa sigura la consumator, 24 ore din 24.
Domeniile si costurile necesare implementarii Directivei vor viza:
- Monitorizarea calitatii apei potabile in intreaga tara de catre Ministerul Sanatatii si
producatorii si distribuitorii de apa potabila ; In prezent, evaluarea capacitatii de
automonitorizarea a calitatii apei produse este redusa, fiind limitata la aproximativ
45% din totalul producatorilor ;
- Reabilitarea tehnologiilor de tratare;
- Reabilitarea retelelor de apa existente ;
- Schimbarea instalatiilor interioare.
Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este
necesara investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare,
ceea ce va suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local.
Perioada de tranzitie obtinuta:
- pana la 31 decembrie 2010:
- pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localitatile cu
populatie peste 100.000 locuitori;
PUG prevede pentru alimentarea cu apĈ potabilĈ obiective de investitii
prezentate la capitolul 3, realizarea unor reŗele de apĈ sau modernizarea acestora in
cadrul unui sistem centralizat în vederea atingerii ŗintelor stabilite prin actele
normative.
4. Zgomot. Directiva 2002/49/EC, transpusa in HG 321/14.04.2005 privind
evaluarea si managementul zgomotului ambiental reactualizata si publicata in MO din
10 ianuarie 2008.
Scopul acestei Directive este acela de a defini o abordare comuna pentru a evita,
preveni sau reduce, cu prioritate, efectele daunatoare, inclusiv disconfortul, provocate
de expunerea la zgomotul ambiental. Pentru aceasta, vor fi implementate progresiv
urmatoarele actiuni:
a. determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin intocmirea hartilor de zgomot
prin metode de evaluare comuna Statelor Membre;
b. asigurarea ca informatiile asupra zgomotului ambiental si efectele sale sunt
disponibile publicului;
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c. adoptarea planurilor de actiune de catre Statele Membre, bazate pe rezultatele din
hartile de zgomot, pentru a preveni si reduce zgomotul ambiental unde este cazul si, in
special, unde nivelele de expunere pot avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane si
pentru a pastra calitatea zgomotului ambiental, acolo unde este buna. Aceasta
Directiva urmareste, de asemenea, sa furnizeze o baza pentru dezvoltarea masurilor
Comunitatii Europene de a reduce zgomotul emis de sursele majore, in special
vehicule si infrastructura rutiera si feroviara, aviatie, echipamente cu utilizare in aer
liber, echipamente industriale si mecanisme mobile.
Domeniul de aplicare:
1. Se aplica zgomotului ambiental la care sunt expusi in special oamenii in zonele
urbane construite pe verticala, in parcurile si gradinile publice sau in zonele linistite din
aglomerari, in zonele linistite din spatiile deschise, in apropierea scolilor, spitalelor si
altor cladiri si zone sensibile la zgomot.
2. Nu se aplica zgomotului cauzat de insasi persoana expusa, zgomotul rezultat din
activitatile casnice, zgomotul produs de vecini, zgomotul la locul de munca sau
zgomotul din interiorul mijloacelor de transport si nici zgomotul cauzat de activitatile
militare din zonele militare. Conform directivei autoritatile competente din Statele
Membre vor asigura ca nu mai tarziu de 18 iulie 2008 elaborarea de planuri de
actiune cu problemele privind zgomotul si efectele zgomotelor, inclusiv daca
sunt necesare masuri de reducerea zgomotului:
Faza 1 : 30.iun.2007, respectiv 18.iul.2008
- Aglomerari > 250.000 locuitori
- Drum principal > 6 mil. veh/an
- Cale feroviara principala > 60.000 trenuri/an
- Aeroport mare > 50.000 miscari/an
Nu mai tarziu de 18 iulie 2013, Statele Membre vor garanta ca, autoritatile
competente au elaborat planuri de actiune care sa cuprinda, in mod deosebit, prioritati
care pot fi identificate prin depasirea oricarei valori limita relevante sau prin orice alte
criterii alese de Statele Membre pentru aglomerarile de populatie, pentru soselele
majore cat si pentru caile ferate majore de pe teritoriile lor.
Faza 2 : 30.iun.2012, respectiv 18.iul.2013
- Aglomerari > 100.000 locuitori
- Drum principal > 3 mil. veh/an
- Cale feroviara principala > 30.000 trenuri/an
Ordinul nr. 1 258/2005 stabileste unitatile responsabile cu elaborarea hĈrŗilor de
zgomot pentru cĈile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a
hĈrŗilor strategice de zgomot si a planurilor de acŗiune aferente acestora, din domeniul
propriu de activitate, precum si limitele de competenta ale acestora.
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Pentru zona ce constituie obiectul de analiza al PUG nu a fost realizata harta de
zgomot.
5. Biodiversitate
Reŗeaua EuropeanĈ de arii protejate NATURA 2000. Reŗea ecologicĈ de arii
speciale de conservare are drept scop menŗinerea sau restaurarea stĈrii de conservare
favorabilĈ a anumitor specii si tipuri de habitate naturale in arealul lor.
Directivele UE si conventiile internationale transpuse in legislatia nationala:
- Directiva “Habitate” - 92/43/EEC referitoare la conservarea habitatelor(mediul
definit prin factori abiotici si biotici in care traieste o specie in oricare stadiu al ciclului
sau biologic) naturale si a florei si a faunei salbatice. Specii si Habitate de Interes
Comunitar, se protejeaza aproximativ:
- 200 tipuri de habitate (EU 15) + 20 tipuri de habitate noi (EU15+10)
- aproximativ 700 specii (EU15) + 165 specii noi (EU15 + 10)
Situri de Interes Comunitar propuse prin listele nationale printr-un proces de
selectie la nivel european devin Arii Speciale de Conservare
Obligaŗiile României:
- Transpunerea Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice in legislatia nationala – transpusa integral prin
Legea nr. 462/2001;
- Propunerea unei liste de specii si tipuri de habitate care sa amendeze Anexele I, II,
IV si V ale Directivei si inaintarea acesteia catre Comisia Europeana – realizat,
- Propunerea unei liste de Situri de Importanta Comunitara (SIC), completarea
Formularelor Standard pentru aceste situri si inaintarea acesteia catre Comisia
Europeana – la data aderarii,
- Aplicarea prevederilor Art.6.2, 6.3 si 6.4 ale Directivei (evaluarea de impact a
programelor si proiectelor cu impact semnificativ) - incepand cu data aderarii,
- Procesul Biogeografic (coordonat de Comisia Europeana si Centrul Topic Focal
pentru Conservarea Biodiversitatii) – alcatuirea listei comunitare a Siturilor de
Importanta Comunitara (SIC) - dupa aderare.
- Conventia de la Berna, 1979 - ConvenĽia privind conservarea vietii salbatice si a
habitatelor naturale din Europa. SituaĽia actualĈ in România este urmĈtoarea:
- 5 regiuni Biogeografice :
- AlpinĈ
- ContinentalĈ
- PanonicĈ
- Marea NeagrĈ
- StepĈ
- 47 % ecosisteme naturale si seminaturale.
Tipuri de habitate identificate in Romania (Listate in Anexa II a Legii 462/2001):
- 198 +20 Tipuri de habitate europene _ 94 +2 tipuri de habitate in Romania
- 65 habitate prioritare _ 23 tipuri de habitate in Romania
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- Directiva “PĈsĈri”. Se vor proteja 181 specii de pĈsĈri vulnerabile (Anexa I) +
specii noi (EU 15 + 10) in special pĈsĈri migratoare.
Ordinul 1 964/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca
parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania a instituit
regimul de aria naturala protejata a siturilor de importanta acomunitarĈ - SCI.
H.G. nr. 1 284/2007 privind instituirea regimului de aria naturala protejata a siturilor
de importanta comunitara ca parte integrata a retelei Natura 2000 precizeaza Ariile
Speciale de Protectie Avifaunistica (Special Protection Areas - SPA).
Obligaŗiile României:
- Transpunerea Directivei „Pasari” (79/409/CEE) in legislatia nationala – realizat,
- Propunerea unei liste de specii pentru Amendarea Anexei I si inaintarea acesteia
catre Comisia Europeana – realizat,
- Desemnarea prin legislatia nationala a Ariilor de Protectie Speciala Avifaunistica –
pana la data aderarii,
- Inaintarea listei de Arii de Protectie Speciala (APSA) catre Comisia Europeana – la
data aderarii,
- Protectia si managementul tuturor Ariilor de Protectie Speciala, inclusiv evaluarea de
impact a programelor si proiectelor cu impact semnificativ – dupa desemnare si
aderare.
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2. îmbunĈtĈŗirea calitĈŗii
mediului, prin sprijinirea
acŗiunilor în vederea

Masuri/Obiective operaŗionale prioritare

2009

166

Principalul obiectiv al acestei prioritĈŗi îl constituie
asigurarea pentru populaŗia din aglomerĈrile urbane a
infrastructurii corespunzatoare de apĈ ûi deûeuri ûi a
serviciilor aferente de bunĈ calitate, la preŗuri
accesibile.
În sectorul de apĈ, proiectele vor integra componentele
de apĈ ûi apĈ uzata, pe baza prioritizĈrii nevoilor
investiŗionale la nivel regional. O condiŗie prealabilĈ
pentru aprobarea proiectelor o reprezintĈ infiinŗarea
ûi consolidarea operatorului regional unic pentru aria
de deservire a proiectului, cu o populaŗie de
minimum 100 000 locuitori echivalenŗi.
În sectorul deûeurilor solide, proiecte integrate de
management al deûeurilor se vor derula în
conformitate cu Planul Naŗional de Gestiune a
Deûeurilor ûi cu Planurile Regionale de Gestiune a
Deûeurilor. Investiŗiile vor include activitĈŗi legate de
ierarhia în ceea ce priveûte managementul deûeurilor
(prevenire, colectare selectivĈ, valorificare ûi reciclare,
tratare ûi eliminare), în paralel cu
închiderea depozitelor de deûeuri neconforme.
Proiectele respective vor acoperi aglomerĈrile urbane
ûi rurale, la nivel judeŗean/regional, populaŗia
beneficiarĈ fiind de minimum 300.000 locuitori.
Dezvoltarea investiŗiilor
2.1.: reducerea poluĈrii cursurilor de apĈ prin
durabile în infrastructura de creûterea cantitatii de ape uzate municipal epurate
mediu:
corespunzĈtor, contribuind astfel la implementarea

Obiectivelor de mediu cuprinse în planurile de nivel ierarhic superior:
¾ POS Mediu:
Obiectiv General
Obiective specifice
Directii/ prioritati
strategice
protecŗia ûi
1. îmbunĈtĈŗirea accesului Dezvoltarea sistemelor
îmbunĈtĈŗirea
la utilitĈŗile publice, prin
regionale de management al
infrastructurii de
asigurarea infrastructurii
utilitĈŗilor de apĈ ûi deûeuri:
mediu, în
regionale de apĈ ûi
conformitate cu
management al deûeurilor în
nevoile
minimum 35 de judete, care
1.1. Dezvoltarea sistemelor
economice ûi sociale
sĈ acopere 70% din
de
ale
populaŗie pânĈ în 2015;
infrastructura de apĈ ûi apĈ
României, cu accent
uzatĈ;
deosebit pe
îndeplinirea
standardelor
europene .
1.2. Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al
deûeurilor.
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promovĈrii
politicilor integrate pentru
apĈ, sol ûi protecŗia naturii,
cu accent deosebit pe
conformarea cu acquis-ul
comunitar de mediu, astfel
încât, pânĈ în 2015, sĈ se
asigure: epurarea suficientĈ a
apelor uzate pentru mai mult
de 200 aglomerĈri mai mari
de 10 000 locuitori
echivalenŗi, reprezentând
60% din încĈrcarea
biodegradabilĈ; calitatea
corespunzatoare a apei
potabile în toate localitĈŗile;
închiderea a minimum 80 de
depozite de deûeuri
neconforme ûi reabilitarea
ecologicĈ a siturilor afectate
de poluare istoricĈ sau
eroziune costierĈ;
retehnologizarea sistemelor
de încĈlzire centralĈ în unele
dintre cele mai poluate zone.

2009
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irectivei 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane ûi prin sigurarea unui management
adecvat al nĈmolurilor rezultate din activitatea
staŗiilor de epurare;
furnizarea cĈtre populaŗia din reguiunile specifice mai
mici de 100.000 p.e. ûi zonele vulnerabile a apei
potabile la standardele ûi în cantitatea cerutĈ
(contribuind la conformarea cu Directiva 98/83/CE)
ûi reducând disparitĈŗile dintre regiuni; asigurarea
conectarii populaŗiei la sistemul de canalizare,
reducand astfel disproporŗiile dintre accesul la sursele
de apĈ potabilĈ ûi cele de canalizare; protejarea ûi
încurajarea utilizarii raŗionale a resurselor de apĈ.
2.2. Reabilitarea solurilor
2.2.: Extinderea/completarea sistemelor de
afectate de managementul
management al deûeurilor în acele judeŗe în care
necorespunzĈtor al
investiŗiile existente, actualizate, sunt limitate la un
deûeurilor, poluare istoricĈ depozit nou, colectare neselectivĈ ûi transport.
ûi eroziune;
Reabilitarea site-urilor istorice contaminate este revazutĈ
în câteva zone prioritare, având ca scop reducerea
impactului negativ asupra mediului ûi sĈnĈtĈŗii
umane. Site-urile curĈŗate vor fi ulterior utilizate în
scop economic, activitate asiguratĈ în cadrul
programului operaŗional Regional, având ca scop
dezvoltarea regiunilor respective.
2.3. ImbunĈtĈŗirea
2.3. Obiectivul acestei mĈsuri este îmbunĈtĈŗirea
infrastructurii de protecŗie a calitĈŗii aerului în zonele critice, în conformitate cu
aerului.
cerinŗele Directivei Cadru 96/62/CE ûi a
Directivelor fiice, a Directivei 2001/81/CE privind
pragurile de emisii, a Directivei 2001/80/CE privind
reducerea emisiilor provenind de la instalaŗiile mari
de ardere:

2.1. ImbunĈtĈŗirea ûi
finalizarea
infrastructurii de protecŗie
ûi
utilizarea rationala a
resurselor de apĈ;
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3. îmbunĈtĈŗirea protecŗiei
naturii ûi managementul
riscului la inundaŗii în zonele
prioritare selectate, prin
acŗiuni de: îmbunĈtĈŗire a
managementului reŗelei
Natura 2000; prevenire a
dezastrelor provocate de
inundaŗii

2009

Stabilirea unor sisteme
corespunzĈtoare de
management pentru
protecŗia naturii ûi
prevenirea riscurilor în
zonele prioritare selectate:
Protecŗia naturii;

168

Sprijin institutional pentru managementul siturilor
Natura 2000 (control, instruire, dezvoltarea
capacitĈŗii institutionale, pregĈtirea studiilor
ûtiinŗifice, a inventarelor, cartografierea, pregĈtirea ûi
implementarea planurilor de management pentru
siturile Natura 2000 ûi a planurilor de acŗiune pentru
protecŗia ûi conservarea speciilor de interes

ÎmbunĈtĈŗirea calitĈŗii aerului în cele mai afectate
zone, pe baza unei strategii regionale de încĈlzire pe
termen mediu/ lung. Când alternativele pentru
combustibilii traditionali nu sunt disponibile,
scopul este sĈ se promoveze o utilizare raįionalâ a
a surselor de energie neregenerabile. Se va acorda
o atenŗie deosebitĈ activitĈŗilor de modernizare a
instalatiilor mari de ardere ce au ca ŗintĈ reducerea
emisiilor de SO2, NOx ûi pulberi, contribuind astfel
la implementarea Directivelor respective de aer
pentru care România are perioade de tranziŗie. În
vederea asigurĈrii sustenabilitĈŗii sistemelor de
încĈlzire localĈ, investiŗiile au ca scop
retehnologizarea instalaŗiilor de încĈlzire împreunĈ cu
reabilitarea reŗelelor termice ûi de contorizare care
vor contribui la reducerea considerabila a pierderilor
din reŗea, scĈderea consumului de combustibil ûi la
reducerea emisiilor în aer.
Obiectivele acestei prioritĈŗi vizeaza asigurarea unui
management corespunzator al ariilor protejate
incluse în Reŗeaua Natura 2000 ûi contribuŗia la un
management durabil al inundaŗiilor în zonele cele
mai vulnerabile.
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în domeniu.

2009
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Obiective generale
Obiective specifice
Masuri/Obiective operationale prioritare
Incadrare problemei
principale în directiile
strategice PNANM
1. Protectia atmosferei
- Mentinerea calitatii aerului înconjurator în zonele care se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de
calitate;
- Îmbunatatirea calitatii aerului înconjurator în zonele care nu se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de
calitate;
- Adoptarea masurilor necesare pentru limitarea pâna la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;
- Indeplinirea obligatiilor asumate prin acorduri si tratate internationale la care România este parte si participarea la cooperarea internationala

¾ PNAPM: Planul Naŗional de actiune pentru protectia mediului

Managementul riscurilor la
inundaŗii

comunitar, activitĈŗi de conûtientizare ûi educaŗie de
mediu); investiŗii pentru sprijinirea reconstructiei
naturale, protecŗia ûi conservarea habitatelor ûi a
speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea ûi
dotarea sediilor administraŗiilor rezervaŗiilor ûi centre
de vizitare, etc) ûi achiziŗionarea terenurilor necesare
pentru managementul adecvat în vederea conservĈrii
naturii, în zonele din cadrul reŗelei Natura 2000;
stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor
naturale protejate ûi a speciilor sĈlbatice.
LucrĈri de construcŗie pentru prevenirea inundaŗiilor
ûi reducerea consecinŗelor distructive ale inundaŗiilor;
elaborarea unor hĈrŗi de pericol ûi risc al inundaŗiilor;
reabilitarea ûi reconstructia zonelor umede; crearea
de noi zone umede, în strânsĈ legĈturĈ cu protecŗia
naturii ûi managementul inundaŗiilor.
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Reducerea poluarii aerului
rezultata din activitatile
industriale

Reducerea poluarii
atmosferei
rezultata din traficul auto în
mediul urban

Reducerea poluarii aerului cu

Ineficienta sau
inexistenta
sistemelor de retinere
a emisiilor de noxe în
atmosfera în sectorul
industrial

Poluarea atmosferei
datoratĈ traficului
auto în aglomerari
urbane

Lipsa sistemelor de

2009

Reducerea emisiilor totale

Reducerea nivelului de
poluare a atmosferei
asociatĈ traficului rutier pe
arterele principale
ale municipiilor din regiune

Reducerea poluarii
atmosferei datorita
emisiilor de noxe
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Construirea unor artere ocolitoare pentru localitatile
traversate de drumuri nationale si europene, care sa
preia traficul greu si de tranzit.
Reabilitarea infrastructurii rutiere urbane;
Înlocuirea autovehiculelor, destinate transportului în
comun si de marfaĈ, respectiv
promovarea vehiculelor economice si cu emisii
reduse;
Elaborarea un ui studiu pentru stabilirea masurilor de
fluidizare a traficului în toate municipiile regiunii;
Utilizarea benzinei fara plumb si a motorinei cu
continut scazut de sulf;
Realizarea unor programe de conûtientizare a
populatiei în vederea încurajĈrii utilizĈrii transportului
în comun si reducerea transportului cu mijloace
proprii.
Recuperarea si monitorizarea emisiilor de compusi

Autorizarea integrata de mediu pentru companiile cu
potential poluator.
Îmbunatatirea eficientei sistemelor de captare a
emisiilor nedirijate de poluanti (în principal din hale)
în vederea diminuarii / eliminarii contributiei
acestora la poluarea aerului ambiental si la locurile de
munca.
Cresterea randamentului de retinere a particulelor
(încarcate cu metale grele);
Retehnologizare sistemelor de productie.
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compusi organici volatile
rezultati în urma stocarii si
manipularii produselor
petroliere în statii de
distributie
si depozite de carburanti, si
ca
urmare a activitatilor
industrial.

anuale de compusi organici
volatili rezultati la
încarcarea benzinei în
instalatiile de depozitare la
statiile de distributie sub
valoarea de referinta de
0,01% de greutate din
cantitatea totala anuala de
benzina tranzitata.

organici volatili rezultati la încarcarea benzinei în
instalatiile de depozitare;
Recuperarea emisiilor de compusi organici volatile
rezultati la distributia benzinei din instalatiile de
depozitare.

Reducerea poluarii
atmosferei
datorata emisiilor de noxe de
sistemele mari de ardere.

Îmbunatatirea calitatii aerului
în mediul rural;
Îmbunatatirea calitatii aerului
în mediul urban, prin
reducerea emisiilor de noxe
rezultate din instalatiile de

Poluarea atmosferei
generata de sistemele
mari de ardere (LCP)

Poluarea atmosferei
rezultate din
sistemele de încalzire
si preparare
a apei calde cu
combustibili solizi

2009

Reducerea poluarii aerului
datorita arderii
combustibilor solizi în
instalatiile de încalzire
în mediul rural;
Reducerea emisiilor de

Reducerea emisiilor de
poluanti eliminati în
atmosfera, proveniti din
instalatii mari de ardere.
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Modernizarea electrofiltrelor aferente cazanelor ;
Înlocuirea arzĈtoarelor existente cu arzatoare cu NO
x redus;
Desulfurarea umeda cu adaos de calcar în focar a
gazelor de ardere provenite de la cazane;
Optimizarea procesului de ardere, precum si
utilizarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto
care permit transferul unitĈŗilor de reducere a
emisiilor.
Extinderea instalatiilor de alimentare cu gaz metan în
mediul rural, în vederea înlocuirii utilizĈrii
combustibililor solizi;
Informarea/educarea populatiei rurale cu privire la
beneficiile utilizĈrii combustibililor curaŗi tip gaz
natural prin programe de conûtientizare;

Schimbari climatice
- Promovarea unei politici eficiente în domeniul schimbarilor climatice în vederea asigurarii îndeplinirii angajamentelor asumate de România
în baza Conventiei-Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (UNFCCC) si a Protocolului de la Kyoto, precum si a
obligatiilor care rezulta din calitatea de stat membru al Uniunii Europene
- Reducerea impactului încalzirii globale asupra societatii si mediului precum si diminuarea costurilor pentru aplicarea masurilor adoptate.

reducere si recuperare
a COV rezultati la
stocarea si
manipularea
produselor petroliere
precum si din alte
activitati industriale
care utilizeaza
solventi organici
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încalzire.

Reducerea emisiilor de
noxe rezultate din arderea
combustibililor în
instalaŗiile de încĈlzire în
oraûele regiunii.

noxe rezultate din sistemul
de încalzire si preparare a
apei calde în municipiile
regiunii

Calitatea si cantitatea
apei potabile

Asigurarea resurselor
suficiente de apa potabila în

2009

Asigurarea din punct de
vedere cantitativ si calitativ

3. Managementul resurselor de apa
- Dezvoltarea infrastructurii edilitare si managementul durabil al resurselor de apa;
- Cresterea calitatii vietii prin diminuarea pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.

sau lichizi
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Finalizarea lucrĈrilor la aducŗiunea de apĈ potabilĈ de
la Valea Uzului

Proiectarea ûi realizarea unui sistem de monitorizare
a calitĈŗii aerului în mediul rural;
Implementarea sistemului de monitorizare a emisilor;
Coregenerarea gazelor de ardere în energie electricĈ;
Retehnologizarea instalaŗiilor de ardere în vederea
reducerii emisiilor, modernizarea uzinelor termice
existente;
Reabilitarea reŗelei de distribuŗie a agentului termic,
generalizarea sitemului de contorizare individualĈ;
UrmĈrirea plĈŗilor cĈtre fondul de mediu pentru
emisii de poluanŗi;
Aplicarea de penalitĈŗi pentru neregularitĈŗi sau
neîndeplinirea obligaŗiilor de mediu.
Elaborarea procedurii de autorizare integratĈ;
Elaborarea ûi implementarea unui program de
raportare la APM a datelor de monitorizare;
UrmĈrirea transmiterii periodice a datelor de mediu
cĈtre APM;
Implementarea unor programe specifice de instruire
cu privire la implementarea legislaŗiei de mediu ;
Realizarea unor studii privind impactul sistemelor de
încĈlzire din mediul urban asupra calitĈŗii aerului;
Extinderea utilizĈrii gazului metan în mediul urban;
Monitorizarea imisiilor în localitĈŗile urbane cu
respectarea prevederilor HG 541/2003.
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Epurarea corespunzatoare a
apelor uzate rezultate din
activitaŗile industriale.

a alimentarii cu apa
potabila
Asigurarea sistemelor
performante de distribuŗie
a apei potabile în
localitĈŗile cu
peste 2000 locuitori
echivalenŗi.
Creûterea gradului de
epurare a apelor uzate
provenite din activitĈŗi
industriale.
Creûterea eficienŗei
instalaŗiilor de epurare
existente.

Degradarea calitatii
factorilor de
mediu datorita
depozitarii si
exploatarii
necorespunzatoare a
depozitelor de deseuri
menajere din
mediul urban si rural

Eliminarea riscurilor pentru
mediu ûi sĈnĈtatea umanĈ
datoritĈ gestiunii deûeurilor
menajere ûi urbane
nepericuloase.

2009

Colectarea selectivĈ a
deûeurilor;
Separarea la sursa a
deseurilor si reducerea
cantitĈŗilor de deûeuri
depozitate în rampele
urbane din regiune;
Eliminarea depozitĈrii
materialelor biodegradabile
în rampele urbane din

Extinderea capacitĈŗilor ûi
retehnologizarea staŗiilor de
epurare a apelor uzate
menajere existente.
4. Managementul deseurilor si al substantelor si preparatelor chimice
- Dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor
- Asigurarea gestionarii în siguranta a substantelor chimice periculoase

Degradarea calitĈŗii
apelor de suprafaŗĈ

Dezvoltarea infrastructurii de
alimentare cu apĈ potabilĈ în
mediul rural si urban.

judet
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Revizuirea Planului Judeŗea de gestionare a
deûeurilor coform indicaŗiilor ûi recomandĈrilor din
MASTER PLANUL privind gestionarea deseurilor
în judeŗulû BacĈu;
Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor
financiare necesare implementarii
managementului integrat al deseurilor la nivelul
fiecarui judet din regiune;
Elaborarea materialelor educative privind colectarea
selectivĈ a deûeurilor;

Constructia, (re)tehnologizarea statiilor de epurare a
apei industriale a agentilor economici;
Monitorizarea calitatii apei evacuate din statiile de
epurare;
Reabilitare, retehnologizare statii de epurare
existente;

Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile
Realizarea ûi asigurarea în procent de 60% a surselor
si sistemului de distributie cu apa industriala.
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2009

Realizarea depozitelor
zonale pentru depozitarea
deseurilor urbane în
conditii de protective a
factorilor de mediu si a
statiilor de transfer;
Realizarea unor centre
zonale pentru reciclarea
deseurilor;
Sistarea depozitarii
deûeurilor menajere în
depozite
necorespunzĈtoare;
Ecologizarea
amplasamentelor si
reconstructia factorilor de
mediu din zona rampelor
de deûeuri existente în

regiune;
Depozitarea controlatĈ a
deûeurilor.
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Implementarea unui sistem stimulativ de taxe
privind colectarea selectivĈ a deûeurilor de la
populatie;
Identificarea ûi stabilirea relaŗiilor contractuale cu
agenŗii economici care recicleazĈ ûi/sau valorificĈ
materialele recuperate din deûeuri.;
Realizarea sistemului funcŗional de colectare
selectivĈ a deûeurilor la ûi de la sursĈ (amenajare
puncte gospodĈreûti, staŗii de transfer cu instalaŗii de
compostare ).
Stimularea populatiei pentru achiziŗionarea
facilitĈŗilor casnice destinate selectĈrii deûeurilor în
locuintele proprii.
Elaborarea Studiilor de fezabilitate în vederea
realizĈrii Depozitelor Zonale de deûeuri menajere în
regiune;
Elaborarea Studiilor de fezabilitate în vederea
realizĈrii statiilor de transfer pentru deservirea
depozitelor zonale din regiune;
Realizarea centrelor zonale pentru reciclarea
deseurilor colectate din regiune;
Revizuirea Planurilor Locale de Gestionare a
deûeurilor în localitĈŗile din regiune prevĈzute pentru
amplasarea ; Staŗiilor de transfer a deseurilor urbane;
Contractarea realizĈrii Depozitelor Zonale de deûeuri
menajere ûi a staŗiilor de transfer prin parteneriat
public-privat;
Ecologizarea amplasamentelor si/sau reconstructia
factorilor de mediu ûi urmĈrirea prin plan de
monitorizare în perioada post-închidere a actualelor
rampe de deûeuri din regiune.

DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU

Sisteme deficitare de
colectare selectivĈ
transport ûi valorificare
selectivĈ a deûeurilor de
ambalaje (sticlĈ ûi
hartie, polietilen
tereftalat ûi a celor
textile)

Reducerea poluarii
factorilor
de mediu datorita
gestionarii
necorespunzatoare a
deseurilor de ambalaje.

2009

Recuperarea deûeurilor
valorificabile rezultate
din demolĈri.
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Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor
financiare necesare, în vederea formĈrii pieŗei
materialelor obŗinute prin sortarea ûi condiŗionarea
deûeurilor din construcŗii ûi demolĈri.
Introducerea unui sistem
Revizuirea si implementarea Planurilor de recuperare
de gestionare a ambalajelor a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje la nivelul
si a deseurilor rezultate din fiecarui judet din regiune;
ambalaje.
Asigurarea cu prioritate de spaŗii în vederea
amplasĈrii containerelor pentru colectarea selectivĈ
de la agenti economici si institutii publice a
deûeurilor de ambalaje recuperabile;
Asigurarea spaŗiilor pentru colectarea de la populaŗie
a deûeurilor de ambalaje.
Minimizarea cantitatilor de Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor

regiune.
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Lipsa unui sistem
eficient de colectare ûi
valorificare a bateriilor
uzate, anvelope uzate,
uleiuri uzate ûi materiale
contaminate cu uleiuri
uzate

Reducerea poluarii
factorilor
de mediu datorita
gestionarii
necorespunzatoare a
bateriilor
uzate, anvelopelor uzate,
uleiurilor uzate si
materialelor
contaminate cu ulei

2009

Colectarea ûi eliminarea
corespunzatoare a
bateriilor si a
acumulatorilor uzati.

Colectarea, reciclarea ûi
eliminarea
corespunzatoare a
anvelopelor uzate

deseuri de ambalaj si
valorificarea deseurilor de
ambalaj
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financiare necesare implementarii managementului
integrat al deseurilor de ambalaje;
Elaborarea materialelor educative privind colectarea
selectivĈ a deûeurilor de ambalaje ;
Promovarea campaniilor de informare ûi educare în
domeniul gestionĈrii ambalajelor ûi a deûeurilor de
ambalaje.
Contractarea preluĈrii deûeurilor de ambalaje cu
societĈŗile autorizate.
Promovarea facilitĈŗilor ce vizeazĈ creûterea gradului
de reutilizare a ambalajelor.
Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor
financiare necesare pentru gestionarea
corespunzatoare a anvelopelor uzate;
Elaborarea materialelor educative privind colectarea
selectivĈ a anvelopelor uzate.
Asigurarea functionarii unui sistem stimulativ de taxe
privind predarea anvelopelor uzate unor agenti
economici prestatori de servicii specializate pentru
depozitarea si eliminarea acestor deseuri.
Prevenirea introducerii pe piaŗĈ a bateriilor ûi
acumulatorilor ce conŗin compuŗi toxici în
concentraŗii mai mari decât limitele admise de
legislaŗia armonizatĈ;
Elaborarea materialelor educative privind colectarea
selectivĈ a bateriilor ûi acumulatorilor uzaŗi;
DesfĈŗurarea inspecŗiilor tematice cu scopul
prevenirii deversĈrilor de electroliŗi în sistemele de
canalizare sau
alte locuri nepermise.
Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor

DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
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Gestionarea
necorespunzĈtoare a
cadavrelor de animale ûi
a deûeurilor provenite
din zootehnie ûi
industria de procesare a
cĈrnii

Asigurarea gestionĈrii
corespunzĈtoare a
cadavrelor
de animale ûi a deûeurilor
provenite din zootehnie ûi
industria de procesare a
cĈrnii.

2009

Reducerea poluarii
factorilor de mediu
datorita gestionarii
necorespunzare a
deûeurilor din zootehnie si
din activitati de procesare
a carnii.
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financiare necesare, în vederea formĈrii pieŗei
materialelor obŗinute
prin recuperarea bateriilor ûi acumulatorilor, altele
decât cele auto.
Eliminarea electroliŗilor doar prin instalaŗii
autorizate.
Procurarea recipientilor si asigurarea dotarilor
corespunzatoare pentru colectarea deseurilor
animaliere la sursa;
Realizarea unui inventar a agentilor economici care
desfasoara activitati de crestere a animalelor si de
procesare
a carnii si implementarea unui sistem regional de
monitorizare a modului de gestionare a deseurilor
animaliere rezultate de la aceste firme;
Amenajarea spatiilor corespunzatoare pentru
stocarea temporara a deseurilor animaliere în
incintele agentilor
economici care prelucreaza carne;
Proiectarea, avizarea si realizarea depozitelor de
deseuri animaliere nevalorificabile;
Realizarea unor depozite corespunzatoare pentru
depozitarea cadavrelor animaliere, în conditii de
siguranta pentru sanatatea populatiei;
Educarea si instruirea populatiei si agentilor
economici privind gestiunea deseurilor animaliere;
Stabilirea unui sistem stimulativ de taxe ûi amenzi
privind recuperarea deûeurilor din zootehnie.
Amenajarea unor depozite de compost pentru
perioadele când nu este oportunĈ utilizarea
compostului în agriculturĈ;
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Depozitarea
necorespunzĈtoare a
deûeurilor industriale
nepericuloase

Asigurarea depozitĈrii
corespunzĈtoare a
deûeurilor
industriale nepericuloase

2009

Reducerea poluarii
factorilor de mediu
datorita gestionarii
necorespunzatoare a
deseurilor provenite din
activitati de prelucrare a
lemnului.

Reducerea poluarii
factorilor de mediu
datorita gestionarii
necorespunzatoare a
deseurilor nepericuloase
din metalurgia neferoasa.
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Elaborarea documentatiilor necesare pentru
solicitarea autorizarii activitatii fiecarei ferme de
animale din regiune si implementarea programelor
de conformare care sa cuprinda masuri referitoare la
realizarea depozitelor ecologice pentru dejectiile de
animale;
Identificarea incineratoarelor industriale, luând în
considerare principiul proximitĈŗii.
ÎndepĈrtarea ritmicĈ a deûeurilor periculoase, evitând
realizarea stocurilor
Retehnologizarea instalaŗiilor de preepurare, cu rol
de separarea uleiurilor uzate.
UrmĈrire traseului ambalajelor cu conŗinut de
substanŗe periculoase, de la golire pânĈ la predarea la
unitĈŗi specializate.
Identificarea si eliminarea tuturor depozitelor
necontrolate de deseuri din lemn, existente în arealul
regiunii
Realizarea unor proiecte pentru finanŗarea sistemului
de gestionare a deŗeurilor industriale.
Dezvoltarea cadrului legal ûi a instrumentelor
financiare necesare astfel incat sa fie sustinute
firmele care colecteazĈ ûi valorificĈ integral deŗeurile
din lemn;
Promovarea procedeelor de compactare a
rumeguûului ûi a altor deûeuri de lemn în vederea
optimizĈrii operaŗiunilor de depozitare ûi transport .
Identificarea oportunitĈŗilor de valorificare
energeticĈ a deûeurilor de lemn, pe plan local .
Identificarea solutiilor corespunzatoare ûi eliminarea
fĈrĈ riscuri a deûeurilor de lemn impregnate cu
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Degradarea solului ûi
apelor subterane

Diminuarea sau eliminarea
impactului poluarii istorice
asupra mediului datoratĈ
activitĈŗilor miniere,
metalurgice ûi chimice.

2009

Diminuarea sau eliminarea
impactului poluarii istorice
asupra calitatii solului.
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Identificarea si delimitarea zonelor sau arealelor
poluate istoric;
Decopertarea zonelor puternic afectate de poluare a
solului si depozitarea solului contaminat intr-un
depozit de deseuri industrial;
Reabilitarea zonelor excavate prin rambleierea
acestora cu sol vegetal necontaminat.

5. Protectia naturii
- Conservarea diversitatii biologice, utilizarea durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica si reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate
- Gestionarea durabila a padurilor si sustinerea rolului acestora în viata social-economica a tarii
6. Biosecuritatea
- Reducerea riscurilor potentiale pe care biotehnologiile moderne le pot determina asupra echilibrului natural al mediului înconjurator si
sanatatii umane.
7. Calitatea solului
- Reducerea si prevenirea poluarii si degradarii solurilor;
- Îmbunatatirea calitatii solurilor si utilizarea durabila a resurselor de sol

substanŗe periculoase.
Utilizarea rumegusului drept combustibil pentru
asigurarea agentului termic în anumite localitati din
regiune
Reducerea poluarii
Identificarea utilizatorilor pentru reciclarea
factorilor de mediu,
deûeurilor reutilizabile.
datorita gestionarii
Valorificarea energeticĈ a deûeurilor nereciclabile.
necoreszatoare a deseurilor Închiderea ecologicĈ a depozitului de deûeuri, pe
rezultate de la prelucrarea mĈsura valorificĈrii integrale a deûeurilor
cauciucului.
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Degradarea solului ûi
a apelor subterane
datoratĈ emisiilor de
poluanŗi din
activitĈŗile industriale

Reducerea impactului asupra
calitatii solului si a apelor
subterane datorat emisiilor
de
poluanŗi din activitĈŗile
Industriale.

2009

Diminuarea emisiilor de
poluanti si
autorizarea agentilor

Reducerea poluĈrii solului
ûi a apelor freatice
în zonele industrial.

Identificarea geofondului
natural la nivel regional si
utilizarea informatiilor în
evaluarea impactului
poluarii asupra mediului
natural.

Diminuarea sau eliminarea
impactului poluarii istorice
asupra calitatii apelor
subterane.
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Identificarea si delimitarea contaminarii orizontului
acvifer datorata existentei unor areale poluate istoric;
Izolarea corpurilor de apa subterana afectate de
poluarea istorica;
Colectarea si / sau denocivizarea corpurilor de apa
subterana contaminate de poluarea istorica.
Identificarea si realizarea unor harti calitative a
concentratiilor de elemente chimice aferente
geofondul natural al solului si al apelor subterane ;
Elaborarea de standarde privind limitele maxime
admisibile ale concentratiilor de substante poluante
în factorii de mediu luand în considerare geofondul
natural local sau regional;
Elaborarea standardelor de interval adaptate
tehnologiilor industriale actuale si crearea posibilitatii
de inlocuire a acestora cu ecotehnologii performante
Identificarea surselor de emisii fugitive si realizarea
captarii si epurarii acestora;
Identificarea surselor de scapari potentiale de solutii
concentrate si remedierea tehnologica a
instalatiilor;
Modernizarea ûi reabilitarea instalaŗiilor tehnologice a
unitatilor industriale cu emisii de
poluanti care afecteaza calitatea solului si a apelor
subterane;
Elaborarea si implementarea unui program integrat
de monitorizare a calitĈŗii solului ûi a
apelor freatice.
Incadrarea emisiilor de poluanti în normele legislatiei
de mediu;
Parcurgerea procedurii de autorizare integratĈ ûi
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stabilirea unui program de conformare,
conform legislaŗiei în vigoare, la toate unitatile
industriale care desfasoara activitati cu impact
semnificativ asupra mediului.
Aplicarea de ingrasaminte naturale pe suprafetele
poluate pentru refacerea structurii solului;
Cultivarea terenurilor cu plante furajere care vor fi
recoltate si depozitate pe depozite de
deseuri controlate;
Diminuarea concentratiilor de poluanti în apa
freatica prin aplicarea unor masuri specifice de
decontaminare.

Dezvoltarea capacitĈŗii de
susŗinere

Protecŗia factorilor de mediu
în zonele de agreement.

Capacitatea
insuficientĈ de
susŗinere a turismului
organizat

Amenajarea
inadecvatĈ sau chiar
absenŗa dotĈrilor
corespunzatoare
din punct de vedere

9. Dezvoltarea turismului

2009
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Realizarea unei Strategii de Dezvoltare a Turismului
la nivel regional;
Realizarea de puncte de informare privind
obiectivele de interes ûi limitĈrile existente în
practicarea turismului în toate zonele cu potenŗial
turistic;
Implementarea unui sistem de îndrumare ûi control
în teren privind practicarea turismului în
mediul natural.
Asigurarea funcŗionalitĈŗii
Amenajarea unor puncte de colectare a deûeurilor ûi
zonelor de
a grupurilor sanitare în zonele de
agrement din
agreement;
punct de vedere al protecŗie Amenajarea unor puncte pentru pregĈtirea hranei în
a mediului.
aer liber;

Practicarea unui turism
organizat

8. Urbanism, dezvoltare rurala si protectia împotriva zgomotului
- Îmbunatatirea calitatii mediului si asigurarea unui nivel înalt al calitatii vietii în zonele urbane si rurale;
- Reducerea poluarii fonice.

economici care
desfasoara activitati cu
impact semnificativ asupra
mediului.
Remedierea solurilor si a
apelor subterane în
arelele afectate de poluarea
rezultata emisii
de poluanŗi din activitĈŗile
industriale .
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Lipsa amenajarilor în
zonele de
agrement periurban si
autorizarea
acestora pentru
îmbĈiere

igienico-sanitar
si a gestiunii deseurilor
în zonele
de practicare a
agrementului

Creûterea posibilitĈŗilor de
petrecere a timpului liber în
zonele de agrement
periurbane.

2009

Amenajarea de zone de
agrement autorizate
pentru îmbĈiere.
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Montarea de panouri indicatoare privind modul de
colectare a deûeurilor ûi de preparare a hranei în
zonele de agreement;
Asigurarea igienizĈrii periodice a zonelor de
agreement ;
Supravegherea punctelor de colectare a deûeurilor ûi
de preparare a hranei.
Inventarierea zonelor de agrement periurban
existente ûi identificarea amenajĈrilor necesare
în scopul asigurĈrii condiŗiilor de autorizare pentru
îmbĈiere;
Inventarierea zonelor cu potenŗial de amenajare ca
puncte de îmbĈiere, inclusiv pe terenuri
degradate sau cu valoare economicĈ scĈzutĈ;
Informarea populaŗiei ûi atragerea de fonduri ûi
investitori;
Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea
investiŗiilor pentru amenajarea zonelor de
agrement identificate;
Amenajarea punctelor de îmbĈiere, cu toate dotĈrile
necesare conform legislaŗiei în vigoare.
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CAPITOLUL 6. potenįialele efecte semnificative asupra
mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea,
populaįia, sânâtatea umanâ, fauna, flora, solul, apa, aerul,
factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural,
inclusiv cel arhitectonic ĩi arheologic, peisajul ĩi asupra
relaįiilor dintre aceĩti factori;
6.1. Caracterizarea zonei posibil a fi afectatâ semnificativ de
PUG
Ca urmare a necesitĈŗilor de dezvoltare, zonele funcŗionale existente au
suferit modificĈri în structura ûi mĈrimea lor prin mĈrirea suprafeŗei
intravilanului.
Limita intravilanului municipiului Bacau s-a modificat, noua limitĈ
incluzând toate suprafeŗele de teren ocupate de construcŗii sau amenajĈri,
aprobate prin PUZ-uri, precum ûi suprafeŗe de teren necesare dezvoltĈrii în
urmĈtorii 5-10 ani.
Zonificarea existentĈ s-a menŗinut, au apĈrut modificĈri ale unor zone
funcŗionale, modificĈri justificate de înlĈturarea disfuncŗionalitĈŗilor semnalate.
În linii mari, Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu
abordeazĈ:
-extinderea intravilanului municipiului BacĈu,
-delimitarea spaŗiilor destinate activitĈŗilor economice ûi sociale;
-delimitarea zonelor de interdicŗie definitivĈ ûi temporarĈ de construire;
- delimitarea zoelor de protecŗie specialĈ;
- modul de dezvoltare al sistemului de circulaŗie ûi al reŗelei de infrastructurĈ
edilitarĈ,
evidenŗiind în acelaûi timp mĈsurile necesar a fi impuse pentru o viitoare
dezvoltare armonioasĈ a localitĈŗii.
Suprafaŗa propusĈ a teritoriului intravilan specificatĈ în Planul
Urbanistic General al municipiului se prezintĈ astfel:
2009
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Bilanŗ teritorial localitatea MUN. BACAU
Nr.
crt.

Existent
ha
%
177,40
5,10
1307,50
37,50
58,04
1,70
691,50
19,80
152,00
4,40
13,65
0,40
178,75
5,10
154,70
4,40
85,35
2,40
99,74
2,90
180,00
5,20
95,42
2,70
293,95
8,40
3488,00
100

Zone funcŗionale

Instituŗii ûi servicii de interes public
Locuinŗe ûi funcŗiuni complementare
UnitĈŗi agro-zootehnice
UnitĈŗi industriale ûi depozite
Spaŗii verzi, sport, agrement, protecŗie
Construcŗii tehnico - edilitare
GospodĈrie comunalĈ, cimitire
CĈi de comunicaŗie ûi transport rutier
CĈi de comunicaŗie ûi transport feroviar
CĈi de comunicaŗie aerianĈ
Teren cu destinaŗie specialĈ
Ape
Teren agricol
TOTAL terit. intravilan ex. si propus
Bilanŗ teritorial administrativ MUN. BACAU
Teritoriu
CATEGORII DE FOLOSINŖć
administr
ativ
al
Agricol
Neagricol
mun
(ha)
PĈduri
Ape
Drumuri
Curŗi
Bacau
(ha)
(ha)
(ha)
construcŗii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Extravilan
Intravilan
Total
% din total

57.60
57.60
1.33

57,00
57.00
1.32

241.64
71.00
312.64
7.24

22.34
247,80
270.14
6,26

EXISTENT
HA
PROPUS HA
DIFERENTA
% din existent

3621.32
3621.32
83,85

BACAU
3488,00

TOTAL
3488,00

3940.12
452.12
12.96%

3940.12
452.12
12.96%

Propus
ha
177,40
1751.87
58,04
691,50
152,00
13,65
178,75
162.45
85,35
99,74
180,00
95,42
293,95
3940,12

%
4.50
44.46
1.47
17.55
3.86
0.35
4.54
4.12
2.17
2.53
4.57
2.42
7.46
100
Total
(ha)

Neproductiv
(ha)
-

378,58
3940,12
4318,70
100

¾ Zonificare funcįionalâ
Zona pentru locuinŗe se mĈreûte ca urmare a introducerii în intravilan a unor
suprafeŗe de teren parŗial ocupate deja cu construcŗii ûi a unor terenuri necesare
pe viitor construirii de locuinŗe. Se mĈreûte procentul de ocupare al terenului
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(POT) astfel: 50% - 70% - pentru locuinŗe colective; 40% - pentru locuinŗe
individuale.
Circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa
cu construcŗii de locuinŗe, restul rĈmânând cu destinaŗia de terenuri pentru
investitii noi, grĈdini de faŗadĈ, spaŗii verzi.
Se propune diferenŗierea funcŗionalĈ ûi configurativĈ a zonei
rezidenŗiale existente în urmĈtoarele categorii care primesc reglementĈri proprii:
o zona predominant rezidenŗialĈ
- subzona locuinŗelor colective mari ûi medii
- subzona locuinŗelor individuale ûi colective mici
o zona mixtĈ în care se admite integrarea locuinŗelor cu diferite alte
funcŗiuni compatibile
- subzona locuinŗelor situate simultan în zona protejatĈ ûi
cea centralĈ
- subzona locuinŗelor situate în limitele de protecŗie ale
monumentelor de arhitecturĈ;
- subzona locuinŗelor situate în zona centralĈ, dar în afara
limitelor zonei protejate.
Se mai propune adoptarea urmĈtoarelor atitudini faŗĈ de zona
rezidenŗialĈ:
- reabilitarea noilor cartiere , reabilitarea sau reconstrucŗia
locuinŗelor „cu confort redus”, consolidarea sau
reconstrucŗia locuinŗelor afectate de miûcĈrile seismice
anterioare;
- protejarea fondului construit actual de locuinŗe individuale
ûi colective mici, situate în afara noilor ansambluri de
locuinŗe colective, de tendinŗa de densificare exageratĈ ûi
de înlocuire cu clĈdiri colective mari;
- admiterea controlatĈ a conversiei locuinŗelor în alte
funcŗiuni numai în zonele mixte;
Zona cĈi de comunicaŗie rutiere ûi feroviare se mĈreûte ca urmare a
introducerii unor porŗiuni din drumuri în intravilan ûi a propunerii unor
drumuri pe trasee noi precum ûi prin modificarea profilelor celor existente.
Zona de gospodĈrie comunalĈ se majoreazĈ cu suprafeŗele destinate
platformelor de colectare a deûeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste
funcŗiuni vor fi preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeŗean.
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Zona pentru echipare tehnico-edilitarĈ se majoreazĈ prin
propunerile de extindere a sistemelor de alimentare cu apĈ ûi canalizare ûi a
celor de alimentare cu gaze naturale.
Zona cu terenuri libere se mĈreûte ca urmare a redĈrii în agriculturĈ a
unor terenuri neproductive ûi introducerii unor suprafeŗe de teren în intravilan,
adiacente curŗilor construcŗii.
Zona de spaŗii verzi, complexe sportive ûi de agrement se mĈreûte
ca urmare a schimbĈrii unor categorii de terenuri, prin plantarea de perdele de
protecŗie sau spaŗii verzi ûi propunerea unor zone de agrement ûi turism.
Zona de unitĈŗi agricole ûi industriale se propune reconversia
unitatilor existente pentru realizarea unor obiective agricole ûi industriale ûi de
dezvoltare economicĈ care se preconizeazĈ a se realiza în viitor.
Este necesar sĈ fie disponibile suprafeŗe atractiv localizate pentru viitorii
investitori, dispuse favorabil pentru o bunĈ funcŗionare a municipiului.
UnitĈŗile industriale mici ûi mijlocii, manufacturiere ûi de producŗie, atât
timp cât nu sunt incomode prin activitatea de transport ûi poluare, sunt admise
sĈ fie situate în zonele mixte, împreunĈ cu locuinŗele, serviciile comerciale ûi
depozitele de mic-gros. Dispunerea acestora în zonele predominant rezidenŗiale
este mai sever reglementatĈ ca funcŗiuni: nepoluante, fĈrĈ program prelungit,
fĈrĈ utilizarea terenului în scop productiv sau de depozitare, suprafaŗa
desfĈûuratĈ de maxim 250mp, sub 10 persoane angajate, ûi sub 5 autoturisme
deŗinute.
Pentru zonele în care în momentul de faŗĈ se desfĈûoarĈ activitĈŗi
productive, cât ûi pentru zonele propuse pentru dezvoltarea în viitor a
activitĈŗilor productive, prin PUG sunt propuse zone de separare ûi protecŗie
faŗĈ de zonele cu destinaŗie de locuit.
Pentru suprafeŗele de teren situate în extravilanul localitĈŗii, PUG-ul
prevede doar activitĈŗi agricole, forestiere ûi activitĈŗi legate de existenŗa
reŗelelor de infrastructurĈ tehnicĈ majorĈ.
Urmare a celor expuse anterior se poate estima cĈ PUG-ul nu va afecta
semnificativ, din punct de vedere a protecŗiei mediului, nici o zonĈ din teritoriul
administrativ al municipiului BacĈu ûi nici zone din vecinĈtatea acestuia.
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6.2. Calitatea factorilor de mediu din zona posibil a fi afectatâ
semnificativ de PUG
Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu nu îi sunt
asociate zone în care calitatea factorilor de mediu sĈ poatĈ fi afectatĈ
semnificativ prin noile propuneri de dezvoltare/reglementare.

6.3. Prioritâįi ĩi reglementâri privind zonele de protecįie ĩi de
interdicįie
In PLAN URBANISTIC GENERAL REACTUALIZARE A
MUNICIPIULUI BACAU, JUDEŖUL BACćU elaborat de SC ARCADIS
TGH SRL IASI , Bl. Carol I nr.4 mun. Iasi, jud. Iasi, sunt propuse
urmĈtoarele prioritĈŗi pentru Municipiul BacĈu, Judeŗul BacĈu dupĈ cum
urmeazĈ:
o eliminarea zonelor de risc natural din intravilan, în primul
rând ûi apoi din extravilan;
o regularizarea râurilor si pâraielor din teritoriu;
o amenajarea de spaŗii verzi ûi de protecŗie;
o amenajarea corespunzatoare a punctelor de colectare
selectivĈ a deûeurilor menajere de la populaŗie;
o amplasarea ûi amenajarea corespunzatoare a platformelor
pentru depozitarea temporarĈ a deûeurilor ûi transportarea acestora cĈtre
o staŗie de transfer sau pentru depozitare definitivĈ pe un depozit
ecologic;
o realizarea investiŗiilor pentru alimentare cu apa, canalizare ûi
gaz metan;
o redimensionarea intravilanului prin redimensionarea
zonelor funcŗionale;
o instituirea zonelor de protecŗie sanitarĈ la: cimitire, zone de
captare a apei, luciul apei.
La realizarea obiectivelor PUG trebuie sĈ se ŗinĈ cont de legislaŗia în
vigoare pentru protecŗia mediului, protecŗia sĈnĈtĈŗii , domeniul amenajĈrii
teritoriului ûi urbanism, construcŗiilor, etc. prin care se stabilesc condiŗii pentru
fiecare domeniu în parte.
REGLEMENTćRI PRIVIND ZONE SANITARE PENTRU
CAPTàRI úI TRATàRI DE APà
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Zonele din care se capteazĈ apa ce va fi folositĈ ca apa potabilĈ trebuie îngrijite
astfel încât sa se evite înca de aici poluarea lor, motiv pentru care se instituie
"zone de protecŗie sanitarĈ". Ele sunt reglementate prin H.G. nr. 930 din 11 august
2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara si hidrogeologica Publicat in Monitorul Oficial nr. 800 din
2 septembrie 2005 care abrogĈ HG nr. 101/1997
Delimitarea zonelor de protecŗie în cazul captĈrilor de ape
subterane
În practica se selecŗioneazĈ criteriile relevante fiecĈrei captĈri, astfel încât
ariile delimitate sĈ asigure protecŗia corespunzĈtoare gradului lor de risc.
Perimetrul de protecŗie hidrogeologicĈ se va întinde pânĈ la limita zonei
de regenerare a acviferului respectiv, care poate fi uneori pânĈ la cumpĈna
apelor.
Conform Anexei la HG 930/2005
Art. 2. - Sunt supuse prevederilor Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, denumite in continuare
norme, urmatoarele obiective:
a) sursele de ape subterane sau de suprafata, precum si captarile
aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabila
a populatiei, a agentilor economici din industria alimentara si
farmaceutica, a unitatilor sanitare si social-culturale
Art. 3. - Protectia sanitara a obiectivelor prevazute la art. 2 se realizeaza prin
aplicarea masurilor de protectie a calitatii apelor, stabilite prin actele normative
in vigoare, precum si prin instituirea in teren a urmatoarelor zone de protectie,
cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare, si anume
a) zona de protectie sanitara cu regim sever;
b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie;
c) perimetrul de protectie hidrogeologica.
Dimensiunile zonelor de protecŗie sanitarâ cu regim sever stabilite
au urmĈtoarele condiŗii de dimensiune: minim 50 metri în amonte si 20 metri în
aval de captare.
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Pentru acviferele de adâncime la care depozitele acoperitoare conferĈ o
protecŗie naturalĈ, bunĈ antipoluare, zonele de protecŗie sanitara pot fi reduse
numai la zona de protecŗie.
Zona de protecŗie trebuie împrejmuitĈ, pentru oprirea accesului
necontrolat al populaŗiei, animalelor ûi utilajelor de orice fel.
Pentru captĈrile din râuri, zona de protecŗie sanitarĈ va fi determinatĈ dupĈ
caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunea minimĈ a acesteia va fi de:
a) pe directia amonte de priza, 100 m;
b) pe direcŗia aval de ultimele lucrĈri legate de prizĈ, 25 m;
c) lateral, de o parte ûi de alta a prizei, 25 m.
Când dimensiunea lateralĈ nu poate fi respectatĈ, vor fi luate mĈsuri
constructive compensatorii.
Pentru captĈrile din lacuri, zona de protecŗie sanitara va avea urmatoarele
dimensiuni minime, mĈsurate la nivelul minim de exploatare:
a) radial, pe mal, 100 m;
b) radial, pe malul unde este situatĈ priza, 25 m.
Dimensionarea zonei de protecŗie sanitarĈ pentru staŗiile de pompare,
instalaŗiile de îmbunĈtĈŗire a calitĈŗii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre,
staŗii de dezinfecŗii ûi altele asemenea, rezervoarelor îngropate, aducŗiunile ûi
reŗelele de distribuŗie etc. se va face cu respectarea urmĈtoarelor limite minime:
a) staŗie de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clĈdirilor;
b) instalaŗii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaŗiei;
c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clĈdirilor;
d) conducte de aducŗiune, 30 m faŗa de orice sursa potenŗialĈ de contaminare;
e) reŗele de distribuŗie, 3 m.
Distantele minime de protecŗie sanitarâ cu regim de restricįie,
recomandate între zonele protejate ûi o serie de unitâįi care produc
disconfort ûi unele riscuri sanitare, sunt urmĈtoarele:
- Ferme ûi îngrĈûĈtorii de taurine, pânĈ la 500 de capete: 200 m
- Ferme ûi îngrĈûĈtorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
- Ferme de porci, pânĈ la 2 000 de capete: 500 m
- Ferme de porci între 2000-10000 de capete: 1000 m
- Complexe de porci cu peste 10000 de capete: 1500 m
- Grajduri de izolare ûi carantinĈ pentru animale: 100 m
- Abatoare, târguri de vite ûi baze de recepŗie a animalelor: 500 m
- Depozite pentru colectarea ûi pĈstrarea produselor de origine animala: 300 m
- Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcŗie de
mĈrimea unitĈŗilor zootehnice deservite: 500 m
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- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin: 1.000 m
- Staŗii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de
capete: 1.000 m
- Staŗii de epurare a apelor uzate urbane: 300 m
- Staŗii de epurare a apelor uzate industriale: 200 m
- Paturi de uscare a nĈmolurilor: 300 m
- Depozite controlate de reziduuri solide: 1.000 m
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m
- La culoare tehnice ûi zone de protecŗie cu regim sever:
- Zona reŗelei de tensiune - 20 kV – 12m;
- Zona reŗelei de tensiune - 110 kV – 18m;
- Zona de protecŗie a cursurilor de apĈ - 30m;
- Zona de protecŗie a staŗiilor de pompare – 10m;
- Zona de protecŗie a staŗiilor de clorinare ûi a rezervoarelor – 20m;
- Cimitire: 50 m.
Dimensionarea zonei de protecįie sanitara pentru zonele cu
funcįiune industrialâ În cadrul grupurilor de lucru la care au participat
reprezentaŗi ai Agentiei Regionale de Protecŗia Mediului BacĈu, Agentia de
protecŗia Mediului BacĈu, Directia de sĈnĈtate publicĈ, etc. s-a covenit sĈ se
istituie o zonĈ de protecŗie sanitarĈ de cel puŗin 50m în jurul operatorilor
economici consideraŗi ca ûi operatori ce intrĈ sub incidenŗa SEVESO, IPPC,
IMA.
Zona de 50m va fi destinatĈ exclusiv spaŗiului verde prin constituirea uor
perdele de vegetaŗie ( plantare de arbori ûi arbusti specifici zonei) cu rol de
protecŗie ûi de îmbunĈtĈŗire a aspectului zonei.
Reguli de amplasare
UnitĈŗile mai sus menŗionate se vor amplasa în afara arterelor de mare
circulaŗie, respectându-se aceleaûi condiŗii de distanŗa. Aceste distanŗe pot fi
modificate pe baza concluziilor studiilor de impact avizate de institute
specializate ûi reglementare prin planuri urbanistice zonale.
În interiorul zonei de protecŗie sanitarĈ se interzice amplasarea oricaror
obiective, cu excepŗia celor destinate personalului de întreŗinere ûi intervenŗie.
UnitĈŗile care, prin specificul activitĈŗii lor, necesitĈ protecŗie specialĈ
(spitale, centre de sanatate, crese, grĈdiniŗe, ûcoli, biblioteci, muzee, etc.) se vor
amplasa în aûa fel încât sĈ li se asigure o zona de protecŗie de minimum 50 m
faŗĈ de locuinŗe, de arterele de circulaŗie sau de zonele urbane aglomerate.
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Toate construcŗiile ûi amenajĈrile amplasate în zonele de protecŗie ale drumurilor
vor respecta prescripŗiile tehnice ûi reglementĈrile urbanistice privind
funcŗionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetricĈ ûi estetica.
Prin amplasare ûi funcŗionare, construcŗiile nu vor afecta buna
desfĈûurare a circulaŗiilor pe cĈile rutiere în condiŗii optime de capacitate,
fluenŗĈ ûi siguranŗĈ.
Se recomandĈ ca unitĈŗilor specializate în transporturi sĈ fie amplasate în
zona unitĈŗilor de producŗie. Se interzice a se realiza orice construcŗie care prin
amplasare, configuraŗie sau exploatare împieteazĈ asupra bunei desfĈûurĈri,
organizĈri ûi dirijĈri a traficului de pe drumuri ûi vor prezenta creûterea riscurilor
de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranŗa ûi protecŗie a
drumului cu excepŗia celor care le deservesc.
Terenurile destinate amplasĈrii ûi dezvoltĈrii localitĈŗilor trebuie sĈ
asigure protecŗia populaŗiei împotriva surpĈrilor ûi alunecĈrilor de teren,
avalanûelor ûi inundaŗiilor, emanaŗiilor sau infiltraŗiilor de substanŗe toxice,
inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sĈ dispunĈ de posibilitĈŗi de
alimentare cu apa, de îndepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor
uzate ûi a reziduurilor precum si de dezvoltare normalĈ a zonei verzi, de
recreare ûi odihnĈ, etc.
Consideram ca pentru orice construcŗie care va fi propusĈ a se amplasa in extravilan
se solicita executarea unui studiu geotehnic pe amplasament. De asemenea se recomandĈ
efectuarea studiului geotehnic pentru amplasamentele din zona de luncĈ în care
pot sĈ aparĈ straturi de coeziune micĈ, cu aspect de mal, nerecomandat pentru
fundare sau construcŗii mai deosebite cu 2,3 nivele sau cu deschideri de peste
6,00 m.
Se instituie interdicŗie de construire:
- în imediata apropiere a pârâurilor;
- în zonele cu diferenŗĈ de nivel mai micĈ de 1,00 m fatĈ de albia majorĈ
a pârâurilor care au deschiderea albiei de cel putin 3,00 m.
- zona de interdicŗie de construire este specificatĈ în hĈrŗile de
reglementare ale PUG-ului, ca fiind între 5 -15m de albia majorĈ, va fi analizatĈ,
în funcŗie de fiecare caz, ûi va ŗine cont de prevederile impuse în Aviz de
Direcŗia Apelor „ SIRET” BacĈu, pe baza documentaŗiilor specifice.
DacĈ se impune extinderea intravilanului pe suprafeŗe mai mari, în
zonele periculoase se vor efectua studii hidrologice, care sĈ precizeze debitele
excepŗionale ûi probabilitatea lor de aparitie.

2009

191

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

NU se recomandĈ aprobarea amplasĈrii de lociunŗe sau clĈdiri destinate
activitĈŗilor socio-culturale în zone care prezintĈ riscuri de inundaŗii, alunecĈri
de teren, etc.
Consiliul local trebuie sĈ stabileascĈ un program de întreŗinere ûi control
al albiilor din intravilanul satelor.
Zonele inundabile sau cu pericol de alunecĈri de teren din extravilan sunt
locale ûi de mici dimensiuni, astfel încât nu necesitĈ studii ûi proiecte speciale
pentru suprevegherea ûi gestionarea lor. Acestea urmeazĈ sĈ fie conturate ûi
rezolvate de comunitĈŗile locale, prin nivelĈri ûi plantĈri pentru zonele cu
alunecĈri sau prin drenaje ûi îndiguiri de micĈ amploare pentru zonele
inundabile.
Intrucât în PUG-ul Municipiului BacĈu, Judeŗul BacĈu sunt
prevĈzute o serie de prioritĈŗi în ceea ce priveûte modernizarea construcŗiilor existente
cu asigurarea utilitĈŗilor necesare, construirea de noi locuinŗe, etc. va trebui sa se
realizeze utilizarea raįionalâ ûi echilibratâ a terenurilor necesare
funcįiunii urbanistice.
La stabilirea amplasamentelor clĈdirilor de locuit se vor preciza ûi
amplasamentele urmĈtoarelor dotĈri tehnico-edilitare:
a) spaŗii organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer,
suprafata de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui
maxim de producere a gunoiului ûi a ritmului de evacuare a acestuia. Nu se
recomanda proiectarea si amenajarea de platforme prea mari, care implica
ocuparea unor suprafeŗe de teren cu alte destinatii (spatii verzi etc.) ûi care pot
genera uûor disconfort si insalubritate. Platformele se vor amenaja la distanŗe de
minimum 5 m de ferestrele locuinŗei ûi pot fi cuplate cu instalaŗii pentru bĈtut
covoare;
b) spaŗii amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul câte 1,3 mp teren de
fiecare locuitor;
c) spaŗii amenajate pentru gararea ûi parcarea autovehiculelor populaŗiei rezidente în zona
respectivĈ, situate la distanŗe de minimum 10 m de ferestrele camerelor de locuit;
în aceste spatii sunt interzise activitĈŗile de reparaŗii ûi întreŗinere auto;
d) zone verzi de folosintĈ generalĈ, luându-se în calcul minimum 2 – 2,2 mp
teren/locuitor (în afara parcurilor publice).
Referitor la gospodĈriile individuale adĈposturile pentru creûterea animalelor
în curŗile persoanelor particulare se amplaseazĈ la cel puŗin 10 m de cea mai
apropiatĈ locuinŗĈ învecinatĈ ûi se exploateazĈ astfel încât sĈ nu producĈ
poluarea mediului sau disconfort vecinilor.
Fântâna trebuie amplasatĈ ûi construitĈ astfel încât sĈ fie protejatĈ de
orice sursĈ de poluare ûi sĈ asigure accesibilitatea. În situaŗia în care construcŗia
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fântânii nu asigurĈ protecŗia apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai micĈ
de 10 m, amplasarea fântânii trebuie sĈ se facĈ la cel puŗin 10 m de orice sursĈ
posibilĈ de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau deûeuri de animale,
coteŗe, etc. Adâncimea stratului de apĈ folosit nu trebuie sĈ fie mai micĈ de 4 m.
Pentru obiectivele economice cu surse de zgomot si vibraŗii, dimensionarea zonelor
de protecŗie sanitarĈ se vor face în aûa fel încât în teritoriile protejate nivelul
acustic echivalent continuu (Leq), mĈsurat la 3 m de peretele exterior al
locuintei la 1,5 m înĈlŗime de sol, sĈ nu depĈûeascĈ 50 dB(A) ûi curba de
zgomot 45. În timpul noptii (orele 22,00-6,00), nivelul acustic echivalent
continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) faŗa de valorile din timpul zilei.

6.4. Potenįiale efecte ale planului propus
6.4.1. Potenįiale efecte asupra solului ĩi subsolului
DezvoltĈrii urbanistice a oraûului municipiului BacĈu în conformitate
cu prevederile PUG nu îi sunt asociate efecte semnificative asupra calitĈŗii
solului ûi subsolului.
Extinderea zonelor de locuit ûi alocarea unor suprafeŗe de teren pentru
dezvoltarea activitĈŗilor de producŗie ûi a serviciilor va determina o schimbare a
categoriei de folosinŗĈ a terenului, din teren agricol în teren destinat locuirii sau
activitĈŗilor de producŗie/servicii. În condiŗiile în care prin PUG este permisĈ
doar dezvoltarea unor activitĈŗi de producŗie/servicii fĈrĈ efecte semnificative
asupra calitĈŗii factorilor de mediu, se poate estima cĈ nu se vor înregistra
modificĈri semnificative ale actualei calitĈŗi a calitĈŗii solului pentru suprafeŗele
de teren care vor fi incluse în intravilanul localitĈŗii.
Acŗiunile ûi mĈsurile prevĈzute de PUG nu se referĈ la zonele în care
sunt amplasate principalele surse de poluare pentru sol ûi subsol de pe teritoriul
municipiului BacĈu, respectiv nu se referĈ la zonele de amplasare ale
depozitelor de deûeuri (halde de steril, platforma de nĈmol a staŗiei de epurare,
iazuri de decantare) în care solul este deja afectat . Ca atare, evoluŗia calitĈŗii
solului ûi a subsolului din aceste zone nu va fi influenŗatĈ de aplicarea mĈsurilor
ûi a prevederilor PUG.

6.4.2. Potenįiale efecte asupra apei de suprafaįâ ĩi a apei
subterane

Extinderea reŗelelor de canalizare pentru apele uzate menajere ûi
tehnologice generate pe teritoriul administrativ al municipiului BacĈu ûi
asigurarea funcŗioĈrii optime a staŗiei de epurare a apelor uzate din municipiu,
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va face ca, în perioada de aplicare a PUG-ului analizat, întreaga cantitate de apĈ
uzatĈ generatĈ sĈ fie colectatĈ ûi epuratĈ înainte de a fi descĈrcatĈ în cursurile de
apĈ de suprafaŗĈ.
Proiectarea reŗelelor de canalizare ûi a staŗiei de epurare a apelor uzate a
fost fĈcutĈ în aûa fel încât sĈ poatĈ prelua apele uzate rezultate din activitĈŗile
actuale ûi viitoare de locuit, respectiv din viitoarele activitĈŗi de producŗie.
Urmare a mĈsurilor de colectare ûi epurare a întregii cantitĈŗi de ape
uzate, se poate estima cĈ PUG-ul municipiului BacĈu va avea un efect
pozitiv asupra calitĈŗii apei de suprafaŗĈ.
Eliminarea bazinelor individuale de stocare a apelor uzate (soluŗia actualĈ
de evacuare a apelor uzate fiind cea de colectare-vidanjare în unele zone
periferice a municipiului BacĈu) va avea drept urmare ûi eliminarea eventualelor
exfiltraŗii de ape uzate prin neetanûeitĈŗile bazinelor ûi, ca atare, eliminarea unei
surse de poluare a apei subterane.
Acŗiunile ûi mĈsurile prevĈzute de PUG nu se referĈ la zonele în care
sunt amplasate principalele surse de poluare a apelor de suprafaŗĈ ûi a apelor
subterane de pe teritoriul municipiului BacĈu, respectiv nu se referĈ la zonele de
amplasare ale depozitelor de deûeuri (halde de steril ûi iazuri de decantare) în
care existĈ descĈrcĈri de ape de în cursurile de apĈ de suprafaŗĈ. Ca atare,
evoluŗia calitĈŗii apei de suprafaŗĈ ûi a apei subterane din punct de vedere al
încĈrcĈrii cu metale grele nu va fi influenŗatĈ de aplicarea mĈsurilor ûi a
prevederilor PUG.

6.4.3. Potenįiale efecte asupra aerului
Principalele surse de poluare a aerului din zona municipiului BacĈu
sunt:
-traficul rutier de pe toate arterele de circulaŗie din municipiu;
-traficul aerian de pe aeroportul din partea de sud a oraûului;
-zonele industriale din nordul ûi sudul municipiului BacĈu;
Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu prevede devierea
traficului de tranzit greu spre varianta de ocolire a municipiului BacĈu pentru
care existĈ deja un acord de mediu de revizuire a construirii acestuia cu nr. 83
din 18.05.2009..
Reducerea intensitĈŗii traficului rutier de mare tonaj din municipiu BacĈu
va avea ca efect scĈderea, în zona rezidenŗialĈ a oraûului, a concentraŗiilor de
poluanŗi atmosferici proveniŗi din gazele de eûapament ale mijloacelor de
transport auto.
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ScĈderea concentraŗiilor poluanŗilor atmosferici proveniŗi din traficul auto în
zona rezidenŗialĈ a oraûului va fi favorizatĈ, pe lângĈ distanŗa relativ mare dintre
traseul proiectat al variatei ocolitoare ûi zona rezidenŗialĈ a oraûului ûi de
perdelele vegetale care vor fi plantate în zona de separare/protecŗie a variatei
ocolitoare.
Planul Urbanistic General al municipiu BacĈu prevede extinderea
suprafeŗei alocate aeroportului din partea de sud a teritoriului administrativ al
oraûului ûi instituirea de spaŗii de separare ûi de perdele vegetale de protecŗie pe
întreg perimetrul aeroportului.
MĈsurile de respectare strictĈ a distanŗelor de separare dintre zonele de
operare de pe aeroport ûi zonele rezidenŗiale, cumulate cu efectul unor perdele
vegetale de protecŗie pot avea ca urmare diminuarea concentraŗiilor de poluanŗi
atmosferici din zonele rezidenŗiale dar ûi a zgomotului.
Având însĈ în vedere cĈ activitatea de transport aerian s-ar putea
dezvolta odatĈ cu modernizarea aeroportului, se poate estima cĈ în zonele
rezidenŗiale adiacente aeroportului, concentraŗiile de poluanŗi atmosferici
datorate traficului aerian se vor menŗine la valori comparabile cu cele existente
în prezent.
La momentul actual, municipiu BacĈu dispune de o reŗea de distribuŗie a
gazului metan, reŗea care acoperĈ o parte din zonele locuite ûi zonele destinate
activitĈŗilor de producŗie. Proiectele existente prevĈd extinderea reŗelei de
distribuŗie a gazului metan, astfel încât ea sĈ poatĈ deservi integral viitoarele
zone de locuit ûi viitoarele zone de dezvoltare a activitĈŗilor de producŗie.
Cu toate acestea, din motive financiare, o parte a populaŗiei actuale din
zonele periferice a municipiului BacĈu, preferĈ utilizarea combustibilului solid
(lemn de foc ûi deûeuri din lemn) pentru încĈlzirea spaŗiilor de locuit. Utilizarea
combustibilului solid în instalaŗiile individuale de încĈlzire (sobe ûi cazane de
apĈ caldĈ) face ca, în perioadele reci ale anului, concentraŗiile de pulberi
atmosferice în imisie din zonele rezidenŗialĈ sĈ aibĈ valori relativ mari.

6.4.4. Potenįiale efecte asupra vegetaįiei ĩi faunei
Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu vizeazĈ în special
actualul intravilan al localitĈŗii, în a cĈrui contur este prevĈzutĈ ûi includerea
unor zone situate în momentul de faŗĈ în extravilan. Toate suprafeŗele de teren
propuse pentru includerea în intravilan sunt situate la limita actualĈ a
intravilanului ûi, în cea mai mare parte, sunt utilizate deja pentru locuit, activitĈŗi
de producŗie sau activitĈŗi turistice. Extinderea intravilanului nu afecteazĈ
zonele în care vegetaŗia ûi fauna sunt dezvoltate, zonele propuse pentru a fi

2009

195

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

incluse în intravilan cu destinaŗia de spaŗii pentru locuit ûi spaŗii pentru activitĈŗi
de producŗie fiind caracterizate de o faunĈ ûi de o vegetaŗie de tip urban.
Pentru suprafeŗele cu destinaŗie turisticĈ ûi ecoturisticĈ propuse a fi
incluse în intravilan, Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu, prin
Regulamentul de Urbanism aferent, prevede mĈsuri ferme pentru protejarea
calitĈŗii vegetaŗiei ûi a faunei.

6.4.5. Potenįiale efecte asupra ariilor ĩi/sau obiectivelor
protejate
Planul Urbanistic General nu prevede intervenŗii în ariile protejate de pe
teritoriul municipiului BacĈu ûi nici în vecinĈtatea acestora.
Ca atare se poate estima cĈ PUG nu va afecta calitatea actualĈ a
vegetaŗiei ûi a faunei din zonele protejate.
Una dintre cele mai importante mĈsuri de diminuare a impactului o
poate constituii efectuarea lucrĈrilor de decolmatare a lacului de Agrement, care
sut de preferat a se executa, în perioada toamnĈ-iarnĈ, când numĈrul de specii
de pĈsĈri este redus cu 45%, iar cele rezidente se pot retrage în alte zone.
Efectele pierderilor de habitat vor fi atenuate prin evitarea lucrĈrilor în timpul
perioadei de cuibĈrit ûi printr-o bunĈ gospodĈrire a zonelor de conservare.
În zona limitrofĈ Arie de Protectie Speciala AvifaunisticĈ – Lacul
BacĈu II se vor promova practici care vor duce la o îmbunĈtĈŗire a stĈrii
avifaunei ex: pĈstrarea arborilor morŗi, scorburoûi, amplasarea de scorburi
artificiale, menŗinerea subarboretului, menŗinerea vegetaŗiei tipice de luncĈ care
constituie mediul prielnic pentru pĈsĈrile care poposesc pe aceste lacuri. Astfel
se va menŗine o structurĈ mozaicatĈ a habitatelor din apropiere ûi se vor reface
zone umede. Arborii scorburoûi vor fi prioritar conservaŗi în zonele
perimetrale.

6.4.6. Potenįiale efecte asupra sânâtâįii umane
MĈsurile ûi dezvoltĈrile propuse de PUG vor asigura îmbunĈtĈŗirea
condiŗiilor de viaŗĈ ûi de protejare a sĈnĈtĈŗii locuitorilor municipiului BacĈu
prin:
-reducerea nivelului de zgomot în zonele locuite;
-reducerea concentraŗiilor de poluanŗi atmosferici din zonele locuite;
-menŗinerea/înbunĈtĈŗirea calitĈŗii apei subterane ûi a apei de suprafaŗĈ;
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-asigurarea unor cĈi de acces corespunzĈtor amenajate la zonele de locuit
ûi la zonele destinate activitĈŗilor productive;
-asigurarea apei potabile din surse centralizate pentru toŗi locuitori
municipiului BacĈu.

6.4.7. Potenįiale efecte asupra peisajului ĩi a patrimoniului
cultural, inclusiv cel arhitectonic ĩi arheologic
Dezvoltarea propusĈ de PUG ŗine cont ûi de necesitatea armonizĈrii
peisajului urban cu zona de amplasare a localitĈŗii. Sunt impuse mĈsuri ûi reguli
stricte pentru viitoarele zone construite din intravilanul localitĈŗii, astfel încât
dezvoltĈrile viitoare sĈ se facĈ în concordanŗĈ cu fondul construit existent ûi cu
aspectul zonei de amplasare. PUG-ul nu prevede intervenŗii în extravilanul
municipiului BacĈu, astfel încât peisajul zonelor din extravilan nu va fi afectat.
În ceea ce priveûte patrimoniul construit ûi patrimoniul arheologic, PUG
prezintĈ un inventar al obiectivelor de patrimoniu de pe teritoriul administrativ
al municipiului BacĈu, fĈrĈ a face o evaluare a stĈrii acestora ûi fĈrĈ a propune
mĈsuri/lucrĈri de conservare ûi/sau reabilitare a lor.

CAPITOLUL 7. posibilele efecte semnificative
asupra mediului, inclusiv asupra sânâtâįii, în context
transfrontiera;
Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu nu propune dezvoltĈri
care se încadreazĈ în categoria celor cu efecte transfrontierĈ.

CAPITOLUL 8. mâsurile propuse pentru a
preveni, reduce ĩi compensa cât de complet posibil orice
efect advers asupra mediului al implementârii planului
sau programului;
Implementarea Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu nu va
crea efecte adverse semnificative asupra mediului.
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Planul propune cĈi de dezvoltare urbanisticĈ a municipiului BacĈu în
concordanŗĈ cu cerinŗele de protejare a calitĈŗii mediului ûi de protejare a
sĈnĈtĈŗii populaŗiei.

CAPITOLUL 9. expunerea motivelor care au
condus la selectarea variantelor alese ĩi o descriere a
modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice
dificultâįi (cum sunt deficienįele tehnice sau lipsa de
know-how) întâmpinate în prelucrarea informaįiilor
cerute;
9.1. Motive care au dus la selectarea variantelor alese
Planul de Urbanism General al municipiului BacĈu a fost elaborat
într-o singurĈ variantĈ, care a fost acceptatĈ la întâlirile din cadrul grupurilor de
lucru organizate, motiv pentru care variantele selectate pentru evaluarea de
mediu au fost: alternativa fĈrĈ PUG ûi alternativa PUG în variantĈ unicĈ.
„Alternativa zero” a fost prezentata in capitolele anterioare si este
reprezentata de evolutia posibila a mediului in lipsa implementarii PUG si este
similara cu starea actuala mediului datorata obiectivelor existente pe suprafata
de intravilan cu zonificarea functionala actuala a PUG anterior aprobat.
„Alternativa zero” reprezinta punctul de plecare pentru evaluarea
potentialelor efecte semnificative asupra mediului produse prin implementarea
PUG, inclusiv a aspectelor pozitive.
Pentru implementarea PUG proiectantul general a prezentat propunerea
de amenajare , s-au cumulat observatiile grupului de lucru pe parcursul derularii
procedurii conform HG 1076/2004, ultima dintre aceste variante fiind luata in
considerare la elaborarea Raportului de mediu.
In ceea ce priveste locaŗiile alese pentru obiectivele ce se vor realiza in
zonele functionale din propunerile PUG, la aceasta faza a planului, nu se poate
spune decat ca ele vor fi situate pe suprafete de teren aferente intravilanului.
In fazele ulterioare de planuri PUZ, PUD se vor stabili cu exactitate
suprafetele de teren alocate amplasamentelor in urma unor analize a tuturor
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variantelor de realizare, concluzia finala fiind luata avand la baza criteriile
economice, sociale si in special cele de mediu.
In cazul planului de fata s-au avut in vedere :
Criterii economice (respectiv eficienŗa). Soluŗia propusĈ a PUG prezintĈ cele
mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor, avand in vedere obiectivele
din strategia de dezvoltare a municipiului; în mod similar costurile de întreŗinere
sunt mai reduse.
Criterii sociale (respectiv acceptabilitatea socialĈ). Propunerile PUG prezintĈ
cele mai bune rezultate din punct de vedere al protecŗiei factorului uman;
impactul pozitiv asupra locuitorilor localitĈŗilor riverane este semnificativ.
Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Propunerile PUG
prezintĈ efecte negative minime asupra peisajului, solului, apei, poluĈrii aerului
si asupra patrimonului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada
de implementare si exploatare a obiectivelor ce se intentioneaza sa se dezvolte
in zonele functionale.
Alternativele de proiectare care pot fi evaluate sunt limitate de
normativele tehnice care reglementeazĈ activitatea de proiectare în domeniul.
Diferenŗele în potenŗialele impacturi asupra mediului asociate cu diferite
opŗiuni de proiectare, aferente propunerilor PUG ar putea fi legate de:
- fiabilitatea lucrĈrilor. Preferinŗa pentru rezistenŗe la solicitĈri, erori sau
întreŗinere necorespunzĈtoare,
- calitatea lucrĈrilor. Capacitatea de a realiza o calitate stabilĈ pe termen
lung a tuturor lucrĈrilor care sĈ respecte cerinŗele impuse prin normativele de
calitate specifice fiecĈrui tip de lucrare în parte,
- complexitatea lucrĈrilor. Preferinŗa pentru lucrĈri simple, usor de urmĈrit,
exploatat si monitorizat.
Propunerile PUG satisfac normele tehnice în vigoare. Nici o altĈ variantĈ
de proiectare nu ar fi asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu
varianta aleasĈ.

9.2. Evaluarea impactului PUG-ului propus
Obiectivele Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu sunt:

x
x
x

Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate
construcŗiilor.
ÎmpĈrŗirea teritoriului municipiului în zone funcŗionale ûi organizarea relaŗiilor
dintre acestea, în funcŗie de folosinŗa principale ûi de natura activitĈŗilor
dominante.
Stabilirea traseelor ûi a datelor caracteristice ale circulaŗiei care urmeazĈ sĈ se
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conserve, sĈ se modifice sau sĈ se creeze (transport în comun, cĈile pietonale,
pistele de bicicliûti, pieŗele ûi altele).
x Stabilirea reglementĈrilor specifice ale municipiului ûi a zonelor funcŗionale,
pentru amplasarea ûi destinaŗia construcŗiilor, precum ûi regimul de înĈlŗime ûi
indicilor de control, privind modul de ocupare a terenului.
x Evidenŗierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor
rezervate obiectivelor de utilitate publicĈ ûi a altor lucrĈri ûi instalaŗii de interes
general.
x Delimitarea zonelor, siturilor ûi obiectivelor protejate sau puse în valoare din
motive de ordin istoric, arhitectural – urbanistic, artistic sau peisagistic ûi
stabilirea mĈsurilor care se impun.
x Delimitarea zonelor cu interdicŗie definitivĈ sau temporarĈ de construire.
x Delimitarea zonelor sau sub-zonelor ce pot fi reabilitate prin operaŗiuni care pot
fi iniŗiate ûi urmĈrite de primĈria municipiului.
x Dezvoltarea sistemului de reŗele tehnico-edilitare, în corelaŗie cu necesitĈŗile
rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele specifice.
x Reabilitarea, protecŗia ûi conservarea mediului, identificarea ûi eliminarea
surselor de poluare, epurarea apelor, eliminarea deûeurilor, mĈsuri de protecŗie a
apei ûi solului.
x Delimitarea zonelor de risc cu prevederea de interdicŗii de construire pentru
terenurile accidentate, expuse la inundaŗii sau alunecĈri de teren ûi prevederea de
mĈsuri pentru regularizarea albiilor, consolidarea versanŗilor cu plantaŗii.
x Identificarea tuturor cursurilor de apĈ din teritoriul studiat ûi încadrarea lor în
categoriile de risc necesare.
x Corelarea reŗelei de cĈi de circulaŗie cu viitorul traseu al autostrĈzii ûi implicaŗii
privind varianta de ocolire trafic greu.
x Completarea Regulamentului Local de Urbanism cu prescripŗii ûi mĈsuri
antiseismice în conformitate cu normativul NP 100/1992, atât pentru
construcŗii noi cât ûi pentru consolidarea celor existente.
Din compararea obiectivelor Planului Urbanistic General al municipiului
BacĈu cu obiectivele planurilor ierarhic superioare prezentate în capitolul 5, ,
obiectivele PUG municipiului BacĈu sunt compatibile cu obiectivele de
protecŗia mediului a acestora.
Pentru caracterizarea fiecĈrui impact estimat s-au avut în vedere
urmĈtoarele informaŗii: receptorul, tipul impactului, durata impactului,
frecvenŗa impactului, scara la care se poate resimŗi efectul,
reversibilitatea/ireversibilitatea impactului.
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Pentru precizarea receptorului s-a analizat ûi s-a identificat fiecare factor
de mediu posibil a fi afectat, resurse naturale, instituŗii/administraŗii publice,
comunitĈŗi, etc.
Pentru a caracteriza efectul din punct de vedere al efectului pozitiv sau
negativ asupra mediului, s-a utilizat noŗiunea de pozitiv atunci când s-a apreciat
cĈ efectul se va rĈsfrânge asupra mediului printr-un câûtig ûi s-a utilizat noŗiunea
de negativ atunci când s-a apreciat cĈ prin acel impact se va aduce un prejudiciu
mediului.
Pentru a caracteriza tipul efectului, din punct de vedere al legĈturii lui cu
PUG-ul, s-a precizat dacĈ el derivĈ din PUG sau se coreleazĈ în mod direct cu
acesta, când efectul a fost descris ca fiind direct. Efectele indirecte sunt cele
care se asociazĈ cu PUG-ul.
Durata impactului a fost apreciatĈ utilizând urmĈtoarea scarĈ:
Durata

Perioada în care se estimeazĈ cĈ impactul se
menŗine
cel puŗin pentru toatĈ durata de valabilitate a
PUG-ului
pe parcursul unui an/câtorva ani
pe parcursul unei/câtorva luni

mare
medie
micĈ

În privinŗa aprecierii frecvenŗei manifestĈrii efectului estimat asupra
mediului, s-a utilizat urmĈtoarea scarĈ:
Frecvenŗa
Modul de manifestare a efectului
mare
frecvent
micĈ
ocazional
Pentru caracterizarea arealului la care se estimeazĈ apariŗia efectelor, s-a
utilizat urmĈtoarea scarĈ:
Scara
Arealul de manifestare a efectului
local
în vecinĈtatea locului de producere ûi
cel mult în conturul PUG
regional
la nivel regional, respectiv în arealul
Regiunii de nord-est a României
naŗional
la nivelul ŗĈrii
transfrontierĈ
depĈûeûte graniŗele României
global
la nivel planetar
În privinŗa caracterizĈrii reversibilitĈŗii unui efect estimat s-a ŗinut seama
de posibilitatea de a contracara un impact fĈrĈ a se afecta obiectivul PUG-ului.
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Evaluarea efectelor aplicĈrii PUG municipiului BacĈu evidenŗiazĈ
urmĈtoarele aspecte:
¾ impactul va fi resimŗit atât la nivel instituŗional, cât ûi la nivelul
calitĈŗii factorilor de mediu ûi al sĈnĈtĈŗii populaŗiei
¾ în cea mai mare parte impactul va fi unul pozitiv, direct sau
indirect ûi se va manifesta pentru o duratĈ mare de timp
¾ efectele aplicĈrii PUG se vor resimŗi în special în plan local, unele
dintre acŗiuni având însĈ ûi un caracter zonal
¾ în general efectele aplicĈrii PUG vor fi efecte reversibile, fapt care
face necesarĈ o atentĈ monitorizare a aplicĈrii ûi a efectelor, astfel
încât beneficiile aplicĈrii PUG sĈ acopere o duratĈ de timp cât mai
mare
¾ efectele aplicĈrii PUG sunt în general cumulative, permiŗând
abordarea în continuitate a unor noi planuri/proiecte de
îmbunĈtĈŗire a cadrului urban, a cadrului natural ûi al sĈnĈtĈŗii ûi
confortului populaŗiei municipiului BacĈu.
Pentru o corectĈ apreciere a impactului aplicĈrii PUG municipiului
BacĈu asupra mediului, estimarea impactului se va face în douĈ situaŗii, cea în
care nu sunt aplicate prevederile PUG, respectiv cea în care sunt aplicate
prevederile PUG.
Prezenta analizĈ de impact asupra mediului nu ia în considerare mĈsurile
organizatorice referitoare la instituŗiile publice ûi administraŗia localĈ. Pentru
aceste mĈsuri/receptori aplicarea PUG ûi a planurilor/programelor de nivel
ierarhic superior au o influenŗĈ directĈ, care, prin modificĈri de comportament
ûi atitudine, determinĈ în timp ûi efecte directe/indirecte induse la nivelul
calitĈŗii mediului ûi la nivelul populaŗiei. Aceste efecte se vor resimŗi în acŗiunile
concrete întreprinse de autoritĈŗi, urmare a aplicĈrii unor planuri/programe
specifice pentru protecŗia mediului, planuri/programe care se vor derula atât pe
parcursul perioadei de viaŗĈ a PUG, cât ûi în perioadele urmĈtoare.
Cuantificarea impactului aplicĈrii/neaplicĈrii PUG a fost fĈcutĈ calitativ,
utilizându-se urmĈtoarele simboluri:
Simbol
+
++/+/-o
-

Semnificaŗie
impact pozitiv
impact incert, dar dacĈ el existĈ, este un impact pozitiv
impact incert, dar dacĈ el existĈ, este un impact negativ
fĈrĈ impact
impact negativ
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Evaluarea impactului s-a fĈcut tabelar (matricial), pentru situaŗia
inexistenŗei PUG ûi pentru situaŗia aplicĈrii PUG municipiului BacĈu.
Sintetic, concluziile privind evoluŗia calitĈŗii factorilor de mediu ûi
calitatea vieŗii locuitorilor municipiului BacĈu, pentru cele douĈ variante
analizate (cu ûi fĈrĈ aplicarea PUG) sunt prezentate în tabelele ûi diagrama de
mai jos;
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Receptor
SOL Vegetaŗie APA AER PEISAJ ZGOMOT SĈnĈta
si fauna
te
popul
aŗie
Nestabilirea compatibilitĈŗii între activitĈŗile +/-- +/- 0
+/- +/- desfĈûurate ûi locul în care ele se desfĈûoarĈ
Neidentificarea ûi neinventarierea zonelor în care +/-+/-- 0
0
calitatea mediului este afectatĈ de activitĈŗi antropice
Neidentificarea ûi neinventarierea suprafeŗelor de 0
0
0
+/-teren supuse alunecĈrilor ûi eroziunii
Neidentificarea
ûi
neinventarierea
zonelor 0
0
0
0
0
inundabile
Neidentificarea ûi neinventarierea zonelor de pe
+/-- +/-0
0
0
+/-cursurile apelor de suprafaŗĈ în care malurile sunt
supuse
eroziunii ûi/sau albiile se pot colmata în mod natural
Neaplicarea de planuri/proiecte pentru reducerea
+/-+/-- +/-- +/-0
+/-poluĈrii istorice ûi pentru reduderea suprafeŗelor de
teren
expuse fenomenelor de eroziune ûi alunecare
Neaplicarea de planuri/proiecte pentru regularizarea +/-- +/-+/-- 0
+/-0
0
albiilor cursurilor de apĈ de suprafaŗĈ
Neidentificarea ûi neinventarierea obiectivelor de
0
0
+/-patrimoniu, a ariilor ûi speciilor protejate ûi stabilirea
restricŗiilor aferente acestor zone
Neidentificarea activitĈŗilor actuale care se +/-- +/-+/-- +/-- +/-+/-+/-desfĈûoarĈ pe terenurile de pe teritoriul
administrativ al oraûului

Acŗiune asociatĈ neaplicĈrii PUG

Evaluarea impactului in situaŗia neimplementĈrii PUG-ului
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+/--

+/--

-

+/--

+/--

-

-

+/--

+/- -
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Patrimoniu
construit

Menŗinerea infrastructurii actuale de alimentare cu
apĈ
Neasigurarea unui sistem de monitorizare a calitĈŗii
apei din surse individuale de alimentare cu apĈ în
scop potabil.
Menŗinerea sistemelor actuale de canalizare ûi
epurare
Neextinderea capacitĈŗilor ûi retehnologizarea
staŗiilor de epurare a apelor uzate menajere
existente.
Neimplementarea unui sistem de informare a
consumatorilor asupra calitĈŗii apei destinate
consumului
Menŗinerea actualelor cĈi de transport din interiorul
oraûului
Menŗinerea actualelor cĈi de transport pentru
traficul de tranzit
Neaplicarea de restricŗii urbanistice în modul de
construire a noilor construcŗii ûi amenajĈri
Lipsa restricŗiilor pentru activitĈŗile care se
desfĈûoarĈ în extravilan
Nepromovarea de planuri/proiecte pentru
dezvoltarea de activitĈŗi prin care sĈ fie valorificate
suprafeŗele din extravilan
Neimplementarea sistemului regional de colectare,
transport ûi eliminare a deûeurilor, inclusiv a
deûeurilor mspitaliceûti ûi a deûeurilor periculoase
-

-

0

0
0

+/--

-

-

+/--

+/-+/--

+/--
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-

-

-

+/--

+/--

+/--

-

-

-

-

-

+/--

+/--

+/--

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

+/--

-

+/--
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+/--

0

0

0

0
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++/0
0
0

+

+
++

+
+
0
+

+

+
0

2009

+/- -

++/-

Identificarea ûi delimitarea strictĈ a suprafeŗelor de
teren pe care se desfĈûoarĈ diferite tipuri de activitĈŗi
Stabilirea compatibilitĈŗii între activitĈŗile desfĈûurate
ûi locul în care ele se desfĈûoarĈ
Identificarea ûi inventarierea zonelor în care calitatea
mediului este afectatĈ de activitĈŗi antropice
Identificarea ûi inventarierea suprafeŗelor de teren
supuse alunecĈrilor ûi eroziunii, stabilirea restricŗiilor
Identificarea ûi inventarierea zonelor inundabile
Identificarea ûi inventarierea zonelor de pe cursurile
apelor de suprafaŗĈ în care malurile sunt supuse
eroziuniimûi/sau albiile se pot colmata în mod
natural
Elaborarea ûi aplicarea de planuri/proiecte pentru
reducerea poluĈrii istorice ûi pentru reduderea
suprafeŗelor de teren expuse fenomenelor de
eroziune ûi alunecare
Elaborarea ûi aplicarea de planuri/proiecte pentru
regularizarea albiilor cursurilor de apĈ de suprafaŗĈ
Identificarea ûi inventarierea obiectivelor de
patrimoniu, a ariilor ûi speciilor protejate ûi stabilirea
restricŗiilor aferente acestor zone
0

+

+-

0
0

0

++/-

0

Receptor
SOL
Vegetaŗie si APA
fauna

Acŗiune asociatĈ implementĈrii PUG

Evaluarea impactului in situaŗia implementĈrii PUG-ului
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+

0

+

0
0

0

+

0

AER

+

++/-

+

+
+

+

++/-

+

PEISAJ
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0

0

0

0
0

0

0

+

++/-

++/-

++/++/-

++/-

++/-

+

0

++/-

++/++/-

++/-

++/-

+

Patrimoniu
construit
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ZGOMOT SĈnĈta
te
popul
aŗie
++/+

Identificarea ûi inventarierea terenurilor aflate în
proprietate privatĈ ûi în proprietate publicĈ
Identificarea activitĈŗilor actuale care se desfĈûoarĈ
pe terenurile de pe teritoriul administrativ al oraûului
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apĈ ûi
asigurarea unor sisteme performante de captare,
transport tratare ûi distribuŗie a apei potabile
Asigurarea unui sistem de monitorizare a calitĈŗii
apei din surse individuale de alimentare cu apĈ în
scop potabil.
Asigurarea sistemelor de canalizare ûi epurare
Extinderea capacitĈŗilor ûi retehnologizarea staŗiilor
de epurare a apelor uzate menajere existente.
Implementarea unui sistem de informare a
consumatorilor asupra calitĈŗii apei destinate
consumului
Dezvoltarea ûi modernizarea cĈilor de transport din
interiorul oraûului
Asigurarea unor cĈi moderne de transport pentru
traficul de tranzit
Aplicarea de restricŗii urbanistice în modul de
construire a noilor construcŗii ûi amenajĈri
Stabilirea de restricŗii pentru activitĈŗile care se
desfĈûoarĈ în extravilan în scopul conservĈrii naturii
ûi a protejĈrii calitĈŗii factorilor de mediu.
Promovarea de planuri/proiecte pentru dezvoltarea
de activitĈŗi prin care fie valorificate suprafeŗele din
extravilan
Crearea unui sistem eficient de monitorizare a
efectelor asupra sĈnĈtĈŗii umane, ca urmare a
expunerii la poluanŗii din mediu
+

+
+
+

++

+
++/-

+

+

+
+
+

++

+
++/-

+
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+
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+
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+

+

+

+
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0

+

++

0

0

0

0

++/-

++

++/-

+

++

++

++/-

++/-

++/-

+
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++/-

++/-

+

++

++/-

++/-

++/-

++/-

+

Identificarea ûi aplicarea de mĈsuri de reducere a
expunerii populaŗiei la poluanŗii din mediu
Implementarea sistemului regional de colectare,
transport ûi eliminare a deûeurilor, inclusiv a
deûeurilor spitaliceûti ûi a deûeurilor periculoase
+

+

2009

+

+
+

+
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PUG implementata
Evolutie pozitiva

mentinerea la un nivel actual

50
40
30
20
10
0

PUG neimplementata

Evolutie negativa

evolutie incerta

Concluziile evaluĈrii impactului implementĈrii sau neimplementĈrii PUG – ului Municipiului BacĈu

Comparând rezultalele evaluĈrii pentru cele douĈ situaŗii luate în
considerare (fĈrĈ aplicare de noi reglementĈri ûi cu aplicarea PUG) se poate
observa cĈ:
¾ pentru situaŗia actualĈ (fĈrĈ aplicarea prevederilor PUG) tendinŗa
în evoluŗia calitĈŗii factorilor de mediu ûi a calitĈŗii condiŗiilor de
viaŗĈ ale populaŗiei poate fi caracterizatĈ ca fiind una negativĈ.
Deûi pentru o bunĈ parte a indicatorilor de calitate a mediului ûi
pentru standardul de viaŗĈ al populaŗiei se poate estima o
menŗinere în timp la aceleaûi valori ca ûi în prezent (fapt cotat în
evaluare cu simbolul „o - fĈrĈ impact”), se evidenŗiazĈ ûi o
tendinŗĈ de depreciere în timp a calitĈŗii factorilor de mediu ûi a
condiŗiilor de viaŗĈ ale populaŗiei.
Categoria acŗiunilor al cĈror impact este incert pentru calitatea viitoare a
factorilor de mediu este net dominatĈ de acŗiunile pentru care, în cazul în care
acestea vor avea un impact, acesta va fi unul negativ. Cu alte cuvinte, lipsa unor
acŗiuni viitoare, orientate spre o mai bunĈ gestionare a problemelor de mediu ûi
a problemelor comunitĈŗii, nu va avea drept efect menŗinerea stĈrii actuale, ci va
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duce la o deteriorare a actualei calitĈŗi a factorilor de mediu ûi a condiŗiilor de
viaŗĈ din zona municipiului BacĈu.
¾ pentru situaŗia viitoare, cea în care se aplicĈ obiectivele PUG,
tendinŗa generalĈ de evoluŗie în timp a calitĈŗii factorilor de mediu
ûi a calitĈŗii condiŗiilor de viaŗĈ ale populaŗiei este una pozitivĈ.
Aplicarea obiectivelor PUG va duce la menŗinerea ûi la îmbunĈtĈŗirea
calitĈŗii actuale a factorilor de mediu ûi va crea condiŗii mai bune de viaŗĈ pentru
populaŗia oraûului. Singurele impacte negative vor fi cele legate de schimbarea
categoriei de folosinŗĈ ale unor terenuri, care vor trece de la o utilizare
preponderentĈ pentru activitĈŗi agricole la o utilizare ca suprafeŗe pentru locuit
ûi ca suprafeŗe pe care se va dezvolta infrastructura oraûului.

CAPITOLUL 10. descrierea mâsurilor avute în
vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale
implementârii planului sau programului.
Plecând de la obiectivele Planului Urbanistic General al municipiului
BacĈu ûi de la acŗiunile specifice care rezultĈ din obiectivele PUG, este
prezentatĈ o propunere de monitorizare modului de aplicare a PUG ûi a
efectelor aferente aplicĈrii acestuia.
În funcŗie de magnitutinea efectelor asupra mediului ûi a comunitĈŗii
estimate, a fost stabilitĈ o ierarhizare a proceselor de monitorizare.
Monitorizarea evoluŗiei implementĈrii PUG este în principiu o practicĈ
formalĈ puŗin cunoscutĈ ûi asumatĈ în mediul instituŗional public. Pe de altĈ
parte aceastĈ sarcinĈ presupune resurse considerabile alocate (sisteme de
colectare, prelucrare ûi raportare a datelor) ûi o pregĈtire specificĈ în colaborare
cu alte instituŗii de mediu (definirea indicatorilor cantitativi ûi calitativi, corelat
cu potenŗialele surse de colectare/ producere a acestora). În consecinŗĈ, una
dintre alternativele cele mai convenabile administraŗiei publice locale este sĈ
faciliteze crearea unui sistem de monitorizare ûi evaluare a stĈrii de mediu prin:
a) identificarea fiecĈrui potenŗial partener-sursĈ pentru furnizarea de indicatori:
x departamente interne (urbanism ûi/sau mediu),
x parteneri locali (de exemplu: societate civilĈ pentru aplicarea
metodelor calitative de monitorizare – chestionare, interviuri, etc)
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x parteneri externi publici (de exemplu: agenŗii publice)
x instituŗii privaŗe (de exemplu: agenŗi economici , ONG
profesioniste, etc),
b) identificarea obiectivelor, a ŗintelor ûi indicatorilor de mediu, a
competenŗelor ûi a nivelului de responsabilitate pentru monitorizarea fiecĈrui
indicator, ûi
c) crearea unui cadru de cooperare pentru asigurarea fluenŗei informaŗiei
(colectare, transmitere, prelucrare, analizĈ ûi raportare). PregĈtirea rapoartelor
de monitorizare poate fi fĈcutĈ printr-o funcŗie tehnicĈ a administraŗiei publice
locale sau un secretariat comun instituŗiilor implicate în aplicarea sistemului. În
continuare, diferiŗi parteneri de mediu responsabili cu funcŗionarea sistemului
trebuie ca periodic – de ex. o datĈ pe an – sĈ îûi „treacĈ în agendĈ” activitatea de
monitorizare. În cadrul monitorizĈrii trebuie implicate pe cât posibil persoanele
interesate (afectate de starea mediului – ex. grupuri de cetĈŗeni, ONG, consilieri
locali, economici locali, etc), care dacĈ e posibil, ar putea lua parte chiar în
aplicarea cadrului de monitorizare.
Procesul de monitorizare este specific pentru fiecare componentĈ
monitorizatĈ, iar autoritatea administraŗiei publice locale, responsabilĈ cu
implementarea planului ûi cu monitorizarea efectelor asupra mediului, în
colaborare cu instituŗiile, organizaŗiile, grupurile care vor fi cooptate sĈ participe
la procesul de monitorizare vor trebui sĈ stabileascĈ modul practic de realizare a
monitorizĈrii ûi sĈ stabileascĈ sarcinile ûi competenŗele fiecĈruia interesat în
acest proces.
Cadrul legal pentru colectarea tuturor datelor necesare realizĈrii monitorizĈrii se
regĈseûte ûi în HG 878/2005 privind accesul publicului la informaŗia privind
mediul, unde, în art 20 prevede “(1) Autoritatile publice sunt obligate sa
organizeze informatia privind mediul, relevanta activitatii lor si care este
detinuta de sau pentru acestea, in scopul realizarii diseminarii active si
sistematice catre public a informatiei privind mediul...”
(3) Autoritatile publice au obligatia de a emite comunicate de presa lunare care
cuprind sinteza evenimentelor si actiunilor care au avut loc in luna precedenta
in legatura cu informatiile privind mediul prevazute in art. 22.
Trebuie remarcat faptul cĈ HG-ul stabileûte obligaŗii pentru toate autoritĈŗile
publice, agenŗi economici sau organizaŗii care deŗin informaŗii privind mediul
(art 2)
1. AutoritĈŗi le care se recomandĈ a fi implicate în procesul de
monitorizare :
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a) administraŗia publicĈ localĈ (AL) (Consiliul Local, PrimĈria
Municipiului prin departamente specializate
b) instituŗii publice descentralizate din judeŗul BacĈu, desemnate prin
cadrul legal de înfiinŗare ûi funcŗionare, respectiv:
- Agentia RegionalĈ pentru Protectia Mediului BacĈu (APM),
-Agentia pentru Protectia Mediului BacĈu (APM),
-Garda NaŗionalĈ de Mediu Comisariatul Judeŗean BacĈu (GNM),
-Direcŗia pentru SĈnĈtate PublicĈ BacĈu (DSP)
- Direcŗia de SĈnĈtate VeterinarĈ ( DSV)
- AN APELE ROMÂNE; Direcŗia APELOR “SIRET”, Sucursala
de GospodĈrire a Apelor BacĈu (SGA),
-Regia NaŗionalĈ a PĈdurilor, Direcŗia SilvicĈ BacĈu (DS)
-Directia de cultura, culte si patrimoniu national a judetului Bacau,
-Oficiul de Studii Pedologice ûi Agrochimice (OSPA),
-Agenŗia NaŗionalĈ pentru Resurse Minerale, Compartimentul de
Inspecŗie TeritorialĈ BacĈu (IJRM)
-Asociaŗia JudeŗeanĈ a VânĈtorilor ûi Pescarilor Sportivi BacĈu
(AJVPS)
c). Mediul de Afaceri – Agenti Economici (Ag Ec) cu un rol de solicitant
sau executant a serviciilor, lucrĈrilor de mediu,.
-Administraŗia NaŗionalĈ de ÎmbunĈtĈŗiri Funciare S.A. BacĈu
(ANIF)
-S.C. Drumuri Poduri BacĈu S.A. (DPM)
- SC SOMA SRL BacĈu
d). Agenŗi economici a cĈror activitate influenŗeazĈ oricare dintre
componentele de mediu ale zonei studiate prin plan
e) Societate CivilĈ – ONG cu un rol sau interes de mediu în
localitate/zonĈ.
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Plan de monitorizare a efectelor implementĈrii PUG
Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

SOL, SUBSOL úI APć SUBTERANć
Reabilitare
Diminuarea ûi /sau -inventar al
eliminarea
zonelor
terenurilor
contaminate,
impactului poluĈrii potenŗial
protectia mediului
istorice asupra
contaminate;
mediului
-realizarea
si a sanatatii umane
inventarului
zonelor
contaminate;
-inventarul
zonelor
reabilítate;
-inventarul
zonelor care
nu necesita
reabilitare;
-investigarea si
reabilitarea
zonelor
degradate sau
in care se
manifesta
riscuri pentru
sanatatea
populaŗiei sau
a calitĈŗii
componentelo
r mediului;
Incurajarea
reabilitarii
voluntare.
Diminuarea
Asigurarea calitĈŗii
sau eliminarea apei subterane la
impactului
standardele în
poluĈrii
vigoare în zonele
istorice asupra afectate de poluarea
calitĈŗii apelor istoricĈ
subterane.

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Nr. zone
identificate
mc excavaŗi,
trataŗi/ eliminaŗi;
Suprafeŗe
reabilitate/supra
faŗĈ iniŗial
identificatĈ
Valoarea
investiŗiilor,
cheltuielilor

Anual
incepand
cu 2010

volum de lucrĈri
realizate
Volume de apĈ
colectate
ûi/sau
denocivizate

pânĈ în
anul 2020

AL
APM,
ARPM
GNM
Ag.Ec.
OSPA
ONG

AL
APM
GNM
SGA
DSP
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Protejarea mediului
natural si a celui
biotic

-stabilirea
criteriilor
pentru
evaluarea
fiecarui
receptor
afectat;
-identificarea
indicatorilor
EU si
adoptarea lor
acolo unde
sunt aplicabili;
-determinarea
aplicabilitatii
criteriilor
internationale
de analiza
pentru
receptorii
specifici;
-dezvoltarea
unor programe
de cercetare
pentru
evaluarea
pericolului
generat de
anumite
substante
chimice asupra
receptorilor;
implementarea
unui program
naŗional de
monitorizare
pentru apele
de suprafata,
subterane,

Criteri specifice de
analiza ûi evaluare a
fiecarui receptor,
-implementarea
mĈsurilor pentru
asigurarea incadrĈrii
în limitele legale

Nr. analize
realizate
Nr. indicatori
urmĈriŗi
Standarde
elaborate

Termen
raportare
Competen
ŗa
ONG
Incepand
cu ian.
2010,
finalizare
in ian.
2011

AL
APM,
ARPM
GNM
SGA
DSP
ONG

2009
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Obiective generale

Reducerea
impactului
asupra calitĈŗii
solului ûi a
apelor subterane
datorat
emisiilor de
poluanŗi din
activitĈŗile
industriale.

Obiective
specifice
valori
ecologice in
zonele
contaminate
Preventia
poluĈrii solului
ûi a apelor
freatice în
zonele
industriale.

Diminuarea
emisiilor de
poluanŗi ûi
autorizarea
agenŗilor
economici care
desfĈûoarĈ
activitĈŗi cu
impact
semnificativ
asupra
mediului.
Remedierea
solurilor ûi a
apelor
subterane în
arelele afectate
de
poluarea
rezultatĈ emisii

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Modernizarea ûi
exploatarea
corespunzĈtoare a
instalaŗiilor
tehnologice a
unitĈŗilor
industriale, sau
reducerea activitĈŗii
inclusiv închiderea
unitĈŗilor
neconforme

Surse de emisii
necontrolate
identificate
Valoarea
investiŗiilor în
echipamente/mĈ
suri pentru
reducerea
poluĈrii solului
ûi/sau apelor
Evoluŗia calitĈŗii
solului ûi a
apelor subterane
(pe indicatori
specifici pentru
fiecare zonĈ
identificatĈ)
NumĈr de
analize
Indicatori de
calitate
urmĈriŗi
Frecvenŗa
depĈûirilor CMA
NumĈr de
autorizaŗii
eliberate/
revizuite
Suprafeŗe
reabilitate
Evoluŗia
nivelulului
concentraŗiilor
de
poluanŗi

pânĈ în
anul 2012

Incadrarea
concentraŗiilor de
emisii de poluanŗi
în normele
legislatiei de mediu

Incadrarea
concentraŗiilor de
poluanŗi în limitele
maxime admise
pentru
calitatea solurilor ûi
a apelor subterane

2009

AL
APM,
ARPM
GNM
SGA

în anul
2011
AL
APM
GNM
OSPA
SGA
ONG
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Obiective generale

Diminuarea
gradului de
poluare a solului ûi
apelor
subterane cu nitraŗi
ûi nitriŗi

Reducerea
impactului
asupra mediului ca
urmare a exploatĈrii
balastului din
terase.

Întreŗinerea
lucrĈrilor de
îmbunĈtĈŗiri
funciare

Obiective
specifice
de poluanŗi din
activitĈŗile
industriale.
Stabilirea ûi
punerea în
aplicare a
normelor ûi
condiŗiilor
tehnice privind
colectarea,
transportul,
împrĈûtierea
ûi/sau
valorificarea
dejecŗiilor
animaliere de
la fermele
zootehnice
Exploatarea
balastului cu
respectarea
tuturor
normelor
specifice
privind
exploatarea
substanŗelor
minerale
utile.

Reabilitarea
lucrĈrilor de
îmbunĈtĈŗiri
funciare

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Aplicarea HG
1285/2003 privind
implementarea
Programul naŗional
de restructurare a
fermelor avicole
Aplicarea codului
celor mai bune
practici agricole

CantitĈŗi de
deûeuri colectate
CantitĈŗi de
deûeuri
reutilizate
CantitĈŗi de
deûeuri
eliminate/tipuri
Valoarea
investiŗiilor

AL
APM
GNM
OSPA
ONG

Respectarea
normelor specifice
privind exploatarea
substanŗelor
minerale utile

mc exploataŗi în
conformitate cu
normele
existente
Suprafaŗa
reabilitatĈ ûi
redatĈ în circuit,
NumĈr de
contravenŗii
aplicate pentru
nerespectarea
modului de
exploatare sau a
actelor de
reglementare

începând
cu anul
2010

Reconstrucŗia
ecologicĈ a zonelor
la finalizarea
lucrĈrilor de
exploatare a
balastului conform
actelor de
reglementare emise
ûi a normelor
naŗionale în vigoare

Aducerea lucrĈrilor
de îmbunĈtĈŗiri
funciare la
parametrii optimi

2009

NumĈr de
depĈûiri ale
CMA
Lungimi canale
decolmatate
Valoare
investiŗie

AL
APM
GNM
OSPA
SGA

IJRM

SNIF
AL
SGA
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Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Reducerea
poluĈrii
atmosferei
datoritĈ
emisiilor de
noxe

Încadrarea emisiilor
de noxe în
atmosferĈ în
limitele admise de
legislaŗie

începând
cu anul
2010
AL
APM,
ARPM
GNM

Reducerea poluĈrii
atmosferei rezultatĈ
din
traficul auto în
mediul urban

Reducerea
nivelului de
poluare a
atmosferei
asociatĈ
traficului rutier
pe arterele
principale ale
zonelor urbane
din regiune

Protecŗia sĈnĈtĈŗii
umane prin
reducerea emisiilor
de poluanŗi din
traficul rutier

ÎmbunĈtĈŗirea
calitĈŗii
aerului în mediul

Reducerea
Reducerea emisiilor
poluĈrii aerului atmosferice
datoritĈ arderii din instalaŗiile de

Procente de
reducere a
concentraŗiilor
de pulberi în
suspensie
Procente de
reducere a
concentraŗiilor
altor indicatori
specifici
activitĈŗilor
industriale din
zona
Valoarea
investiŗiilor
realizate
km reŗea nouĈ
realizatĈ
Km de reŗea
stadalĈ reabilitatĈ
mp plombĈri ûi
covoare sfaltice
soluŗii de
fluidizare a
traficului
% de reducere a
concentraŗiilor
imisiilor de SOx,
NOx, CO ûi
metale grele
% de reducere a
concentraŗiilor
imisiilor de Pb
NumĈr de
acŗiuni de
conûtientizare /
cetĈŗeni instruiŗi
Procente de
reducere a
concentraŗiilor

Obiective generale

AER
Reducerea poluĈrii
aerului
rezultatĈ din
activitĈŗile
industriale

2009

începând
cu anul
2010
AL
APM
GNM
DSP

AL
APM
GNM
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

urban,
prin reducerea
emisiilor de noxe
rezultate din
instalaŗiile de
încĈlzire.

combustibilor
solizi în
instalaŗiile de
încĈlzire în
zona caselor ;
Reducerea
emisiilor de
noxe rezultate
din sistemul de
încĈlzire ûi
preparare a
apei calde

ardere

Implemetarea
proiectului
MASTER
PLAN
JUDEŖUL
BACćU AsistenŗĈ
TehnicĈ pentru
PregĈtirea
Proiectului de
ApĈ UzatĈ si
ApĈ, România -

Creûterea
numĈrului de
beneficiari ai
sistemului
centralizat de
distribuŗie a apei
potabile
Reducerea
pierderilor de apĈ
potabilĈ în
sistemele existente
de

APA
Asigurarea
resurselor
suficiente de apĈ
potabilĈ
în judeŗ

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

de SO2, CO,
NOx, CO2
Volum de
combustibil
ars/tip/zonĈ/ an
Reducerea emisiilor Sume alocate/an
din instalaŗiile mari Nr. locuitori
deserviŗi de
de ardere conf.
sistemul
prevederilor
centralizat
HG 541/2003
MĈsuri de
reducere
Încadrarea
(centrale de bloc,
concentraŗiilor de
zonale, etc.)
noxe
emise din instalaŗiile Sume atrase
NumĈr de
de încĈlzire în
penalitĈŗi
limitele maxim
aplicate/ valoare
admise
Autorizaŗii
emise/ revizuite
Date de
monitorizare
colectate
NumĈr de
activitĈŗi de
conûtientizare a
populaŗiei
realizate

2009

Lungime lucrĈri
efectuate
Valoarea
investiŗiilor
Lungime reŗele
de distribuŗie
Debit de apĈ
potabilĈ asigurat
NumĈr
branûamente la
reŗeaua de
distribuŗie apĈ

Termen
raportare
Competen
ŗa
DSP

începând
cu anul
2010

AL
SGA
DSP
pânĈ în
anul 2015
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Obiective generale

Asigurarea unor
sisteme
performante de
captare,
transport, tratare ûi
distribuŗie a apei
potabile

Asigurarea unui
sistem de
monitorizare a
calitĈŗii apei din
surse individuale de

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Judeŗele Prahova,
BuzĈu, Neamŗ,
Iasi si BacĈu,
care prevede o
serie de mĈsuri
imediate si
lucrĈri de
extindere a
asigurarii
alimentĈrii cu
apĈ a
aglomerĈrilor
ûi dezvoltarea
sistemelor de
canalizare ûi a
staŗiilor de
epurare pentru
apa uzatĈ
Reabilitarea ûi
modernizarea
sistemelor de
alimentare cu
apĈ potabilĈ în
mediul urban.

distribuŗie a apei
potabile

potabilĈ
CantitĈŗi de apĈ
potabilĈ
distribuitĈ
Indicatori de
calitate ai apei

Asigurarea din
punct de vedere
cantitativ a
alimentĈrii cu apĈ
potabilĈ în mediul
urban ûi periurban
Asigurarea
încadrĈrii
parametrilor de
calitate ai apei
potabile distribuite
în prevederile STAS
1342/91

Asigurarea
parametrilor
de potabilitate
a apei
provenite din

Eliminarea
cazurilor de
îmbolnĈvire
datorate
consumului apei

Indicatorii fizici
calitativi ai apei
potabile
furnizate
Indicatorii
chimici calitativi
ai apei potabile
furnizate
Indicatorii
bacteriologici ai
apei potabile
furnizate
Evoluŗia în timp
a acestor
indicatori
Debitul asigurat
Valoarea
investiŗiilor
NumĈr de
analize realizate
Indicatori fizici
calitativi ai apei
Indicatori

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

AL
SGA
DSP

AL
SGA
DSP
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Obiective generale

Obiective
specifice

alimentare cu apĈ în sursele
scop potabil.
individuale.

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

din surse
individuale
neconforme

chimici calitativi
aiapei
Indicatori
bacteriologici ai
apei
Evoluŗia în timp
a acestor
indicatori
Valoarea
investiŗiilor
Debite de apĈ
uzatĈ epuratĈ
Indicatori fizicochimici ûi
bacteriologici ai
apelor uzate
epurate
Nr de gospodĈrii
branûate la
sistemul de
colectare ûi
epurare a
apelor/an
NumĈr de
bazine
vidanjabile
Calitatea
cursurilor de apĈ
amonte ûi aval
de sistemele de
epurare
calitatea apelor
subterane

Asigurarea
sistemelor de
canalizare ûi epurare
în
localitĈŗile cu peste
2000
locuitori
echivalenŗi.

Extinderea ûi
reabilitarea
sistemelor de
colectare a
apelor uzate
menajere
în aglomerĈrile
umane cu
peste 2000
locuitori
echivalenŗi din
judeŗ

Epurarea
corespunzĈtoare a
apelor uzate
menajere provenite
din aglomerĈrile
umane cu peste
2000 locuitori

Epurarea
corespunzĈtoare
a apelor uzate
rezultate din
activitĈŗile
industriale

Crearea
capacitatii de
epurare a
apelor uzate
provenite din
activitĈŗi
industriale.

Reducerea
cantitĈŗilor de
poluanŗi evacuate în
emisari
Protecŗia
utilizatorilor de apĈ
din aval

2009

Evoluŗia
volumelor de
ape uzate
evacuate în
emisari
Evoluŗia
indicatorilor de

Termen
raportare
Competen
ŗa

pânĈ în
anul 2015
AL
SGA
DSP
Revizuirea
Autorizaŗi
ei de
mediu
emisa
3.03.2009
valabilĈ 10
ani.

AL
SGA
DSP
GNM
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Obiective generale

Implementarea
unui sistem de
informare a
consumatorilor
asupra
calitĈŗii apei
destinate
consumului
conform
Directivei privind
calitatea apei
destinate
consumuluiuman
Asigurarea
sistemelor de
canalizare în
localitĈŗile cu
peste 2000 l.e.,
conform
cerinŗelor Directivei
91/271/CEE
privind
epurarea apelor
uzate
urbane

Obiective
specifice

Accesul
publicului la
informaŗia
privind
calitatea apei
potabile ûi
relaŗia cu
sĈnĈtatea

Extinderea ûi
reabilitarea
sistemelor de
canalizare ûi
epurare în
aglomerĈrile
umane cu
peste 2000 l.e.,
inclusiv
extinderea în
zonele cu
sisteme
centralizate de
distribuŗie a
apei potabile
Reducerea riscurilor Reducerea
legate de existenŗa
riscurilor
unor zone posibil a legate de
fi afectate de
existenŗa unor
inundaŗii
zone posibil a
fi afectate de
inundaŗii, prin
amenajarea
corespunzĈtoa
re a cursurilor
de apĈ

Ŗinte

Protejarea stĈrii de
sĈnĈtate a
populaŗiei prin
asigurarea calitĈŗii
apei potabile

Protecŗia mediului
ûi a sĈnĈtĈŗii umane
împotriva efectelor
negative ale
evacuĈrilor directe
de ape uzate
orĈûeneûti

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

calitate a apei din
emisari
Parametrii
AL
fizico-chimici ûi DSP
bacteriologici de
calitate ai apei
potabile
Nr de informĈri
a
populaŗiei/lunĈ/
an

Lungime (km)
de canalizare
realizatĈ
Lungime (km)
de canalizare
reabilitatĈ
Nr de gospodĈrii
bransate

AL

Valoarea
investiŗiilor

Realizarea lucrĈrilor
de amenajare ûi
protecŗie împotriva
inundaŗiilor
pe cursurile de apĈ.

2009

NumĈr de lucrĈri AL
Valoarea
SGA
lucrĈrilor
Nr de gospodĈrii
posibil afectate
Nr de gosopdĈrii
protejate în urma
lucrĈrilor
realizate
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Reducerea
pericolului
datorat degradĈrii
de
maluri ûi colmatĈrii
albiilor

ScĈderea
numĈrului
evenimentelor
produse de
inundaŗii ûi
surpĈri de
maluri

Reducerea
suprafeŗelor ûi a
comunitĈŗilor
afectate de inundaŗii

km. de râu
regularizat
Nr de
gospodĈrii,
obiective posibil
afectate
Nr de
gosopdĈrii,
obiective
protejate în urma
lucrĈrilor
realizate
Valoarea
investiŗiilor

Eliminarea
riscurilor
pentru mediu
ûi sĈnĈtatea
umanĈ datoritĈ
gestiunii
deûeurilor
menajere ûi
urbane
nepericuloase.
Colectarea
selectivĈ a
deûeurilor;
Separarea la
sursĈ a
deûeurilor ûi
reducerea
cantitĈŗilor de
deûeuri
depozitate în
rampele
urbane din
regiune;
Reducerea
poluĈrii
factorilor de

Implementarea
unui sistem de
colectare ûi
transport a
deûeurilor fĈrĈ
riscuri pentru
populaŗie ûi
mediu pânĈ în anul
2010

NumĈr de
sisteme de
colectare
selectivĈ ûi
transport a
deûeurilor
implementate
Evoluŗia
volumului de
deûeuri menajere
depuse în
depozitul
ecologic
Evoluŗia
volumului de
deûeuri
reciclabile
colectat/
reutilizat/
eliminat

pânĈ în
anul 2010

Aplicarea
prevederilor legale
(HG

Evoliŗia vol de
ambalaje
colectat/depozit

pânĈ în
anul 2010

DEúEURI
Finalizarea
proiectului de
construire a noului
depozit ecologic de
deûeuri din
municipiul BacĈu
prin MĈsura ISPA
2004/Ro/16/P/PE
/007 - Faza II –
Master Plan judeŗul
BacĈu – draft
octombrie 2009 „Managementul
integrat al deûeurilor în
municipiul BacĈu ûi în
zonele invecinate”

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa
AL
SGA

AL
ARPM
APM
GNM
AgEc
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Obiective generale

Implementarea
sistemului
regional de
colectare,
transport ûi
eliminare a
deûeurilor
spitaliceûti.
Reducerea poluĈrii
factorilor de mediu
datoritĈ gestionĈrii
necorespunzĈtoare
a
bateriilor uzate,
anvelopelor uzate,
uleiurilor uzate ûi
materialelor
contaminate

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

mediu datoritĈ
gestionĈrii
necorespunzĈt
oare a
deûeurilor de
ambalaje.

349/2002, OM
1190/2002
referitoare la
gestionarea
ambalajelor ûi la
raportarea datelor
referitoare la
ambalaje

at/ reciclat

Recuperarea
deûeurilor
valorificabile
rezultate din
demolĈri.

Implementarea
unui sistem adecvat
de gestionare a
deûeurilor
rezultate din
demolĈri pânĈ în
anul 2010

Începând
cu 2010
AL
AgEc

Gestionarea ûi
eliminarea
corespunzĈtoa
re a deûeurilor
spitaliceûti.

Neutralizarea ûi
eliminarea
deûeurilor
spitaliceûti

CantitĈŗi de
deûeuri
colectate/valorifi
cate
NumĈr de staŗii
de sortare a
deûeurilor
rezultate din
demolĈri
evoluŗia
suprafeŗelor
ocupate cu
deûeuri din
demolĈri
CantitĈŗi de
deûeuri eliminate

Colectarea,
reciclarea ûi
eliminarea
corespunzĈtoa
re a
anvelopelor
uzate

Implementarea
unui sistem
corespunzĈtor de
gestionare a
anvelopelor uzate

CantitĈŗi de
deûeuri din
anvelope
colectate ûi
eliminate/ an
NumĈrul
agenŗilor
economici
autorizaŗi pentru
desfĈûurarea

începând
din
2010

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

AL
GNM
AgEc

AL
APM
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

cu ulei

Colectarea ûi
eliminarea
corespunzĈtoa
re a bateriilor
ûi a
acumulatorilor
uzaŗi.

Respectarea
prevederilor legale
privind preluarea
bateriilor/acumulat
orilor uzaŗi de cĈtre
agenŗii economici
care
comercializeazĈ
aceste produse
Eliminarea
electroliŗilor doar
prin unitĈŗi
autorizate

Monitorizarea
si controlul
modului de
eliminarea a
depozitĈrii
deûeurilor
(inclusiv
deseuri
periculoase si
DEEE)
Asigurarea
Reducerea
gestionĈrii
poluĈrii
corespunzĈtoare a
factorilor de
cadavrelor de
mediu
animale ûi a
datoritĈ
deûeurilor provenite gestionĈrii
din
necorespunzĈt
zootehnie ûi
oare
industria de
a deûeurilor
procesare a cĈrnii.
din zootehnie
ûi din activitĈŗi
de procesare a

Reducerea cantitĈŗii
de deûeuri
periculoase
Colectarea ûi
eliminarea
DEEEurilor

Colectarea selectivĈ
a deûeurilor DEEE;

Implementarea
unui sistem de
gestionare a
deûeurilor specifice
rezultate din
zootehnie ûi din
acvtivitĈŗi de
procesare a cĈrnii

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare
activitĈŗilor de
depozitare/elimi
nare a
anvelopelor
uzate
CantitĈŗi de
deûeuri colectate
ûi eliminate
NumĈrul
agenŗilor
economici
autorizaŗi pentru
desfĈûurarea
acvtivitĈŗilor de
depozitare/elimi
nare a
bateriilor ûi
acumulatorilor
uzaŗi
Cantitate de
deûeuri
colectatĈ/an
Cantitate de
deûeuri
eliminatĈ/an

NumĈr de agenŗi
economici
monitorizaŗi
NumĈr de
sisteme de
gestionare
corespunzĈtoare
a
deûeurilor
animaliere
implementate
Nr de penalitĈŗi

Termen
raportare
Competen
ŗa

începând
din
2009
AL
APM
Ag Ec

Începând
cu 2009
AL
APM
GNM
AgEc

AL
AgEc
APM
GNM
DSP
DSV
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Obiective generale

Obiective
specifice
cĈrnii.
Reducerea
poluĈrii
factorilor de
mediu
datoritĈ
gestionĈrii
necorespunzĈt
oare
a deûeurilor
rezultate de la
creûterea
animalelor în
gospodĈriile
familiale.

Asigurarea
gestionĈrii
corespunzĈtoare a
deseurilor din
prelucrarea
lemnului.

ZGOMOT
Implementarea
unui sistem de

Ŗinte

Eliminarea
gestionĈrii
necorespunzĈtoare
a deûeurilor
animaliere, în
mediul urban ûi
periurbanl

Reducerea
poluĈrii
factorilor de
mediu
datoritĈ
gestionĈrii
necorespunzĈt
oare
a deûeurilor
provenite din
acvtivitĈŗi de
prelucrare a
lemnului.

Implementarea
sistemelor de
management a
deûeurilor de lemn,
la nivelul
societĈŗilor
producĈtoare, al
localitĈŗilor ûi al
judeŗului

Elaborarea
hĈrŗilor de

Identificarea
zonelor cu zgomot

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare
aplicate
NumĈr
adĈposturi
conforme cu
normele de
protecŗia
mediului ûi a
sĈnĈtĈŗii umane
NumĈr
adĈposturi
neconforme cu
normele de
protecŗia
mediului ûi a
sĈnĈtĈŗii umane
NumĈr
adĈposturi
neconforme
eliminate
NumĈr de
programe de
educare a
cetĈŗenilor
crescĈtori de
animale realizate
% de scĈdere a
concentraŗiilor
de poluanŗi
specifici în imisii,
faŗĈ de
concentraŗiile
actuale
% de scĈdere a
cantitĈŗilor de
deûeuri
abandonate în
depozite
necontrolate
MĈsuratori
periodice ale

Termen
raportare
Competen
ŗa
AL BacĈu
ûi AL din
comunele
limitrofe
DSP
DSV
AgEc
ONG
APM
GNM

AL
APM
AgEc
GNM
Directia
Silvica
ONG

PânĈ în
2013
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

monitorizare a
nivelului de zgomot

zgomot pe
municipiul
BacĈu

intens

Reducerea poluĈrii
fonice
în lungul cĈilor
rutiere

Reducerea
poluĈrii fonice
în lungul cĈilor
rutiere

Reducerea poluĈrii
fonice
datoratĈ traficului
auto în
zonele rezidenŗiale
ûi
poluarea prin
vibraŗii
generatĈ de traficul
auto
de mare tonaj
Reducerea poluĈrii
fonice provenitĈ
din alte activitĈŗi
(industriale, de
alimentaŗie publicĈ,
agrement)

Reducerea
poluĈrii fonice
ûi prin vibraŗii
printr-un
management
corespunzĈtor
al circulaŗiei în
mediul urban

nivelului de
zgomot
MĈsuri
implementate
pentru reducerea
nivelului de
zgomot
Realizarea unor
km de
perdele ûi
aliniamente
aliniamente de
realizate
vegetaŗie pentru
km de parapeŗi
protecŗie de-a
antifonici
lungul cĈilor rutiere, realizaŗi
panouti
evoluŗia valorilor
mĈsurate inainte
fonoabsorbante,
dupĈ caz
ûi dupĈ
implementarea
mĈsurilor
Devierea circulaŗiei km ûosea de
pe ûosele de
centurĈ realizaŗi
centurĈ/drumuri de km/nr de strĈzi
ocolire a zonelor
cu sens unic
rezidenŗiale
Acŗiuni de
conûtientizare a
populaŗiei
realizate

Reducerea
poluĈrii fonice
în mediul
urban ûi
periurban

Asigurarea unui
mediu de viaŗĈ
corespunzĈtor
conform
standardelor

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Nr de surse de
zgomot
identificate
Nr de mĈsuri de
reducere
implementate
Evoluŗia nr de
reclamaŗii
primite de
autoritĈŗi
Nr de penalitĈŗi
aplicate

Termen
raportare
Competen
ŗa
AL
Ag, Ec (
aeroport)

AL
GNM
AgEc
ONG

PânĈ în
2019
AL
Poliŗia
rutierĈ

AL
GNM
APM,
ARPM
DSP
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

PATRIMONIU NATURAL úI CONSTRUIT
Creûterea gradului
Protejarea ûi
Conservarea
de
conservarea
identitĈŗii
implicare a
siturilor
arhitectonice unice
comunitĈŗii ûi a
naturale,
din municipiul
administraŗiei
istorice ûi
BacĈu prin
publice
culturale
managementul
locale în protejarea
optim de reabilitare
ûi
ûi reconsolidare a
conservarea
tututor
siturilor
monumentelor
naturale, istorice ûi
istorice ûi de cult
culturale
din municipiu
Protejarea ûi
conservarea
siturilor industrial
miniere
cu valoare istoricĈ
ûi
culturalĈ
(patrimonial
industrialĈ)
Realizarea ûi
Realizarea ûi
Realizare unei stĈri
urmĈrirea
implementarea a sĈnĈtĈŗii
evoluŗiei instalĈrii ûi unui Plan de
vegetaŗiei,
persistenŗei
management
dominanŗa
vegetaŗiei de
pentru
speciilor,
pe stratul
reabilitarea
apariŗia buruienilor
acoperitor ûi alte
tuturor
sau a speciilor
zone din cele
zonelor
nedorite
decopertate în
decopertate
perioada
prin
aplicĈrii
construcŗii
prevederilor
individuale,
prezentului PUG
comunitare
sau industriale
Realizarea unui
Examinare
Fauna: observare

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Acŗiuni de
conûtientizare a
populaŗiei
realizate
Nr. de obiective
arhitectonice
care pĈstreazĈ
identitatea ûi
specificul locului
Nr de mĈsuri de
conservare
implementate

AL
Direcŗia
Patrimoni
u
ONG
APM
GNM
DSP

Evaluare vizualĈ
Evoluŗia calitĈŗii
zonelor verzi

AL
ONG

în funcŗie de

AL
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

sistem
integrat de
monitorizare a
ariilor naturale
protejate ûi a
siturilor Natura
2000 – Lacul BacĈu
II – SIT NATURA
2000

floristicĈ sau
faunisticĈ
generalĈ,
apariŗia sau
frecvenŗa
speciilor
ameninŗate

vizualĈ,
capcane sau sisteme
de prindere, studii
de specialitate
Flora: observare
vizualĈ, studii de
specialitate

habitat
sau de speciile
vizate
pe durata
perioadei de
vegetare
(primĈvarĈtoamnĈ
NumĈr de
specii/habitate
protejate

Realizarea
Inventarierea
bazei de date
speciilor de interes
dupĈ
ûtiinŗific ûi a
standardul
habitatelor
BIMS pentru
speciile de
interes
ûtiinŗific din
zonele
protejate
Promovarea ûi Dezvoltarea unui
facilitarea
mecanism
cooperĈrii
integrat de schimb
tehnice ûi
a informaŗiilor
ûtiinŗifice în
în domeniul
domeniul
conservĈrii
conservĈrii
biodiversitĈŗii
naturii
URBANISM, TURISM úI AGREMENT
Dezvoltarea
Practicarea
Dezvoltarea unui
capacitĈŗii de
unui turism
turism organizat, în
susŗinere a
organizat
condiŗii de protecŗie
turismului
a factorilor
organizat
de mediu
Creûterea gradului
de atractivitate a
oraûului pentru
turiûti

Protecŗia factorilor
de

Asigurarea
funcŗionalitĈŗii

Creûterea gradului
de curĈŗenie în

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa
ONG
APM
AJVPS

ONG
APM
GNM
AL

Baze de date
actualizate
Reŗele
funcŗionale între
autoritĈŗile locale

ONG
APM
GNM
AL

NumĈr puncte
de informare
turisticĈ
evoluŗia
numĈrului de
turiûti/an
Nr de trasee
turistice locale
identificate
Nr de acŗiuni de
popularizare
realzate
NumĈrul
punctelor de

AL
Ag Ec din
domeniu
ONG
APM
GNM

începând
din
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

mediu în zonele de
agrement

zonelor de
agrement din
punct de
vedere al
protecŗiei
mediului si al
sanatatii
populatiei

zonele de agrement

Creûterea
posibilitĈŗilor de
petrecere a timpului
liber în zonele de
agrement
periurbane

Amenajarea de
zone de
agreement
autorizate
pentru
îmbĈiere

Zone de îmbĈiere
conforme cu
normele în vigoare

Conservarea
spaŗiilor verzi
existente ûi
amenajarea de
noi spaŗii verzi ûi de
agrement, precum
ûi de
perdele de protecŗie
între
zona rezidenŗialĈ ûi

Conservarea
spaŗiilor verzi
existente
ûi amenajarea
de noi spaŗii
verzi ûi de
agrement
Realizarea ûi
actualizarea
periodicĈ a

Menŗinerea ûi
extinderea spaŗiilor
verzi existente
Crearea unor
perdele de protecŗie
între zonele
industriale ûi zonele
de locuit
Extinderea
suprafeŗelor

2009

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa
colectare a
anul 2009
deûeurilor din
AL
zonele de
ONG
agrement
GNM
CantitĈŗi de
APM
deûeuri colectate Ag Ec din
Evoluŗia
domeniu (
gradululi de
cei care
curĈŗenie a
administre
zonelor de
azĈ bazele
agrement
de
NumĈrul
agreement,
punctelor
cei care
amenajate pentru organizeaz
prepararea
Ĉ acŗiuni
hranei
turistice)
Nr de puncte de
informare/ zonĈ
de agrement
Nr de acŗiuni de
conûtientizare
efectuate/zone
Nr de penalitĈŗi
aplicate
NumĈr de zone
de îmbĈiere
AL
autorizate
SGA
NumĈr de
AgEc
utilizatori ai
DSP
zonelor de
îmbĈiere/an
Suprafaŗa
AL
spaŗiilor
GNM
verzi/numĈr de
APM
locuitori
Evoluŗia anualĈ a
suprafeŗelor
spaŗiilor verzi/nr
de locuitori
NumĈr
arbori/locuitori
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Ŗinte

Obiective generale

Obiective
specifice

cea
industrialĈ

registrului
spaŗiilor verzi
spaŗiilor verzi
conform cerinŗelor
conform art 16 legale
din Legea 24
republicata

de verificat daca
PUG respecta art10
din legea spatiilor
verzi republicata!!!!!!
Ecologizarea
zonelor cu
construcŗii vechi

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Monitorizarea Reabilitarea/schim Nr.
si controlul
barea utilitĈŗii
construcŗii/clĈdi
construcŗiilor vechi ri rehabilitate
reabilitĈrii /
schimbĈrii
(ale fostelor
Suprefeŗe
întreprinderi de stat reabilitate
utilitĈŗii
construcŗiilor
ûi ale
vechi
proprietarilor
(ale fostelor
privaŗi)
întreprinderi
de stat ûi ale
proprietarilor
privaŗi)
EDUCAŖIA DE MEDIU (DEZVOLTARE INSTITUŖIONALć)
Creûterea capacitĈŗii Asigurarea
Asigurarea
NumĈrul
instituŗionale a
perfecŗionĈrii
accesului la
acŗiunilor de
instituŗiilor
programe de
pregĈtire
ûi instruirii
cu atribuŗii în
continue a
perfecŗionare:
profesionalĈ
domeniul
personalului
instruiri,
NumĈrul
mediului.
din instituŗii,
seminarii, cursuri,
participanŗilor
organisme ûi
schimb de
Rezultatele
organizaŗii cu
experienŗĈ etc.
evaluĈrii
atribuŗii sau
participanŗilor
activitĈŗi în
domeniul
protecŗiei
mediului.
Asigurarea
Asigurarea
Valoarea
accesului
funcŗionalitĈŗii
investiŗiilor
publicului la
punctelor de
Nr de puncte de
informaŗia de
informare ûi relaŗii
informare
mediu
publice din cadrul
funcŗionale/an
tuturor autoritĈŗilor NumĈrul
publice care deŗin
beneficiarilor
informaŗii privind
serviciilor

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

AL
AgEc

începând
cu anul
2005

AL
APM
Toate
autoritĈŗile
locale
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

mediul conform
HG 878/2005 art 7

punctelor de
informare ûi
documentare
Valoarea
investiŗiilor
NumĈrul
aparatelor
achiziŗionate
NumĈr
laboratoare
acreditate
Nr de analize
specifice/an
Nr.
departamente de
mediu prevĈzute
în organigramele
autoritĈŗilor
publice locale
Nr. specialiûti de
mediu selectaŗi ûi
angajaŗi

Începând
cu anul
APM,
APM

Nr. ûi calitatea
acŗiunilor de
perfecŗionare
profesionalĈ
Nr. specialiûtilor
participanŗi la
acŗiunile de
perfecŗionare
Nr. specialiûti de
mediu implicaŗi
în baza
ordinelor/decizii
lor

AL
APM,
ARPM
GNM
ONG

Eficientizarea
sistemelor
de monitoring
integrat al
calitĈŗii mediului

Asigurarea
condiŗiilor
corespunzĈtoa
re de
monitorizare
integratĈ a
calitĈŗii
factorilor de
mediu.

Dotarea
corespunzĈtoare a
Laboratoarelor
Agenŗiilor de
Protecŗia Mediului
ûi asigurarea
funŗionalitĈŗii
acestore

ÎntĈrirea ûi
armonizarea
capacitĈŗii
instituŗionale
administrative
(Consilii
locale ûi Consiliul
Judeŗean) cu
solicitĈrile
reale de mediu ale
comunitĈŗilor ûi cu
cele ale aplicĈrii
legislaŗiei specifice

Departamente
de mediu
funcŗionale
înfiinŗate în
cadrul
instituŗiilor
administraŗiei
publice locale
ûi judeŗene

Departament de
mediu introdus în
organigrama
instituŗionalĈ,
aprobatĈ ûi aplicatĈ
la nivelul
instituŗiilor
administraŗiiei
locale cu spaŗii
amenajate ûi dotate,
echipamente
asigurate ûi personal
de specialitate
selectat, angajat
Specialiûti de mediu
integraŗi în echipe
multidisciplinare
implicaŗi în
procesele
instituŗionale de
proiectare, avizare,
decizie ûi
implementare
(integrarea
aspectelor de mediu
în actul de
decizie)

Cooperare
funcŗionalĈ
intra ûi
interinstituŗion
alĈ publicĈ pe
probleme
de mediu ûi
aplicarea
legislaŗiei
specifice

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

AL
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

Sistem comun
interinstituŗional de
management al
informaŗiei de
mediu: comunicare,
monitorizare,
evaluare ûi
raportare a stĈrii ûi
dezvoltĈrii de
mediu

ÎmbunĈtĈŗirea
activitĈŗii
administrative
privind
diminuarea
efectelor
producerii unor
catastrofe/fenomen
e
naturale
Creûterea nivelului
educaŗiei ecologice
ûi
formarea conduitei
ecologice în
sistemul de
învĈŗĈmânt

Identificarea ûi
cunoaûterea
zonelor de risc

Aplicarea
politicilor
educaŗionale
privind
protecŗia
mediului, în
conformitate
cu Planul
Naŗional de
Educaŗie
pentru Mediu

instituŗionale, în
procesul de
promovare ûi
aplicare a
proiectelor de
dezvoltare, a
investiŗiilor la
nivelul
autoritĈŗilor
locale
Calitatea
documentaŗiei de
mediu prezentatĈ
de alte autoritĈŗi
publice la APM
pentru obŗinerea
avizelor
Management
Nr. de zone în
AL
eficient în zonele de care au fost
SGA
risc natural
elaborate hĈrŗile Pedologie
de risc

Elaborarea ûi
implementarea unui
Plan Educaŗional
Local privind
protecŗia mediului,
în conformitate
cu Planul Naŗional
de Educaŗie pentru
Mediu integrarea
acŗiunilor
de educaŗie
ecologicĈ în
programa ûcolarĈ
Crearea unui climat

2009

Documentul
elaborat
Nr. de ecocluburi ûcolare
create ûi
funcŗionale
Nr. acŗiunilor
acestora
Baza de date
realizatĈ
Proiectele
elaborate ûi
aplicate
Nr material de

AL
APM,
ARPM
UnitĈŗi de
învĈŗĈmân
t
ONG
GNM
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

educaŗional proactiv privind
protecŗia/ameliorar
ea stĈrii mediului ûi
a calitĈŗii vieŗii

promovare
elaborate
Acŗiuni de
protecŗia
mediului
realzate,
rezultate
obŗinute
Nr. opŗionale
elaborate ûi
introduce în
curriculum
Nr. surse de
informare
publicĈ de mediu
Gradul de
accesibilitate a
acestora
Nr. evenimente
de mediu iniŗiate
în comunitate
Nr participanŗi
Gradul de
informare,
educaŗie de
mediu al
cetĈŗenilor
Indicatori de
stare de mediu a
comunitĈŗii
Nr. acŗiunilor
locale de mediu
Nr. ONG de
mediu active/nr
voluntari;
Nr. de firme
implicate în
acŗiuni
comunitare de
mediu
Nr. proiectelor

Creûterea gradului
de
informare, educaŗie
ûi
conûtientizare
publicĈ cu
privire la legislaŗia
de
mediu.

Crearea
cadrului ûi a
instrumentelor
de informare
publicĈ de
mediu ûi de
popularizare a
legislaŗiei de
mediu

Asigurarea
accesului la
informaŗia de
mediu a populaŗiei
ûi partenerilor
comunitari
Creûterea nivelului
educaŗiei ecologice
a comunitĈŗii ûi
crearea
unei conduite
ecologice

Creûterea gradului
de
implicare a
comunitĈŗii în
îmbunĈtĈŗirea stĈrii
locale
a mediului

Creûterea
numĈrului de
cetĈŗeni ûi
parteneri
comunitari de
mediu
implicaŗi în
identificarea
problemelor
de mediu ûi
soluŗionarea

Promovarea
spiritului cetĈŗenesc
(OBC), a
voluntariatului
(ONG) ûi a
responsabilizĈrii
corporatiste de
mediu (firme,
companii)
Creûterea
initiaŗivelor

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

AL
ONG
APM,
ARPM
UnitĈŗi de
învĈŗĈmân
t

AL
APM,
ARPM
ONG
Ag Ec
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Obiective generale

Creûterea capacitĈŗii
parteneriale public
– privat
în planificarea ûi
aplicarea
dezvoltĈrii de
mediu ûi în
aplicarea cadrului
legal
specific

SćNćTATE
ÎmbunĈtĈŗirea stĈrii

Obiective
specifice

Ŗinte

lor

comunitare
dedicate mediului

Politici de
mediu
elaborate ûi
aplicate
la nivel local
Capacitate
crescutĈ de
planificare ûi
AL
aplicare a
dezvoltĈrii de
mediu locale
inclusiv
atragerea ûi
administrarea
de
resurse
extrabugetare

ÎmbunĈtĈŗirea

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

Termen
raportare
Competen
ŗa

de mediu
aplicate de catre
parteneri
privaŗi
Creûterea prioritĈŗii Nr. HCL de
AL
problematicii de
mediu; Nr.
mediu în cadrul
dezbateri publice
decizional local
de mediu;
Utilizarea
Nr. parteneri
metodelor
implicaŗi
consultative –
(comunicare,
participative în
transfer de
elaborarea ûi
cunoûtiinŗe,
aplicarea politicilor participare
locale de mediu
activĈ) în reŗelele
Asigurarea
de cooperare
planificĈrii de
locale
mediu la nivel local pe probleme de
ûi judeŗean:
mediu
elaborarea
Nr. planuri
ûi aplicarea
locale de mediu
strategiilor ûi a
elaborate ûi
planului de acŗiuni a aplicate
dezvoltĈrii de
Nr. proiecte de
mediu (dezvoltare
mediu
durabilĈ)
elaborate ûi
Crearea ûi
aplicate în
funcŗionarea
parteneriat
echipelor de tip
Nr. Parteneri
proiect (grupuri
externi/internaŗi
multidisciplinare de onali atraûi în
experŗi pentru
cadrul
macroproiecte de
proiectelor locale
mediu de interes
comunitarĈ
Dezvoltarea
cooperĈrii
extracomunitare ûi
internaŗionale

Realizarea unor

2009

Planul de acŗiune elaborat ûi
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Obiective generale

Obiective
specifice

Ŗinte

Indicatori de
monitorizare ûi
evaluare

de
sĈnĈtate a
populaŗiei

stĈrii de
sĈnĈtate a
populaŗiei în
relaŗie cu
mediul

iniŗiatĈ aplicarea lui

Eficientizarea
sistemului
de monitorizare a
efectelor
asupra sĈnĈtĈŗii
umane, ca
urmare a expunerii
la
poluanŗii din mediu

Monitorizarea
efectelor
asupra
sĈnĈtĈŗii
umane a
poluĈrii
factorilor de
mediu

planuri noi de
acŗiuni ûi
eficientizarea celor
existente, destinate
îmbunĈtĈŗirii stĈrii
de sĈnĈtate a
populaŗiei în
relaŗie cu mediul
Realizarea unei
baze de date
privind sĈnĈtatea
populaŗiei în relaŗie
cu
mediul

2009

Termen
raportare
Competen
ŗa

Baza de date actualizatĈ
Asigurarea accesului
publicului la datele privind
starea de sĈnĈtate a populaŗiei
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CAPITOLUL 11. un rezumat fârâ caracter tehnic

11.1 DATE DESPRE PLANUL / PROIECTUL ANALIZAT
DENUMIRE PROIECT
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL A
MUNICIPIULUI BACAU, JUDEŖUL BACćU
BENEFICIAR PROIECT
Consiliul local al MUNICIPILUI BACćU
PROIECTANT
SC ARCADIS TGH SRL IASI , Bl. Carol I nr.4 mun. Iasi,
jud. Iasi.
AUTOR ATESTAT AL RAPORTULUI DE MEDIU:
Dr.

Biolog

GUúć

DELIA-NICOLETA

Expert

Evaluator de Mediu, atestat nr. EIM–04/429/2007(conf.
Ord. 978/2004) în procedura de inregistrare în Registrul
Unic al persoanelor care efectuateazĈ RM, RIM, BM, EA,
RS nr. Inregistrare 48423/9.09.2009 .Nr. telefon 0745 509779,
fax 0334 407239, e-mail deliagusa@yahoo.com
Amenajarea teritoriului/urbanismul reprezintĈ traducerea acestor
obiective ûi programe în planuri de amenajare a teritoriului ûi de urbanism
2009
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pentru toate tipurile de dezvoltĈri. Aceste planuri trebuie sĈ includĈ, de regulĈ,
în cadrul procesului lor de elaborare ûi considerentele de protecŗie a mediului.
Planurile ûi programele care se supun unei SEA vor include mĈsuripentru
siguranŗa mediului încĈ de la începerea elaborĈrii planului. Monitorizarea ûi
raportarea implementĈrii planului ûi programului este un mijloc pentru a asigura
atât implementarea mĈsurilor destinate protecŗiei mediului cât ûi observarea ûi
controlul impactului ûi efectelor negative neprevĈzute.
Scopul principal al documentelor privind amenajarea teritoriului – la
nivel naŗional, regional ûi judeŗean – este acela de armonizare a politicilor
economice, sociale, ecologice ûi culturale, în vederea asigurĈrii unei dezvoltĈri
echilibrate ûi a coeziunii diferitelor zone. Prevederile cuprinse la nivelurile
superioare ale amenajĈrii teritoriului urmeazĈ sĈ fie avute în vedere la nivelurile
inferioare. Astfel, toate PPATU (Planurile ûi Programele de Amenajare a Teritoriului
Urbanistice) de nivel superior cuprind linii directoare pentru elaborarea PPATU la nivelurile
inferioare (de acest lucru trebuie sĈ se ŗinĈ seama în pregĈtirea SEA).
Evaluarea strategicĈ de mediu (SEA) este un instrument utilizat pentru
minimizarea riscului ûi pentru maximizarea efectelor pozitive, ale planurilor ûi
programelor de mediu propuse, asupra mediului.
Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea
efectelor anumitor planuri ûi programe asupra mediului (în continuare numitĈ
Directiva SEA) cere ca SEA sĈ fie efectuatĈ în faza de elaborare a unui plan sau
program, precum ûi elaborarea unui raport de mediu, efectuarea de consultĈri ûi
luarea în considerare a raportului de mediu ûi a rezultatelor consultĈrilor, în
procesul de luare a deciziilor.
România a transpus Directiva SEA prin HotĈrârea de Guvern nr. 1076 din 8
iulie 2004.
HG 1076/2004 stabileûte procedura de evaluare de mediu pentru
anumite Planuri/Programe (P/P).
În România, amenajarea teritoriului se referĈ la elaborarea politicilor ûi
programelor în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economico-socialĈ.
Obiective PUG – reactualizat municipiul Bacâu
Dintre principalele obiective urmĈrite de cĈtre SC ARCADIS TGH în
elaborarea ReactualizĈrii Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu
menŗionĈm:
 Optimizarea relaŗiilor municipiului cu teritoriul administrativ judeŗean din care
face parte în scopul unei dezvoltĈri durabile a întregului sistem ;;
 Revalorificarea superioarĈ a potenŗialului natural, economic ûi uman;
 Reorganizarea ûi dezvoltarea cĈilor de comunicaŗii existente;
 Recorelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaŗiului;
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 Stabilirea ûi delimitarea unui nou intravilan care sĈ corespundĈ necesitĈŗilor
viitoare de dezvoltare;
 Stabilirea ûi delimitarea de noi zone construibile ûi zone funcŗionale;
 Stabilirea ûi delimitarea zonelor cu interdicŗie temporarĈ sau definitivĈ de
construire;
 Reevidenŗierea fondului construit valoros ûi implementarea unui mod de
valorificare a acestuia în folosul comunitĈŗii;
 Stabilirea ûi delimitarea zonelor protejate ûi zonelor de protecŗie a acestora;
 Modernizarea ûi dezvoltarea echipĈrii edilitare;
 Fundamentarea realizĈrii unor investiŗii de utilitate publicĈ;
 Restabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor ûi condiŗiilor de
conformare ûi realizare a construcŗiilor.
Documentaŗia PUG va fi însoŗitĈ de Regulamentul Local de Urbanism,
care va fi redactat în aûa fel încât sĈ cuprindĈ pentru fiecare unitate teritorialĈ de
referinŗĈ toate reglementĈrile prevĈzute de lege ûi de noul PUG elaborat.
Planul Urbanistic General împreunĈ cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea construcŗiilor pe orice
categorie de terenuri, atât în intravilan cat ûi în extravilan, în limita teritoriului
administrativ al municipiului BacĈu.
În "Caietul de sarcini" a Reactualizârii Planului Urbanistic General
al municipiului Bacâu, Consiliul Local a formulat solicitĈri pentru:
x Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate
construcŗiilor.
x ÎmpĈrŗirea teritoriului municipiului în zone funcŗionale ûi organizarea relaŗiilor
dintre acestea, în funcŗie de folosinŗa principale ûi de natura activitĈŗilor
dominante.
x Stabilirea traseelor ûi a datelor caracteristice ale circulaŗiei care urmeazĈ sĈ se
conserve, sĈ se modifice sau sĈ se creeze (transport în comun, cĈile pietonale,
pistele de bicicliûti, pieŗele ûi altele).
x Stabilirea reglementĈrilor specifice ale municipiului ûi a zonelor funcŗionale,
pentru amplasarea ûi destinaŗia construcŗiilor, precum ûi regimul de înĈlŗime ûi
indicilor de control, privind modul de ocupare a terenului.
x Evidenŗierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor
rezervate obiectivelor de utilitate publicĈ ûi a altor lucrĈri ûi instalaŗii de interes
general.
x Delimitarea zonelor, siturilor ûi obiectivelor protejate sau puse în valoare din
motive de ordin istoric, arhitectural – urbanistic, artistic sau peisagistic ûi
stabilirea mĈsurilor care se impun.
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x
x

Delimitarea zonelor cu interdicŗie definitivĈ sau temporarĈ de construire.
Delimitarea zonelor sau sub-zonelor ce pot fi reabilitate prin operaŗiuni care pot
fi iniŗiate ûi urmĈrite de primĈria municipiului.
x Dezvoltarea sistemului de reŗele tehnico-edilitare, în corelaŗie cu necesitĈŗile
rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele specifice.
x Reabilitarea, protecŗia ûi conservarea mediului, identificarea ûi eliminarea
surselor de poluare, epurarea apelor, eliminarea deûeurilor, mĈsuri de protecŗie a
apei ûi solului.
x Delimitarea zonelor de risc cu prevederea de interdicŗii de construire pentru
terenurile accidentate, expuse la inundaŗii sau alunecĈri de teren ûi prevederea de
mĈsuri pentru regularizarea albiilor, consolidarea versanŗilor cu plantaŗii.
x Identificarea tuturor cursurilor de apĈ din teritoriul studiat ûi încadrarea lor în
categoriile de risc necesare.
x Corelarea reŗelei de cĈi de circulaŗie cu viitorul traseu al autostrĈzii ûi implicaŗii
privind varianta de ocolire trafic greu.
x Completarea Regulamentului Local de Urbanism cu prescripŗii ûi mĈsuri
antiseismice în conformitate cu normativul NP 100/1992, atât pentru
construcŗii noi cât ûi pentru consolidarea celor existente.
Scopul PUG - ului este de a rĈspunde, într-o primĈ etapĈ, presiunilor
exercitate în domeniul investiŗional .
Completarea Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu
urmĈreûte, prin
introducerea în cadrul documentaŗiei de urbanism existente a constrângerilor ûi
permisivitĈŗilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere,
crearea condiŗiilor de autorizare a noilor construcŗii, crearea premiselor spaŗiale
pentru desfĈûurarea activitĈŗilor economice ûi sociale, în acord cu obiectivele de
dezvoltare judeŗene.
De asemenea planul accentueazĈ implicaŗiile dezvoltĈrii urbanistice
asupra sistemului de circulaŗii ûi a reŗelei de infrastructurĈ edilitarĈ, fiind
conturate mĈsurile pentru dezvoltarea armonioasĈ a localitĈŗii.

11.2 Calitatea factorilor de mediu din zona de aplicare a
planului/programului
11.2.1. Calitatea actualâ a solului ĩi subsolului
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Solul, ca rezultat al interacŗiunii tuturor elementelor mediului ûi suport al
întregii activitĈŗi umane, este influenŗat puternic de acesta, atât prin acŗiuni
antropice cât ûi ca urmare a unor fenomene naturale. Influenŗele negative pe
care suportĈ solul datoritĈ acestor acŗiuni ûi fenomene reprezintĈ ceea ce se
cunoaûte sub numele de poluarea ûi degradarea solurilor.
Poluarea solurilor se datoreazĈ depunerii ûi deversĈrii pe sol, în condiŗii
mai mult sau mai puŗin controlate, a unor reziduri reprezentate prin deûeuri
menajere ûi industriale, dejecŗii zootehnice, substanŗe chimice utilizate în
agriculturĈ, nĈmoluri de la staŗiile de epurare ûi nĈmoluri de fabricaŗie.
Sub denumirea de produse de uz fitosanitar sunt cuprinse toate
produsele de naturĈ chimicĈ, biologicĈ sau biotehnicĈ, destinate prevenirii
pagubelor cauzate de agenŗii patogeni, dĈunĈtori, buruieni ûi alte organisme
dĈunĈtoare culturilor agricole ûi vegetaŗiei forestiere, precum ûi produselor
agricole depozitate. Sub aceeaûi denumire sunt cuprinse ûi alte produse, precum
cele cu efect regulator de creûtere, cu efect adjuvant, sinergic, inclusiv
capcanele feromonale, chromo-atractive sau fago-atractive, alte produse a cĈror
utilizare are ca scop îmbunĈtĈŗirea stĈrii fitosanitare a culturilor agricole,
vegetaŗiei forestiere ûi a produselor depozitate.
Dejecŗiile zootehnice, prin conŗinutul mare de materie organicĈ uûor
biodegradabilĈ ûi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente)
constituie un îngrĈûĈmânt organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor.
Unele metale grele cum sunt Cu, Zn introduse în alimentaŗia administratĈ
animalelor se regĈsesc în aceste dejecŗii. Aceste considerente, alĈturi de mirosul
neplĈcut resimŗit la distanŗe mari, impun aplicarea acestora ca îngrĈûĈminte pe
terenurile agricole în cantitĈŗi moderate ûi numai dupĈ ce au fost compostate în
condiŗii controlate. Administrate în cantitĈŗi prea mari, dejecŗiile zootehnice
determinĈ apariŗia riscului poluĈrii solului datoritĈ depĈûirii capacitĈŗii de
absorbŗie a solului respectiv.
Sectorul industrial: în urma proceselor de producŗie rezultĈ cantitĈŗi
semnificative de deûeuri depozitate mai mult sau mai puŗin conform legislaŗiei
actuale în vigoare. Aceste depozite pot conŗine cenuûĈ ûi zgurĈ, pulberi cu
conŗinut de metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd), ûlamuri, steril, cĈrĈmizi ûi nisipuri
uzate, nĈmoluri, turte de filtrare.
11.2.2. Calitatea actualâ a apei de suprafaįâ ĩi a apei subterane
Importanŗa deosebitĈ a activitĈŗii de monitoring a calitĈŗii apelor rezidĈ
din faptul cĈ acesta pune în evidenŗĈ permanent stadiul calitĈŗii resurselor de
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apĈ; pe baza datelor privind acest stadiu, se adoptĈ strategia de protecŗie
eficientĈ a calitĈŗii acestor resurse.
Începând cu anul 2005 ûi ŗinând seama de cerinŗele prevĈzute in Legea
310/2004 de modificare si completare a Legii Apelor 107/1996, care a preluat
prevederile Directivei Cadru 60/2000/CE în domeniul apei ûi celelalte
Directive UE, sistemul naŗional de monitorizare a apelor cuprinde douĈ tipuri
de monitoring. Se realizeazĈ astfel un monitoring de supraveghere având rolul de a
evalua starea tuturor corpurilor de apĈ din cadrul bazinelor hidrografice, ûi un
monitoringul operaŗional (integrat monitoringului de supraveghere) pentru
corpurile de apĈ ce au riscul sĈ nu îndeplineascĈ obiectivele de protecŗie a
apelor.
În municipiul BacĈu, calitatea apelor de suprafaŗĈ ûi a apelor subterane
este controlatĈ ûi monitorizatĈ de A.N. “Apele Romane” – Direcŗia Apelor
Siret BacĈu. Calitatea apei subterane este monitorizatĈ ûi de cĈtre societĈŗile
economice pentru indicatorii specifici activitĈŗilor acestora.
Municipiul BacĈu este amplasat – din punct de vedere geografic – pe
bazinul hidrografic Siret, ceea ce determinĈ raportarea datelor pe bazine avînd
ca sursĈ Direcŗia Apelor Siret BacĈu.
Apa este esenŗialĈ pentru populaŗie ûi pentru desfĈûurarea activitĈŗilor
economice. Prosperitatea ûi bunĈstarea unei comunitĈŗi sunt direct dependente
de furnizarea unei cantitĈŗi suficiente de apĈ curatĈ. Fiind o sursĈ limitatĈ ûi
deosebit de vulnerabilĈ, apa poate fi oricând deterioratĈ dacĈ populaŗia ûi
autoritĈŗile nu intervin cu mĈsuri concrete de protecŗie. DatĈ fiind aceastĈ
degradare continuĈ, se impune gestionarea calitĈŗii resursei de apĈ, astfel încât
sĈ se asigure cunoaûterea, conservarea, protecŗia calitĈŗii ûi cantitĈŗii acesteia.
Importanŗa deosebitĈ a activitĈŗii de monitoring a calitĈŗii apelor rezidĈ
din faptul cĈ acesta pune în evidenŗĈ în permanenŗĈ stadiul ûi evoluŗia calitĈŗii
resurselor de apĈ; pe baza acestor date, se adoptĈ strategia de protecŗie eficientĈ
a calitĈŗii lor.
Pentru atingerea obiectivului comun conform DC/60/2000/EC de
“starea bunĈ” a apelor s-a modernizat ûi dezvoltat Sistemul Naŗional de
Monitoring Integrat al Apelor, implicând creûterea numĈrului subsistemelor de
monitorizare ûi definirea unor noi tipuri de monitoring. Astfel sistemul de
monitorizare a fost realizat în patru subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane ûi
ape uzate.
Caracterizarea calitĈŗii apelor s-a fĈcut în conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificĈrile ûi completĈrile ulterioare ûi
prescripŗiile tehnice stabilite prin “Normativul privind clasificarea calitĈŗii
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apelor de suprafaŗĈ în vederea stabilirii stĈrii ecologice a corpurilor de apĈ“
aprobat prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006. Pentru secŗiunile de potabilizare
încadrarea s-a fĈcut în conformitate cu H.G.100/2002 - NTPA 013, NTPA
014.
Stabilirea stĈrii ecologice a ecosistemelor acvatice investigate s-a realizat
pe baza elementelor de calitate biologice, luând în considerare ûi indicatorii
hidromorfologici, fizico-chimici ûi poluanŗii specifici de a cĈror dinamicĈ
depinde dezvoltarea calitativĈ ûi cantitativĈ a algelor planctonice ûi bentonice, a
zooplanctonului, zoobentosului ûi ihtiofaunei. De asemenea, stabilirea stĈrii de
calitate a diferitelor categorii de ape s-a fĈcut pe baza indicatorilor de calitate
corelaŗi cu diferitele utilizĈri ale apei (potabilizare, îmbĈiere, referinŗĈ, etc).
Cuantificarea acestor elemente evidenŗiazĈ condiŗiile naturale, cât ûi
intensitatea impactului antropic, care conduc la alterĈri minore sau majore ale
acestora, exprimând starea calitĈŗii apei ecosistemelor analizate într-o anumitĈ
perioadĈ de timp. Prin urmare, un accent deosebit s-a pus pe evaluarea
integratĈ, ecologicĈ.
Caracterizarea calitĈŗii apelor s-a fĈcut în conformitate cu prevederile
Legii Apelor 107/1996 modificatĈ ûi completatĈ cu Legea 310/2004, iar
clasificarea în clase de calitate s-a fĈcut în condiŗiile stabilite de “ Normativul
privind obiectivele de referinŗĈ pentru clasificarea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ
“(aprobat prin Ordinul 1146/2002). Obiectivele de referinŗĈ propuse conform
normativului corespund clasei a II- a de calitate ûi reprezintĈ nivelurile care
urmeazĈ a fi atinse pe plan naŗional ûi regional într-o strategie pe termen
mediu.
Încadrarea în clase de calitate, stabilirea stĈrii chimice ûi ecologice a
ecosistemelor acvatice lotice s-a realizat pe baza rezultatelor obŗinute la
analizele fizico – chimice ûi biologice efectuate în campaniile lunare ûi
semestriale.
Aprecierea calitĈŗii apelor de suprafaŗĈ ûi încadrarea în cele cinci clase de
calitate s-a realizat în funcŗie de limitele maxime admisibile corespunzĈtoare
fiecĈrei clase, astfel:
- clasa I – reflectĈ condiŗiile naturale de referinŗĈ ûi indicĈ o influenŗĈ
antropicĈ redusĈ;
- clasa a II a – reflectĈ condiŗiile de calitate necesare pentru protecŗia
ecosistemelor acvatice ûi indicĈ o impurificare moderatĈ;
- clasele III, IV, V – reflectĈ intensitatea impactului antropic ûi
corespund unei impurificĈri moderate pânĈ la foarte puternicĈ.
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Pentru evaluarea stĈrii de calitate apelor de suprafaŗĈ ûi încadrarea în
clase de
calitate, din punct de vedere chimic au fost analizate urmĈtoarele grupe de
indicatori:
1. Indicatori fizici: debit, temperatura, pH, suspensii
2. Regimul de oxigen (RO) – oxigen dizolvat (OD), CBO5, CCOMn;
CCOCr ;
3. Nutrienŗi (N ) – amoniu, azotiŗi, azotaŗi, azot total, fosfor total;
4. Ioni generali, salinitate - gradul de mineralizare (GM ) – reziduu fix,
cloruri, sulfaŗi, calciu, magneziu, sodiu, fier total, mangan;
5. Metale (M) – fracŗiune dizolvatĈ: crom, cupru, zinc ûi substanŗe
prioritar periculoase – cadmiu, mercur, nichel ûi plumb ;
6. Micropoluanŗi (MP) – cianuri, fenoli, detergenŗi anionici.
APM BacĈu prelucreazĈ informaŗiile legate de calitatea apelor de
suprafaŗĈ ûi a apei subterane obŗinute în urma monitorizĈrii ûi executĈ expertize,
atunci cînd acestea sunt necesare.

11.2.3. Calitatea actualâ a aerului
În „Planul Naŗional de Acŗiune în domeniul protecŗiei atmosferei”, cât ûi în
„Strategia NaŗionalĈ privind protecŗia atmosferei”, s-a stabilit cĈ în perioada 2005 2007 sĈ se finalizeze evaluarea preliminarĈ a calitĈŗii aerului, în toate zonele ûi
aglomerĈrile din ŗarĈ, ûi sĈ se doteze sistemul naŗional de monitorizare a calitĈŗii
aerului, în conformitate cu cerinŗele directivelor europene în domeniul calitĈŗii
aerului.
Urmare a finalizĈrii în 2005 a evaluĈrii preliminarii a calitĈŗii aerului la
nivel naŗional, s-a trecut la începutul anului 2006, la reproiectarea ûi
modernizarea Reŗelei Naŗionale de monitorizare a calitĈŗii aerului.
În acest scop, Ministerul Mediului ûi DezvoltĈrii Durabile a încheiat în
luna ianuarie 2006 contractul de achiziŗionare ûi instalare a staŗiilor automate
de monitorizare a calitĈŗii aerului, staŗii care s-au amplasat în România în cursul
anului 2006.
Reteaua automata de monitorizare din Muicipiul BacĈu a fost creata in
urma implementarii proiectului PHARE Proiectul pentru prevenirea
catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea solului.
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Implementarea directivelor UE privind calitatea aerului a fost realizata
prin amplasarea a 3 statii automate care fac parte din reteaua nationala de
monitorizare a calitatii aerului astfel:
- 1 staŗie de fond urban în municipiul BacĈu, parc PrefecturĈ: aceastĈ
staŗie evalueazĈ influenŗa activitĈŗii umane din zona centralĈ a
municipiului asupra calitĈŗii aerului, raza ariei de reprezentativitate
fiind de 1-5 km iar poluanŗii monitorizaŗi sunt: dioxid de sulf (SO2),
oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen,
pulberi în suspensie (PM10) ûi parametrii meteo (direcŗia ûi viteza
vântului, presiune, temperaturĈ, radiaŗia solarĈ, umiditate relativĈ,
precipitaŗii);
- 1 staŗie de tip industrial în municipiul BacĈu, la TCH, cartier
Izvoare: aceastĈ staŗie evalueazĈ influenŗa activitĈŗii industriale
dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calitĈŗii aerului,
raza de reprezentativitate fiind de 100 m – 1km, iar poluanŗii
monitorizaŗi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid
de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) ûi parametrii
meteo (direcŗia ûi viteza vântului, presiune, temperaturĈ, radiaŗia
solarĈ, umiditate relativĈ, precipitaŗii).
Indicatori monitorizati sunt: dioxid de sulf, oxizi de azot, ozon,
monoxid de carbon, compusi organici volatili, plumb, pulberi in suspensie ( PM
10, PM 2.5) si date meteo, care sunt afisati pe doua panouri unul exterior in
Bacau
si
unul
interior
in
Onesti.
Prin investitii proprii APM Bacau a completat configuratia statiilor cu 2
analizoare de amoniac (Bc - 1, Bc - 2) si 1 analizor H2S (Bc - 3 Onesti).
Informatii privind parametrii de calitate a aerului monitorizate de cele 3 statii
automate
ale
judetului
Bacau
se
pot
accesa
la
adresa:
http://www.calitateaer.ro. Site-ul afiseaza indicii de calitate si valorile
masurate, actualizate orar, aflate in curs de validare si certificare.
Reteaua automata de monitorizare a radioactivitatii este realizata
prin masuratori beta global si dozimetrice pe factorul de mediu aer in puncte
prestabilite.
Echipamentul a fost achizitionat in cadrul proiectului PHARE RO
2003/005-551.04.11.01/LOT 1 "Procurarea de echipamente necesare in
scopul crearii unui sistem adecvat de monitorizare si raportare a
radioactivitatii mediului, anul 2009 a unei statii care monitorizeaza in regim
automat doza gamma absorbita
Reŗeaua de monitorizare a avut un numĈr de 5 puncte fixe de control:
GherĈieûti, FRE MĈrgineni, Aeroport, N. BĈlcescu ûi Universitate. Din luna
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iunie 2009, reteaua s-a redus la un numĈr de 4 puncte fixe de control:
GherĈieûti, FRE MĈrgineni, N. BĈlcescu ûi Universitate.
11.2.4. Calitatea actualâ a vegetaįiei ĩi a faunei
Vegetaŗia ûi fauna sunt considerate componente deosebit de importante
ale biodiversitĈŗii, de aceea considerĈm cĈ trebuie integrate în analiza acesteia.
Biodiversitatea înseamnĈ variabilitatea organismelor vii provenite din
orice sursĈ ûi sistemele ecologice din care fac parte, aceasta incluzând
diversitatea în interiorul speciilor, între specii ûi diversitatea ecosistemelor.
Vegetaįia Bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei
Vegetaŗia din zona studiatĈ se încadreazĈ în bazinului mijlociu
Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei.
În bazinului mijlociu Siretului Mijlociu ĩi Vâii Bistriįei, pĈdurile de
luncĈ au rĈmas doar ca vestigii ale pĈdurilor de dinainte de amenajarea vĈii
râului. DefriûĈrile ûi amenajĈrile hidroenergetice au fost principalele cauze ale
dispariŗiei acestora (Monah Felicia, 1998). Fragmentele de pĈdure naturalĈ
formeazĈ un mozaic cu zĈvoaie ûi plantaŗii forestiere.
11.2.5. Nivelul actual de zgomot
O altĈ problemĈ de mediu este poluarea fonicĈ. Zgomotul cauzat de
autoturisme ûi traficul greu a devenit sursa primarĈ de poluare fonicĈ în mediul
urban. În condiŗiile actuale de trafic, prin mĈrirea parcului de maûini fĈrĈ a
beneficia de infrastructura rutierĈ corespunzĈtoare, poluarea fonicĈ la care este
supusĈ populaŗia limitrofĈ zonelor cu trafic intens este mare. În marile
aglomeraŗii urbane ûi în zonele populate limitrofe autostrĈzilor, acest factor
negativ de mediu îûi face simŗitĈ prezenŗa pe o arie extinsĈ în situaŗia în care nu
se aplicĈ protejarea fonicĈ prin utilizarea unor sisteme de diminuare a
zgomotelor.
Cauzele esenŗiale ale depĈûirii nivelului de zgomot emis în mediu de
traficul rutier sunt:
- accentuarea procesului de degradare a infrastructurii rutiere;
- intensificarea traficului rutier prin creûterea continuĈ a numĈrului de
autovehicole;
- lipsa drumurilor ocolitoare pentru traficul de tranzit
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- existenŗa parcurilor auto depĈûite, învechite;
- nerespectare restricŗiilor de tonaj pe anumite artere;
- starea tehnicĈ necorespunzĈtoare a autoturismelor.
Agenŗia de Protecŗie a Mediului BacĈu a efectuat mĈsurĈtori ale nivelului
de zgomot la emisii (agenŗi economici – atât în urma sesizĈrilor, cât ûi pentru
autorizaŗia de mediu a unor activitĈŗi).
Municipiul BacĈu este împĈrŗit în zone de monitorizare având în vedere
obiectivul Agenŗei de Protecŗie a Mediului BacĈu de întocmire a hĈrŗii acustice
odatĈ cu implementarea Directivelor europene referitoare la acest domeniu. S-a
avut în vedere zgomotul produs de trafic ûi de surse industriale. Având în
vedere cĈ traficul rutier constituie sursa majorĈ de poluare fonicĈ iar cele mai
multe ûcoli sunt amplasate în apropierea culoarelor de trafic s-au înregistrat
depĈûiri ale limitei admise de STAS 10009/88 (50dB (A)). DupĈ cum a rezultat
din mĈsurĈtorile Agenŗiei de Protecŗie a Mediului BacĈu ûi a instituŗiilor cu
preocupĈri în domeniu, nivelul de poluare fonicĈ a municipiului BacĈu este
ridicat, înregistrându-se valori de pânĈ la 90 dB (A).
Impactul nivelului de zgomot produs de mijloacele de transport rutier ûi
feroviar a fost ûi este deosebit de mare în raport cu fondul natural ûi limitele
admise în vigoare.
Fauna bazinului mijlociu al Siretului este foarte diversificatĈ ûi bogatĈ,
datoritĈ condiŗiilor variate de mediu ûi a habitatelor diverse, din zona montanĈ
pânĈ în lunca Siretului. Suprafeŗe importante sunt acoperite de pĈduri naturale
sau seminaturale, altele cu terenuri unde se practicĈ tehnici agricole blânde, care
nu afecteazĈ grav fauna localĈ.
Pe teritoriul municipiului BacĈu existĈ o arie naturalĈ protejatĈ de
interes naŗional inclusĈ în reŗeaua NATURA 2000 (Aria de Protecŗie SpecialĈ
AvifaunisticĈ Lacul BacĈu II) ûi 3 arii naturale protejate de interes judeŗean /
local (Insula de agrement, parcurile Cancicov ûi Trandafirilor).
LACUL BACàU II - componentâ a Aria de Protecįie Specialâ
Avifaunisticâ COD ROSPA0063 “Lacurile de Acumulare Buhuĩi –
Bacâu – Bereĩti” – Lacul Galbeni, arie de protecįie specialâ avifaunisticâ
parte integrantâ a reįelei ecologice europene NATURA 2000 în
România.
Lacurile Lilieci, BacĈu II, Galbeni, RĈcĈciuni, Bereûti au fost declarate
APSA prin HG 2151/2005.
Aria de Protecŗie SpecialĈ AvifaunisticĈ “Lacurile de Acumulare Buhuûi
– BacĈu – Bereûti” are suprafaŗa de 5575,50 ha, ûi a fost declaratĈ ca urmare a
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identificĈrii a 168 specii de pasĈri, dintre care, 11 specii sunt de interes
european, menŗionate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE.
Lacurile amenajate pe valea Bistiŗei Moldoveneûti, respectiv pe Siret în
aval de confluenŗa Bistriŗei, au o întindere mare. ReprezintĈ una dintre
principalele zone de hrĈnire ûi odihnĈ pentru populaŗiile de pĈsĈri acvatice care
urmĈresc extremitatea esticĈ a arcului carpatic de-a lungul VĈii ûi Luncii râului
Siret în drumul lor spre bĈlŗile DunĈrii în timpul migraŗiei de toamnĈ –
primĈvarĈ.
Situl Natura 2000 este constituit din 5 lacuri amenajate pe valea râului
Bistriŗa (pe teritoriul judeŗului BacĈu), respectiv pe râul Siret, în aval de
confluenŗa cu Bistriŗa. Aceste lacuri au o întindere mare, pe unele gĈsim mult
stuf, chiar în formĈ de insule. Porŗiunile de râuri din apropierea lacurilor, care
leagĈ lacurile, respectiv zonele folosite de pĈsĈrile migratoare din apropierea
lacurilor au fost incluse în sit.

11.3 Evoluįia estimatâ a calitâįii factorilor de mediu din zona
de aplicare a planului/programului
11.3.1 Evoluįia estimatâ a calitâįii factorilor de mediu fârâ aplicarea
planului/programului
11.3.1.1 Evoluŗia probabilĈ a calitĈŗii solului ûi subsolului
Activitatea omului asupra solului trebuie orientatĈ spre o exploatare raŗionalĈ a
acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menŗinerea
echilibrului substanŗelor fertilizante ûi la combaterea spĈlĈrii areolare, eliminarea
excesului de umiditate, a combaterii ûi diminuĈrii alunecĈrilor de teren ûi a
poluĈrii solurilor.
Consecinŗele poluĈrii ûi degradĈrii solurilor se reflectĈ în primul rând
asupra potenŗialului lor productiv, în sensul limitĈrii sau anulĈrii calitĈŗilor
biologice ûi de fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de
fenomenele de degradare care determinĈ scĈderea potenŗialului productiv,
scoaterea din circuitul agricol, schimbĈri ale modului de folosinŗĈ. De
asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri ûi substanŗe chimice pot avea
consecinŗe negative asupra apelor, prin spĈlĈri, scurgeri ûi infiltraŗii, asupra
plantelor, animalelor ûi omului.
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x Calitatea solurilor de pe municipiul BacĈu este influenŗatĈ de
administrarea de substanŗe chimice folosite în agriculturĈ, unitĈŗile
zootehnice ûi sectorul industrial.
x Sursele majore de poluare a solurilor sunt: SC Amurco SRL, CET BacĈu
ûi depozitul municipal de deûeuri menajere.
x Diminuarea suprafeŗelor de sol afectate de poluarea generatĈ de
activitatea agenŗilor economici din industrie; (de ex. în solul poluat de SC
Amurco SRL, numĈrul de germeni s-au înjumĈtĈŗit comparativ cu anul
2007);
x Deûeurile periculoase generate din procese tehnologice înregistreazĈ o
tendinŗĈ de scĈdere;
x ExpertizĈrile efectuate pentru soluri cu folosinŗĈ agricolĈ au evidenŗiat
lipsa poluĈrii chimice (nu au fost înregistrate depĈûiri ale valorilor
normale în solurile cu folosinŗĈ agricolĈ).
x Degradarea solurilor prin procese de eroziune în suprafaŗĈ ûi în
profunzime, acidifiere, salinizare, gleizare, tasare ûi alcalinizare,
sĈrĈturare.
11.3.1.2 Evoluŗia probabilĈ a calitĈŗii apei de suprafaŗĈ ûi a apei subterane
Protecŗia apelor de suprafaŗĈ ûi subterane ûi a ecosistemelor acvatice are
ca obiect menŗinerea ûi îmbunĈtĈŗirea calitĈŗii ûi productivitĈŗii biologice ale
acestora, în scopul evitĈrii unor efecte negative asupra mediului, sĈnĈtĈŗii umane
ûi bunurilor materiale.
Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferĈ posibilitĈŗi de
utilizare pentru orice fel de necesitĈŗi. Supravegherea calitĈŗii apelor are ca scop
protecŗia împotriva efectelor nocive ale poluĈrii ûi implicĈ douĈ etape:
cunoaûterea calitĈŗii ûi mĈsuri de protecŗie a acesteia.
Strategia de rezolvare a problemelor îmbunĈtĈŗirii calitĈŗii apelor
urmĈreûte reducerea încĈrcĈrilor apelor evacuate, asigurarea unei preepurĈri la
agenŗii racordaŗi la canalizarea orĈûeneascĈ, remedierea funcŗionĈrii staŗiilor de
epurare acolo unde existĈ ûi realizarea unor noi staŗii de epurare.
Obiectivul strategic îl reprezintĈ ameliorarea calitĈŗii apelor de
suprafaŗĈ ûi a apelor subterane în zona municipiului BacĈu.
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Direcŗiile de acŗiune propuse pentru atingerea acestui obiectiv
sunt urmĈtoarele, iar neîndeplinirea acestor obiective ar avea efecte
negative asupra asigurĈrii creûterii calitĈŗii apei :
x Încadrarea tuturor utilizatorilor în limitele de descĈrcare a apelor uzate
evacuate în emisarii naturali ûi/sau în reŗelele de canalizare a localitĈŗii,
conform actelor normative ûi condiŗiilor impuse prin actele de
reglementare;
x Aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodĈririi apelor în toate
cazurile în care se constatĈ abateri de la aceste prevederi;
x Întocmirea ûi aplicarea cu rigurozitate a planurilor de prevenire ûi
combatere a poluĈrilor accidentale de cĈtre titularii activitĈŗilor care
constituie potenŗialele surse de poluare;
x Continuarea implementĈrii prevederilor Directivei Consiliului nr.
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane prin modernizĈri,
extinderi, retehnologizĈri staŗiilor de epurare, în scopul obŗinerii unor
randamente de funcŗionare superioarĈ - RAGC BacĈu;
x ReabilitĈri, modernizĈri ûi extinderi staŗii de preepurare / epurare
industriale de existente;
x Construire staŗii preepurare / epurare industriale la: S.C. Agricola
Internaŗional SA (Departament Carbac - abatorizare porc ûi vitĈ, Abator
pĈsĈri);
x Retehnologizarea proceselor industriale pentru diminuarea consumului
de apĈ ûi diminuarea riscurilor poluĈrilor accidentale;
x ÎmbunĈtĈŗirea calitĈŗii apelor pe tronsoanele de râu degradate: râul
Bistriŗa (aval evacuare platforma industrialĈ BacĈu Sud) - 2 km de râu
degradat (clasa a V - a de calitate);
x Implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 76/464/CEE privind
poluarea cauzatĈ de anumite substanŗe periculoase deversate în mediul
acvatic al ComunitĈŗii (ûi cele 7 Directive ”fiice”):
- reabilitarea surselor de apĈ poluatĈ din industrie: Bistriŗa.
- reabilitarea surselor de apĈ subteranĈ poluatĈ din industrie: o zonĈ
potenŗial criticĈ sub aspectul poluĈrii apelor subterane este cea în care se aflĈ
amplasatĈ S.C. Amurco S.R.L. - afectarea cu sulfaŗi, amoniac ûi fosfor a pânzei
freatice din perimetrul incintei ar putea conduce la impurificarea pânzei freatice
care are direcŗia de curgere spre râul Bistriŗa;
x Igienizarea ûi decolmatarea Lacului de Agrement;
x Stabilirea de strategii pentru combaterea poluĈrilor accidentale cu
substanŗe periculoase (operaŗionalizarea sistemului de intervenŗie);
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x Controlul strict al depozitĈrii deûeurilor menajere ûi zootehnice, cu
respectarea normelor în vigoare;
x Controlul strict al utilizĈrii îngrĈsĈmintelor chimice ûi a pesticidelor
precum ûi a administrĈrii pe sol a îngrĈûĈmintelor organice provenite din
zootehnie;
x Delimitarea zonelor de protecŗie ale captĈrilor de ape subterane ûi de
adâncime pentru evitarea poluĈrii apei destinate consumului populaŗiei;
x Delimitarea zonelor de protecŗie ale apelor de suprafaŗĈ, interzicerea
oricĈror deversĈri necontrolate de ape uzate, reziduuri sau depuneri de
deûeuri în cursurile de apĈ ûi pe malurile acestora;
x ÎmbunĈtĈŗirea accesului populaŗiei ûi agenŗilor economici la servicii
publice de apĈ, canalizare;
x ÎmbunĈtĈŗirea ûi dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de
alimentare cu apĈ;
x Realizarea staŗiei de tratare a apei;
x Realizarea reŗelelor de canalizare a apei uzate menajere pe strĈzile
racordate la reŗeaua de alimentare cu apĈ.
MASTER PLAN JUDEŖUL BACćU - AsistenŗĈ TehnicĈ pentru PregĈtirea
Proiectului de ApĈ UzatĈ si ApĈ, România - Judeŗele Prahova, BuzĈu, Neamŗ, Iasi si
BacĈu, prevede o serie de mĈsuri imediate si lucrĈri de extindere au fost prevĈzute
pentru a se realiza pânĈ în 2015, fiind dezvoltate proiecte integrate coroborate
cu mĈsuri pentru asigurarea alimentĈrii cu apĈ a aglomerĈrilor ûi dezvoltarea
sistemelor de canalizare ûi a staŗiilor de epurare pentru apa uzatĈ.
Zona cuprinde orasul BacĈu si 4 comune limitrofe – MĈrgiei, MĈgura,
Letea Veche ûi Hemeiuûi. Majoritatea localitĈŗilor dispun de un sistem existent
de alimentare cu apĈ, alimentat de cĈtre sistemul din BacĈu (aducŗiunea de apĈ
de la Lacul Uzului si surse de apĈ subteranĈ). Rata de conectare este de
aproximativ 76% din totalul populaŗiei. Principala problemĈ a BacĈului este
asigurarea securitĈŗii si îmbunĈtĈŗirea sistemului de alimentare cu apĈ prin
lucrĈri de reabilitare si modernizare.
Sistemul va fi extins pentru a acoperi aproape întreaga populaŗie a zonei.
Programul de înlocuire si îmbunĈtĈŗire se prelungeste în Faza a 2-a si
Faza a 3-a pânĈ în anul 2037.
Înnoirea echipamentelor mecanice si electrice la fronturile de captare din
BacĈu este propusĈ pentru anul 2017.
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În orasul BacĈu înnoirea echipamentelor mecanice si electrice la Uzina
de tratare a apei Baraŗi este propusĈ pentru anul 2024, 15 ani dupĈ începerea
planificatĈ a operĈrii = 2009. UrmeazĈ sĈ fie reabilitatĈ aducŗiunea de apĈ de la
Stejaru la Uzina de tratare a apei Baraŗi, iar procesul de reabilitare este propus
pentru perioada 2024 - 2025.
Mai mult, existĈ câteva rezervoare si staŗii de pompare care trebuie
reabilitate. Parte a acestor investiŗii este propusĈ pentru Faza 1, principala parte
fiind propusĈ pentru cel deal doilea an din Faza a 3-a.
Reŗeaua existentĈ de distribuŗie a apei urmeazĈ a fi reabilitatĈ si extinsĈ si
instalate noi bransamente la case.
11.3.1.3 Evoluŗia probabilĈ a calitĈŗii aerului
Pentru zonele în care calitatea aerului este afectatĈ de traficul rutier, este
de aûteptat ca evoluŗia calitĈŗii aerului sĈ urmĈreascĈ valorile de trafic de pe
respectiva arterĈ de transport. Creûteri ale valorilor de trafic vor determina ûi
creûteri ale valorilor concentraŗiilor de poluanŗi atmosferici.
Din punct de vedere al poluanŗilor atmosferici emiûi de instalaŗiile de
încĈlzire din gospodĈriile populaŗiei, cantitatea acestora va creûte odatĈ cu
extinderea zonelor destinate locuitului.
Creûterea va fi cu atât mai mare cu cât raportul dintre cantitatea de
combustibil solid ûi cantitatea de combustibil gazos utilizat pentru încĈlzirea
locuinŗelor va fi mai mare.
Pe de altĈ parte dezvoltarea inerentĈ a localitĈŗii, atât din punct de vedere
al creûterii numĈrului de locuitori, cât ûi al dezvoltĈrii activitĈŗilor productive,
poate determina, în cazul unor dezvoltĈri insuficient de bine gestionate, efecte
nefavorabile asupra calitĈŗii aerului din zonele rezidenŗiale.
11.3.1.4 Evoluŗia probabilĈ a calitĈŗii vegetaŗiei ûi a faunei
Niciunul din habitatele forestiere identificate în zona de influenŗĈ a
proiectului nu are statutul de „habitat prioritar” dupĈ legislaŗia româneascĈ
(O.M. 1198/25.12.2005) ûi nici dupĈ Natura 2000.
Dintre habitatele secundare, cele cu suprafaŗa afectatĈ cea mai mare sunt
pajiûtile culturale. ÎnsĈ acestea sunt toate de tip comunitate antropicĈ ûi
pierderea lor nu va avea un impact semnificativ aspra biodiversitĈŗii la scarĈ
localĈ sau regionalĈ. Pajiûtile culturale sunt foarte comune în toatĈ regiunea
Carpaŗilor Meridionali.
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Date fiind influenŗele antropice considerabile, se observĈ o absenŗĈ
aproape în totalitate a habitatelor naturale primare, fiind instalate in zona
habitate de tip secundar, multe dintre acestea degradate.
Astfel, pentru perimetrul vizat de proiect, o corelare cu tipurile de
habitate naturale conform Manualului de interpretare al habitatelor naturale
europene este cel puŗin hazardata. De asemenea descrierea covorului vegetal ûi
clasificarea asociaŗiilor vegetale existente rĈmâne o sarcinĈ prea puŗin relevantĈ
atât scopului final, vizând crearea unei reŗele ecologice compensatorii, cât ûi
evaluĈrii iniŗiale care de la bun început releva existenŗa unor perimetre extrem
de limitate de vegetaŗie situatĈ în succesiune naturalĈ.
Cu toate acestea, este important de menŗionat faptul cĈ monitorizarea
viitoare va impune ca pentru zona limitofĈ Lacului BacĈu II suprafeŗele cu stuf
ûi vegetaŗie arbustivĈ ca de asemenea pâlcurile de arbori deja existenŗi sĈ rĈmânĈ
în starea actualĈ. Practic recomandĈm ca zonĈ sĈ rĈmânĈ în aceeasi parametri
deoarece constituie habitatul prielnic speciilor de pĈsĈri pentru locurile de
cuibĈrit ûi sursa de hranĈ.
Toate datele ûi concluziile prezentate în acest studiu au la bazĈ o serie de
documente ûi convenŗii, cu aplicatibilitate la nivel intenaŗional, regional sau
naŗional.
Cadrul general al conservĈrii biodiversitĈŗii în România este oug 195/2005
privind Protecŗiei Mediului aprobatĈ cu modificĈri prin Legea 265/2006 cu
modificĈrile ûi completĈrile ulterioare. Astfel, existĈ un capitol special care
reglementeazĈ conservarea biodiversitĈŗii ûi ariile naturale protejate( CAP. 8)
Alte câteva norme ûi legi ulterioare vin în susŗinerea acestui act legislativ
ûi se ocupĈ de protecŗia ecosistemului, conservarea ûi utilizarea durabilĈ a
componentelor sistemului biodiversitĈŗii biologice, cât ûi de asigurare a sĈnĈtĈŗii
umane.
¾ OUG 57 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ûi faunei sĈlbatice, completaĈ ûi modificatĈ
prin OUG154/2008.
¾ Legea nr. 13/1993 furnizeazĈ cadrul legal necesar aderĈrii României la
convenŗia asupra protecŗiei faunei ûi habitatelor naturale în Europa.
¾ Cerinŗele legate de protecŗia pĈdurilor sunt stipulate în legea nr. 46/2008
– Codul forestier,
¾ Ordonanŗa Guvernului nr. 96/1998 asupra regimului forestier ûi
administrarea fondului naŗional forestier, aprobat de legea nr. 141/1999
ûi modificat de legea nr. 513/2004;
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¾ Ordonanŗa de UrgenŗĈ nr. 226/2000 asupra regimului juridic de
circulaŗie a terenurilor forestiere aprobatĈ de legea nr. 66/2002; Legea nr.
289/2002.
¾ Protecŗia faunei acvatice este guvernatĈ în România de legea nr.
192/2001 republicatĈ în 2003 ûi ulterior modificatĈ de Legea nr.
481/2003, legea nr. 298/2004 ûi Ordonanŗa de UrgenŗĈ a Guvernului nr.
69/2004. De asemenea, existĈ prevederi speciale în codul forestier în
privinŗa fondului piscicol din apele de munte.
¾ Legea Fondului de VânĈtoare ûi de protecŗie a vânĈtorii sportive (Legea
nr. 103/1996) furnizeazĈ cadrul necesar conservĈrii diversitĈŗii faunei ûi
menŗinerii echilibrului ecologic al speciilor din fondul de vânĈtoare.
Legea stabileûte cotele anuale, regulile tehnice ale vânĈtorii ûi fauna care
este protejatĈ. În anul 2000 a fost aprobatĈ Ordonanŗa de UrgenŗĈ a
Guvernului nr. 69/2000 asupra modificĈrii ûi completĈrii Legii Fondului
de VânĈtoare nr. 103/1996, iar în 2006 a fost promulgatĈ Legea nr.
407/2006, privind vânĈtoarea în România.
Convenŗii internaŗionale
Din anul 1990 România a ratificat mai multe convenŗii internaŗionale asupra
conservĈrii biodiversitĈŗii ûi naturii. Mai jos sunt enumerate convenŗiile ce au
fost ratificate de Guvernul României:
¾ Convenŗia asupra protecŗiei patrimoniului cultural ûi natural al lumii
(1972), adoptatĈ prin Decretul 187/1990;
¾ Convenŗia asupra zonelor umede de importanŗĈ internaŗionalĈ, în special
a habitatelor pentru pĈsĈri acvatice 1971 (Convenŗia Ramsar) ratificatĈ de
Legea 5/1991
¾ Convenŗia asupra conservĈrii faunei ûi habitatelor naturale europene
(Berna, 1979), la care România a aderat prin legea 13/1993
¾ Convenŗia asupra DiversitĈŗii Biologice (Rio de Janeiro, 1992), ratificatĈ
prin legea 58/1994
¾ Protocolul asupra BiosecuritĈŗii de la Cartagena 2000, ratificat prin legea
no. 59/2003
¾ Convenŗia asupra Comerŗului Internaŗional cu Specii Periclitate (CITES)
1973 - (semnatĈ în Washington, D.C., la data de 3 Martie 1973, amendatĈ
la Bonn, in 22 Iunie 1979), ratificatĈ prin legea 69/1994
¾ Convenŗia asupra conservĈrii speciilor migratorii (Bonn, 1979), la care
România a aderat prin legea 13/1998.
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¾ Convenŗia asupra protecŗiei ûi utilizĈrii cursurilor de apĈ transfrontiere ûi
lacurilor internaŗionale (semnatĈ la Helsinki, în 17 Martie 1992) –
ratificatĈ prin legea nr. 30/1995;
¾ Convenŗia asupra cooperĈrii pentru protecŗia ûi utilizarea durabilĈ a
DunĈrii (semnatĈ în oraûul Sofia, în data de 29 Iunie 1994) – ratificatĈ
prin legea nr. 14/1995
Trebuie menŗionat de asemenea cĈ România este parte semnatarĈ a
convenŗiei asupra evaluĈrii impactului asupra mediului în context transfrontier
(Convenŗia Espoo semnatĈ în 1991 – ratificatĈ prin legea nr. 22/2001), ûi a
convenŗiei asupra accesului la informaŗie, participare publicĈ în procesul de
luare a deciziilor ûi accesului la justiŗie în ceea ce priveûte problemele de mediu
(Convenŗia Aarhus semnatĈ în 1998 – ratificatĈ prin legea nr. 86/2000).
Alte acte relevante din domeniul cooperĈrii internaŗionale:
¾ Convenŗia încheiatĈ între Guvernul României ûi cel al Republicii
Bulgaria asupra cooperĈrii în domeniul protecŗiei mediului (semnatĈ
la Sofia, 1991 – ratificatĈ prin legea no. 97/1992); HotĈrârea
Guvernului nr. 404/1994 prin care s-a aprobat statutul ûi
funcŗionarea comisiei inter-guvernamentale Româno-Bulgare pentru
protecŗia mediului;
¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ukrainei asupra
cooperĈrii în domeniul managementului apelor de frontierĈ (semnat
la Galaŗi în 1997 ûi ratificat prin legea nr. 16/1999);
¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ungariei asupra
cooperĈrii în domeniul protecŗiei mediului (semnat la Bucureûti în
anul1997);
¾ Acordul dintre Guvernul României ûi cel al Ungariei asupra
cooperĈrii pentru protecŗia ûi utilizarea durabilĈ a apelor de frontierĈ
(adoptat prin HotĈrârea de Guvern no. 577/2004);
¾ Acordul dintre Ministerul Apelor, PĈdurilor ûi Protecŗiei Mediului din
România ûi Departamentul de Protecŗie a Mediului al Republicii
Moldova în domeniul protecŗiei mediului ûi a utilizĈrii durabile a
resurselor naturale;
¾ Acordul dintre Ministerul Mediului ûi Departamentul Planificarea
Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, PĈdurilor ûi
Protecŗiei Mediului ûi Ministerul Mediului ûi Resurselor Naturale al
Ukrainei asupra cooperĈrii în domeniul: zonele naturale protejate ale
Deltei DunĈrii ûi a Râului Prut (semnat la Bucureûti în anul 2000 - nu
este încĈ în vigoare);
2009

254

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL A MUNICIPIULUI BACAU
DR. GUŞĂ DELIA NICOLETA
Expert evaluator / auditor de mediu

¾ Memorandumul de cooperare dintre Ministerul Român al Mediului ûi
GospodĈririi Apelor ûi Ministerul Olandez al transporturilor,
LucrĈrilor Publice ûi GospodĈririi Apelor asupra cooperĈrii în
domeniul managementului integrat al apelor (aprobat de
¾ HotĈrârea Guvernului nr. 1105/2004).
Pentru a îndeplini obiectivele propuse de convenŗiile ûi legislaŗia
internaŗionalĈ ûi europeanĈ, România a armonizat legislaŗia proprie cu cerinŗele
impuse de:
¾ Directiva 79/409/EEC asupra conservĈrii faunei aviare (Directiva
PĈsĈrilor), ûi,
¾ Directiva 92/43/EEC asupra conservĈrii habitatelor naturale ûi a
florei ûi faunei sĈlbatice (Directiva Habitatelor).
Scopul acestei Directive 92/43/EEC este de a contribui la asigurarea
biodiversitĈŗii prin conservarea habitatelor naturale ûi a florei ûi faunei sĈlbatice.
MĈsurile luate ca urmare a adoptĈrii acestei Directive sunt alcĈtuite în aûa
fel încât sĈ menŗinĈ sau sĈ restaureze la un nivel de conservare corespunzĈtor
habitatele naturale, fauna ûi flora; ŗinând cont cerinŗeleeconomice, sociale ûi
culturale ûi caracteristicile regionale ûi locale.
Guvernul României nu a cerut o perioadĈ de tranziŗie (prin urmare nu
existĈ plan de implementare); aûadar toate cerinŗele trebuie îndeplinite odatĈ cu
data accederii în Uniuniea EuropeanĈ (2007).
Constituŗia României furnizeazĈ cadrul legal necesar legislaŗiei legate de
conservarea biodiversitĈŗii în România. RevizuitĈ în Octombrie 2003,
Constituŗia include referinŗe speciale asupra:
¾ Statul recunoaûte dreptul oricĈrei persoane la un mediu sĈnĈtos
ûi echilibrat din punct
¾ de vedere ecologic.
¾ Statul va asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui
drept.
¾ Persoanele fizice ûi cele juridice vor avea datoria de a proteja ûi
îmbunĈtĈŗii mediul
În cadrul domeniului bioprotecŗiei, România a ratificat Protocolul
Cartagena prin legea nr. 59/2003 ûi a transpus directivele UE 90/219/EEC ûi
90/220/EEC prin Ordonanŗa de UrgenŗĈ nr. 49/2000, aprobatĈ, cu
amendamentele ûi modificĈrile ulterioare prin legea nr. 214/2002.
11.3.1.5 Evoluŗia probabilĈ a peisajului
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Direcŗiile de acŗiune propuse pentru realizarea obiectivelor anterioare sunt:
x Asigurarea din terenul intravilan a unei suprafeŗe de spaŗiu verde de
minimum 20 mp/locuitor pânĈ la 31 decembrie 2010 ûi de minimum 26
mp/locuitor pânĈ la data de 31 decembrie 2013, conform OUG nr.114/2007;
x Reabilitarea ûi reconstrucŗia spaŗiilor verzi existente, inclusiv cu
cedarea în administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG,
agenti economici, persoane fizice);
x Amenajarea corespunzĈtoare a zonelor de agrement existente în
municipiul BacĈu prin replantĈri de arbori ornamentali ûi înlocuirea celor
îmbĈtrâniŗi sau degradaŗi;
x Amenajarea ûi întreŗinerea spaŗiilor verzi din jurul blocurilor de
locuinŗe;
x Amenajarea ûi întreŗinerea unei perdele de vegetaŗie dispusĈ de-a
lungul viitoarei centuri ocolitoare a municipiului BacĈu;
x Amenajarea ûi întreŗinerea unor perdele de vegetaŗie ca delimitare
între zona industrialĈ ûi zona de locuinte;
x Stoparea defriûĈrilor ûi iniŗierea unor programe de refacere a pĈdurilor
în scopul diminuĈrii proceselor de degradare a solului în zonele deficitare în
vegetaŗie forestierĈ ale municipiului.

11.3.2 Evoluįia estimatâ a calitâįii factorilor de mediu cu aplicarea
planului/programului
11.3.2.1. Potenŗiale efecte asupra solului ûi subsolului
DezvoltĈrii urbanistice a oraûului municipiului BacĈu în conformitate
cu prevederile PUG nu îi sunt asociate efecte semnificative asupra calitĈŗii
solului ûi subsolului.
Extinderea zonelor de locuit ûi alocarea unor suprafeŗe de teren pentru
dezvoltarea activitĈŗilor de producŗie ûi a serviciilor va determina o schimbare a
categoriei de folosinŗĈ a terenului, din teren agricol în teren destinat locuirii sau
activitĈŗilor de producŗie/servicii. În condiŗiile în care prin PUG este permisĈ
doar dezvoltarea unor activitĈŗi de producŗie/servicii fĈrĈ efecte semnificative
asupra calitĈŗii factorilor de mediu, se poate estima cĈ nu se vor înregistra
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modificĈri semnificative ale actualei calitĈŗi a calitĈŗii solului pentru suprafeŗele
de teren care vor fi incluse în intravilanul localitĈŗii.
Acŗiunile ûi mĈsurile prevĈzute de PUG nu se referĈ la zonele în care
sunt amplasate principalele surse de poluare pentru sol ûi subsol de pe teritoriul
municipiului BacĈu, respectiv nu se referĈ la zonele de amplasare ale
depozitelor de deûeuri (halde de steril, platforma de nĈmol a staŗiei de epurare,
iazuri de decantare) în care solul este deja afectat . Ca atare, evoluŗia calitĈŗii
solului ûi a subsolului din aceste zone nu va fi influenŗatĈ de aplicarea mĈsurilor
ûi a prevederilor PUG.
11.3.2.2. Potenŗiale efecte asupra apei de suprafaŗĈ ûi a apei subterane
Extinderea reŗelelor de canalizare pentru apele uzate menajere ûi
tehnologice generate pe teritoriul administrativ al municipiului BacĈu ûi
asigurarea funcŗioĈrii optime a staŗiei de epurare a apelor uzate din municipiu,
va face ca, în perioada de aplicare a PUG-ului analizat, întreaga cantitate de apĈ
uzatĈ generatĈ sĈ fie colectatĈ ûi epuratĈ înainte de a fi descĈrcatĈ în cursurile de
apĈ de suprafaŗĈ.
Proiectarea reŗelelor de canalizare ûi a staŗiei de epurare a apelor uzate a
fost fĈcutĈ în aûa fel încât sĈ poatĈ prelua apele uzate rezultate din activitĈŗile
actuale ûi viitoare de locuit, respectiv din viitoarele activitĈŗi de producŗie.
Urmare a mĈsurilor de colectare ûi epurare a întregii cantitĈŗi de ape
uzate, se poate estima cĈ PUG-ul municipiului BacĈu va avea un efect
pozitiv asupra calitĈŗii apei de suprafaŗĈ.
Eliminarea bazinelor individuale de stocare a apelor uzate (soluŗia actualĈ
de evacuare a apelor uzate fiind cea de colectare-vidanjare în unele zone
periferice a municipiului BacĈu) va avea drept urmare ûi eliminarea eventualelor
exfiltraŗii de ape uzate prin neetanûeitĈŗile bazinelor ûi, ca atare, eliminarea unei
surse de poluare a apei subterane.
Acŗiunile ûi mĈsurile prevĈzute de PUG nu se referĈ la zonele în care
sunt amplasate principalele surse de poluare a apelor de suprafaŗĈ ûi a apelor
subterane de pe teritoriul municipiului BacĈu, respectiv nu se referĈ la zonele de
amplasare ale depozitelor de deûeuri (halde de steril ûi iazuri de decantare) în
care existĈ descĈrcĈri de ape de în cursurile de apĈ de suprafaŗĈ. Ca atare,
evoluŗia calitĈŗii apei de suprafaŗĈ ûi a apei subterane din punct de vedere al
încĈrcĈrii cu metale grele nu va fi influenŗatĈ de aplicarea mĈsurilor ûi a
prevederilor PUG.
11.3.2.3. Potenŗiale efecte asupra aerului
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Principalele surse de poluare a aerului din zona municipiului BacĈu
sunt:
-traficul rutier de pe toate arterele de circulaŗie din municipiu;
-traficul aerian de pe aeroportul din partea de sud a oraûului;
-zonele industriale din nordul ûi sudul municipiului BacĈu;
Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu prevede devierea
traficului de tranzit greu spre varianta de ocolire a municipiului BacĈu pentru
care existĈ deja un acord de mediu de revizuire a construirii acestuia cu nr. 83
din 18.05.2009..
Reducerea intensitĈŗii traficului rutier de mare tonaj din municipiu BacĈu
va avea ca efect scĈderea, în zona rezidenŗialĈ a oraûului, a concentraŗiilor de
poluanŗi atmosferici proveniŗi din gazele de eûapament ale mijloacelor de
transport auto.
ScĈderea concentraŗiilor poluanŗilor atmosferici proveniŗi din traficul auto în
zona rezidenŗialĈ a oraûului va fi favorizatĈ, pe lângĈ distanŗa relativ mare dintre
traseul proiectat al variatei ocolitoare ûi zona rezidenŗialĈ a oraûului ûi de
perdelele vegetale care vor fi plantate în zona de separare/protecŗie a variatei
ocolitoare.
Planul Urbanistic General al municipiu BacĈu prevede extinderea
suprafeŗei alocate aeroportului din partea de sud a teritoriului administrativ al
oraûului ûi instituirea de spaŗii de separare ûi de perdele vegetale de protecŗie pe
întreg perimetrul aeroportului.
MĈsurile de respectare strictĈ a distanŗelor de separare dintre zonele de
operare de pe aeroport ûi zonele rezidenŗiale, cumulate cu efectul unor perdele
vegetale de protecŗie pot avea ca urmare diminuarea concentraŗiilor de poluanŗi
atmosferici din zonele rezidenŗiale dar ûi a zgomotului.
Având însĈ în vedere cĈ activitatea de transport aerian s-ar putea
dezvolta odatĈ cu modernizarea aeroportului, se poate estima cĈ în zonele
rezidenŗiale adiacente aeroportului, concentraŗiile de poluanŗi atmosferici
datorate traficului aerian se vor menŗine la valori comparabile cu cele existente
în prezent.
La momentul actual, municipiu BacĈu dispune de o reŗea de distribuŗie a
gazului metan, reŗea care acoperĈ o parte din zonele locuite ûi zonele destinate
activitĈŗilor de producŗie. Proiectele existente prevĈd extinderea reŗelei de
distribuŗie a gazului metan, astfel încât ea sĈ poatĈ deservi integral viitoarele
zone de locuit ûi viitoarele zone de dezvoltare a activitĈŗilor de producŗie.
Cu toate acestea, din motive financiare, o parte a populaŗiei actuale din
zonele periferice a municipiului BacĈu, preferĈ utilizarea combustibilului solid
(lemn de foc ûi deûeuri din lemn) pentru încĈlzirea spaŗiilor de locuit. Utilizarea
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combustibilului solid în instalaŗiile individuale de încĈlzire (sobe ûi cazane de
apĈ caldĈ) face ca, în perioadele reci ale anului, concentraŗiile de pulberi
atmosferice în imisie din zonele rezidenŗialĈ sĈ aibĈ valori relativ mari.
11.3.2.4. Potenŗiale efecte asupra vegetaŗiei ûi faunei
Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu vizeazĈ în special
actualul intravilan al localitĈŗii, în a cĈrui contur este prevĈzutĈ ûi includerea
unor zone situate în momentul de faŗĈ în extravilan. Toate suprafeŗele de teren
propuse pentru includerea în intravilan sunt situate la limita actualĈ a
intravilanului ûi, în cea mai mare parte, sunt utilizate deja pentru locuit, activitĈŗi
de producŗie sau activitĈŗi turistice. Extinderea intravilanului nu afecteazĈ
zonele în care vegetaŗia ûi fauna sunt dezvoltate, zonele propuse pentru a fi
incluse în intravilan cu destinaŗia de spaŗii pentru locuit ûi spaŗii pentru activitĈŗi
de producŗie fiind caracterizate de o faunĈ ûi de o vegetaŗie de tip urban.
Pentru suprafeŗele cu destinaŗie turisticĈ ûi ecoturisticĈ propuse a fi
incluse în intravilan, Planul Urbanistic General al municipiului BacĈu, prin
Regulamentul de Urbanism aferent, prevede mĈsuri ferme pentru protejarea
calitĈŗii vegetaŗiei ûi a faunei.
11.3.2.5. Potenŗiale efecte asupra ariilor ûi/sau obiectivelor protejate
Planul Urbanistic General nu prevede intervenŗii în ariile protejate de pe
teritoriul municipiului BacĈu ûi nici în vecinĈtatea acestora.
Ca atare se poate estima cĈ PUG nu va afecta calitatea actualĈ a
vegetaŗiei ûi a faunei din zonele protejate.
Una dintre cele mai importante mĈsuri de diminuare a impactului o
poate constituii efectuarea lucrĈrilor de decolmatare a lacului de Agrement, care
sut de preferat a se executa, în perioada toamnĈ-iarnĈ, când numĈrul de specii
de pĈsĈri este redus cu 45%, iar cele rezidente se pot retrage în alte zone.
Efectele pierderilor de habitat vor fi atenuate prin evitarea lucrĈrilor în timpul
perioadei de cuibĈrit ûi printr-o bunĈ gospodĈrire a zonelor de conservare.
În zona limitrofĈ Arie de Protectie Speciala AvifaunisticĈ – Lacul
BacĈu II se vor promova practici care vor duce la o îmbunĈtĈŗire a stĈrii
avifaunei ex: pĈstrarea arborilor morŗi, scorburoûi, amplasarea de scorburi
artificiale, menŗinerea subarboretului, menŗinerea vegetaŗiei tipice de luncĈ care
constituie mediul prielnic pentru pĈsĈrile care poposesc pe aceste lacuri. Astfel
se va menŗine o structurĈ mozaicatĈ a habitatelor din apropiere ûi se vor reface
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zone umede. Arborii scorburoûi vor fi prioritar conservaŗi în zonele
perimetrale.
11.3.2.6. Potenŗiale efecte asupra sĈnĈtĈŗii umane
MĈsurile ûi dezvoltĈrile propuse de PUG vor asigura îmbunĈtĈŗirea
condiŗiilor de viaŗĈ ûi de protejare a sĈnĈtĈŗii locuitorilor municipiului BacĈu
prin:
-reducerea nivelului de zgomot în zonele locuite;
-reducerea concentraŗiilor de poluanŗi atmosferici din zonele locuite;
-menŗinerea/înbunĈtĈŗirea calitĈŗii apei subterane ûi a apei de suprafaŗĈ;
-asigurarea unor cĈi de acces corespunzĈtor amenajate la zonele de locuit
ûi la zonele destinate activitĈŗilor productive;
-asigurarea apei potabile din surse centralizate pentru toŗi locuitori
municipiului BacĈu.
11.3.2.7. Potenŗiale efecte asupra peisajului ûi a patrimoniului cultural, inclusiv cel
arhitectonic ûi arheologic
Dezvoltarea propusĈ de PUG ŗine cont ûi de necesitatea armonizĈrii
peisajului urban cu zona de amplasare a localitĈŗii. Sunt impuse mĈsuri ûi reguli
stricte pentru viitoarele zone construite din intravilanul localitĈŗii, astfel încât
dezvoltĈrile viitoare sĈ se facĈ în concordanŗĈ cu fondul construit existent ûi cu
aspectul zonei de amplasare. PUG-ul nu prevede intervenŗii în extravilanul
municipiului BacĈu, astfel încât peisajul zonelor din extravilan nu va fi afectat.
În ceea ce priveûte patrimoniul construit ûi patrimoniul arheologic, PUG
prezintĈ un inventar al obiectivelor de patrimoniu de pe teritoriul administrativ
al municipiului BacĈu, fĈrĈ a face o evaluare a stĈrii acestora ûi fĈrĈ a propune
mĈsuri/lucrĈri de conservare ûi/sau reabilitare a lor.
11.4 Impact prognozat
Obiectivele Planului Urbanistic General al municipiului BacĈu sunt:
x Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate
construcŗiilor.
x ÎmpĈrŗirea teritoriului municipiului în zone funcŗionale ûi organizarea relaŗiilor
dintre acestea, în funcŗie de folosinŗa principale ûi de natura activitĈŗilor
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dominante.
x Stabilirea traseelor ûi a datelor caracteristice ale circulaŗiei care urmeazĈ sĈ se
conserve, sĈ se modifice sau sĈ se creeze (transport în comun, cĈile pietonale,
pistele de bicicliûti, pieŗele ûi altele).
x Stabilirea reglementĈrilor specifice ale municipiului ûi a zonelor funcŗionale,
pentru amplasarea ûi destinaŗia construcŗiilor, precum ûi regimul de înĈlŗime ûi
indicilor de control, privind modul de ocupare a terenului.
x Evidenŗierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor
rezervate obiectivelor de utilitate publicĈ ûi a altor lucrĈri ûi instalaŗii de interes
general.
x Delimitarea zonelor, siturilor ûi obiectivelor protejate sau puse în valoare din
motive de ordin istoric, arhitectural – urbanistic, artistic sau peisagistic ûi
stabilirea mĈsurilor care se impun.
x Delimitarea zonelor cu interdicŗie definitivĈ sau temporarĈ de construire.
x Delimitarea zonelor sau sub-zonelor ce pot fi reabilitate prin operaŗiuni care pot
fi iniŗiate ûi urmĈrite de primĈria municipiului.
x Dezvoltarea sistemului de reŗele tehnico-edilitare, în corelaŗie cu necesitĈŗile
rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele specifice.
x Reabilitarea, protecŗia ûi conservarea mediului, identificarea ûi eliminarea
surselor de poluare, epurarea apelor, eliminarea deûeurilor, mĈsuri de protecŗie a
apei ûi solului.
x Delimitarea zonelor de risc cu prevederea de interdicŗii de construire pentru
terenurile accidentate, expuse la inundaŗii sau alunecĈri de teren ûi prevederea de
mĈsuri pentru regularizarea albiilor, consolidarea versanŗilor cu plantaŗii.
x Identificarea tuturor cursurilor de apĈ din teritoriul studiat ûi încadrarea lor în
categoriile de risc necesare.
x Corelarea reŗelei de cĈi de circulaŗie cu viitorul traseu al autostrĈzii ûi implicaŗii
privind varianta de ocolire trafic greu.
x Completarea Regulamentului Local de Urbanism cu prescripŗii ûi mĈsuri
antiseismice în conformitate cu normativul NP 100/1992, atât pentru
construcŗii noi cât ûi pentru consolidarea celor existente.
Din compararea obiectivelor Planului Urbanistic General al municipiului
BacĈu cu obiectivele planurilor ierarhic superioare prezentate în capitolul 5, ,
obiectivele PUG municipiului BacĈu sunt compatibile cu obiectivele de
protecŗia mediului a acestora.
Pentru caracterizarea fiecĈrui impact estimat s-au avut în vedere
urmĈtoarele informaŗii: receptorul, tipul impactului, durata impactului,
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frecvenŗa impactului, scara la care se poate resimŗi efectul,
reversibilitatea/ireversibilitatea impactului.
Pentru precizarea receptorului s-a analizat ûi s-a identificat fiecare factor
de mediu posibil a fi afectat, resurse naturale, instituŗii/administraŗii publice,
comunitĈŗi, etc.
Pentru a caracteriza efectul din punct de vedere al efectului pozitiv sau
negativ asupra mediului, s-a utilizat noŗiunea de pozitiv atunci când s-a apreciat
cĈ efectul se va rĈsfrânge asupra mediului printr-un câûtig ûi s-a utilizat noŗiunea
de negativ atunci când s-a apreciat cĈ prin acel impact se va aduce un prejudiciu
mediului.
Pentru a caracteriza tipul efectului, din punct de vedere al legĈturii lui cu
PUG-ul, s-a precizat dacĈ el derivĈ din PUG sau se coreleazĈ în mod direct cu
acesta, când efectul a fost descris ca fiind direct. Efectele indirecte sunt cele
care se asociazĈ cu PUG-ul.
Durata impactului a fost apreciatĈ utilizând urmĈtoarea scarĈ:
Durata

Perioada în care se estimeazĈ cĈ
impactul se menŗine
cel puŗin pentru toatĈ durata de
valabilitate a PUG-ului
pe parcursul unui an/câtorva ani
pe parcursul unei/câtorva luni

mare
medie
micĈ

În privinŗa aprecierii frecvenŗei manifestĈrii efectului estimat asupra
mediului, s-a utilizat urmĈtoarea scarĈ:
Frecvenŗa
Modul de manifestare a efectului
mare
frecvent
micĈ
ocazional
Pentru caracterizarea arealului la care se estimeazĈ apariŗia efectelor, s-a
utilizat urmĈtoarea scarĈ:
Scara
Arealul de manifestare a efectului
local
în vecinĈtatea locului de producere ûi
cel mult în conturul PUG
regional
la nivel regional, respectiv în arealul
Regiunii de nord-est a României
naŗional
la nivelul ŗĈrii
transfrontierĈ
depĈûeûte graniŗele României
global
la nivel planetar
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În privinŗa caracterizĈrii reversibilitĈŗii unui efect estimat s-a ŗinut seama
de posibilitatea de a contracara un impact fĈrĈ a se afecta obiectivul PUG-ului.
Evaluarea efectelor aplicĈrii PUG municipiului BacĈu evidenŗiazĈ
urmĈtoarele aspecte:
¾ impactul va fi resimŗit atât la nivel instituŗional, cât ûi la nivelul
calitĈŗii factorilor de mediu ûi al sĈnĈtĈŗii populaŗiei
¾ în cea mai mare parte impactul va fi unul pozitiv, direct sau
indirect ûi se va manifesta pentru o duratĈ mare de timp
¾ efectele aplicĈrii PUG se vor resimŗi în special în plan local, unele
dintre acŗiuni având însĈ ûi un caracter zonal
¾ în general efectele aplicĈrii PUG vor fi efecte reversibile, fapt care
face necesarĈ o atentĈ monitorizare a aplicĈrii ûi a efectelor, astfel
încât beneficiile aplicĈrii PUG sĈ acopere o duratĈ de timp cât mai
mare
¾ efectele aplicĈrii PUG sunt în general cumulative, permiŗând
abordarea în continuitate a unor noi planuri/proiecte de
îmbunĈtĈŗire a cadrului urban, a cadrului natural ûi al sĈnĈtĈŗii ûi
confortului populaŗiei municipiului BacĈu.
Pentru o corectĈ apreciere a impactului aplicĈrii PUG municipiului
BacĈu asupra mediului, estimarea impactului se va face în douĈ situaŗii, cea în
care nu sunt aplicate prevederile PUG, respectiv cea în care sunt aplicate
prevederile PUG.
Prezenta analizĈ de impact asupra mediului nu ia în considerare mĈsurile
organizatorice referitoare la instituŗiile publice ûi administraŗia localĈ. Pentru
aceste mĈsuri/receptori aplicarea PUG ûi a planurilor/programelor de nivel
ierarhic superior au o influenŗĈ directĈ, care, prin modificĈri de comportament
ûi atitudine, determinĈ în timp ûi efecte directe/indirecte induse la nivelul
calitĈŗii mediului ûi la nivelul populaŗiei. Aceste efecte se vor resimŗi în acŗiunile
concrete întreprinse de autoritĈŗi, urmare a aplicĈrii unor planuri/programe
specifice pentru protecŗia mediului, planuri/programe care se vor derula atât pe
parcursul perioadei de viaŗĈ a PUG, cât ûi în perioadele urmĈtoare.

11.5 Monitorizare
Plecând de la obiectivele Planului Urbanistic General al municipiului
BacĈu ûi de la acŗiunile specifice care rezultĈ din obiectivele PUG, este
prezentatĈ o propunere de monitorizare modului de aplicare a PUG ûi a
efectelor aferente aplicĈrii acestuia.
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În funcŗie de magnitutinea efectelor asupra mediului ûi a comunitĈŗii
estimate, a fost stabilitĈ o ierarhizare a proceselor de monitorizare.
Monitorizarea evoluŗiei implementĈrii PUG este în principiu o practicĈ
formalĈ puŗin cunoscutĈ ûi asumatĈ în mediul instituŗional public. Pe de altĈ
parte aceastĈ sarcinĈ presupune resurse considerabile alocate (sisteme de
colectare, prelucrare ûi raportare a datelor) ûi o pregĈtire specificĈ în colaborare
cu alte instituŗii de mediu (definirea indicatorilor cantitativi ûi calitativi, corelat
cu potenŗialele surse de colectare/ producere a acestora). În consecinŗĈ, una
dintre alternativele cele mai convenabile administraŗiei publice locale este sĈ
faciliteze crearea unui sistem de monitorizare ûi evaluare a stĈrii de mediu prin:
a) identificarea fiecĈrui potenŗial partener-sursĈ pentru furnizarea de indicatori:
x departamente interne (urbanism ûi/sau mediu),
x parteneri locali (de exemplu: societate civilĈ pentru aplicarea
metodelor calitative de monitorizare – chestionare, interviuri, etc)
x parteneri externi publici (de exemplu: agenŗii publice)
x instituŗii privaŗe (de exemplu: agenŗi economici , ONG
profesioniste, etc),
b) identificarea obiectivelor, a ŗintelor ûi indicatorilor de mediu, a
competenŗelor ûi a nivelului de responsabilitate pentru monitorizarea fiecĈrui
indicator, ûi
c) crearea unui cadru de cooperare pentru asigurarea fluenŗei informaŗiei
(colectare, transmitere, prelucrare, analizĈ ûi raportare). PregĈtirea rapoartelor
de monitorizare poate fi fĈcutĈ printr-o funcŗie tehnicĈ a administraŗiei publice
locale sau un secretariat comun instituŗiilor implicate în aplicarea sistemului. În
continuare, diferiŗi parteneri de mediu responsabili cu funcŗionarea sistemului
trebuie ca periodic – de ex. o datĈ pe an – sĈ îûi „treacĈ în agendĈ” activitatea de
monitorizare. În cadrul monitorizĈrii trebuie implicate pe cât posibil persoanele
interesate (afectate de starea mediului – ex. grupuri de cetĈŗeni, ONG, consilieri
locali, economici locali, etc), care dacĈ e posibil, ar putea lua parte chiar în
aplicarea cadrului de monitorizare.
Procesul de monitorizare este specific pentru fiecare componentĈ
monitorizatĈ, iar autoritatea administraŗiei publice locale, responsabilĈ cu
implementarea planului ûi cu monitorizarea efectelor asupra mediului, în
colaborare cu instituŗiile, organizaŗiile, grupurile care vor fi cooptate sĈ participe
la procesul de monitorizare vor trebui sĈ stabileascĈ modul practic de realizare a
monitorizĈrii ûi sĈ stabileascĈ sarcinile ûi competenŗele fiecĈruia interesat în
acest proces.
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Cadrul legal pentru colectarea tuturor datelor necesare realizĈrii monitorizĈrii se
regĈseûte ûi în HG 878/2005 privind accesul publicului la informaŗia privind
mediul, unde, în art 20 prevede “(1) Autoritatile publice sunt obligate sa
organizeze informatia privind mediul, relevanta activitatii lor si care este
detinuta de sau pentru acestea, in scopul realizarii diseminarii active si
sistematice catre public a informatiei privind mediul...”
(3) Autoritatile publice au obligatia de a emite comunicate de presa lunare care
cuprind sinteza evenimentelor si actiunilor care au avut loc in luna precedenta
in legatura cu informatiile privind mediul prevazute in art. 22.
Trebuie remarcat faptul cĈ HG-ul stabileûte obligaŗii pentru toate autoritĈŗile
publice, agenŗi economici sau organizaŗii care deŗin informaŗii privind mediul
(art 2)
1. AutoritĈŗi le care se recomandĈ a fi implicate în procesul de
monitorizare :
a) administraŗia publicĈ localĈ (AL) (Consiliul Local, PrimĈria
Municipiului prin departamente specializate
b) instituŗii publice descentralizate din judeŗul BacĈu, desemnate prin
cadrul legal de înfiinŗare ûi funcŗionare, respectiv:
- Agentia RegionalĈ pentru Protectia Mediului BacĈu (APM),
-Agentia pentru Protectia Mediului BacĈu (APM),
-Garda NaŗionalĈ de Mediu Comisariatul Judeŗean BacĈu (GNM),
-Direcŗia pentru SĈnĈtate PublicĈ BacĈu (DSP)
- Direcŗia de SĈnĈtate VeterinarĈ ( DSV)
- AN APELE ROMÂNE; Direcŗia APELOR “SIRET”, Sucursala
de GospodĈrire a Apelor BacĈu (SGA),
-Regia NaŗionalĈ a PĈdurilor, Direcŗia SilvicĈ BacĈu (DS)
-Directia de cultura, culte si patrimoniu national a judetului Bacau,
-Oficiul de Studii Pedologice ûi Agrochimice (OSPA),
-Agenŗia NaŗionalĈ pentru Resurse Minerale, Compartimentul de
Inspecŗie TeritorialĈ BacĈu (IJRM)
-Asociaŗia JudeŗeanĈ a VânĈtorilor ûi Pescarilor Sportivi BacĈu
(AJVPS)
c). Mediul de Afaceri – Agenti Economici (Ag Ec) cu un rol de solicitant
sau executant a serviciilor, lucrĈrilor de mediu,.
-Administraŗia NaŗionalĈ de ÎmbunĈtĈŗiri Funciare S.A. BacĈu
(ANIF)
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-S.C. Drumuri Poduri BacĈu S.A. (DPM)
- SC SOMA SRL BacĈu
d). Agenŗi economici a cĈror activitate influenŗeazĈ oricare dintre
componentele de mediu ale zonei studiate prin plan
e) Societate CivilĈ – ONG cu un rol sau interes de mediu în
localitate/zonĈ.

ÎNTOCMIT
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Expert evaluator/auditor de mediu
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