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1. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE
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ALE PUG PRECUM SI A RELATIEI CU ALTE PLANURI
Primaria municipiuolui Buzau a comandat proiectantului realizarea Planului Urbanistic General, in 

calitate  de coordonator  de “norme”  de  reglementare  a  activitatii  in  constructii  in  plan  local.  Prin 
comparatie cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului care constituie norma la nivelul judetului, 
Planul  Urbanistic  General,  prescurtat  in  continuare  PUG,  reprezinta  norma  la  nivel  de  municipiu 
(unitate administrativ-teritoriala).

PUG  are  drept  scop,  stabilirea  prioritatilor,  reglementarilor  de  urbanism  aplicate  in  utilizarea 
terenurilor si realizarea constructiilor pe teritoriul municipiului Buzau. 

Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism aprobate constituie documentatiile pe 
baza  carora  se  vor  elibera  Certificatele  de  urbanism  si  Autorizatiile  de  Construire  pe  teritoriul 
administrativ al municiului.

In  vederea  emiterii  Avizului  de  mediu  de  catre  Agentia  Regionala  pentru  Protectia  Mediului 
(ARPM) Galati pentru PLAN URBANISTIC GENERAL al municipiului Buzau, judetul Buzau, a fost 
demarata procedura in conformitate cu Directiva EU 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri si programe asupra mediului, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 1 076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Astfel  ARPM galati a  delegat  competenta  de parcurgere  a etapelor  procedurale  premergatoare 
catre Agentia de Protectia Mediului (APM) Buzau care a solicitat efectuarea raportului de mediu in 
conformitate cu art. 5 al.2 din HG nr. 1 076/2004.

Elaborarea documentatiei de fata a fost initiata de catre Beneficiar in calitate de persoana juridica 
interesata in realizarea obiectivului . Aprobarea  planului urbanistic general (P.U.G.) reprezinta prima 
etapa in determinarea dezvoltarii urbanistice a municipiului, insemnand acceptul « de amplasament » 
al populatiei si totodata accesul, precum si modernizarea utilitatilor existente in zona.

In programul de dezvoltare al localitatii, pentru aceasta zona, se prevede, in special, dezvoltarea 
constructiilor de locuinte si de servicii sau agro-industriale, cu funcţiunile complementare aferente, 
precum şi completarea si modernizarea echiparii tehnico- edilitare şi a căilor de acces, existente.

Această lucrare are ca obiect studierea urmatoarelor probleme majore :
- disfunctionalitati  si  prioritati de  interventie  atat  in  teritoriu  cat  si  in  cadrul  intravilanului 

municipiului;
- zonificarea functionala a localitatii si circulatia terenurilor in functie de regimul juridic al acestora, 

printr-un sistem de reglementari si servituti adecvate;
- potentialul economic al municipiului, volumul si structura potentialului uman, resurse de munca;
- organizarea circulatiei;
- echiparea tehnico-edilitara;
- realizarea, protectia si conservarea mediului;
- conditii si posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate publica.

In urma studiului si a propunerilor de solutionare a acestor categorii de probleme, materialul ofera 
instrumentul de lucru necesar urmaririi aplicarii prevederilor din P.U.G.

Planul Urbanistic General este necesar sa fie elaborat in deplina concordanta cu urmatoarele planuri, 
programe, documente:

A. DOCUMENTE EUROPENE elaborate si semnificative în domeniul amenajarii teritoriului:
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- 1983 –  Carta  de la  Torremolinos adoptata  de Conferinţa  Europeană  a  Miniştrilor  pentru 
Amenajarea Teritoriului (CEMAT) în cadrul Consiliului Europei.

- 1992 – Raportul „Europa 2000” privind perspectivele de dezvoltare a teritoriului comunitar 
care  a  fost  actualizat  ulterior  sub  titlul  „Europa  2000+”  Cooperare  pentru  amenajarea 
teritoriului european”. Acest document a servit ca bază pentru elaborarea ESDP „Perspectiva 
Dezvoltării Spaţiului European”.

- 1999 – „Perspectiva Dezvoltării Spaţiului European” (ESDP), adoptata la Potsdam, în mai 
1999 la Conferinţa  Informală a Miniştrilor  responsabili  cu Amenajarea Teritoriului  Uniunii 
Europene.  ESDP este  expresia  voinţei  statelor  membre  ale  UE şi  ale  Comisiei  Europene, 
susţinută de Parlamentul European, Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social, de a 
promova o mai  bună percepţie  a dimensiunii  spaţiale  a politicilor  europene şi  de a  acorda 
importanţă mai mare conceptelor spaţiale în cadrul acestor politici”.  Scopul ESDP este de a 
contribui la dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului UE, acordându-se o atenţie sporită 
politicilor  de  dezvoltare  spaţială  a  teritoriilor  din  afară  graniţelor  actuale  sau  viitoare  ale 
statelor membre;

- 1994 –Documentul „Europa 2000+” care ţine cont de rezultatele unei lungi dezbateri asupra 
rapoartelor anterioare finalizat de Comisia Europeană.

- 1995  –  Programul  comunitar INTERREG  IIC,  lansat  de  UE  si  destinat  în  principal 
amenajării teritoriului transnaţional. Cele două documente privind cooperarea transnaţională, 
respectiv VASAB 2010+ (pentru regiunea Mării Baltice) şi VISION (pentru regiunea Europa 
Centrală, Adriatica,  Bazinul Dunării, Europa de Sud-Est – CADSES) au oferit suport pentru 
alocarea  fondurilor  de asistenţă  UE pentru preaderare.  Acestea sunt corelate  cu obiectivele 
spaţiale urmărite prin programele PHARE, ISPA (Instrumente de Politici  Structurale pentru 
Preaderare)  şi  SAPARD  (Program  de  Acţiuni  Speciale  de  Asistenţă  pentru  Preaderare  în 
domeniul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale).

- 1997  –  Agenda  2000,  document  prezentat  de  Comisia  Europeană  care  a  făcut  obiectul  a 
numeroase discuţii până la aprobarea definitivă la summit-ul de la Berlin din martie 1999. În 
perspectiva  extinderii  UE către  statele  Europei  Centrale  şi  de  Est  cu  nivel  mai  scăzut  de 
dezvoltare economică, s-au introdus o serie de restricţii bugetare celorlalte politici comunitare. 

- 1997  (octombrie)  –  Tratatului  de  la  Amsterdam,  document  UE care  accentuează,  unele 
prevederi  orientate  către  politicile  de  promovare  a  dezvoltării  durabile  (prescurtat  in 
continuarea lucrării DD) cuprinse în Tratatul de la Maastricht din 1992.

- 2000  -  „Principii  directoare  pentru  dezvoltarea  teritorială  durabilă  a  continentului 
european” care  are  rol  determinant  pentru  orientarea  politicilor  respective  în  Europa, 
document  adoptat  la  Hanovra  la  Conferinţa  Europeană  a  Miniştrilor  Responsabili  cu 
Amenajarea Teritoriului (CEMAT).

Documentul  introduce  următoarele  principii  ale  politicilor  de  amenajare  durabilă  a 
teritoriului: 

i.Promovarea  coeziunii  teritoriale  prin  dezvoltarea  socio-economică  echilibrată  şi 
ameliorarea competitivităţii,

ii.Promovarea acţiunilor de dezvoltare angrenate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea 
relaţiilor rural-urban,

iii.Promovarea condiţiilor mai echilibrate de accesibilitate,
iv.Dezvoltarea accesului la informaţii şi cunoştinţe,

Pagina 4 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



v.Reducerea prejudiciilor provocate mediului,
vi.Valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural,

vii.Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare,
viii.Dezvoltarea resurselor energetice cu conservarea siguranţei,

ix.Promovarea turismului calitativ şi durabil,
x.Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.

B. DOCUMENTE INTERNAŢIONALE:
- AGENDA 21 care a fost adoptată la Summit-ul de la Rio în 1992 si care include recomandări 

de  direcţii  şi  programe  de  acţiune  cu  impact  asupra  domeniului,  urmărind  ca  finalitate 
realizarea dezvoltării durabile a colectivităţilor. Unele referiri cuprinse în acest document au 
impact direct asupra modului de utilizare a terenului. De exemplu  Capitolul 7. Promovarea 
dezvoltării durabile a aşezărilor umane formuleaza principalele orientari de dezvoltare dupa 
cum urmeaza:
- promovarea planificării şi managementului durabil al utilizării terenului,
- promovarea  asigurării  integrate  a  infrastructurii  legate  de  protecţia  mediului:  apă, 

salubritate, canalizare, deşeuri solide,
- promovarea unor sisteme conforme cu principiile DD pentru producerea şi transportul energiei,
- planificarea spaţială şi managementul aşezărilor umane din zonele ameninţate de dezastre,
- promovarea activităţilor de construcţii în acord cu exigenţele DD;

- PROGRAMUL  DE  MANAGEMENT  URBAN  AL  BĂNCII  MONDIALE (1994), 
componenta  „Managementul  urban şi  mediul”  conţine  lucrarea  „Consideraţii  cu privire  la 
utilizarea terenului şi managementul urban ecologic”.

În consecinţă, se propune o strategie integrată privind managementul terenurilor care este 
orientată pe următoarele direcţii:
- Realizarea echilibrului între protecţia mediului şi dezvoltarea urbană,
- Protejarea resurselor funciare sensibile,
- Gestionarea zonelor expuse la riscuri,
- Protejarea resurselor culturale,
- Conservarea spaţiilor deschise,
- Descurajarea extinderii urbane excesive,
- Gestionarea terenurilor agricole.

Pentru  implementarea  acestei  strategii  se  consideră  necesare  o  serie  de  politici  şi 
instrumente pentru îndrumarea şi motivarea comportamentului adecvat al actorilor, între care 
unele sunt legate de asigurarea infrastructurii, informarea şi instruirea populaţiei.

- DIRECTIVE  PENTRU  PLANIFICAREA  ŞI  GESTIUNEA  UNUI  HABITAT 
COMPATIBIL CU DEZVOLTAREA DURABILĂ, un document  care  aparţine Comisiei 
Europene ONU pentru Europa şi a fost elaborat în 1996. 

Directivele se adresează în principal decidenţilor şi responsabililor privind aşezările umane 
la nivel naţional, urmărind să ofere acestora un suport pentru adaptarea politicilor, legislaţiei şi 
reglementărilor naţionale în sensul dezvoltării unui habitat care să favorizeze calitatea vieţii, 
sănătatea şi bunăstarea.
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În acest context se apreciază că realizarea unui habitat compatibil cu dezvoltarea durabilă 
devine o provocare de cea mai mare importanţă pentru ţările europene.

Obiectivul DD a imprimat o schimbare a însăşi viziunii tradiţionale a amenajării şi gestiunii 
oraşelor, determinând apariţia noţiunii de planificare în funcţie de ecosisteme care presupune:
- Integrarea  tuturor  elementelor  naturale,  fizice,  sociale,  culturale  şi  economice  ca  şi  a 

relaţiilor dintre acestea;
- Luarea in considerare a interacţiunii dintre aer, sol, apă, zgomot şi organismele vii, inclusiv 

fiinţele umane;
- Accentul pe natura dinamică a ecosistemelor;
- Umărirea restaurării şi conservarea integrităţii, calităţii şi sănătăţii sistemelor.

Directivele menţionează progresele obţinute în ceea ce priveşte reglementările juridice şi 
instrumentele economice utilizate pe plan european pentru promovarea principiilor dezvoltării 
durabile.

- AGENDA HABITAT, document al Comisiei ONU pentru Aşezări Umane, semnat la Istanbul 
în 1996, focalizat  pe problematica aşezărilor  umane înglobând aspecte  din diferite  sectoare 
cum ar fi: politici guvernamentale, protecţia mediului, gestiunea mediului construit etc.

- DIRECTIVE  ALE  COMISIEI  ECONOMICE  ONU  PENTRU  EUROPA  PRIVIND 
ADMINISTRAREA BUNURILOR FUNCIARE, document care a fost publicat în 1996 de 
către  Comisia  Economică ONU pentru Europa,  care are ca premise câteva  principii foarte 
clare şi la obiect între care:
- Terenul  şi  informaţiile  referitoare  la  acesta  sunt  resurse  a  căror  gestiune  este  necesară 

pentru creşterea economică,
- Indiferent de măsura implicării sectorului privat nu se poate asigura dezvoltarea durabilă 

dacă statul nu îşi asumă gestiunea informaţiilor în ceea ce priveşte proprietatea, valoarea şi 
modul de utilizare a terenurilor.

Documentele  care  au  fost  menţionate  mai  sus  întemeiază  cooperarea  la  scara  Uniunii 
Europene.

Statele membre  au adoptat următoarele categorii de teritorii şi de obiective şi opţiuni politice 
pentru dezvoltarea spaţială a Europei:

1. zone metropolitane,
2. zone urbane policentrice (cu densităţi ridicate şi scăzute),
3. zone rurale urbanizate (rural accesibil),
4. zone rurale (rural inaccesibil),
5. zone periferice.

- INCADRAREA  IN  ACORDURILE  INTERNATIONALE  SI  ALINIEREA  LA 
NORMELE EUROPENE:
- Politica industrială - Carta Europeană a Întreprinderilor Mici.

- Cercetarea - dezvoltarea şi inovarea tehnologică - Către o Zonă de Cercetare Europeană 
(COM2000(6)  şi  Dimensiunea  Regională  a  Zonei  de  Cercetare  Europene),  “Mai multă  
Cercetare pentru Europa, până la 3 % din PIB”.
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- Sprijinirea  dezvoltării  unei  societăţi  informaţionale –  eEuropa,  o  Societate  
Informaţională pentru Toţi,Comisia Europeană.

- Protecţia Mediului - strategia de transport reflectă principiile strategiei TINA a Comisiei, 
inclusiv inter-modalitatea.

- Politica  energetică -  Carta  Albă  a  Energiei  pentru  Viitor  COM  (97)  599,  « Către  o 
Strategie Europeană pentru siguranţa furnizării energiei ». 

- Investiţiile  în  domeniul  mediului -  principiile  celui  de-al  şaselea  Plan  de  Acţiune 
Comunitar în domeniul Protecţiei Mediului, precum şi politica Comunitară de ansamblu în 
domeniul Protecţiei Mediului.

- Dezvoltarea  resurselor  umane -  principiile  Strategiei  Europene  de  Ocupare,  ca  şi 
obiectivul pe termen lung enunţat de Consiliul European de la Lisabona, şi anume acela ca 
Uniunea  Europeană  să  devină  până  în  2010  economia  cea  mai  competitivă,  bazată  pe 
cunoaştere.  Recomandările  Parteneriatului  pentru  Aderare  şi  cu  Evaluarea  Comună  a 
Priorităţilor de Ocupare din România (JAP).

- Dezvoltare  spaţială  -  principiile  specificate  în  documentul  Perspectivele  Europene  de 
Dezvoltare  Spaţială  care  îşi  propune  îmbunătăţirea  reţelelor  urbane  şi  îmbunătăţirea 
cooperării dintre oraşe şi sate, ca motor al creşterii economice. Strategia evidenţiază rolul 
centrelor urbane, ca poli de creştere economică, capabile să creeze locuri de muncă şi să 
îmbunătăţească condiţiile de bază pentru demararea afacerilor,  contribuind la rezolvarea 
problemelor din mediul urban. Strategia europeană are în vedere şi recomandă stabilirea 
unor relaţii solide şi stabile între zonele urbane şi cele rurale, în diferite domenii, între care 
o  importanţă  deosebită  o  are  promovarea  turismului,  în  scopul  dezvoltării  economiilor 
regionale.

Obiectivele PUG vor fi in deplina concordanta cu următoarele Planuri si Programe nationale:
- Prioritatea nationala „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport” este aceea de a 

genera o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport prin asigurarea infrastructurilor de 
transport moderne şi durabile împreună cu o creştere a calităţii serviciilor şi realizarea unui sistem 
funcţional de ”unitate în diversitate”.

România  are  stabilite,  prin  Legea  nr.  363/2006 privind aprobarea  Planului  de  amenajare  a 
teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, liniile directoare ale căilor de comunicaţie 
de interes european şi naţional prin  Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional Secţiunea I 
„Căi de comunicaţie”, ca suport al dezvoltării complexe şi durabile a teritoriului pe termen lung, 
inclusiv  al  dezvoltării  regionale,  reprezentând  totodată  contribuţia  specifică  a  ţării  noastre  la 
dezvoltarea spaţiului european (vezi Figurile 1.1, ... 1.4.).  Planul de Amenajarea Teritoriului 
Naţional  Secţiunea  I „Căi  de  comunicaţie”  defineşte  bazele  reţelei  naţionale  de  căi  de 
comunicaţie,  identificând  proiectele  prioritare  şi  măsurile  de  armonizare  necesare  pentru 
dezvoltarea acesteia pe termen scurt, mediu şi lung, propune soluţii care au în vedere stabilirea 
unor  raporturi  economice  echilibrate  în  teritoriu  urmărindu-se  obiectivele  însuşite  la  nivel 
european  şi  racordează  reţeaua  naţională  majoră  de  căi  de  comunicaţie  la  cele  3  coridoare 
prioritare de transport europene şi pan-europene IV, VII şi IX care traversează teritoriul României, 
convenite în cadrul conferinţelor pan-europene de transporturi de la Helsinki :
- CORIDORUL IV: Berlin – Nurnberg – Praga – Budapesta – Bucureşti – Constanţa – Salonic 

– Istanbul;
- CORIDORUL IX: Helsinki - St. Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev – Liubashevska – 

Chişinau – Bucureşti – Dimitrovgrad – Alexandropolis;
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- CORIDORUL VII : Dunărea, inclusiv legătura pe Canalul Dunăre - Marea Neagră.
Cele trei coridoare asigură legătura Europei Centrale şi de Est cu nordul şi vestul Europei. 

Fig. 1.1. Planul de Amenajarea 
Teritoriului  Naţional  Secţiunea 
I - Reţele de transport.  Direcţii 
de  dezvoltare  a  reţelei  de  căi 
rutiere

Fig. 1.2. Planul de Amenajarea 
Teritoriului  Naţional  Secţiunea 
I - Reţele de transport.  Direcţii 
de  dezvoltare  a  reţelei  de  căi 
feroviare

Pagina 8 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Fig. 1.3. Planul de Amenajarea 
Teritoriului  Naţional  Secţiunea 
I - Reţele de transport.  Direcţii 
de  dezvoltare  a  reţelei  de  căi 
navigabile

Fig. 1.4. Planul de Amenajarea 
Teritoriului  Naţional  Secţiunea 
I - Reţele de transport.  Direcţii 
de  dezvoltare  a  reţelei  de 
transport combinat

- Legea  nr.  5  /2000  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului  naţional  - 
Secţiunea a III-a - Zone protejate, care evidenţiazã zonele naturale protejate de interes naţional 
(vezi  Fig. 1.5.). şi identificã valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesitã instituirea de 
zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori (vezi Fig. 1.6.). 

 Planului National de Dezvoltare 2007   – 2013  . În vederea atingerii obiectivului 
global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere 
sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare:
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
4. Dezvoltarea  resurselor  umane,  promovarea  ocupării  şi  a  incluziunii  sociale  şi  întărirea 

capacităţii administrative
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
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6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Fig.  1.5.  Planul  de 
Amenajarea  Teritoriului 
Naţional  Secţiunea  III  – 
Zone  protejate.  Zone 
naturale

Fig.  1.6.  Planul  de 
Amenajarea  Teritoriului 
Naţional  Secţiunea  III  – 
Zone  protejate.  Zone 
construite

- POS Mediu   - Planul Operational Sectorial de MEDIU - care dezvolta prioritatea 3 a Planului 
National de Dezvoltarea 2007-2013 ”Protejarea si imbunătăţirea calităţii  mediului”.  Obiectivele 
POS sunt:
- Imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa 

si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015;
- Ameliorarea  calitatii  solului,  prin  imbunatatirea  managementului  deseurilor  si  reducerea 

numarului de zone poluate istoric in minimim 30 de judete pana in 2015;
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- Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi in cele mai 
poluante localitati pana in 2015;

- Protectia  si  imbunatatirea  biodiversitatii  si  a  patrimoniului  natural  prin  sprijinirea 
implemantarii retelei Natura 2000;

- Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea masurilor preventive in cele mai 
vulnerabile zone pana in 2015.
În vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat următoarele axe prioritare:
- Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată;
- Axa  prioritară  2  –  Dezvoltarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deşeurilor  şi 

reabilitarea siturilor contaminate;
- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în zonele prioritare 

selectate;
- Axa prioritară 4  – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 

naturii;
- Axa prioritară 5 – Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 

zonele cele mai expuse la risc;
- Axa prioritară 6 – Asistenţa Tehnică.

 PDR - Planul de Dezvoltare pentru Regiunea Sud-Est 2007 – 2013 din care 
fac parte judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea si Vrancea (vezi Fig. 1.7.) are 
ca scop regenerarea economică şi socială a regiunii. 

Fig. 1.7. Regiunea de 
dezvoltare 2 Sud-Est
Sursa: MDRL

Obiectivele strategice pentru implementarea PRD sunt:
- Creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate al regiunii,
- Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri al  regiunii,
- Dezvoltarea  economică,  socială  şi  culturală  durabilă  şi  echilibrată  a  comunităţilor 

rurale,
- Creşterea stabilităţii sociale şi eficientizarea potenţialului forţei de muncă al regiunii.

Planul de dezvoltare va fi implementat pe baza următoarelor priorităţi cheie, care constituie 
„conducătorii schimbării” şi care sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii: 

- Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale. Având ca obiectiv asigurarea 
conditiilor  fizice  pentru  o  economie şi  un  mod  de  viaţă  modern  stabileşte  următoarele 
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măsuri:
- Dezvoltarea  şi  modernizarea  infrastructurii  de  transport  şi  portuare,  incluzând 

infrastructura şi activităţile de suport a acesteia,
- Dezvoltarea utilităţilor, serviciilor publice şi a infrastructurii sociale,
- Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea accesului 

la serviciile IT,
- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului,
- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii energetice,
- Modernizarea şi regenerarea siturilor industriale şi a zonelor urbane,
- Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 

- Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor prin asigurarea unui mediu favorabil îmbunătăţirii 
performanţelor economice ale regiunii. Stabileşte următoarele măsuri:
- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri,
- Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri şi creşterea competitivităţii celor existente,
- Promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice,
- Stimularea investiţiilor sectorului privat în economia regiunii,
- Dezvoltarea infrastructurii turistice şi a activităţilor de sprijin pentru turism,
- Creşterea serviciilor de sprijin şi consultanţă pentru IMM-uri,
- Promovarea cooperării interne şi internaţionale.

- Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii, având ca obiectiv creşterea 
gradului de participare al comunităţilor rurale şi al agriculturii la economia regiunii;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi sociale a comunităţilor rurale,
- Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia,
- Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agricol şi agro-alimentar,
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a Agriculturii,
- Îmbunătăţirea procesării şi  marketingului produselor agricole,
- Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător al comunităţilor rurale şi protejarea 

moştenirii culturale,
- Dezvoltarea sectorului de servicii concentrat pe specificitatea mediului rural;

- Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane, prin asigurarea de resurse umane flexibile, 
capabile şi moderne, necesare susţinerii dezvoltării economice şi sociale durabile.
- Adaptarea continuă şi structurarea sistemului educaţional şi de pregătire profesională în 

conformitate cu cerinţele pieţei muncii,
- Adaptabilitatea forţei de muncă şi dezvoltarea antreprenoriatului,
- Politici active pentru angajare,
- Promovarea dezvoltării şi incluziunii sociale.

- Strategia  energetica prin  care  se  incearca  sa  se  identifice  proiectele  necesare  dezvoltarii 
infrastructurii  energetice  pentru urmatorii  15 ani.  Obiectivul  principal  il  constituie  promovarea 
unor proiecte de investitie prin care o parte din energia necesara sa fie produsa in judet. Resursele 
energetice principale sunt: productia agricola  (din care se poate produce biodisel  si bioetanol), 
biomasa (care poate produce curent electric si energie termica), energia eoliană şi energia solară.
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Având  in  vedere  politica  Uniunii  Europene  de  crestere  a  utilizarii  in  transport  a 
biocombustibililor este posibil sa apara in viitorul apropiat si instalatii de bioetanol.

- Strategia nationala de management al riscului la inundatii, aprobată prin HG nr. 1 854/2005, si 
HG nr. 1 286/2004 privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si 
reducerea efectelor inundatiilor. 

- Proiect cu finantare UE “Diminuarea Riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si 
pregatirea pentru situatii de urgenta. Acest proiect are 9 subproiecte si are ca obiective:
- reabilitarea si marirea gradului de siguranta a infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor. 

Pentru judeţul Buzău proiectul prevede mărirea gradului de siguranţă a barajului Siriu. 

- PRAM  -  Planul  Regional  de  Actiune  pentru  Mediu -   al  ARPM  Galati este  parte  a 
„Programului  de  Acţiune  pentru  Mediu  pentru  Europa Centrală  şi  de  Est”  adoptat  în  cadrul 
Conferinţei  Ministeriale  „Un  mediu  pentru  Europa”  desfăşurată  în  1993  la  Lucerna,  Elveţia, 
document  cadru care constituie  “o bază pentru acţiunea guvernelor  şi  administraţiilor  locale,  a 
Comisiei  Comunităţilor  Europene  şi  a  organizaţiilor  internaţionale,  instituţiilor  financiare  şi  a 
investitorilor privaţi în regiune” care stabileşte următoarele obiective:
- Îmbunătăţirea  condiţiilor  de mediu  în  cadrul  comunităţii  prin  implementarea  strategiilor  de 

acţiune concretă, eficientă din punct de vedere al costurilor,
- Promovarea  conştientizării  publice  a  responsabilităţilor  în  domeniul  protecţiei  mediului  şi 

creşterea sprijinului public pentru strategiile şi investiţiile necesare acţiunii,
- Întărirea  capacităţii  autorităţilor  locale  şi  a  ONG-urilor  în  managementul  şi  implementarea 

programelor pentru protecţia mediului,  incluzând abilitatea acestora în obţinerea finanţărilor 
din partea instituţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi din partea sponsorilor,

- Promovarea  parteneriatului  între  cetăţeni,  autorităţile  locale,  ONG-uri,  oameni  de  ştiiţă  şi 
oameni  de afaceri,  precum şi  învăţarea  modului  de a  conlucra în  soluţionarea  problemelor 
comunităţii,

- Identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de mediu pentru care este necesar a se acţiona, 
pe baza valorilor comunităţii şi a datelor ştiinţifice,

- Elaborarea unui Plan Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului care să identifice acţiunile 
specifice necesare soluţionării problemelor şi promovării viziunii comunităţii,

- Satisfacerea cerinţelor ce decurg din legislaţia şi reglementările naţionale în elaborarea 
Planului Regionale de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Planul  Regional  de  Acţiune  pentru  Mediu  promovează  ideea  parteneriatului  în  rezolvarea 

problemelor de mediu prin atragerea în structura organizatorică a autorităţilor regionale, precum şi 
a administraţiei publice judeţene şi locale, a instituţiilor deconcentrate ale statului, a marilor unităţi 
poluatoare, a unităţilor de învăţământ, a organizaţiilor neguvernamentale, a mass-media şi a altor 
instituţii  interesante.  PRAM  a  avut  în  vedere  dezvoltarea  durabilă  a  comunităţilor  locale  din 
Regiunea Sud-Muntenia, pornind de la starea factorilor de mediu, dar şi de la problemele specifice 
privind calitatea vieţii populaţiei, starea de sănătate, legislaţia, educaţia ecologică.

Scopul PRAM este evaluarea clară a problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor de acţiune 
pe termen scurt, mediu şi lung, stabilirea corelării  dezvoltării  economice cuprinse în Planul de 
Dezvoltare  Regională  cu  aspectele  de  protecţia  mediului.  Problemele  de  mediu  care  sunt 
soluţionate în cadrul Regiunii Sud-Muntenia se identifică după următoarele aspecte:
- au  cel  mai  mare  impact  –  influenţează  un  număr  cât  mai  mare  de  persoane,  în  cele  mai 

importante direcţii;
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- sunt cele mai centrale – influenţează cât mai multe probleme;
- sunt cele mai urgente – pot cauza probleme suplimentare dacă nu sunt rezolvate;
- corespund în cel mai înalt grad valorilor comune ale comunităţii.

Principalele deziderate ale PRAM sunt:
- Identificarea  şi  stabilirea  priorităţilor  problemelor/aspectelor  de  mediu  în  funcţie  de 

efectele pe care le au asupra mediului,
- Transformarea problemelor/aspectelor de mediu prioritare în acţiuni care trebuie întreprinse 

de părţile implicate. 
- Să optimizeze accesul la Fondurile Structurale.

- PLAM  -  Plan  Local  de  Actiune  pentru  Mediu  -  judetul  Buzau  prin  care,  într-o  viziune 
comunitară,  autoritatile  administratiei  publice  locale  evaluează  aspectele  de  mediu,  stabilesc 
priorităţile, identifică cele mai adecvate strategii de rezolvare a celor mai importante probleme şi 
acţionează  pentru  îmbunătăţirea  reală  a  situaţiei  mediului  şi  aspectelor  de  sănătate  publică  în 
spiritul unei dezvoltari durabile a teritoriului.

Programul  Local  de  Acţiune  pentru  Protecţia  Mediului  a  fost  iniţiat  şi  implementat  prin 
Programul PHARE «Asistenţa tehnică pentru întărirea Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului şi 
înfiinţarea  Agenţiilor  Regionale  de  Protecţie  a  Mediului»,  autoritatea  de  implementare  a 
Proiectului fiind Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Programul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă strategia pe termen scurt, mediu 
şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din judeţ având la baza principiile dezvoltării 
durabile  şi  presupune  dezvoltarea  unei  viziuni  colective,  evaluarea  problemelor  de  mediu, 
stabilirea  priorităţilor,  identificarea  celor  mai  adecvate  strategii  pentru  rezolvarea  problemelor 
principale, precum şi acţiuni de implementare care să conducă la obţinerea unor îmbunătăţiri reale 
ale mediului şi ale sănătăţii publice. 

PLAM cuprinde, printre altele, următoarele obiective :
- Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cadrul comunităţii prin implementarea strategiilor de 

acţiune concretă, eficientă din punct de vedere al costurilor ;
- Identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de acţiune ;
- Promovarea conştientizării publicului şi responsabilizarea acestuia ;
- Promovarea  parteneriatului  dintre  cetăţeni,  reprezentanţii  autorităţilor  locale,  ONG-uri, 

oameni de ştiinţă, agenţi economici ;
- Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale şi a ONG-urilor de a coordona şi 

realiza programe de mediu.
- Respectarea cerinţelor legislative naţionale.
PLAM oferă un punct  de pornire  în dezvoltarea  unei  comunităţi  durabile  şi  oferă  garanţia 

faptului că respectiva comunitate a abordat şi examinat adecvat principalele aspecte de mediu care 
afectează în mod nefavorabil atât sănătatea umană cât şi sănătatea ecosistemului.

Planul include :

a. masura  de  extindere  si  modernizare  a  infrastructurii  de  protectie  a  mediului  care  are  ca 
obiective:
- Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
- Promovarea recuperării, reciclarii si reutilizarii deşeurilor;

Pagina 14 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



- Prevenirea si diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale.

Actiuni indicative
- Modernizarea si eficientizarea managementului integrat a deseurilor la nivel local, judetean 

si regional (se includ si deseurile ce solicita masuri specifice, cum ar fi cele municipale, de 
ambalaje, periculoase, de echipamente electrice si electronice, din constructii si demolari);

- Realizarea unor lucrări  de reabilitare şi infiinţare a perdelelor  de protecţie  ale căilor de 
comunicaţii şi transport;

- Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare, tratare si distributie a apei potabile;
- Extinderea  si modernizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate;
- Realizarea  de  masuri  de  prevenire  a  dezastrelor  naturale  (consolidarea  malurilor  şi 

regularizarea cursurilor de apa, consolidarea de versanti, lucrari de impadurire, etc);
- Actiuni  de  constientizare  a  populatiei  referitor  la  importanta  si  necesitatea  protectiei 

mediului inconjurator si conservarea biodiversitatii.
b. masura de reconstructie ecologica a zonelor degradate si protejarea patrimoniului natural care 

are ca obiective:
- Reabilitarea si repunerea in circuitul natural a terenurilor degradate;
- Imbunatatirea managementului ariilor naturale protejate;
- Conservarea patrimoniului natural si utilizarea lui durabila.

Actiuni indicative
- Amenajarea  si  ameliorarea  ecologica  a  terenurilor  afectate  de  activitatile  industriale  si 

agricole poluante;
- Refacerea terenurilor afectate prin poluare istorica;
- Repunerea terenurilor in circuitul agricol;
- Refacerea zonelor contaminate;
- Restaurarea ecosistemelor distruse prin defrişări şi păşunat abuziv;
- Modernizarea tehnologiilor de refacere a mediului;
- Extinderea retelei regionale de arii protejate si rezervatii naturale;
- Studii privind  starea de conservare a habitatelor si a speciilor de flora si fauna;
- Activitati de exploatare rationala a resurselor naturale;
- Exploatarea eficienta a potentialului economic a zonelor din zona Dunarii;

c. masura  privind  dezvoltarea  si  imbunatatirea  infrastructurii  fizice  si  sociale  a  comunitatilor 
rurale care are ca obiective:
- crearea, reabilitarea şi modernizarea utilităţilor publice;
- asigurarea unui transport eficient al oamenilor, bunurilor şi materiilor prime; 
- asigurarea nesarului de apă şi creşterea calităţii acesteia;
- asigurarea  condiţiilor optime de educare şi formare;

Actiuni indicative
- modernizarea drumurilor de legătură între comunităţi şi de acces a acestora la reţeaua de 

drumuri naţionale, judeţene şi locale; 
- modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă; 
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- modernizarea şi realizarea de staţii de tratare a apei potabile şi de epurare a apelor uzate;
- realizarea, reabilitarea, modernizarea unităţilor de învăţământ;
- realizarea, reabilitarea, modernizarea unităţilor medicale ;
- realizarea, reabilitarea, modernizarea centrelor de ocrotire socială;

d. masura privind dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de sprijin a agriculturii care are ca 
obiective:
- crearea sau îmbunătăţirea accesului fermierilor la infrastructura de sprijin a agriculturii;
- îmbunătăţirea mediului înconjurător şi protejarea acestuia;
- îmbunătăţirea organizării producţiei agricole;

Actiuni indicative
- drumuri de exploatare, vicinale ce nu sunt clasificate într-o categorie publică de drum;
- asigurarea condiţiilor necesare pentru producţie şi depozitarea produselor agricole;
- achiziţionarea  de utilaje  agricole  pentru diversificarea,  creşterea  volumului  şi  a  calităţii 

producţiei agricole şi alimentare;
- asigurarea  condiţiilor  necesare  pentru  procesare,  prelucrare,  distribuţie  a  produselor 

agricole;
- construirea  de  depozite  ecologice  pentru  gestiunea  eficientă  a  deşeurilor  animaliere  şi 

vegetale;
- realizarea de îmbunătăţiri funciare, îndiguiri, irigaţii.

- Proiectul de reabilitare al DN 10 Buzău-Braşov - realizat de SC IPTANA - SEARCH S.R.L. 
Bucuresti, care a avut in vedere, printre altele, in afara fluentei cerute de drum si rezolvarea unor 
probleme locale generate de impactul cu circulatia rutiera din zonele de impact traversate. In cazul 
de fata, necesitati de mobilare ca urmare a apartenentei unui tronson de peste 2,0 km apartinand 
DN 10 au condus la aparitia unor cerinte imediate de rezolvare a acceselor catre viitoarele dotari. 
Astfel, problematica generala de reabilitare a DN 10, care prevede extinderi ale amprizei actuale 
(inclusiv pe zona supratraversarii  CF) se intersecteaza cu necesitatea asigurarii accesibilitatii  la 
investitiile ce se prevad in viitorul apropiat in zona mentionata.

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Buzau in vigoare;
- Proiectul “Sistem de valorificare si reciclare pentru ambalaje si deseuri din ambalaje”,
- Strategia de dezvoltare a municipiului Buzau 2008-2013 este un document cadru de referinţă 

care  stabileşte  direcţiile  strategice  clare  pentru  viitorul  oraşului,  facilitând  luarea  unor  decizii 
importante în toate domeniile de activitate.
Obiectivele strategiei:
- Dezvoltarea urbană pe orizontală a municipiului Buzău;
- Îmbunătăţirea accesibilităţii şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
- Creşterea competitivităţii economiei oraşului;
- Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor sociale;
- Creşterea rolului societăţii civile în dezvoltarea oraşului
- Asigurarea protecţiei mediului în toate activităţile ce se desfăşoară în municipiul Buzău.

Pagina 16 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Pentru  realizarea  obiectivelor  de  dezvoltare  urbană  propuse,  este  necesară  implementarea 
următoarelor prograame:

- Program 1.1. Regenerare urbană în zona centrală şi valorificarea monumentelor istorice;
- Program 1.2. Regenerare urbană în zonele verzi şi valorificarea siturilor arheologice şi peisagere;
- Program 1.3. Regenerare urbană a zonelor de locuinţe şi crearea unor parcuri industriale;
- Program 1.4. Regenerare urbană a zonelor de locuinţe colective Zona Micro 14, Zona Dorobanţi, 

Bulevardul Unirii – axă importantă de acces către centru;
- Program  1.5.  Regenerare  urbană  a  zonelor  de  locuinţe  individuale  Zona  Nicolae  Bălcescu, 

ZonaMarghiloman-Gară, Zona Pod Horticolei, Zona Luceafărului;
- Program 2.1.Încurajarea dezvoltării urbane între limita actuală a oraşului şi râul Buzău;
- Program 3.1.Campus Universitar: Universitate Tehnică în preajma Zonei Industriale.

Suprafaţa de teren ce face obiectul documentaţiei de faţă (vezi Planşa 1 – Plan de încadrare în 
zonă) este situată în teritoriul administrativ al municipiului Buzau, in cadrul extravilanului localităţii, 
si care constituie zona de extindere optima spre raul Buzau si adiacent arterelor de circulatie in zonele 
de acces a accestora in intravilanul existent: DN 10 Buzau - Brasov, E 85 Buzau – Focsani şi Buzau – 
Urziceni, DN 2 Buzau - Ploiesti si DN 2B Buzau - Braila.

Se   propune o  marire  a limitei   intravilanului   existent   cu  o  suprafata   de 1 704,8385381 ha 
de la o suprafaţă de intravilan existent de 2 852,6211935 ha la o suprafaţă de intravilan propus de 
4 557,4597316 ha.

Primaria  Buzau  a  transmis  solicitari  autoritatilor  publice  indicate  de  APM  Buzau  privind 
nominalizarea  persoanelor  care  reprezinta  institutia  in  cadrul  grupului  de  lucru,  persoanele 
nominalizate fiind invitate sa participe la sedintele din data de 07.12.2007, 19.12.2007 şi 22.01.2009. 
Procesele verbale incheiate in urma sedintelor sunt anexate prezentului raport de mediu (vezi Anexele 1).

La  baza  prezentei  lucrari  au  stat  Planul  Urbanistic  Zonal  si  Prescriptiile  specifice  zonelor 
functionale  (Regulamentul  Local  de  Urbanism)  in  forma  prezentata  de  proiectantul  acestora   SC 
PROIECT SA, completat, astfel incat in raportul de mediu preluam ultima varianta prezentata grupului 
de lucru. 
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2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI  SI ALE EVOLUTIEI 
PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG

Scurt istoric al municipiului Buzau. 
Municipiul Buzău este aşezat în sud-estul României la o altitudine de 101 m faţă de nivelul mării, 

având coordonatele 45°09" latitudine nordică şi 25°5" longitudine estică. Are o suprafaţă de 81,3 km2 
şi o populaţie de 146.926 locuitori (la 1 iulie 2001). 

S-a descoperit un complex de locuire specific culturii Gumelniţa în parcul Crâng, din mileniul 4 
î.Hr. un mormânt aparţinând epocii bronzului, cultura Monteoru (2200 - 1100 î. Hr.) tot în Crâng 
precum şi complexe de locuire getodacice în zona industrială Buzău-Sud şi în zona străzilor Bucegi- 
Bistriţei. 

Prima menţiune documentară despre râul Buzău (pe malul căruia se găsea cu siguranţă un polis) se 
referă la faptele, credinţa ortodoxă şi martiriul lui Sava de la Buzău, înecat la  12 aprilie 372 în apa 
râului  Mousaios  (Buzău)  de  către  goţii  necreştinaţi  conduşi  de  Athanaric  (documentul  "Pătimirea 
Sfântului Sava", redactat în anul 376, se păstrează în copii la Biblioteca Vaticanului şi Biblioteca "San 
Marco" din Veneţia). Pe teritoriul municipiului s-au găsit monede din toată perioada secolelor IV-XIII. 
Descoperirile arheologice au dovedit o amploare deosebită a vieţii economice şi sociale pe un spaţiu 
extins (la sud de calea ferată - Târgul Drăgaica - Atelierele ACR - depozit UJCC). Giecomo Di Petro 
Luccari, aflat la Curtea lui Mihai Viteazul, consemnează, citând documente mai vechi: "Negru Vodă 
(legendarul întemeietor al Ţării Româneşti) a fondat oraşul Câmpulung şi a tras câteva întărituri de 
cărămidă arsă la Bucureşti, Târgovişte şi Buzău".

Prima menţionare documentară a Buzăului ca târg şi punct de vamă într-un document intern este 
cel emis la 30 ianuarie 1431 de Dan al II-lea (1420-1431) prin care scrie, "târgurilor şi vămilor" ţării 
că negustorii români vor putea cumpăra şi vinde mărfuri la Braşov, iar negustorii braşoveni vor putea 
cumpăra  şi  vinde  mărfuri  în  Ţara  Românească  nestingheriţi,  plătind  taxă  vamală  stabilită  de  o 
reglementare anterioară: "Să fie cum a fost în zilele părintelui domniei mele, Mircea Voievod (1386 - 
1418)".

În  anul  1500 domnitorul  Radu Cel  Mare,  cu ajutorul  patriarhului  Nifon,  înfiinţează  Episcopia 
Buzăului, oraşul devenind Reşedinţă Episcopală. La 1507 oraşul Boza (Buzău) apare pentru prima 
oară într-o hartă întocmită de Nicolaus Germanus.

În  1571 este  construită  mănăstirea  Banu,  menţionată  documentar  pentru  prima  oară  în  1592, 
ctitoria  lui  Andronic  Cantacuziro.  Mănăstirea  este  denumită  a  "Banului"  după  numele  dregătoriei 
ctitorului în 1618. În 1722 biserica este rezidită de Andreiana, soţia lui Şerban Cantacuzino. În 1884 la 
pictarea  Bisericii  participă  şi  Gheorghe Tăttărescu.  În  1575 ia  fiinţă  Bazarul  -  al  doilea  din Ţara 
Românească - piaţă permanentă cu dughene, prăvălii, pivniţe, magazii - prima ştire privitoare la un 
element urbanistic - piaţa. În 1619 orăşenii construiesc o biserică din lemn cu hramul "Sf. Îngeri", 
numită  şi  "biserica  din  pădure",  iar  la  1649  Badea  Obredi  reconstruieşte  Biserica  "Neguţători". 
Suedezul Clas Brorsson, care trece spre poartă în anul 1657 ca sol al regelui Carol Gustav al X - lea, 
relatează  despre  Buzău:"...pământul  era  roditor  ...  dar  ogoarele  erau  nearate  şi  pustii,  deoarece 
locuitorii  se  refugiaseră  în  zona  deluroasă,  unde-şi  caută  adăpost  când  năvălesc  turcii  si  tătarii". 
Constantin  Brâncoveanu  înfiinţează  la  1691  prima  tipografie  la  Episcopia  Buzăului  în  slova 
românească, condusă de Mitrofan. În  1693 acelaşi domnitor, C. Brâncoveanu, dă un act pentru a se 
face târg la Buzău.

Pagina 18 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Intr-un document emis de Alexandru Ipsilanti la 26 august  1778 este menţionată Drăgaica lângă 
oraş. Scopul iniţial al Drăgăicii era desfacerea lânii, de aceea se ţinea în lunile de după tunderea oilor. 
Faimoasa Drăgaică coboară de pe muntele Penteleu lângă oraş.

La 1780 Mihai Mincu şi soţia sa, Minculeasa, construiesc Biserica Gârlaşi pe moşia lor.
Se înfiinţează  în  1831 Şcoala  de zugravi  de subţire  şi  iconari  pe lângă Episcopie,  condusă de 

Nicolae  Teodorescu,  iar  în  1832  se  deschide  prima  şcoală  în  limba  română  -  Şcoala  Naţională 
(Preparandie),  avându-l  ca  director  pe  Dionisie  Romano.  La  1832 are  loc  cea  dintâi  numărătoare 
oficială,  Tabela statistică (recensământ) a populaţiei.  Oraşul avea un număr de 2567 suflete.  După 
naţionalitate populaţia oraşului: 99% români şi doar 18 evrei, 1 englez şi 1 austriac. În 1836 a luat 
fiinţă Seminarul - prima şcoală secundară din Buzău - iar în 1838 este inaugurată clădirea acestuia. În 
1838 a luat fiinţă Şcoala Normală a judeţului,  unde se strâng candidaţii de învăţători din 115 sate 
buzoiene.  În  1840  Dionisie  Romano  înfiinţează  la  Şcoala  naţională  prima  Bibliotecă  şcolară 
românească pentru învăţători  având funcţie şi de bibliotecă publică.  Prima publicaţie "religioasă şi 
morală" din ţară, "Vestitorul Bisericesc", apare la 1839. Iniţiatorul, Dionisie Romano, este considerat 
ctitor al presei buzoiene. Buzăul este primul oraş de provincie unde s-a organizat Garda Naţională la 
18- 19 iunie 1848. Între 1850- 1880 au fost construite clădirile de pe Strada Târgului (Cuza Vodă) 
înlocuind construcţiile mai vechi, de la care au fost folosite fundaţiile si pivniţele. În 1854- 1855 apare 
Biblia de la Buzău editată de Episcopul Filotei, a patra Biblie românească. Reprezentanţii buzoieni în 
divan sunt unionişti.

Gimnaziul ia finta în 1867, numit "Tudor Vladimirescu" până în 1875, apoi "Alexandru Hasdeu". 
Din 1932 - "B.P.Hasdeu", azi Colegiul Naţional "B.P.Hasdeu'. În 1868 apare prima Librărie la Buzău, 
a lui Al. Georgescu, iar în 1873 ia fiinţă noua tipografie "Alexandru Georgescu", prima tipografie 
laică, deschizând drumul publicisticii buzoiene.

In 1872 se dă în exploatare calea ferată Bucureşti - Buzău - Brăila - Galaţi iar în 1881 calea ferată 
Buzău - Mărăşeşti, prima linie ferată proiectată şi construită de ingineri români.

Este  inaugurat  noul local  al  Spitalului  "Maria  Minculeasa" (Gârlaşi)  în  1907,  iar  în 1908 este 
inaugurată calea ferată Buzău-Nehoiaşu. În 1913 este înfiinţată distileria de petrol "Saturn".

In 1937 se inaugurează sediul Şcolii Normale de fete (azi sediul Muzeului judeţean). A luat fiinţă 
Fabrica "Metalurgica şi Turnătorie S.A." (1928). După planurile arhitectului Duiliu Marcu primarul 
Stan Săraru construieşte  Piaţa  Centrală  în  1934- 1935. După intrarea trupelor  germane în oraş,  la 
începutul celui de-al doilea război mondial,  în august 1944, intră trupele sovietice. Întrucât trupele 
germane se baricadaseră în Palatul Comunal, sovieticii au tras cu tunul şi au dărâmat turnul iar acesta a 
ars împreună cu arhiva. 

După înfiinţarea judeţului Buzău în 1968 se construieşte în primul rând pe două platforme: Buzău-
Sud pe o suprafaţă de 318 ha ce cuprindea 50 întreprinderi şi secţii şi zona industrială Buzău-Nord, cu 
o supafaţă de 125 ha ce cuprindea 32 întreprinderi şi secţii.

Asezare geografica
Municipiul  Buzau  este  reşedinţa  şi  cel  mai  mare  oraş  al judeţului  Buzau  (vezi  Fig.  2.1.). 

Municipiul se află la cotul Carpaţilor de Curbură, la confluenţa drumurilor între patru mari provincii 
româneşti:  Muntenia,  Transilvania,  Moldova şi  Dobrogea şi  la  120 km de  Bucureşti.  Coordonate 
geografice de identificare sunt:

Municipiul 
Buzau

latitudine longitudine Altitudine [m]
45 09’ 00” 25 05’ 00” 95 mMN
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Unitatea administrativă Buzău se învecinează cu următoarele comune:
- la nord: Verneşti, 
- la est: Mărăcineni şi Vadu-Paşii,
- la sud: Maxenu şi Costeşti,
- la vest: Stâlpu şi Merei.

Figura 2.1. Judeţul Buzău. 
Harta fizică şi geografică

Municipiul (vezi Fig. 2.2.). se află în partea de centrală a judetului, zona de câmpie, pe malul drept 
al râului Buzău. Râul formează limita nordică a oraşului şi îi dă acestuia o formă alungită. 

Câmpia Buzăului aparţine unităţii  morfologice  Câmpia Română şi prezintă caracteristicile unei 
forme de relief complexe, care se datorează proximităţii faţă de Subcarpaţii de Curbură, fiind alcătuită 
din  următoarele  tipuri:  de  glacis  şi  piemont,  de  subsistenţă  şi  tabulară.  Zona  de  amplasament  a 
municipiului se  încadrează în unitatea morfologică a câmpiei de subsistenţă deoarece execută şi în 
prezent mişcări de lăsare cu efecte vizibile asupra morfologiei. 

Unitatea  administrativă  Buzău  ocupă  altitudini  de  la  101  metri  în  nord-vest,  în  apropierea 
dealurilor, până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este şi altitudinea în 
centrul oraşului, în piaţa Dacia). Se poate spune că amplasamentul municipiului este relativ plan, cu o 
diferenţă de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km. 
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Figura 2.2. Judeţul Buzău. Unităţi de relief 

Clima
Clima municipiului Buzau este de tip continental, cu veri  foarte calde si uscate (cu precipitatii cel 

mai adesea sub forma de averse) si ierni reci, marcate din cand in cand de viscole puternice, dar si de 
intervale de incalzire care provoaca topirea stratului de zapada.

Circulaţia  generală  a  atmosferei  este  caracterizată  prin  frecvenţa  mare  a  advecţiilor  de  aer 
termperat-oceanic  din  V  şi  NV (care  ajunge  insa  puternic  transformat),  advectii  de  asemenea 
frecvente, de mase de aer temperat-continental din sectorul estic si patrunderi mai putin frecvente ale 
aerului tropical din S si SV si advectii, relativ rare, de aer artic din Nord.

Principalele caracteristici climatice ale zonei municipiului Buzau sunt prezentate în Tabelul 2.1.
În anul 2007 temperaturile înregistrate la staţia meteororologică Buzau au fost mai ridicate decât în 

anul 2006, astfel: 
- temperatura medie anuală a fost de 12,7 oC, faţă de 11,4 oC în 2006; 
- temperatura maximă 40,3 oC, faţă de 36,1 oC;
- temperatura minimă [-11,6] oC a fost mai ridicată în anul 2007, faţă de anul 2005, [– 18,4] oC. 

Textura  drumurilor  orientata  diferit,  complexitatea  suprafetei  construite  modifica  si  amplifica 
anumiti  factori  climatici,  producand  un  disconfort  urban,  temperaturi  foarte  scazute  sau  ridicate, 
curenti, turbioane, evapotraspiratie ridicata, spulberari de zapada si mai ales depuneri de particule de 
praf, zgura, cenusa.
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Tabel 2.1.
- Regimul temperaturilor:
o temperatura medie anuală 10,8 °C 
o media lunii ianuarie - 3,0 °C
o media lunii iulie 22,5 °C
o temperatura minimă absolută (24 ianuarie 1942) - 29,6 °C
o temperatura maximă absolută (17 august 1952) 39,6 °C
o numărul mediu  anual al zilelor cu temperaturi sub 0 °C 104,5
- Radiaţia solară anuală 125,0  kcal/cm2*an
- Regimul precipitaţiilor:
o medie anuală 512,1 mm
o media lunii martie 25,6 mm
o media lunii iunie 80,0 mm
o cantitatea maximă de precipitaţii în 24 ore (5 septembrie 1904) 78,7 mm
- Nebulozitatea
o iarna-primavara 6-7
o vara-inceputul toamnei 3,5 -5,5
- Umiditatea relativă 
o media lunii ianuarie 80 %
o media lunii iulie 56 %
- Regimul vânturilor:
o Adâncimea maxima de inghet 0,8 – 0,9 m
o Viteza medie multianuală la 10 m înălţime 1,4 – 3,4 m/s
o Frecvenţa vânturilor predominante 

 NE 25,4 %
 SV 11,8 %
 NV 9,3 %

o Frecvenţa anuală al calmului atmosferic 25,0 %
 la sfârşitul verii şi începutul toamnei 41,8 %

Neomogenitatea  suprafetei  active  din  oras  descrisa  mai  sus  creeaza  particularitati  locale  ale 
climatului urban astfel:
1. Sectorul microclimatului industrial – feroviar: zona cu o accentuata impurificare a aerului cu fum, 

funingine,  zgura,  praf,  gaze,  noxe,  cu  o  temperatura  mai  ridicata,  frecventa  cetei  si  vegetatie 
arboricola redusa.

2.   Sectorul microclimatului rezidential cu urmatoarele subzone:
i. microclimatul  constructiilor  regim  parter,  cu  strazi  sistematizate,  spatii  verzi  in  gradinile 

particulare,  circulatia  autovehiculelor  moderata,  este  caracterizat  prin  umezeala  aerului 
ridicata,  confort pentru locuitori;

ii. microclimatul regimului inalt de constructii P+6,  P+10 etaje aflate pe arterele de circulatie 
moderne - categoria II-a de o  parte  si  alta, insiruite sub forma unui  "tunel" locuinte si dotari, 
cu elemente de vegetatie arboricola sporadică, este caracterizat prin umezeala relativ redusa, 
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prezenta curentilor "turbioane", fenomen de "ecranizare" pentru constructiile regim P+4 aflat in 
spatele  lor;

iii. microclimatul  cartierelor  marginase  -  regim  P+4  -  panouri  mari  -  sistematizare  verticala 
redusa, vegetatie arborescenta nesemnificativa, este caracterizat prin umezeala relativ redusa, 
cu  expunere  totala  la  vanturile  predominante,  un  mare  disconfort  urban  asupra  mediului 
ambiental;

iv. microclimatul de padure si parcuri ce cuprinde zonele adiacente Padurii - Parc Crang,  Parcului 
Marghiloman,  Iazului Morii,  parcului  si  elesteului  de  la  Sala  Sporturilor - care genereaza 
permanent  spre oras o dinamica  locala  sub forma de briza  ce  mareste  umezeala   aerului, 
favorizeaza temperaturi moderate si  prezinta  un confort urban ridicat.

3. Sectorul de microclimat periurban - zona polarizata de  reteaua hidrografica a  raului  Buzau - este 
raspandit  in  afara  zonei  orasenesti,  dar  face  parte  integranta  din  ambientul  orasului,  propice 
dezvoltarii  legumiculturii  si  destinderii  locuitorilor,  prezinta  mari  rezerve  naturale  -  necesita 
modalitati de conservare a resurselor si calitatii mediului.  

Riscuri naturale
Seismele reprezinta riscuri naturale. Teritoriul judetului Buzau, si implicit  si al municipiului 

Buzau  este  amplasat  sub  influenta  celei  mai  active  zone  seismice  din  tara  noastra.  Răspândirea 
focarelor de cutremure pune in evidenta doua zone:
- prima: trunchiul Vrancioaia-Tulnici-Soveja, unde se produc cutremure la adancimi intre 80-160 
km, legat de curbura arcului carpatic 
- a doua: in regiunea de campie, intre Ramnicu Sarat, Marasesti si Tecuci aceasta zona influientand 
si judetul Calarasi.

Seismele cu epicentru in Vrancea au origine tectonica, fiind provocate de deplasarile blocurilor 
scoartei sau alte parti superioare ale invelisului,  in lungul unor falii formate anterior sau in lungul 
unora foarte adanci.  Cutremure devastatoare,  cu magnitudinea cuprinsa intre 7 si 8 grade pe scara 
Richter, s-au inregistrat in 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 
1790,  26  octombrie  1802,  1829,  28  ianuarie  1838.  In  secolul  al  XX-lea  cele  mai  semnificative 
evenimente au avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 cu magnitudinea de 7,2 grade, 30 august 
1986 cu magnitutinea de 7 grade, 30 si 31 mai 1990 cu magnitudinea de 6,9 grade , respectiv 6,4 
grade.

Anexa 2 din Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a V-a - Zone de risc natural Secţiunea Cutremure de pământ indică zonele cu risc natural de 
cutremure care se pot urmări grafic în Figura 2.3.

Anexa 3 din Legea nr. 575 / 2001 stabileşte intensitatea seismică conform Tabelului 2.2. 
Tabel 2.2.

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorială

Număr de
locuitori

Intensitatea seismică exprimată în 
grade MSK

42 Municipiul Buzău 147 627 VIII
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Fig. 2.3.  România. Zone cu risc 
natural la cutremure de pământ

Riscul major în caz de cutremure de pământ este accentuat de existenţa unei situaţii economice 
care nu permite luarea unor măsuri eficiente de consolidare a clădirilor cu probleme structurale. 

Procese  geomorfologice  actuale  şi  degradarea  terenurilor sunt  grupate  in  zona  câmpiei 
interfluviatile, împreuna cu malurile văii si fruntea terasei, pe de o parte, si lunca râului impreuna cu 
baltile si albia minoră, pe de o alta parte.

Degradarea terenurilor este legată  pe de o parte de excesul de apă şi eroziunile de mal, iar pe de 
altă parte de acţiunea eoliană asupra solurilor nude, lipsite de vegetaţie.

Procese aluvionare cu prelungi fenomene de baltire in anii ploiosi, iar pe alocuri  saraturari 
sunt prezente in conul de dejectie al râului Buzau. Procesele aluvionare se desfăşoară în albia majoră a 
râului Buzău. Acumulările de tip proluvio-coluvial sunt puse in evidenta de numeroasele răsfirări ale 
cursului de apă şi meandrări.

Baltirile si saraturarile sunt prezente si pe terenul ce constituie obiectul PUG in zona de N-E, fapt 
ce a determinat neamenajarea sa, în sensul rămânerii necultivat, fiind prezente pajiştile şi păşunile.

Alunecari de teren. Municipiul Buzău nu este nominalizat în Anexa 7 din Legea nr. 575 / 2001 – 
Secţiunea  Unităţi  administrativ  -  teritoriale  afectate  de  alunecări  de  teren  cu  localităţi  afectate  de 
aceste fenomene. 

Inundatii. Viiturile din sectoarele de lunca au afectat biodiversitatea. Anexa 4b din Legea nr. 575 / 
2001  Zone de risc natural, Secţiunea Inundaţii, indică unităţile teritoriale afectată de inundaţii datorate 
revărsărilor de cursuri de apă şi torenţi (vezi Figura 2.4.). 

Unitatea administrativă municipală Buzău este nominalizată în Anexa 5 din Legea nr. 575 / 2001 
Secţiunea Unităţi administrativ - teritoriale afectate de inundaţii cu localităţi afectate de revărsări de 
cursuri de apă, la poziţia 376, conform Tabelul 2.7. 

Tabel 2.7. 
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorială

Tipuri de inundaţii
Pe cursuri de apă Pe torenţi

376 Municipiul Buzău + -
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Acest risc este diminuat de lucrările de îndiguire de mal existente în zona municipiului,  dar se 
datorează gradului de siguranţă a barajelor amenajărilor hidrotehnice situate pe râul Buzău în amonte 
de municipiu: Siriu, Cândeşti. 

Nu sunt date referitoare la inundatii în municipiul Buzău şi efectele acestora datorate râului Buzău.

Fig. 2.4.  România. Zone cu risc 
natural la inundaţii

Resursele naturale ale judetului Buzau - zona municipiu Buzau
Resursele  naturale  sunt  resurse  neregenerabile  -  minerale  şi  combustibili  fosili  şi  resurse 

regenerabile - apă, aer, sol, floră şi faună sălbatică, inclusiv cele inepuizabile: energie solară, eoliană, 
geotermală şi a valurilor si reprezintă totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în 
activitatea umană. 

Resurse minerale 
Resursele neregenerabile sunt strâns legate de structura geologică şi de relief.
La  nord-est  de  municipiul  Buzău  se  exploatează  argila  de  calitate  superioară,  larg  folosită  în 

industria materialelor de construcţie.
In albia Buzăului se găsesc rezerve importante de pietrişuri şi  nisipuri, în multe locuri existând 

balastiere de mare productie, una dintre ele chiar in vecinatatea zonelor care a generat PUG.
       Resurse naturale regenerabile sunt reprezentate de resursele de apa, subteranp şi de suprafaţă, si 
paduri.

Resurse umane. Populatia. Structura socio - demografică
Municipiul Buzau are o suprafaţă de 81,3 km2 şi o populaţie de 146 926 locuitori (la 1 iulie 2001).
Numarul locuitorilor şi repartiţia geografică în interiorul municipiului Buzau a variat în decursul 

timpului în funcţie de oscilaţiile valorice ale celor doi indicatori demografici determinanţi: mişcarea 
naturală şi mişcarea migratorie. Această evoluţie uşor ascendentă se datorează sporului natural pozitiv 
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si mai ales sporului migratoriu spre localitatea reşedinţă de judeţ, care a devenit un pol de atracţie 
pentru  populaţia  tânără,  liberă  să  se  transfere  în  orice  domeniu.  Creşterea  populaţiei  urbane  a 
municipiului în proporţie de cca. 30 % s-a datorat stabilirii în municipiu a populaţiei provenite din 
mediul rural. 

La recensământul din luna martie 2002, în municipiul Buzău erau înregistraţi 134 227 locuitori, 
din care 64 802 populaţie masculină (48,27 %) şi 69 425 populaţie feminină (51,72 %).

În anul 2002, analiza structurii pe etnii relevă următoarea situaţie la nivelul municipiului Buzău: 
95,68 % erau locuitorii români, 4,1 % rromi, celelalte etnii deţinând ponderi sub 1 %.

Echiparea tehnică a teritoriului 
Reteaua de comunicatii
Reţeaua de căi rutiere

Reţeaua de drumuri publice care tranzitează judeţul Buzau leagă principalele municipii şi oraşe cu 
capitala de judeţ, precum şi cu restul ţării.  Drumurile naţionale care fac legatura dintre municipiul 
Buzau si celelalte municipii si localitati ale judetului sunt:
- Drumul European E 85 (care se suprapune pe DN 2) spre Bucureşti şi Focşani, Suceava, Iaşi; 
- DN 1B spre Ploieşti; 
- DN 2B spre Brăila; 
- DN 10 spre Braşov (itinerar pe Valea Buzăului);
- DJ 203 D – Buzău – Pogoanele;
- DC 15 – Buzău - V. Paşii ( DJ 203 K )

Toate aceste drumuri sunt artere majore de penetraţie în municipiul Buzău. Pentru a degaja zona 
centrală  a  oraşului  de traficul  de tranzit  arterele  de penetraţie  sunt legate  între  ele  de o arteră  de 
circulaţie  inelară  ce ocoleşte oraşul.  Plansa nr. 2. reprezinta  caile  de comunicatie si transport  din 
municipiul Buzau.

Drumul  naţional  DN 2  –  E 85  este  una  dintre  principalele  artere  de  circulaţie  ale  României, 
traversând ţara pe direcţia SE - NE realizând legătura între Bucureşti şi nordul Moldovei. Acest drum 
traversează municipiul Buzău prin centrul său, respectiv pe B-dul Unirii, care se caracterizează printr-
un trafic intens. Astfel, în prezent traseul DN2 ocoleşte centrul municipiului folosind centura  de N - 
V, recent drumul fiind lărgit, avînd o platformă carosabilă cu 4 benzi de circulaţie, 2  benzi de 3,5 m si 
2 benzi de 2,5 m lăţime,  atât în intravilan cît şi în extravilan. 

La intersecţia cu DN 1B (Ploieşti - Buzău ) şi cu calea ferată Buzău – Bucureşti există un pasaj 
denivelat  cu  4  benzi  de  circulaţie  peste  calea  ferată,  pasaj  amenajat  pentru  a  asigura  o  circulaţie 
fluentă. 

La intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploieşti  există un pasaj denivelat  pe DN 2 – E 85, la 
intersecţia cu calea ferată Buzău - Nehoiu, care dirijează circulaţia atît spre centrul municipiului cât şi 
spre varianta ocolitoare a centrului municipiului precum şi direcţionarea circulaţiei catre ieşirea din 
Buzău spre Râmnicu – Sărat sau spre Nehoiu prin DN 10.

De asemenea la intersecţia cu DN 10 ( Buzău – Nehoiu ) s-a amenajat o intersecţie denivelată care 
asigură  fluenţa  circulaţiei  pe  DN  2  –  E  85,  pe  DN  10  şi  pe  strada  Transilvaniei  spre  centrul 
municipiului Buzău.
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Declivităţile în aliniamente şi curbe se încadrează în limite normale.
La ieşirea din Buzău spre Râmnicu – Sărat, este amenajată o intersecţie  cu Bd. Unirii care asigură 

legătura cu centrul municipiului şi cu  o arteră de ciculaţie  de ocolire a municipiului în partea de N-E 
făcând legătura între DN2- E85 şi DN2B, având 2 benzi de circulaţie de 3,5 m.

DN2B se desprinde din DN2, intră pe teritoriul municipiului Buzău traversând zona industrială pe 
Bd. Industriei şi apoi se îndreaptă spre Brăila.

Pe traseul lui se află două pasaje denivelate şi intersecţii amenajate cu Şos. Brăilei care asigură 
legătura cu zona centrală  a municipiului Buzău şi gara Buzău.

Din DN2B pleacă DJ203D, care asigură legătura cu sudul judeţului.
În profil transversal acest drum are 2 benzi de circulaţie de 3,50 m în extravilan şi 4 benzi de 

circulaţie de 3,50 m în intravilan.
 DN10 face legătura între municipiul Buzău şi nordul judeţului respectiv oraşul Nehoiu. În profil 

transversal,  în intravilan are 4 benzi  de circulaţie  de 3,00-3,50 m iar  în extravilan are 2 benzi de 
circulaţie de 3,50 m.

 DN1B  Buzău-Ploieşti  pe  teritoriul  municipiului  Buzău  are  un  traseu  relativ  scurt,mai  exact 
intersecţia cu DN2-E85.

Drumul judeţean DJ 203D face legătura între municipiul Buzău şi sudul judeţului şi pleacă din DN 
2B. Are o platformă carosabilă de 3,00 m iar intersecţia cu DN 2B nu este amenajată corespunzător 
mai ales în perspectiva realizării variantei de ocolire a municipiului Buzău prin legătura cu DN 2.

Drumul comunal DC 15 asigură legătura între  municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii.
Legătura între intrările şi ieşirile în municipul Buzău pe direcţia SV-NE se face prin Bd. Unirii, 

artera principală a municipiului, ce se caracterizează printr-un trafic intens pe toată durata zilei, atât 
pentru  localnici  datorită  concentrării  mari  de unităţi  comerciale,  cât  şi  pentru  cei  care  tranzitează 
municipiul,asigurând legătura între nordul şi sudul ţării.

În profil transversal strada are 6 benzi de circulaţie. Pentru fluidizarea circulaţiei cât  şi pentru 
evitarea accidentelor de circulaţie toate intersecţiile cu străzile principale au fost semaforizate.

Legătura între centrul oraşului şi DN 10, spre Nehoiu, se face prin str. Transilvaniei care are 4 
benzi de circulaţie de 3,00 ÷ 3,50 m cu excepţia unui tronson cuprins între Bd.Unirii şi str. Constituţiei 
care are 2 benzi de circulaţie.

Legătura între centru şî DN 2B se face in principal prin str. Al. Marghiloman care are 2 benzi de 
circulaţie şi prin Şos. Brăilei care are 4 benzi de circulaţie. 

S-a  largit  si  amenajat  str.  Piaţa  Teatrului,  în  zona  Bazar,  pentru  accesul  mai  uşor  in  zona 
comercială a oraşului atât a cumpărătorilor cât şi a maşinilor  pentru aprovizionare.Tot în această zonă, 
pe str. Cuza Vodă, se va amenaja şi zona pietonală existentă.

Din  lungimea  totală  a  străzilor  orăşeneşti,  exista  un  procent  de  91,62 %  străzi  orăşeneşti 
modernizate, procent care s-a menţinut in perioda 2002 - 2006.

In Tabelul 2.4. este prezentată Infrastructura existentă în Municipiul Buzău.
Tabel 2.4.

Indicatori de infrastructura 2002 2003 2004 2005 2006
Lungimea străzilor orăşeneşti, total – (Km) 191 191 191 191 191
Lungimea străzilor modernizate – (Km) 175 175 175 175 175
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Disfunctionalitatile sistemului rutier mentionate de proiectantul PUG sunt:
- sistemul rutier este necorespunzator, inadaptibilitatea tramei stradale existente istoric constituite la 

nevoile circulaţiei moderne, atât din punct de vedere al traseelor cât şi al sistemului rutier existent.
- lipsa rigolelor de scurgere a apelor,
- ampriza,  respectiv  partea  carosabila  necorespunzatoare,  accesibilitate  defectuoasa  catre  zona 

investitionala.
Lipsa  sistematizarii  circulatiei  prin  necoordonarea  planurilor  de  dezvoltare  cu  sistematizarea 

teritoriala. Problematica actuală a sistematizării reţelei stradale în municipiul Buzău este următoarea:
- configuraţia radială a reţelei stradale majore care concentrează în lipsa inelelor traficul în zona 

actuală;
- lăţimea insuficientă a unor străzi din trama majoră a localităţii;
- lipsa spaţiilor de parcare din zona centrală;
- degradarea stării de viabilitate a unei părţi din trama stradală datorită pierderii capacităţii portante 

a intervenţiei în corpul străzilor;
- nesoluţionarea problemelor complexe legate de echiparea tehnică a străzilor (canalizare,alimentare 

cu apă,alimentare cu gaze naturală,termoficare).

Priorităţile PUG din punct de vedere al retelelor de cai rutiere sunt :
- Reţea de strazi noi, care sa asigure fluenţă, securitate si buna desfasurare a circulatiei pentru 

participantii la trafic in cartierele noi (strazi interioare de categoria a III-a cu distanta intre fronturi 
pana la 12-16 m).

Conform Ordonanţei Guvernului României 43 / 1997 şi Ordinului nr. 49 / 1998 privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane,distanţele dintre fronturile construcţiilor 
situate pe părţile laterale ale străzii vor fi următoarele:
- stradă categoria I (6 benzi) -35 m;
- stradă categoria II (4 benzi) -25 m;
- stradă categoria III  (2 benzi) -14 -16 m;

Distanţele dintre fronturile construcţiilor se reduc în cazul în care sunt prevăzute trotuare cu 
lăţimi mai mici decât cele stabilite în mod curent şi se majorează atunci când se prevăd zone 
verzi  mediane,  refugii  pentru  pietoni,  amenajări  pentru  intersecţii  şi  asigurarea  vizibilităţii, 
precum şi  în cazul  terenului  accidentat.  Distanţa  dintre  fronturile  clădirilor  de locuit,  altele 
decât cele amplasate pe străzile de categoria I şi II va fi de 28 m pentru clădirile cu 11 niveluri 
(P+10) şi de 13,00 m pentru cele cu 5 niveluri (P+4), respectiv 16,00 m pentru străzile cu 2 
benzi de circulaţie şi trotuare de 3,00 m.

În extravilan, zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite în funcţie de categorii astfel: 
în afara localităţilor sunt fâşii de teren între marginile exterioare fâşiei de siguranţă şi până 18 m 
din ax în cadrul drumurilor comunale, 20 m din ax în cadrul drumurilor judeţene şi 22 m la 
drumurile naţionale.   

- Modernizare DN 10 - tronsonul aferent PUZ DN 10 aprobat anterior PUG - se va executa 
conform proiectului de restructurare aflat in derulare; se va realiza reabilitarea amprizei pe 3 
benzi de cate 3,5 m pe sens (banda 1 dinspre spatiul verde fiind separata cu parapet metalic de 
0,5 m latime de banda 2 va  fi folosita ca banda colectoare), spatiu verde 1,0 m, pista biciclisti 
1,5 m, trotuar 2,5 m, spatiu verde (in care se vor poza  utilitatile subterane); Rezulta astfel un 
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profil, modernizat de o parte si de cealalta a axului actual al drumului, de 32,0 m. Limita de 
vest a tronsonului de drum, ce va fi situata la aproximativ 1100 m fata de actuala iesire din 
municipiu,  va fi o intersectie de tip sens giratoriu cu 4 benzi care va marca si accesul  in 
municipiu;

- Amenajari suplimentare de distributie si acces catre loturile pe care se vor amplasa viitoarele 
investitii, , cu zone de protectie, trotuare si posibilitati de parcare ;

- Crearea de locuri pentru parcare. Execuţia unui parking sub şi sau suprateran în zona centrală a 
municipiului ţinând cont şi de existenţa mai multor unităţî de mare interres public în această 
zonă.Alte locuri de parcare de mare capacitate au fost prevăzute în zona Drăgaica şi a Parcului 
Tineretului;

- Construirea unui nou tronson al  arterei inelare în partea de sud a municipiului, care să facă o 
legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploieşti şi intersecţia DN2 – Urziceni 
cu Bd. Industriei.  În acest  fel  se va putea reduce mult  traficul  de tranzit  în zona pasajului 
denivelat  de la  intersecţia  Bd.1 Decembriacu  Bd.Unirii  şi  cu Bd. Mareşal  Averescu,  punct 
critic în desfaşurarea circulaţiei;

- Sistematizarea intersecţiei între DN2B - Urziceni, Bd.Industriei şi artera de ocolire propusă, 
prin realizarea unui pasaj denivelat şi restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti.

- Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat subteran pe sub liniile de 
cale ferată ale gării şi zona industrială de sud a oraşului, corelat cu un P.U.Z. O altă variantă a 
pasajului subteran ar fi  construirea unui pasaj  denivelat  peste liniile  de cale  ferată  în zona 
pasajului existent, care va cere deasemenea elaborarea unui P.U.Z. 

Pentru siguranţa circulaţiei generale se propune :
- studii ulterioare de proiectare si realizarea  intersectiilor majore (tip sens giratoriu) ;
- echiparea  pentru  orientarea  şi  dirijarea  circulaţiei  după  caz  prin  marcaje,  indicatoare  şi 

semafoare;
- întreţinerea operativă a calităţii îmbrăcăminţilor rutiere ;
- asigurarea unei iluminări satisfăcătoare pe arterele de circulaţie;
- amplasarea staţiilor autobuzelor în alveole, la nevoie chiar în detrimentul trotuarelor ;
- dotarea staţiilor de transport în comun cu un anumit mobilier urban care să evite traversările 

inutile pentru mici cumparături;
- transportul în comun pentru zonele  propuse de locuit se va desfăşura pe trasee existente sau pe 

trasee noi;
Pentru circulaţia pietonilor se propune:
- utilizarea unor semafoare cu lumină intermitentă sau a semafoarelor de culoare verde sau roşu 

cu inscripţia “treceţi” sau “aşteptaţi”;  "executarea unor balustrade care să împiedece ieşirea 
copiilor direct in stradă, în dreptul şcolilor;

- amenajarea unei zone pietonale în zona centrală (str.Cuza Vodă).
                                                                                                                                              

Lucrări de artă pe arterele rutiere
Dupa finalizarea lucrarilor de consolidare a podului de peste râul Buzău,de pe DN2, intretinerea 

acestuia.
Consolidarea podului de peste râul Buzău,pe DC 15 spre Vadu Paşii.
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Reţeaua de căi ferate
Municipiul  Buzau este un nod important de cale  ferata  pentru transportul  de marfuri si calatori 

avand asigurate legaturile  cu toate  zonele  tarii,  prin  linie  dubla,  electrificata  (Buzau-Bucuresti; 
Buzau-Braila; Buzau-Suceava),  iar in  interiorul judetului pana la Nehoiu cu linie simpla.

Aceste transporturi sunt facilitate de cele 3 statii existente, gara Centrala, gara Buzau-Sud si gara 
Buzau-Nord.

Intersectiile dintre liniile ferate si strazile  sau  drumurile nationale  de pe teritoriul municipiului, in 
toate  cazurile sunt denivelate (pasaje superioare sau inferioare). 

Pe teritoriul municipiului calea ferata are o lungime de peste 20 km.

      Reţeaua de căi navigabile
 Nu este cazul.

Puncte de control şi trecere a frontierei
Nu este cazul.

Reţeaua de căi  aeriene
Municipiul Buzău dispune de un aeroport militar amplasat in zona sud-vestică pe care pot ateriza 

avioane sau elicoptere ale aviaţiei sanitare.

Disfunctionalitati ale aerodromului
Lipsa dotărilor tehnice necesare pentru efectuarea manevrelor aeriene in condiţii deosebite şi de 

servicii  de intreţinere tehnică a aparatelor  aflate  in dotare.  Servicii  care nu se ridică la nivelul  de 
calitate internaţional.

Zone libere
În municipiul Buzau, în prezent, nu funcţionează şi nu sunt organizate zone libere.

Alimentarea cu energie electrică
Consumul  de energie electrica la nivelul anului 2005 a  fost de cca.  400 000 MWh

Surse de producere a energiei electrice
Judetul  Buzau,  datorita  reliefului,  este  unul  din  judetele  cu  potential  hidroenergetic  din  tara 

noastra, existand pe Valea Buzaului astfel de amenajari. In municipiul Buzau insa nu exista surse hidro 
de producere a energiei electrice. Exista insa surse de productie a energiei in cogenerare (centrala in 
cartierul Micro XIV si CET Buzau). 

Reţele electrice de transport
Teritoriul municipiului nu este strabatut de linii de transport a energiei electrice de 400 kV si 220 kV. 
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Linii de transport
Liniile  de  transport  a  energiei  electrice  din  judetul  Buzau  sunt  de  tip  aerian  si  fac  parte  din 

Sistemul Energetic  National  al  Romaniei.  Traseele  acestora nu strabat zona care  a generat  PUG in 
municipiul Buzau.

Reţele de distribuţie
Activitatea de distributie si furnizare a energiei electrice in municipiul Buzau este asigurata de 

Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Buzau (SDFEE). 

Linii de distribuţie de înaltă tensiune - 110 kV
In judetul Buzau retelele de 110 kV sunt in totalitate de tip aerian si asigura alimentarea statiilor de 

110 kV din statiile de sistem.
 Zona care a generat PUG este strabatuta de LEA 110 (vezi Plansa 3 - Retele electrice).

Linii de distribuţie de medie si joasa tensiune 
In zona care face obiectul PUG exista retele de medie si joasa tensiune.
Bransamentele  electrice  pentru  consumatorii  casnici  de  la  blocuri  sunt  subterane  ca  si  pentru 

consumatorii  industriali,  iar  bransamentele  electrice  pentru  consumatorii  casnici  individuali  sunt 
aeriene. Liniile electrice de joasã tensiune sunt preponderent aerierene montate pe stâlpi de beton.

Statii si Posturi de transformare:   
In Zona studiată sunt amplasate statii si posturi de transformare  (vezi Plansa 3 - Retele electrice).
Municipiul Buzau se alimenteaza din Sistemul Energetic National prin opt statii de transformare si 

conexiuni de 110 kV, dintre care trei industriale si cinci mixte.
De la statiile de transformare se alimenteaza prin retele subterane de medie tensiune 6 kV si 20 kV 

posturi de transformare si puncte de alimentare pentru distributie urbana 0,4  kV.  
Acestea deservesc consumatori casnici si privati (industriali si neindustriali).
Puterea  instalata in posturile trafo, in numar de circa 150, este de aproximativ 150 000 kVA.
Marii consumatori industriali au puncte proprii de alimentare (statii si/sau posturi de transformare).

Disfuncţionalităţi în transportul şi distribuţia energiei electrice
Liniile  de  transport  a  enegiei  electrice,  majoritatea  realizate  la  incepând  cu  anul  1980  nu  au 

beneficiat de reparatii capitale. In prezent starea tehnica a unora este necorespunzatoare, gradul de uzura 
fiind ridicat pentru unele echipamente. Infrastructurile de transport şi distribuţie din sectorul energetic 
necesita lucrari urgente de modernizare, pentru asigurarea siguranţei în funcţionare, creşterea eficienţei şi 
reducerea impactului  asupra mediului.  Efectuarea majoritatii  acestora treneaza din pricina problemei 
nerezolvate a lipsei resurselor financiare necesare finantarii programelor de reabilitare si modernizare a 
capacitatilor existente. 

Strategia naţionala de dezvoltare energetică prevede intensificarea efortului investiţional, deoarece 
aceasta  reprezintă  o  necesitate  vitală  pentru  sectorul  energetic.  Integrarea  industriei  energetice  în 
structurile europene impune dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. Politicile energetice au termene 
lungi de implementare, iar investiţiile în sectorul energetic necesită fonduri importante, cu implicaţii 
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majore pe termen lung, atât asupra companiilor, cât şi asupra consumatorilor. 
In unele zone retelele edilitare subterane nu sunt sistematizate, astfel ca unele lucrari de interventie la 

retelele de apa-canal duc la deranjamente in retelele electrice si invers.
Iluminatul public este deficient. Lungimea reţelei de iluminat public din muncipiul Buzău este de 

246,5 km, cu un grad de modernizare de 20 %. 
Serviciul  de  iluminat  public  in  municipiul  Buzău  este  concesionat  societăţii  S.C.  FLASH 

LIGHTING SERVICES BUCURESTI.
SC Filiala de distributie a Energiei Electrice - Slectrica Distributie Muntenia Nord - Sucursala de 

Distributie  Buzau  a  transmis  Primariei  Buzau  cu  Adresa  nr  431/14.12.2007  Lista  lucrarilor  de 
constructie, modernizare si reabilitare a instalatiilor din municipiul Buzau prevăzute a se realiza în 
perioada 2008 – 2012  face obiectul Anexei 2.

Telecomunicaţii
In  prezent, municipiul Buzau are asigurat serviciu  telefonic urban,  interurban si international prin 

centrala telefonicã care asigura circa 30 000 abonati casnici si 2 500 societati comerciale.
Legaturile sunt realizate prin racorduri aeriene si subterane, cabluri in canalizatie, in lungime de 

peste 100 km.
Capacitatea centralelor telefonice este 33 000 numere, acestea reusind sa satisfaca cererea actuala 

de abonati.  
In Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic (vezi  Anexa 3), SNTC ROMTELECOM SA 

adat avizul favorabil cu precizarea „fara conditii tc.” 

Reţele de transport ţiţei
Zona care a generat PUG nu este strabatuta de retele de transport titei.

Conducte de transport produse petroliere
In zona care a generat PUG exista retele de transport produse petroliere. Acest lucru este specificat 

in Adresa nr. 1122/27.02. 2007 de SC PETROTRANS SA Ploiesti prin care se da avizul favorabil si 
este anexat planul pe care este figurat traseul conductelor (vezi Anexa 4). Avizul favorabil este dat cu 
conditia respectarii zonelor de siguranta de 10 m la conducta de motorina si 100 m la conducta de 
benzina.

Reţele de transport gaze naturale
In Municipiul Buzau, sistemul de alimentare cu gaze naturale este constituit din retele de medie 

presiune si de redusa presiune.
Alimentarea se face din conducta de transport Schela Berca - Grajdana cu statia de predare in zona 

de N-V a Municipiului si un punct de injectie din conducta magistrala din zona de sud.
De  la statia de predare se formeaza sistemul de  distributie cu retea de repartitie pana la statiile de 

sector din Str. Rascoalei B-dul N.Balcescu si Str. Toamnei.
Din statiile de sector consumatorii  sunt alimentati  prin retele de distributie de redusa presiune, 

bransamente, posturile de reglare si instalatiile de utilizare.
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La sfarşitul anului 2004 lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 
152,4 km, reprezentând 38,5 % din lungimea totală  a conductelor  din judeţ.  Conform memoriului 
tehnic infrastructura existentă în Municipiul Buzău a avut evoluţia care este prezentata Tabelul 2.5..

Tabel 2.5.
Indicatori de infrastructura 2002 2003 2004 2005 2006

Lungimea simpla a retelei de distributie 
a gazelor naturale – (Km)

153,9 149,2 152,4 154,5 159,7

Zona  care  a  generat  PUG dispune de  reţea  de alimentare  cu  gaze.  În  zona  studiată,  conform 
Memoriului general (vezi Plansa 4 - Echipare tehnico-edilitara).

SDGN Distrigaz  Sud  SA  Bucuresti  -  Sucursala  Buzau  a  dat  avizul  favorabil  conditionat  de 
execitarea  retelelor  conform  NT-DPE-01/2004,  respectand  distantele  impuse  de  normativ  fata  de 
celelalte utilitati (vezi Anexa 5). Distanţele de siguranţă între diferitele construcţii şi obiective tehnice 
şi conductele de gaze sunt stabilite de Normativul departamental ND 3915 – 1994 (vezi Anexa 5’).

Alimentarea cu energie termică
Energia termica in municipiul Buzau este asigurata de R.A.M. Buzau in sistem centralizat.
Alimentarea  cu  energie  termica  a  locuintelor din  condominii  si  dotarilor  social-culturale  din 

municipiul Buzau se realizeaza prin doua sisteme:
- Unul de termoficare cu apa fierbinte, având ca sursa Centrala de termoficare Buzau, cu puterea 

instalata  de  200  Gcal/h.,  altul  de  producere  a  energiei  termice  in  centrale  proprii  de  cartier, 
folosind gaze naturale, cu puterea instalata de 37,6 Gcal/h. Centrală Termică Urbană, amplasată in 
zona industrială a oraşului care alimentează consumatorii finali prin punctele termice proprietate 
publică şi puncte termice ce aparţin diferitelor instituţii publice sau agenţi economici.

Reţeaua de transport a agentului termic primar asigură alimentarea cu energie termică, produsă 
in centrala termică de zonă, unui număr de 39 puncte termice proprii, 21 puncte termice aflate in 
proprietatea unor instituţii şi 21 substaţii de bloc aflate in proprietatea R.A.M. Buzău.

- Al doilea sistem alcatuit din :
- Centrale  termice  de  cartier  folosind  in  procesul  de  producere  a  energiei  termice  drept 

combustibil gazele naturale, in numar de 6 (şase) centrale termice in cartierul Micro XIV şi 
Şcolile Speciale din zona străzii Horticolei; 

- Centrala termică de cartier care foloseşte gazele naturale pentru a produce energie termică si 
energie electrică in sistem de cogenerare.

In  afara  celor  doua  sisteme,  alimentarea  cu  energie  termica  a  locuintelor  tip  casa  si  a 
apartamentelor debransate se face cu centrale termice murale, cu functionare pe gaze naturale.

In zona de nord a oraşului au funcţionat, pană nu de mult, două centrale termice de cvartal dotate 
cu echipamente care funcţionau pe combustibil lichid uşor transformata ulterior in puncte termice. 

Prin intermediul punctelor termice, a substaţiilor de bloc precum şi a centralelor termice se asigură 
alimentarea  in  sistem  centralizat  pentru  un  număr  de  1.535  scări  de  bloc  ce  totalizează  23  493 
apartamente cu 1 - 4 camere, organizate in 256 de asociaţii de proprietari, 482 agenţi economici situaţi 
la parterul blocurilor de locuinţe şi 37 de instituţii publice (sursa Strategia de dezvoltare a municipiului 
Buzau).
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Reteaua primara de distributie
Lungimea totala a sistemului termic primar este de  26,50 km, insemnand 52 km de conducte cu 

diametre intre 150 si 1000 mm. Acest sistem a fost conceput pentru o presiune de 16 bari si o coborare 
a temperaturii 150°C / 70°C. Acum este operanta la o presiune maxima de 6 bari si o cadere maxima 
de temperatura de 100 / 70 °C in timpul sezonului de incalzire si este modernizata in proportie de 57 % 
din lungimea totala prin inlocuire cu cu conducte moderne, preizolate.

Retele secundare
Apa calda folosita pentru incalzirea centrala, la fel ca si apa calda menajera circula prin retelele 

secundare  care  fac  legatura  dintre  fiecare  punct  termic  si  imobilele  conectate  la  aceste  retele. 
Lungimea totala a retelei secundare este de 56 km, iar lungimea totala a conductelor este de 112 km.

Conform precizărilor RAM (vezi Plansa 5 - Retele termice) în zona studiata exista retele termice. 
RAM Buzau şi-a  dat  avizul  favorabil,  in  conditiile  in care  propunerile  PUG pentru alimentarea  cu 
energie termica si apa calda sunt de realizare a surselor proprii (centrale termice pe combustibil gazos 
sau surse electrice). 

Reţele de utilităţi
Reţele de alimentare cu apă potabilă

Reteaua de distributie a apei potabile din municipiul Buzau insumeaza 174,57 km de conducte 
amplasate in totalitate pe sistemul stradal.  Lungimea retelei raportata la numarul de locuitori este de 
1,173 m/locuitor, comparativ cu lungimea specifica realizata in tarile dezvoltate (in medie 2,2 - 2,5 
m/locuitor). Reteaua de distributie din municipiul Buzau este suprasolicitata si ca urmare disfunctiile 
in exploatare sunt numeroase.

Sistemul de alimentare cu apa Buzãu se confruntã cu urmãtoarele probleme:

Disfunctionalitãti:
- consumuri energetice mari (pânã la 0,75 kWh/mc apa livratã la robinetul consumatorului) datoritã 

randamentului  agregatelor  de  pompare  atât  de  la  surse,  cât  si  din  statiile  de  repompare  din 
complexe;

- un numãr de peste 3 000 avarii (medie anualã) în reteaua de distributie si lipsa acutã a capacitatii 
de refacere a acestora (material si uman); lungimi mari din retea (30 %) executate in sistem mixt 
(tuburi Premo având curbe din otel. Idem la tuburile din azbociment) sau executate din materiale 
recuperate (teava de otel recuperatã de la instalatii industriale);

- in valori absolute volumul de apa produs anual, pierderile de apa reprezinta 35 – 38 %;
- pierderile de apa din reteaua de distributie sunt datorate avariilor de tip spargeri de conducta pentru 

fonta si azbociment sau fisurari ale acestora; numeroase avarii apar la tuburile din otel legate direct 
de coroziunea interna si externa datorita executiei de slaba calitate, pentru ca terenul de pozare si 
apa prezinta agresivitate medie.
Zona studiata in PUG este echipata cu retele de apa industriala sau potabila (vezi Plansa 6). 
Secţiunile uzuale ale reţelei sunt cuprinse intre 200 şi 1000 mm la cele circulare, in lungime de 85 

km; la reţeaua ovoidă dimensiunile sunt cuprinse intre 500/750 şi 1600/2400 mm, cca 27,6 km; iar 
cele cu secţiune tip clopot aproximativ 1,1 km.
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Reţele de canalizare
Reţeaua de canalizare este realizată in sistem mixt.  Zonele de locuinţe dispun de canalizare in 

sistem unitar, unic pentru ape uzate menajere şi ape pluviale. Zona industrială sud dispune de două 
reţele  de canalizare:  una  pentru  ape  uzate  care  deversează  in  staţia  de  epurare  şi  una  pentru  ape 
industriale convenţional curate şi ape pluviale.

In  municipiul  Buzau  reteaua  de  canalizare  este  formata  din  patru  colectoare  principale  de 
canalizare,  care  se  formeaza  in  nord-vestul  localitatii  si  descarca apele  uzate  in  zona  Statiei  de 
Epurare:
- Colectorul 1- colectează apele uzate menajere şi pluviale din cartierul Crang, Bălcescu şi o parte 

din cartierul Unirii;
- Colectorul  2  –  colectează  apele  din  zona  Micro  XIV,  str.  I.L.  Caragiale,  Martirilor,  Colonel 

Buzoianu şi se racordează in colectorul 1 in zona gării;
- Colectorul  3  –  colectează  apele  din  zona  străzilor  Transilvaniei,  Popa  Tun,  Penteleu,  Unirii, 

Bistriţei, Libertăţii;
- Colectorul 4 - cartier Micro III, Iazul Morilor, Dorobanţi

In  Zona  Industriala  Sud, apele  uzate  menajere  sunt  transportate  prin  colectorul  din  Aleea 
Industriilor spre Statia de Epurare, iar apele pluviale si conventional curate sunt transportate printr-un 
colector independent spre raul Buzau. 

Lungimea totala a colectoarelor principale si secundare din municipiul Buzau este de 113,760 km.
Apele uzate sunt descarcate in statia de epurare amplasata in zona de est a municipiului Buzau in 

vecinatatea râului Buzau. 
Statia de epurare a fost construita in doua etape: 1964-1965 - linia I si 1975-1985 - linia II. In 

prezent  functioneaza  cu  un  debit  maxim de 700 l/s  avand urmatoarele  eficiente:  pentru substante 
organice ( CCO-Cr ) : 51 - 54% ; pentru CBO5: 53- 54 %; pentru suspensii: 50 – 55 %.

Uzura avansată a reţelelor şi echipamentelor a creat dificultăţi in activitatea de alimentare cu apă şi 
canalizare a municipiului Buzău, motiv pentru care municipalitatea se derulat si incheiat un program 
de reabilitare a construcţiilor şi instalaţiilor din sistemul centralizat de alimentare cu apă şi canalizare.

Prin programul ISPA se derulează un volum mare de investiţii, scopul principal fiind conformarea 
la cerinţele C.E. privind apa potabilă şi apele uzate orăşeneşti.

S-a realizat prin Programul ISPA reabilitarea si retehnologizarea  statiei de epurare care a avut  la 
bazã datele prognozate pentru evolutia populatiei, industriei si alte categorii de ape uzate în 
perspectiva anilor 2020 , astfel incat dotarile statiei si functiunile realizare sunt:
- Pre-epurare (Degrosisare)
- Decantare primarã
- Bazine de aerare. Nitrificare-Denitrificare
- Canal de descãrcare
- Statii de pompare pe linia apei
- Statii de suflante
- Linia nãmolului

Pe linia nãmolului se realizeaza urmãtoarele operatiuni:
- amestec si omogenizare in bazin
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- conditionare, pompare si îngrosare mecanicã
- pompare nãmol îngrosat
- fermentare nãmol in rezervoare
- deshidratarea nãmolului
- producere biogaz in gazometre
- statie conversie biogaz in statia de cinversie
Statia de epurare este dotata cu:
- Statie de pompare nãmol primar
- Statie de pompare nãmol recirculare si exces
- Statie de pompare nãmol conditionat si nãmol îngrosat
- Pavilion exploatare, laboratoare, lucrari diverse

Sistemul de canalizare al municipiului Buzau este confruntat cu dificultati de preluare a apelor 
uzate de la agentii economici. Unii dintre acestia dispun de statii de pre-epurare (Avicola, Romcarbon, 
Ursus) care functioneazã defectuos, în cele mai multe cazuri cu eficienta scãzutã. In numeroase situatii 
(40-50 %) din cazuri, influentul de ape uzate industriale nu corespunde conditiilor impuse de N.P.T.A. 
002 “Conditii de descarcare a apelor uzate in retelele publice de canalizare” (vezi Anexa 6).

Conform precizărilor RAM (vezi Plansa 6) zona care a generat PUG dispune de reţele stradale de 
canalizare menajeră şi meteorică

Dezvoltarea economica.
Structura activităţilor
Agricultura

Suprafaţa agricolă a municipiului este de 5 564 hectare, din care 4 597 ha teren arabil,  819 ha 
păşuni, 6 ha faneţe, 57 ha vii şi 85 ha livezi.

La nivelul municipiului există societatea Muntenia SA, care deţine o suprafaţă de 820 hectare şi 
alte  trei  societăţi  comerciale:  Agroglobal  SA,  Romcarbon  SA şi  Agricover  SA,  care  au sediul  in 
municipiu, dar raza de activitate pe tot judeţul, şi ale căror suprafeţe cultivate insumează 114 hectare; 
restul sunt asociaţii familiale sau persoane fizice care cultivă aproximativ 2870 hectare.

 Principalele societăţi cu activitate agricolă din municipiu sunt :
- S.C. "SEMPAJ" S.A. BUZAU - Intreprinderea pentru executarea  lucrarilor  de imbunatatire si 

exploatarea pajistilor;
- S.C. "SERE SOLARII" S.A. BUZAU -  A.E.S.C. Asociatia economica de stat si cooperatist;
- S.C. "AVICOLA" S.A. BUZAU;
- Frasinu SA – cu activitate de crestere a oilor;
- S.C. "UNISEM" S.A. BUZAU - Intreprinderea de solarii material saditor;
- ANIF RA Sucursala Teritoriala Arges Buzau, Unitatea de Administrare Buzau.

Exportul este realizat  in principal de două firme: SC Avicola Buzău SA, care exportă carne de 
pasăre, şi Carpatic Lamb SRL care exportă carne de oaie.

In municipiul Buzău funcţionează un targ de comercializare a animalelor şi cerealelor, iar fermierii 
din localitate au participat la cursuri de specializare privind accesarea fondurilor comunitare.
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In ultima perioadă s-a dezvoltat şi agricultura ecologică.
Municipiul a beneficiat de finanţare europeană pentru dezvoltarea Fabricii de ulei Buzău şi pentru 

Avicola Buzău.

Industria
In prezent, industria deţine o pondere de aproximativ 50 % din economia municipiului.
Principalele unităţi industriale locale au aparut in perioada 1965-1975 şi erau concentrate in special 

in zona sudică a oraşului.
Industria municipiului Buzău se axează pe producerea unor produse industriale importante care şi-

au găsit deja o nişă de piaţă  în UE: producerea de utilaj tehnologic şi industrial, samă, produse din 
samă, electrozi, aparate cale, boghiuri, utilaje pentru construcţiile CFR, geamuri, taplărie metalică şi 
din mase plastice pentru construcţii industriale şi civile, zahăr, ulei, produse din carne, conserve din 
carne,  conserve din legume şi fructe,  produse din mase plastice - folii  din polietilenă,  ţevi PVC - 
elemente filtrante pentru autovehicule, cărbune activ, produse ceramice, tricotaje de lană, stingătoare 
de oţel-carbon, produse din fontă turnată, filtre şi instalaţii de purificare a apei, confecţii şi prelucrări 
mecanice din oţel, produse de uz gospodăresc, pulberi metalice, produse diverse de panificaţie, maşini 
agricole,  tractoare,  instalaţii  de  irigat,  incălţăminte,  produse  de  pielărie,  maşini  de  măcinat  cafea, 
produse  din  sticlă,  galle-uri,  vopseluri,  produse  pentru  operaţiuni  de  salvare  şi  protecţia  mediului 
inconjurător, articole de marochinărie din piele şi inlocuitori, mobilier cu structură metalică, accesorii 
şi echipamente pentru branşamente electrice şi linii de joasă şi medie tensiune, construcţii de maşini şi 
componente, produse sinterizate din carburi metalice, cordoane metalice, cabluri, ambalaje din plastic, 
bere etc.

Principalele unitati industriale si de constructii sunt grupate in doua zone: zona industriala nord si 
zona industriala sud.

Dupã  1990  în  procesul  de  privatizare  al  unitãtilor  economice  acestea  au  devenit  societãti  pe 
actiuni, societãti cu capital privat sau mixt.  

In  Tabelele 2.6  si  2.7.  sunt  prezentate  principalele  unitati  economice  din  cele  doua  zone 
industriale.

Tabel 2.6.
Nr. Crt. Zona industriala nord. Denumirea unitatii Activitate de baza

1 S.C. "SOMACO" .S.A. Bucuresti -Sucursala BZ materiale constructii  
2 S.C. "COMAT" S.A. Buzau                        aprovizionare tehnico materiala         
3 S.C. "CONCIFOR" S.A. Buzau                  constructii forestiere
4 S.C. "REMAT" S.A. Buzau                        recuperarea   si  valorificarea 

materiale refolosibile                          
5 S.C. "CONCAS" S.A. Buzau                     antrepriza de constructii montaj
6 S.C. "VULTURUL" S.A. Buzau                  Fabrica de bere           
7 S.C. CELOMEL – TEX S.A.                       Filatura de lânã pieptãnatã
8 S.C. "ROMCARBON" S.A. Buzau             produse mase plastice              

Pagina 37 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Tabel 2.7.
Nr. Crt. Zona industriala sud - Denumirea unitatii Activitate de baza

1 S.C. "BOROMIR".S.A. Buzau                       morarit si panificatie                
2 S.C. "BETA".S.A. Buzau                               utilaj tehnologic
3 S.C. "DUCTIL S.A. Buzau                             sârmã si produse din sârmã
4 S.C. "CORD" S.A. Buzau                              sârmã si produse din sârmã 
5 SC ZAHARUL SA Buzau Productie de zahar
6 S.C. "PECO" S.A. Buzau                               produse petroliere
7 S.C. "APCAROM" S.A. Buzau                       aparate cale
8 S.C. "ROMET" S.A. Buzau                            metalurgie
9 S.C. "BACHUS" S.A. Buzau                          imbuteliere vin si produse spirtoase
10 S.C. "LEGUME FRUCTE" .S.A.    Buzau industrializare legume-fructe 
11 S.C. "GEROM" S.A. Buzau                         fabricare sticla si geamuri
12 S.C. METAPLAST S.A. Buzau                   tamplarie metalica si material plastic
13 S.C. "AGRICOVER" S.A. Buzau                fabricare ulei
14 S.C. "ROTEC" S.A. Buzau produse utilaj tehnologic
15 S.C. "INTEGRAL".S.A. Buzau constructii montaj
16 S.C. "COMET" S.A. Ploiesti -Trustul 

constructii
constructii montaj

17 S.C. ELECTRICA S.A. Buzau                  transport si distributie energie electrica
Unitatile economice dispersate in teritoriu în alte zone decât cele menţionate sunt prezentate în 

Tabelul 2.8.
Tabel 2.8.

Nr. Crt. Denumirea unitatii Activitate de baza
1 S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau                  produse electrice    
2 S.C. "EUROCAR" S.A. Buzau                         service auto
3 S.C. SIRA S.A service auto

Centralizatorul  cu  unitatile  economice  amplasate  pe  teritoriul  municipiului  Buzau in  care  se 
regasesc date privind suprafetele de teren totale detinute din care cele pe destinatii pentru cladiri, alei, 
depozite, pampe incarcare-descarcare, platforme tehnologice, agricol, altele face obiectul Anexei 7.

Servicii 
Unitatile se pot grupa in functie de domeniul serviciilor pe care le oferã în dotari sanitare, dotari 

invatamant, spatii comerciale si prestari servicii. In Tabelele 2.9 şi 2.10  sunt prezentate principalele 
dotãri cu aceeasi functionalitate.

In anul 2006, in municipiul Buzău infrastructura de invăţămant era formată din 18 grădiniţe, 14 
şcoli primare şi gimnaziale, 17 licee şi 5 şcoli postaliceale. Nu există nici o unitate de invăţămant 
superior. Municipiul Buzău deţinea in anul 2005 aproximativ 9,38% din numărul total de unităţi de 
invăţămant din judeţul Buzău.

Tabel 2.9.
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Denumirea unitatii Adresa Suprafata teren Suprafata cladirii
Construita Utila

mp mp mp
Directia Judeteana Sanitara Bd. NicoleBalcescu 295 295
Leagan de copii Str.Bucegi nr.2           1750          375
Leagan de copii Micro XIV 375
Centrul de recoltare sange Str. G-ral Bastan 2 2000 500
C.M.P Str. G-ral Bastan 2 3000 810
Statia de salvare Str. G-ral Bastan 2 1700 592
Spitalul Judetean Micro XIV 17400
Maternitate B-dul Garii nr.18 6000 4400
Sectia contagiosi Str. Plevnei 33000 6500
Sectia Bratianu Bd. N. Balcescu 13000
Sectia oncologie Str. Crizantemelor 3200 800
Policlinica municipala Str. N. Titulescu 4200 3600
Stomatologie Str. N. Titulescu 1400 500
MRF Str. N. Titulescu 50
Cresa nr 1 Micro 3 530
Cresa nr 3 Obor 660
Dispensar 1 Micro 3 120
Dispensar 2 (adulti +copii) Str. Armoniei 90
Dispensar 3, 4 (adulti+copii) Str. Bucegi 11 150
Dispensar 5 (ad) + 13(copii) Bariera Ploiesti 220
Dispensar 6 (adulti+copii) N. Titulescu 95
Dispensar 7 (adulti) Str. A.Vlaicu, nr.2 50
Dispensar 8 (adulti) Bd. N. Balcescu 24 60
Dispensar 9 (adulti+copii) Simileasca 200
Dispensar 10 (copii) Str.. G-ral Bastan 50
Dispensar 10 (adulti) Micro XIV bloc40 47
Dispensar 12 (adulti+copii) Brosteni 140
Dispensar 13 (adulti) Brosteni 115
Dispensar nou Brosteni 260
Policlinica Stomatologie Str. Chiristigii nr.1 1500 580
Policlinica cu plata Vila Luiza str. Pacii 860 1200
Sectia Psihiatrie infantila Str. Marghiloman 1500 450
Sectia LSM Str. N. Titulescu 150

Tabel 2.10
Indicatori 2002 2003 2004 2005 2006

Săli de clasă şi cabinete şcolare (nr) 813 808 807 805 841
Laboratoare şcolare (nr.) 135 135 132 144 162
Ateliere şcolare (nr.) 64 66 66 65 66

Structura unităţilor de invăţămant din municipiul Buzău se prezintă astfel:
- 2 colegii naţionale şi 3 colegii de profil tehnic şi agricol
- 5 licee
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- 1 seminar teologic
- 5 grupuri şcolare industriale
- 12 şcoli generale cu clasele I-VIII
- 33 grădiniţe
- 2 şcoli speciale pentru copiii cu deficienţe
- 1 liceu pentru elevii cu deficienţe
- 1 club sportiv şcolar

Ca factori de sprijin şi intervenţie asupra procesului educaţional, menţionăm Centrul logopedic, 
Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, Palatul copiilor şi Casa corpului didactic.

Locuintele colective cu regim de înãltime P+4 …P+10 realizate la arterele principale de circulatie 
str. Unirii, bd. Stadionului, str. Dorobanti, Micro III, Micro XIV, Micro V, au prevãzute la parter si 
mezanin, unde e cazul, spatii comerciale si de prestari servicii, sedii firme.

Pentru o bunã servire a populatiei în ultimii ani s-au produs schimbãri de destinatie a aprtamentelor 
amplasate  la parterul blocurilor P+4 din cartierul Dorobanti,  Brosteni,  Unrii   -  din spatii  destinate 
locuintelor în spatii comerciale, prestari servicii, sedii firme.

Un loc aparte  în sfera serviciilor  si  a spatiilor  comercial  îl  ocupa zona centrala.  In perimetrul 
conventional  având  comasate  spatii  comerciale  si  de  prestãri  servicii  (Str.  Cuza  Vodã,  str. 
Crizantemelor, str. Piata Teatrului, str. Ostrovului, str. Unirii Nord, str. Independentei, etc. 

In municipiu sunt un numar de cca 40 unitati  farmaceutice amplasate astfel  încât sã asigure o 
servire bunã a populatiei. Acestea sunt cu capital privat, S.R.L.-uri, sau S.N.C.-uri.

Activitatea  financiar  bancara este bine  reprezentata  prin principalele banci : Banca Nationala, 
Banca Romana de  Dezvoltare, Banca  Comerciala, Reiffeinsen Bank, Bank-Post, Banca  Transilvania, 
Banca Tiriac, Banca Româneascã, unele dintre ele fiind cu capital privat,  Finantele Publice, sucursale 
si agentii CEC.

In sectorul finante si asigurari lucreaza 1,2 % din  populatia activa, in comert si servicii publice 
8,4 %, in invatamant 7,6 %  si in sãnãtate 4,4 % . 

Turismul
     Unitatile  turistice functioneaza permanent si au un grad de solicitare mediu, sunt reprezentate in 
principal  de  cele patru  hoteluri din municipiu:

- hotelul "Pietroasa"    200 locuri;
- hotelul "Coroana"       90 locuri;
- hotelul "Crâng"            60 locuri;
- hotelul "Bucegi"          60 locuri;

Alte amenajari pentru agrementul populatiei urbane sunt concentrate in parcul natural "Crâng", 
parcul "Tineretului" si cu un mare potential nevalorificat in parcul "Marghiloman".

Municipiul  dispune  de un complex sportiv  "F.C. Gloria" de 30.000  mp  cu  2 terenuri fotbal, 
2  terenuri  handbal,  1  teren baschet,  1  teren volei, bazin de inot olimpic si  bazin  pentru copii, 
3 300 mp, 2 lacuri pentru canotaj  S = 1.710 mp, 1 sala  de sport S = 4.500 mp, un patinoar S = 760 mp, 
baza sportiva "Stadion Constructorul"  cu 1 teren fotbal, 1 teren tenis, 1 teren  handbal si 1 teren volei.

Cultura. Monumente istorice.
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Municipiul  Buzau posedă  un  fond  cultural  istoric  deosebit  şi  destul  de  bogat,  reprezentat  de 
importante vestigii arheologice, monumente cultural-istorice şi muzee locale. 

In  Tabelul 2.11. sunt prezentate  monumentele  istorice din municipiul Buzau, asa cum sunt ele 
prezentate in Lista Ministerului Culturii si Cultelor - Institutul National al Monumentelor Istorice.

Tabel 2.11.
Nr. 
poz. Cod LMI 2004 Denumire obiectiv Datare

1 BZ-I-s-B-02189 Situl arheologic din Parcul “Crang”
2 BZ-I-m-B-02189.01 Asezare- „parcul Crang” 0,4 km SV de castelul de apa Sec VI-VII Epoca 

medievala timpurie
3 BZ-I-m-B-02189.02 Necropola-“Parcul Crang” intre Obelisc si sere Mil III-II Epoca 

bronzului mijlociu
4 BZ-I-m-B-02189.03 Asezare-“Parcul Crang”, zona sere Obelisc,  spre poarta 

mare a Crangului
Mil.IV Eneolitic

5 BZ-I-s-B-02190 Situl argheologic de la Buzau, E, la 2 km de Statia Buzau 
Sud

6 BZ-I-m-B-02190.01 Asezare-Buzau E, la 2 km de Statia Buzau Sud Sec. XVII-XVIII
7 BZ-I-m-B-02190.02 Necropola- Buzau E, la 2 km de Statia Buzau Sud Sec. XVII-XVIII
8 BZ-I-m-B-02190.03 Asezare—la  cca.1  km  SE  de  Cimitirul  Evreiesc,  spre 

Padurea Frasinu;cca.2 km S de Statia Buzau Sud
Sec.IV-Vp.Chr. 

Epoca migratiilor 
tarzie

9 BZ-I-s-B-02191 Situl  arheologic  de  la  Buzau,  punct”Dispensar”-
str.Bucegi  in  zona  Dispensarului  nr.3,  pana  la  incinta 
Centrului Militar si a Liceului de Arte

10 BZ-I-m-B-02191.01 Asezare-str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana la 
incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.XVI-XVIII

11 BZ-I-m-B-02191.02 Necropola- str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana 
la incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.XVI-XVIII

12 BZ-I-m-B-02191.03 Asezare- str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana la 
incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.IV p.Chr.Epoca 
migratiilor

13 BZ-I-m-B-02191.04 Necropola- str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana 
la incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.IV p.Chr.Epoca 
migratiilor

14 BZ-I-m-B-02191.05 Asezare- str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana la 
incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.III- I a.Chr. 
Latene

15 BZ-I-m-B-02191.06 Necropola- str. Bucegi in zona Dispensarului nr.3, pana 
la incinta Centrului Militar si a Liceului de Arte

Sec.III- I a.Chr. 
Latene

495 BZ-II-m-B-02312 Podul de cale ferata peste raul Buzau- la cca. 1,5 km de 
municipiul Buzau

1872

496 BZ-II-m-B-02313 Uzina Electrica-Str. Maresal Averescu nr.3 1926

Tabel 2.11. (urmare)
Nr. 
poz. Cod LMI 2004 Denumire obiectiv Datare

497 BZ-II-m-B-02314 Hotel Coroana-Bd. Nicolae Balcescu nr. 1 1926-1928
498 BZ-II-m-A-02315 Tribunalul Judetea-Bd. Nicolae Balcescu nr. 8 1908-1912
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499 BZ-II-m-B-02316 Scoala generala nr.1- Bd. Nicolae Balcescu nr. 28 1896
500 BZ-II-m-B-02317 Muzeul Judetean Buzau- Bd. Nicolae Balcescu nr. 50 1931-1937
501 BZ-II-m-B-02318 Casa-Str. Bistritei 7 Sf.sec.XIX
502 BZ-II-m-A-02319 Biserica “Buna Vestire” -Str. Bistritei 53 Sec. XVI
503 BZ-II-a-A-02320 Ansamblul  bisericii”Adormirea  Maicii  Domnului” 

Brosteni- str. Brosteni 13
1709

504 BZ-II-m-A-02320.01 Biserica  ”Adormirea  Maicii  Domnului”  Brosteni-  str. 
Brosteni 13

1709

505 BZ-II-m-A-02320.02 Turn clopotnita- str. Brosteni 13 1709
506 BZ-II-a-A-02321 Ansamblul  bisericii”Nasterii  Maicii  Domnului”  -  str. 

Clementei 20
1649

507 BZ-II-m-A-02321.01 Biserica”Nasterii Maicii Domnului” – Negutatori-
str. Clementei 20

1649

508 BZ-II-m-A-02321.02 Turn clopotnita- str. Clementei 20 1649
509 BZ-II-a-B-02322 Ansamblul “Str. Cuza Voda”- str. Cuza Voda secXIX
510 BZ-II-m-A-02323 Primaria Municipiului Buzau-Piata Daciei 1 1899-1903
511 BZ-II-a-A-02324 Ansamblul Episcopiei Buzaului- Aleea Episcopiei 2-3 Sec.XVII-XIX
512 BZ-II-m-A-02324.01 Biserica  ”Adormirea  Maicii  Domnului”  -  Aleea 

Episcopiei 2-3
1649,1741, sec.XIX

513 BZ-II-m-A-02324.02 Paraclis” - Aleea Episcopiei 2-3 1841
514 BZ-II-m-A-02324.03 Palatul Episcopal- Aleea Episcopiei 2-3 Sec.XVII,1709, 

sec.XX
515 BZ-II-m-A-02324.04 Seminarul Vechi- Aleea Episcopiei 2-3 1838
516 BZ-II-m-A-02324.05 Cancelarie- Aleea Episcopiei 2-3 1819-1839
517 BZ-II-m-A-02324.06 Turn clopotnita- Aleea Episcopiei 2-3 Sec.XVIII-XIX
518 BZ-II-m-A-02324.07 Zid de incinta-- Aleea Episcopiei 2-3 Sec.XVIII-XIX
519 BZ-II-m-B-02327 Casa- Bd. Garii 14 Sf. Sec. XIX
520 BZ-II-m-B-02328 Casa- Bd. Garii 15 Cca.1900
521 BZ-II-m-B-02329 Gradinita nr.6- Bd. Garii 19 1915
522 BZ-II-m-B-02330 Casa- Bd. Garii 21 1896
523 BZ-II-m-B-02326 Colegiul National “B.P.Hasdeu”-Str. Garii 1 1886-1889
524 BZ-II-m-B-02331 Casa-str. Grivitei 1 Sf.sec.XIX
525 BZ-II-m-B-02332 Casa-str. Grivitei 9 Sf.sec.XIX
526 BZ-II-m-B-02333 Liceul pedagogic”Spiru Haret”-Str.Spiru Haret 6 1925
527 BZ-II-m-B-02334 Colegiul National “Mihai Eminescu” - str.Independentei 22 1925-1931

Tabel 2.11. (urmare)
Nr. 
poz. Cod LMI 2004 Denumire obiectiv Datare

528 BZ-II-m-B-02335 Biserica “Sf.Nicolae”-str. Leului 12 Sec XIX
529 BZ-II-a-B-02336 Ansamblul’Str. Alexandru Marghiloman”- str. Alexandru 

Marghiloman intre str. Cuza Voda si str. Tabacari Sec XIX
530 BZ-II-m-B-02337 Han - str. Alexandru Marghiloman 2 Sec XIX
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531 BZ-II-m-B-02338 Han - str. Alexandru Marghiloman 15 Sec XIX
532 BZ-II-m-B-02339 Templul  comunitatii  evreesti -str.Alexandru 

Marghiloman 29
Sec XIX

533 BZ-II-m-B-02340 Scoala speciala nr.1--str.Alexandru Marghiloman 30 1920
534 BZ-II-a-B-02341 Ansamblul”Str.  Ostrovului”-Str.  Ostrovului  intre  str, 

Unirii si str. Independentei Sec XIX
535 BZ-II-m-B-02343 Casa-str.Ostrovului 29 1912
536 BZ-II-m-B-02344 Casa-str.Panduri 3 Inc.sec XX
537 BZ-II-m-B-02345 Casa-str.Panduri 9 1912
538 BZ-II-m-B-02346 Casa-str.Patriei 78 Sec.XIX
539 BZ-II-a-B-02347 Ansamblul conacului Marghiloman-str.Plantelor 1 Sec.XIX
540 BZ-II-m-B-02347.01 Conacului Marghiloman(vila Albatros)-str.Plantelor 1 Sec.XIX
541 BZ-II-m-B-02347.02 Cladiri anexe- str.Plantelor 1 Sec.XIX
542 BZ-II-m-B-02348 Spitalul Garlasi (cladirea veche)-str.Plevnei 26 Sec XVIII,ref.1905-

1907
543 BZ-II-m-B-02349 Biserica  “Sf.  Imparati  Constantin  si  Elena”-str. 

Primaverii r.3
1780

544 BZ-II-m-A-02350 Casa,  azi  Colectia  de etnografie  si  arta  populara  a 
Muzeului Buzau-str. Razboieni 8

Sec XVIII

545 BZ-II-m-A-02351 Biblioteca  judeteana  “Vasile  Voiculescu”  “-str.  Unirii 
140

1914

825 BZ-IV-a-B-02504 Monument  funerar  al  fostului  primar  Petre  Stanescu-
Cimitirul Dumbrava

1958-1976

826 BZ-IV-m-B-
02504.01

Statuia “Rugaciune”-Cimitirul Dumbrava 1914;1958-1976

827 BZ-IV-m-B-02505 Monument  funerar  Nicolae  Seceleanu-Cimitirul 
Dumbrava

1911

828 BZ-IV-m-B-02506 Statuia compozitorului George Enescu-Parcul Tineretului 1974
829 BZ-IV-m-B-02507 Monumentul “Rascoala taranilor din 1907”-Piata Dacia 1967
830 BZ-IV-m-B-02508 Bustul lui B.P.Hasdeu-B-dul Garii 1 1958
831 BZ-IV-m-B-02509 Restaurantul lui I.L.Caragiale-Piata Garii 2 1894-1895
832 BZ-IV-m-B-02510 Casa Hortensia Papadat-Bengescu-str. Independentei 53 cca.1900
833 BZ-IV-m-B-02511 Crucea  conacului  Marghiloman-str.  Margiloman 

Alexandruin incinta Parcului Marghiloman
1777

Tabel 2.11. (urmare)
Nr. 
poz. Cod LMI 2004 Denumire obiectiv Datare

834 BZ-IV-m-B-02512 Casa Sararu-str. Plevnei 1 1930
835 BZ-IV-m-B-02513 Casa  Vladimir  maximilian  si  Nicolae  Leonard -  str. 

Tenor Leonard 2
Sf.sec.XIX

836 BZ-IV-m-B-02514 Casa pictorului Ion Andreescu-str.TudorVladimirescu 23 Mij.sec XIX
Biserica Sfintii Ingeri- Buzau
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In  Buzau  functioneaza teatrul  „George  Ciprian”,  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău şi Casa de cultură municipală „Ion Caraion”.

In Buzau functioneaza Filiala Buzău a Uniunii Artiştilor  Plastici,  singura uniune de creaţie din 
Romania care are o filială in Buzău.

Salubritate. Gestionarea deşeurilor. Depozite de deşeuri
Vechea platformă de gunoi a fost inchisă din cauza neconformării sale la standardele europene şi a 

fost construită o nouă platformă, la 12 km de Buzău, langă Gălbinaşi, la care accesul se face via 
DN 2B Buzău-Brăila. Aceasta a devenit operaţională in anul 2003 şi a fost construită in concordaţă cu 
standardele moderne şi cu prevederile Directivei Nr. 1999/31/EC. Platforma Galbinasi este functinala 
numai pentru deseuri nepericuloase.

Deşeurile periculoase sunt transportate  in depozite centralizate din vecinătate (Vivani - Slobozia; 
Seţca - Brăila şi Apisolemia - Piatra Neamţ). 

Deşeurile spitalicesti sunt colectate şi transportate la IRIDEX Bucureşti şi ECOFIER Galaţi, via 
Constanţa, unde sunt incinerate. 

Până  in prezent nu sunt dezvoltate  in municipiul Buzău proiecte ample de colectare selectivă a 
deşeurilor,  intrucât un proiect  propus anterior  a generat  probleme ce au  impiedicat  implementarea 
acestuia. Operatorul de servicii RER ECOLOGIC SERVIS SRL a  amenajat in municipiul Buzău:
- 15 puncte de colectare si şcoli/licee,  grădiniţe, puncte comerciale, instituţii publice,in care s-au 

amplasat containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor tip PET;
- 18 puncte de colectare la asociaţii de proprietari, in care a amplasat 10 containere pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor din hartie-carton şi 12 containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor de 
ambalaje tip PET.
In municipiul Buzău, deşeurile din construcţii şi demolări sunt depozitate pe un amplasament in 

suprafaţă de 8 ha situat in zona “Dig apărare rau Buzău”. Acesta este administrat de SC URBIS SERV 
SRL Buzău. Depozitarea deşeurilor inerte in aceasta zonă a fost stabilită de Primaria municipiului 
Buzău, in scopul aducerii la cotă a terenului pe care se intenţionează amenajarea unui parc industrial.

Deşeurile  electrice  au  puncte  speciale  de  colectare  in  municipiul Buzău. In  anul  2007  firma 
Greenweee International a investit intr-o instalaţie de tratare şi reciclare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, amplasată la Buzău.

In  Buzău  a  fost  dezvoltat  un  sistem de  colectare  a  deşeurilor  care  are  capacitate  limitată  de 
colectare a materialelor reciclabile.

Capacitatea remanentă şi perioada de operare a platformei.
Capacitatea totală = 1.202.000 m3;
Celula nr. 1 = 260.000 m3

Celula  nr. 2  =  372.000 m3 (această  celulă  nu  este  incă  utilizată  la  intreaga  capacitante,  fiind 
menţinută ca un spaţiu tampon, pentru situaţii in care cantitatea de deşeuri este mai mare
Capacitate remanentă = 942.000 m3.
Perioada estimată de exploatare: pană in anul 2023.
Conţinutul previzionat al deşeurilor solide în anul 2010 este prezentat în Figura 2.5.
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Fig.  2.5.  Buzău.  Conţinutul 
previzionat  al  deşeurilor  solide 
în anul 2010

In ceea ce priveşte reciclarea hartiei, sticlei şi plasticului, aceasta se realizează deja preconizandu-
se sa de demareze si activitatea de reciclare a aluminiului.

Materiale reciclate (tipuri şi cantităţi):
- hartie - carton 5647,83 tone/3 ani
- materiale plastice (PET, PE): 75,2 tone/3 ani.
Deşeurile menajere rezultate din locuinte, institutii si entitati economice diverse (comert, industrie) 

sunt colectate in recipienti de diferite capacitati, amplasati in spatii special amenajate in acest scop. 
Colectarea si trasportul deşeurilor este asigurat de catre serviciile de salubritate.

Problema deşeurilor a devenit tot mai acută datorită gestionării deficitare şi impactului negativ tot 
mai pronunţat asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului înconjurător.

Generarea cantităţilor de deşeuri menajere şi asimilabil  menajere este influenţată de factori din 
afara  gospodăriei  de deşeuri  cum ar fi:  populaţia,  economia,  sistemele de canalizare,  sistemele de 
încălzire, activităţile de construcţii, comportamentul şi educaţia producătorilor de deşeuri şi nivelul de 
trai etc. 

2.1. Apa
Ape de suprafaţă

Reteaua hidrografica a municipiului Buzau este reprezentata de bazinul hidrografic Buzau.
Bazinul  hidrografic  Buzãu (vezi Figura 2.1.1.)  este  situat  în  partea  de S-E a  ţãrii,  aparţinând 

bazinului hidrografic Siret, râul Buzãu fiind ultimul afluent de dreapta şi totodatã cel mai important 
afluent al râului Siret înainte de vãrsarea acestuia în fluviul Dunãrea. Râul Buzau îsi aduna afluenţii de 
pe  teritoriul  a  patru  judete:  Brasov,  Covasna,  Buzau  şi  Brăila.  El  izvorăşte  din  partea  de  vest  a 
masivului  Ciucaş,  traversează  munţii  Buzaului,  dreneaza  o  serie  de  depresiuni,  străbate  câmpia 
Buzaului, având o lungime de 302 km şi un bazin de recepţie de 5 264 km2. 
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Figura 2.1.1. Bazinul hidrografic al râul Buzău 

Principale caracteristici hidrologice ale râului Buzau pentru s.h. Baniţa (aval de municipil Buzau) 
sunt prezentate în Tabelul 2.1.1.

Calitatea apei râului Buzau pe tronsonul Mãgura – Baniţa, sectiunile din amonte si aval 
de municipiul Buzau.

Evaluarea calităţii apelor şi încadrarea secţiunilor de control în clase de calitate a fost realizată de 
APM Buzău prin utilizare programului  QUAL 2006 şi  completarea acestuia  cu limitele  Ordinului 
MMDD nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata 
in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa. 

Din  punct  de  vedere  chimic,  principiul  general  de  încadrare  a  fost  după cele  cinci  grupe  de 
indicatori – regimul  oxigenului, nutrienţi, salinitate, poluanti toxici specifici de origine naturala şi  
alti  indicatori  chimici  relevanti,  prin  evaluarea  tuturor  indicatorilor,  pe  baza  mediei  aritmetice. 
Caracterizarea globală a calităţii,  la nivel de secţiune, este rezultatul evaluării din cadrul grupei cu 
situaţia  cea  mai  defavorabilă,  neluând  în  considerare  situaţiile  în  care  fondul  natural  a  depăşit 
semnificativ limitele admise, apreciate pe baza datelor analitice în secţiunile “de referinta”. Indicele 
saprob obţinut tot pe baza mediei aritmetice a generat incadrarea ecologică in clase de calitate. 
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Tabel 2.1.1.
- suprafaţa bazinului hidrografic [km2] 4 219
- lungimea [km] 302
- scurgerea medie multianuală [m3/s] 28,6
- panta de scurgere în zona de câmpie [o/oo] 1

- scurgerea medie lunară din scurgerea medie multianuală [ % ]
(în medie pe perioada multianuală)

I 5,37
II 8,15
III 10,8
IV 18,8
V 15,6
VI 12,5
VII 7,30
VIII 4,70
IX 3,62
X 2,74
XI 5,56
XII 4,86

- scurgerea medie sezonieră din scurgerea medie multianuală [ % ]
(în medie pe perioada multianuală)

Iarnă 18,4
Primăvară 45,2

Vară 24,5
Toamnă 11,9

- scurgerea medie lunară cea mai mare din an, pe perioada multianuală [m3/s] 71,1
- scurgerea medie lunară cea mai mică din an, pe perioada multianuală [m3/s] 0,30
- lunile cu cele mai bogate scurgeri lunare şi frecvenţa lor [ % ] IV 44

V 22
- lunile cu cele mai scăzute scurgeri lunare şi frecvenţa lor [ % ] X 29

I 16
- volumul maxim scurs într-o perioadă de 5 zile cu o probabilitatea de depăşire de 1 % (o 

dată la 100 ani) [m3]
335 mil

- debitul maxim cu probabilitatea de depăşire de 1 % (o dată la 100 ani) [m3/s] 2 850
- debitul maxim înregistrat în 1975 [m3/s] 2 200
- debitul minim cu probabilitatea de 80 % (o dată la 5 ani) se înregistrează în perioada 
iunie - august datorită folosinţelor [m3/s]

1,50

- debitul mediu multianual de aluviuni [kg/s] 100
Harta calităţii apei râurilor din România din punct de vedere fizico-chimic în anul 2006 se poate 

urmări grafic în Figura 2.1.2. Pentru anul 2006 calitatea apei râului Buzău în zona municipiului a fost 
încadrată  în  clasa a III-a de  calitate -  stare ecologică  moderată (vezi  Anexa 8),  situaţie  care s-a 
menţinut şi în anul 2007. 
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Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu în România anul 2006
Figura 2.1.2. Harta calităţii apei râurilor din punct de vedere fizico-chimic în anul 2006

Monitorizarea calităţii apei râului Buzău în zona municipiului se realizează de către SGA Buzău în 
secţiunile de control Mãgura şi Baniţa.

Secţiunea amonte municipiu Buzău, p.h. Mãgura, este amplasată după confluenţa cu afluenţii sãi, 
Bãlãneasa si Slãnic, la o distanţã de 30 km faţă de sectiunea anterioarã, având ecoregiunea 12 - Pontic 
Province. Distanţa de la izvor este de 142 km, secţiunea fiind  pozitionată pe sector de curs de apă 
situată în zona de câmpie simbolizat RO017a.

Pe tronsonul  p.h.  Mãgura -  amonte municipiu  Buzãu,  apele  râului  Buzãu suferã modificãri  în 
privinţa  parametrilor  fizico-chimici,  biologici,  în  special  o  mineralizare  mai  crescută  datorată 
afluenţilor sus-menţionaţi si a altor surse de poluare organizate sau neorganizate. Astfel, după primirea 
aportului afluenţilor, calitatea apei râului Buzău se deteriorează datorită încărcării naturale a acestora. 
Încadrarea  generală  a  secţiunii  este  dictată  de  regimul  nutrienţilor  si  al  mineralizării,  având 
preponderenţă indicatorii din grupa salinitate, care situează  secţiunea în  clasa a III-a de calitate. 
Pentru anul 2007 valorile mediei aritmetice pentru principalii indicatori au fost:  azot total - 1,085 
mg/l, fosfor total - 0,0313 mg/l, Reziduu fix – 905,2 mg/l, cloruri – 265,5 mg/l, sulfaţi – 113,3 mg/
l. Faţă de anul 2006 s-au înregistrat valori superioare la indicatorii: fosfor total, Reziduu fix, 
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Bioindicatorii  fitoplanctonici, care au populat pelagialul, au înregistrat o variaţie a densităţii de 
la 1 840 000 exemplare/l  la 875 000 exemplare/l.  In 3 campanii  de prelevare au fost determinate 
urmatorul numar de taxoni: in martie 21 taxoni/l, in iunie 16 taxoni/l şi în august 11 taxoni/l. Grupa 
dominantă  a  fost  Bacillariophyta cu  urmatoarele  specii  eudominante:  Cymbella  affinis,  Surirella 
ovata.  Dintre  Cyanophyte specia  eudominanta  in  iunie  a  fost  Oscillatoria limosa.  În  funcţie  de 
bioindicatorii fitoplanctonici, indicele saprob mediu anual este 2,18.

Scăderea densităţii  macronevertebratelor, care au populat substratul pietros-bolovanos, de la 307 
exemplare/m2,  în  luna  martie  la  14  exemplare/m2, în  luna  octtombrie,  se  datorează  scăderii 
concentraţiei a oxigenului dizolvat de la 10,43 mg/l la 9,84 mg/l.  In 3 campanii de prelevare au fost 
determinate  urmatorul  numar  de  taxoni:  in  martie  9  taxoni/m2,  iunie  15 taxoni/m2 si  octombrie  6 
taxoni/m2. Componenţa specifică a fost dominata de grupa Ephemeroptera, cu speciile eudominante: 
Baetis  vernus,  Baetis  buceratus,  Caenis  pseudorivulorum.  Dintre  Diptere,  eudominante  au  fost 
speciile:  Cricotopus  silvestris,  Cricotopus  triannulatus,  C.  bicinctus,  Cryptochironomus  defectus. 
Valoarea medie a indicelui Simpson a fost 0,85. 

Analiza globală a hidrobionţilor zoobentonici a condus la obţinerea unui indice saprob mediu anual 
de 2,02, care incadrează apele din aceasta secţiune in  clasa a II-a de calitate, cu o stare ecologica 
bună, ca si in anul 2006.

Secţiunea  aval  municipiu Buzău,  p.h.  Baniţa, este situatã  la  o distanţã  de 31 km de secţiunea 
anterioarã, având ecoregiunea 12 - Pontic Province. Secţiunea este amplasată pe un sector de curs de 
apă situat în zona de câmpie simbolizat  RO04a.

Pe  tronsonul  amonte  municipiu  Buzãu  -  p.h.  Banita,  valorile  medii  ale  indicatorilor  “regimul 
oxigenului”  şi “nutrienţi”,  încadreazã secţiunea în clasa a II-a de calitate,  “metalele  -  concentraţia 
totală” şi ”micropoluanţi anorganici şi organici” sunt în limitele clasei a I-a de calitate, iar indicatorul 
“salinitate ”si „poluanti toxici specifici de origine naturală“  în clasa a III-a de calitate. Secţiunea se 
încadrează în clasa a III-a de calitate, la fel ca şi secţiunea anterioarã, datoritã deversãrii de ape uzate 
insuficient epurate din zona municipiului Buzău. Pentru anul 2007 valorile mediei aritmetice pentru 
principalii indicatori au fost: CBO5 - 3,67 mg/l,  CCO-Mn – 6,75 mg/l, azotaţi – 0,8 mg/l, fosfor 
total - 0,0896 mg/l, Reziduu fix -620 mg/l. Faţă de anul 2006 s-au înregistrat  valori superioare la 
indicatorii care semnalează influenţa antropică: CBO5, CCO-Mn.

Bioindicatorii  fitoplanctonici, care au populat pelagialul, au înregistrat o variaţie a densităţii de 
la 2 140 000 exemplare/l  la 460 000 exemplare/l.  In 3 campanii  de prelevare au fost determinate 
urmatorul numar de taxoni: in martie 10 taxoni/l, in iunie 10 taxoni/l şi în iulie 16 taxoni/l. Grupa 
dominantă a fost  Bacillariophyta cu urmatoarele specii eudominante:  Synedra ulna, Nitzschia palea. 
Dintre  Cyanophyte specia  eudominanta  in  martie  si  iulie  a  fost  Oscillatoria limosa.  În funcţie  de 
bioindicatorii fitoplanctonici, indicele saprob mediu anual în anul 2007 a fost 2,44, superior valorii 
înregistrate în anul 2006, ceea ce semnalează o degradare a calităţii apei râului Buzău pe acest tronson.

Biocenoza  macrozoobentonică care  populează  substratul  nisipos-malos  include  organisme 
eudominante aparţinând grupelor Ephemeroptera (Baetis vernus, Caenis pseudorivulorum) si Diptera 
(Chironomus dorsalis, C. bicinctus). In 3 campanii de prelevare au fost determinate urmatorul numar 
de  taxoni:  in  martie  6  taxoni/m2,  iunie  6  taxoni/m2 si  octombrie  11  taxoni/m2.  Organismele 
macrozoobentonice bioindicatoare au prezentat o densitate maximă (87 ex/m2) în iunie si una minima 
(9 ex/m2) in martie. 

Valoarea  medie  a  indicelui  Simpson  – 0,7  este  mai  scazută  decat  in  secţiunea  din  amonte, 
diversitatea speciilor fiind mai redusă, fenomen care se explică prin faptul că diversitatea speciilor la 
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nivelul biocenozei se diminuează spre punctul de confluenţă. 
Analiza probelor de zoobentos a generat un indice saprob mediu anual de 2,29, care  încadrează 

apele din această secţiune in clasa a II-a de calitate, cu o stare ecologică bună, calitate mai scazută 
decat in secţiunile din amonte.

Situatia  calităţii  apei  râului  Buzău  pe  ansamblul  bazinului  hidrografic  Buzău,  sub  aspectul 
repartiţiei pe tronsoane caracteristice de râu (km) în anul 2007, pentru indicatorii fizico-chimici, este 
prezentată în Tabelul 2.1.2.
Tabel 2.1.2. Încadrarea tronsoanelor de râu caracteristice pe clase de calitate în raport cu indicatorii fizico-chimici, 

conform Ordinului MMGA nr. 161/2006
Tronson de râu Total

(km)
Clasa de calitate

I II III IV V
Limită cu judeţul Covasna 

-Confl. râu Bălăneasa
110 - 110 - - -

Confl. râu Bălăneasa – 
limită cu judeţul Brăila

48 - - 48 - -

Corespunzător, în  Tabelul 2.1.3. este prezentată stadiul calităţii apei râului Buzău pe ansamblul 
bazinului hidrografic Buzău sub aspectul repartiţiei  pe tronsoane caracteristice de râu (km) în anul 
2007, pentru indicatorii biologici.

Tabel 2.1.3. Încadrarea tronsoanelor de râu caracteristice pe clase de calitate în raport cu indicatorii biologici, 
conform Ordinului MMGA nr. 161/2006

Tronson de râu Total
(km)

Clasa de calitate
I II III IV V

Limită cu judeţul Covasna 
-Confl. râu Bălăneasa

110 110 - - - -

Confl. râu Bălăneasa – 
limită cu judeţul Brăila

48 - 48 - - -

Calitatea apei râului  Buzãu o fost în anul 2007 cu ponderea cea mai mare încadrată în clasa a II-a 
din punct de vedere al caracterizării generale a indicatorilor fizico-chimici şi biologici. Din punct de 
vedere ecologic de-a lungul râului Buzãu efectivele numerice ale macronevertebratelor se reduc din 
amonte spre aval, datorită deversării de ape uzate de cãtre unităţile de gospodărie comunală IGOSERV 
Berca şi RAM Buzău (actuala SC COMPANIA de APĂ SA). 

Pe unitatea administrativ - teritorială Buzău principalul poluator al apelor râului Buzău este RAM 
Buzau.  Regia asigură  tratarea apei, alimentarea cu apa potabilă si tehnologică  a zonei industriale a 
municipiului  Buzău,  precum  si  prelucrarea  apelor  uzate  în  vederea  deversării  în  râul  Buzău. 
Determinările fizico-chimice efectuate probelor de ape uzate epurate au pus în evidentă  depăsiri ale 
limitelor indicatorilor de calitate, si anume: CBO5, reziduu fix si amoniu. 

Fluctuaţiile de debit genereazã variaţii-şoc de concentraţie a poluanţilor greu de suportat de către 
vieţuitoarele  acvatice.  Consecinţele  acţiunii  acestui  factor  antropic  asupra  mediului  acvatic  sunt: 
dispariţia multor specii care colonizează substratul şi supravieţuirea organismelor capabile de adaptare 
la aceste condiţii.

CBO5-ul creşte invers proporţional cu oxigenul dizolvat şi direct proporţional cu indicele saprob 
din amonte spre aval. 

Agentii economici mari poluatori care deversează în reteaua de canalizare municipală administrată 
de RAM Buzău sunt: SC AVICOLA SA (fermele de pui nr. 3 - 5 si abatorul de pui), SC FABRICA 
DE BERE URSUS SA, SC MUSATINI SRL, SC UNIMEC SRL, SC CONTACTOARE SA, SC 
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BACHUS SA, SC EUROAVIPO SRL, SC ALCA TRICOT SA, SC INDUSTRIA FILATI SA, SC 
CARBUZ SA. 

Analizele efectuate la apele uzate deversate în emisar au pus în evidenţă situaţii de depăşiri ale 
concentraţiilor prevăzute în autorizaţiile de mediu sau ale valorilor limită admisibile prevăzute de HG 
nr.  352/2005  privind  modificarea  şi  completarea  HG nr.  188/2002  pentru  aprobarea  unor  norme 
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - NTPA – 001, la majoritatea surselor 
(vezi Anexa 9).

Majoritatea agenţilor economici la care s-au înregistrat depăşiri la indicatorii apelor uzate evacuate 
au ca obiect de activitate epurarea apelor uzate urbane, metalurgie sau construcţii de maşini. 

Dintre cauzele care pot conduce la depăşirea valorilor limită admise la evacuarea apelor în cursul 
de apă de suprafaţă enumerăm:
- nefuncţionarea la întreaga capacitate şi la parametrii proiectaţi a staţiilor de epurare,
- capacităţi necorespunzătoare ale instalaţiilor de epurare,
- soluţiile  de epurare  şi  evacuare  adoptate  iniţial,  necorespunzatoare  şi  neconforme cu  legislaţia 

actuală (utilizarea în agricultură a apelor uzate epurate rezultate din zootehnie),
- lipsa unor instalaţii  de epurare pentru ape uzate  cu un conţinut  ridicat  de ioni  de zinc,  cupru, 

amoniu,
- funcţionarea cu intermitenţă a proceselor tehnologice,
- întreţinerea  şi  exploatarea  necorespunzătoare  a  instalaţiilor  de  epurare. Valorile  ridicate  la 

indicatorul materii totale în suspensie se datorează exploatării necorespunzatoare a obiectivelor de 
epurare.  
Se impun o serie de măsuri privind reducerea emisiilor punctiforme la staţiile de epurare a apelor 

industriale, urbane şi a apelor uzate din zootehnie prin extinderea capacităţilor de epurare, reabilitarea 
acestora şi exploatarea corespunzătoare.

Sursele potenţiale care conduc la încărcarea apei de suprafaţă cu diferiţi poluanţi sunt:
- surse punctiforme  -  cota  cea mai  mare din potenţialul  de poluare în cazul  acestora aparţinand 

unităţilor  din  domeniile  gospodăriei  comunale,  industriei  metalurgice,  construcţiei  de  maşini, 
alimentare, construcţiilor şi zootehniei;

- surse difuze - din agricultură, datorită administrării de fertilizatori, depunerile solide şi/sau lichide 
din  atmosferă;  includ  poluările  cauzate  de  consumul  de  produse/materii  prime  din  industrie 
(industria extractivă – exploatări de agregate pe râu) sau populaţie.
Volumul total de ape uzate evacuat în sursa de suprafaţă, în anul 2007, a fost de 13,964 mil. m3, 

reprezentând volumul de ape uzate cu un anumit grad de epurare. 
Receptorul de ape uzate epurate este bazinul hidrografic Buzău. 
Principalele surse punctiforme de poluare autorizate şi volume de ape evacuate în râul Buzău, în 

anul 2007, sunt prezentate în Tabelul 2.1.4.
RAM  Buzau  este  principalul  poluator  al  apelor  râului  Buzău.  Regia  asigură  tratarea  apei, 

alimentarea  cu  apa  potabilă  si  tehnologică  a  zonei  industriale  a  municipiului  Buzău,  precum  si 
prelucrarea apelor uzate în vederea deversării în râul Buzău. Determinările fizico-chimice efectuate 
probelor  de ape uzate  epurate  au pus în evidentă  depăsiri  ale  limitelor  indicatorilor  de calitate,  si 
anume: CBO5, reziduu fix  si amoniu. Agentii economici mari poluatori care deversează  în reteaua 
RAM Buzău au fost prezentati anterior. 
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Tabel 2.1.4. Surse de poluare care evacuează ape uzate în râul Buzău

Nr.
crt

Agent 
economic

Profil 
activitate

Emisar
 Volum ape 

uzate 
evacuate
(mil. mc)

Poluanţi specifici 

1 RAM Buzău Gospodărie 
comunală

Buzău 13,370 CBO5, CCO-Cr,  detergenţi, 

2 S.C.  DUCTIL 
STEEL S.A

industrie 
metalurgică  si 
construcţii  de 
maşini

Buzău, 
prin 

intermediu
l canalului 

de 
colectare 
ape uzate 
din zona 

Buzău Sud

0,511 CCO-Cr,  reziduu  fix,  cloruri, 
zinc, substanţe extractibile, 

3 S.C CORD S.A industrie 
metalurgică  si 
construcţii  de 
maşini

0,083 fosfor total,  cupru, zinc,  

4 S.C. AGRANA 
S.A.  

industrie 
alimentara

*n.e.d. MS, CBO5, azot total

TOTAL 13,964

*n.e.d.-nu exista date Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2007 al APM Buzău

Deficienţe în exploatarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare
Principale dificultăţi în exploatarea sistemului de canalizare a municipiului Buzău in anii anteriori 

s-au datorat: 
- gradului  avansat  de  colmatare  a  retelelor  secundare  de  canalizare;  se  apreciază  un  grad  de 

colmatare de circa 30 – 70 % pentru circa 70 – 80 % din lungimea reţelelor de canalizare,
- starii de indisciplina a utilizatorilor retelei de canalizare care descarca in retele ape incarcate peste 

limitele admise de legislatia in vigoare;
- lipsa de dotari si fonduri pentru preepurarea apelor care nu se incadreaza in limitele admise pentru 

descarcarea in sistemul de canalizare.

Deficienţe în exploatarea staţiei de epurare
Pana in a doua jumatate a anului 2008 statia de epurare functiona cu un debit maxim de 700 l/s 

avand urmatoarele eficiente: pentru substante organice (CCO-Cr ) : 51 – 54 % ; pentru CBO5: 53 - 54 %; 
pentru suspensii: 50 – 55 %. 

Statia avea eficienta de epurare scazuta si nu corespundea cerintelor directivei privind epurarea 
apelor  uzate  urbane  91/271/EEC. De  asemenea,  costurile  de  exploatare  in  special  cele  privind 
consumurile de energie sunt ridicate datorita echipamentelor invechite, pompelor de proasta calitate si 
aeratoarelor  mecanice  depasite.  Dotarile  laboratorului  sunt  limitate  si  nu  permit  monitorizarea 
adecvata a procesului. 

În anul 2008  statia municipală de epurare a apelor uzate a fost reabilitata şi se modernizată in 
cadrul proiectului ISPA, debitul mediu estimat pe vreme uscata fiind de de 42.950 m3/zi (497 l/s) si 
debitul de proiectare de 671 l/s. Statia reabilitata se considera ca va respecta standardele stabilite de 
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directiva privind epurarea apelor uzate urbane pentru cursuri de apa nesensibile (epurare secundara). 
Reabilitarea  statiei  include  rezerve  care  sa  permita  extinderea  acesteia,  daca  in  viitor  vor  trebui 
respectate cerintele pentru descarcarea in cursuri de ape sensibile.  Procesul de tratare a apelor uzate 
cuprinde : pretratare, tratare primara si tratare biologica. 

Se preconizează că parametrii de funcţionare a staţiei de epurare reabilitată şi modernizată vor fi 
conform Tabelului 2.1.5.

Tabel 2.1.5. Parametrii de funcţionare a staţiei de epurare reabilitată şi modernizată 
Impurificator Influent Efluent Randament

[mg/l] [mg/l] [%]
MTS (Suspensii Solide) 85 35 56
BOD (Consumul biologic de oxigen) 80 25 69
COD (Consumul chimic de  oxigen) 152 125 18
Azot total <15 15

Facilitatile de tratare a namolului au fost imbunatatite prin stocare, deshidratare si furnizarea de 
echipament  pentru  incarcarea  si  transportul  namolului  deshidratat. A  fost  construit  un  pavilion 
administrativ  (inclusiv laborator)  nou  dotat  cu aparatura  noua de laborator. Biogazul  rezultat  prin 
fermentarea  namolului  va  fi  folosit  si  pentru  producerea  de  energie  electrica  intr-un  grup  de 
cogenerare. 

Lacurile.
Pe  teritoriul  administrativ  al  municipiului  Buzau  nu  se  afla  lacuri  naturale  sau  amenajate 

evidentiate.  
Pe  teriroriul  municipiului  sunt  amenajate  trei  eleştee  în  zona  Crâng,  Tineretului,  respectiv 

Marghiloman.

Resursele de apă subterană
Apele subterane sunt cantonate în stratele poroase permeabile de granulaţie mijlocie şi grosieră de 

diferite origini geologice şi întinderi. Specific judetului Buzau, zona municipiul Buzau, sunt stratele 
acvifere întinse în roci de granulaţie grosieră reprezentate de:
- Strate de Cândeşti,  de vârsta  Pleistocen inferior -  prezente în cadrul bazinului  începând de la 

Berca pânã la circa 15 km sud de oraşul Buzãu, iar spre nord pânã dincolo de oraşul Rm. Sãrat sunt 
alcãtuite dintr-o succesiune de pietrişuri şi bolovănişuri groase de zeci de metri ce alterneazã cu 
marno-argile şi nisipuri. Aceste Strate au fost deschise prin forajele hidrogeologice de adâncime 
din zona oraşului Buzãu, Câmpia Râmnicului şi Bãrãganul Central de N-E dând, în general, ape 
potabile. Local se pot înregistra depăşiri ale valorilor limită admisibilă la indicatorii fier şi clor. 
Nivelul piezometric al acestor ape este asecnsional, fiind situat la adâncimi de 8 – 16 m;

- Depozitele de terasă şi din lunca Buzãului alcătuite din pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri de vârsta 
Holocen superior. Aceste depozite,  cu o adâncime de 15 – 30 m, sunt cunoscute în zonă sub 
denumirea de conul aluvionar al râului şi se întind pe o suprafaţă de circa 190 km2 care cuprind 
localităţile: Pleşcoi – Merei – Stâlpu – Costeşti – Gherăseni – Maxenu – Săgeata – Vadu Paşii – 
Mărăcineni – Pleşcoi. La sud-est de Gherăseni – Maxenu – Săgeata apele sunt clorurate şi, prin 
urmare, nepotabile. 
Sub  depozitele  conului  aluvionar  se  dezvoltă  depozitele  formaţiunii  de  Cândeşti  în  care  este 

localizat acviferul de medie adâncime.
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Nivelul pânzei freatice de suprafaţă, care este strâns legat de nivelul pluviometric şi de exploatarea 
intensivă a resursei din ultima jumătate de secol, este de 3,5 – 14 m, valorile reduse fiind în zonele 
joase, din lunca râului, şi valori de peste 8 m pentru câmpul interfluvial. 

Alimentarea acviferului freatic se face din precipitaţii iar direcţia de curgere este NV-SE, în pante 
de 3 - 5 ‰.

Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile
Resursele  de  apă  teoretice  şi  tehnic  utilizabile  în  cadrul  judeţului  Buzău  în  anul  2007, sunt 

prezentate în Tabelul 2.1.6.
Tabelul 2.1.6. Rezerve de apă exploatabile la nivelul judeţului Buzău

Resursa U. M. Teoretică Utilizabilă
Resursa de suprafaţă mii mc 373 000 124 000
Resursa din subteran mii mc 251 000 169 000

Corpurile de apă existente pe teritoriul municipiului se afla sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Buzău 
– Ialomiţa fiind administrate de SGA Buzău.

Municipiul Buzău dispune de o instalaţie de captare a apelor din sursă de suprafaţă, aflată pe malul 
drept al râului Buzău, şi staţie de tratare aflate în stare de conservare. Această instalaţie furniza apa în 
scop tehnologic  pentru unităţile  industriale  de pe platforma industrială  a municipiului.  Reţeaua de 
aducţiune de la staţia de tratare la staţia de ape industriale are alcătuită din două conducte paralele din 
oţel 2 * Dn 800, cu o lungime de 7 km fiecare. Staţia de apă industrială are în componenţă un rezervor 
de 10 mii m3.

Gospodăria de apă
Alimentarea cu apă potabilă  a municipiului  Buzău se realizează în totalitate  din subteran,  prin 

intermediul a 7 fronturi  de captare ale căror foraje captează atât  apa subterană cantonată  în conul 
aluvionar al râului Buzău, cât şi acviferul de medie adâncime localizat în formaţiunea de Cândeşti. 
Fronturile de captare sunt situate atât în extravilan –  Lipia, Crâng, Sud I, Sud II, Sud III, cât şi  în 
intravilan Est I şi Est II. 

Frontul de captare Lipia este alcătuit din 8 foraje executate la distanţe de 200 – 270 m între ele şi 
amplasate pe un teren agricol din partea vestică a municipiului. Forajele se află în cabine, protejate la 
rândul  lor  cu  gard  de  sârmă,  şi  sunt  conectate  la  un  sistem automatizat  de  avertizare  în  caz  de 
pătrundere neautorizată în zona de protecţie. Adâncimea de forare este de 92 – 150 m unde se află 
localizat  acviferul  de Cândeşti.  Nivelul  piezometric  al  acestor  ape este  ascensional,  fiind situat  la 
adâncimi de 14,1 – 16,3 m, iar debitele obţinute au fost de 16 – 17 l/s/foraj pentru denivelări de 2,2 – 4 
m. Izolarea cu beton a fost realizată pentru 6 foraje, pe adâncime de 0 – 7 m, existând două foraje, F7 
şi F8, fără izolaţie. Din punct de vedere calitativ apa extrasă se încadrează în parametrii de calitate 
prevăzuţi de Legea 458/2002.

Frontul de captare Crâng este localizat în pădurea situată în partea vestică a municipiului. Este 
alcătuit din 20 foraje executate la distanţe de 10 – 200 m între ele din care numai 17 foraje sunt în 
funcţiune, restul fiind casate. Dintre acestea 8 foraje, cu adâncimi de 25 – 27 m, exploatează acviferul 
freatic cantonat în conul aluvionar. Forajele care exploatează acviferul de Cândeşti au adâncimi de 150 
– 153 m.  Între cele  două acvifere există în zona frontului de captare  un orizont  continuu argilos-
marnos cu grosimi de 1,5 – 4,5 m. Nivelul hidrostatic al acviferului freatic se află la adâncimi de 10,3 
– 13,8 m,  iar debitele obţinute au fost de 6,9 – 16,6 l/s/foraj pentru denivelări de 1,5 – 4 m. Nivelul 
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piezometric al acviferului de medie adâncime este ascensional, fiind situat la adâncimi de 11,1 – 16,3 
m, iar debitele obţinute au fost de 13,8 – 17 l/s/foraj pentru denivelări de 1,1 - 8,8 m. Izolarea cu beton 
a forajelor a fost realizată pe adâncime de 0 – 11 m, existând un număr de 5 foraje, F 12, ...F16, fără 
izolaţie sau cu izolaţia deteriorată. Din punct de vedere calitativ se înregistrează depăşiri ale valorilor 
limită admisibile prevăzute de Legea 458/2002 la azotaţi (F10), cloruri (F1, F2, F7, F13) şi la fier 
(F18, F19, F20). Forajele F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F12, ...F16 vor intra într-un program de 
reabilitare (desnisipare, decolmatare, reechipare).

Frontul de captare Sud I este localizat pe platforma “Zahăr” a SC Agrana România SA care situată 
în partea sudică a municipiului. Este alcătuit din 23 foraje amplasate pe un teren agricol şi protejate cu 
cabine din beton. O parte dintre aceste foraje – F12, F14, F15 şi F16 - sunt situate în apropierea unor 
miniferme zootehnice. Forajele sunt executate la distanţe de 74 – 486 m şi sunt în stare de funcţionare, 
în funcţiune fiind un număr de 17 foraje, celelalte – F2, F14, F19, F21 şi F23 – fiind în stare de 
conservare începând cu anul 2002, cum este cazul forajului F2, oprit, cum este cazul forajului F23 
datorită scăderii debitului, sau înnisipate. Forajele au adâncimi de 94 – 150 m şi exploatează acviferul 
de Cândeşti, dar forajele F8, F10, F12, F14 şi F18  captează, pe lângă acviferul de medie adâncime şi 
acviferul  freatic  localizat  în depozitele  conului  aluvionar al  râului  Buzău. Între cele  două acvifere 
există în zona frontului de captare un orizont continuu argilos cu tendinţe de efilare de la vest la est. 
Acviferul de medie adâncime este captat la adâncimi de 23 – 144 m. Nivelul piezometric al acviferului 
de medie adâncime este ascensional, fiind situat la adâncimi de 8,3 – 11,6 m, iar debitele obţinute au 
fost de 8,3 – 23,3 l/s/foraj pentru denivelări  de  5,9 - 12,7  m. În cazul forajelor care captează atât 
acviferul freatic cât şi acviferul de medie adâncime nivelul hidrostatic al acviferului freatic se află la 
adâncimi de 8,3 – 9,4 m, iar debitele obţinute au fost de 13,8 – 22,22 l/s/foraj pentru denivelări de 5 – 
8,3 m. Forajele F14, F19 şi F21 urmează a fi resăpate la adâncimea de 100 m, iar forajele F2, F6, F7, 
F8,  F13,  F16,  F17,  F18,  F20  şi  F22  vor  intra  într-un  program  de  reabilitare  (desnisipare  şi 
decolmatare). Izolarea cu beton a fost realizată numai pentru forajele F2, F4, F6, F7, F13, F19, F21 şi 
F22, care  captează  acviferul  de  medie  adâncime,  pe  toată  grosimea  acviferului  freatic.  În  cazul 
forajelor F1, F3, F5, F8, F9, F11, F16 şi F17, care captează acviferul de medie adâncime, izolaţia fie 
nu există, fie nu a fost realizată pe toată grosimea de dezvoltare a  acviferului freatic. Din punct de 
vedere calitativ se înregistrează depăşiri ale valorilor limită admisibile prevăzute de Legea 458/2002 la 
azotaţi (F18), azotiţi (F16), cloruri (F18) şi la fier (F1, F2).

Frontul de captare Sud II este localizat în partea de sud a municipiului. Este alcătuit din 15 foraje 
amplasate în aliniament cu frontul de captare Sud I, pe un teren agricol şi protejate cu cabine din 
beton.  Sunt în funcţiune numai 10 foraje,  forajele  F1,  F11, F14 şi  F2 au fost oprite  din 2002 fie 
datorită  reducerii  debitului,  probabil  datorită fenomenului de înnisipare şi colmatare,  fie,  cum este 
cazul   forajului  F2,  datorită  conţinutului  ridicat  de  fier;  forajul  F6  a  fost  oprit  din  1998 datorită 
impurificării freaticului cu produse petroliere provenite de la o conductă care avea pierderi, fenomenul 
fiind în prezent stopat. Forajele sunt executate la distanţe de 190 – 342 m şi au adâncimi de 94 – 250 
m.  Forajele  F1 ...F6  exploatează  acviferul  de  Cândeşti,  iar  forajele  F7 ...F15 captează,  pe  lângă 
acviferul  de medie adâncime şi acviferul  freatic  localizat  în depozitele  conului  aluvionar al  râului 
Buzău. Între cele două acvifere există în zona frontului de captare un orizont continuu argilos-marnos 
de grosime variabilă,  dar cu dezvoltare  continuă în zona frontului de captare.  Acviferul de medie 
adâncime este captat la adâncimi de 23 – 144 m. Nivelul piezometric al acviferului de medie adâncime 
este ascensional, fiind situat  la adâncimi de 7,9 – 9 m, iar debitele obţinute au fost de 9,4 – 15,2 
l/s/foraj pentru denivelări de 10,8 - 12,8 m. În cazul forajelor care captează atât acviferul freatic cât şi 
acviferul de medie adâncime nivelul hidrostatic al acviferului freatic se află la adâncimi de 7 – 7,8 m, 
iar debitele obţinute au fost de 18,3 – 25 l/s/foraj pentru denivelări de 9,3 – 13,6 m. Forajele F11, F14 
şi F15 urmează a fi resăpate la adâncimea de 100 m, iar forajele F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9 şi F10 
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vor intra într-un program de reabilitare (desnisipare şi decolmatare). Izolarea cu beton a fost realizată 
numai pentru forajele F7, F8 şi F11 care captează atât acviferul de medie adâncime, cât şi acviferul 
freatic, dar nu pe toată grosimea acviferului freatic. Celelalte foraje sunt fără izolaţie sau cu izolaţia 
deterioarată.  Din punct  de  vedere  calitativ  se  înregistrează  depăşiri  ale  valorilor  limită  admisibile 
prevăzute de Legea 458/2002 la fier (F2, F10, F15).

Frontul de captare Sud III este localizat la circa 500 m sud de frontul de captare Sud I, în partea de 
sud a municipiului şi are aceeaşi orientare SV - NE. Este alcătuit din 11 foraje, indicativul acestora 
fiind continuarea indicativelor frontului de captare Sud I: F24 ... F34. Forajele F31, ...F34 au fost 
casate în perioada 1994 – 1995 datorită prezenţei azotaţilor şi azotiţilor. Forajul F27 este oprit din anul 
2002 datrorită onţinutului ridicat de fier. Forajele F24, ...F30 vor intra într-un program de reabilitare 
(desnisipare şi decolmatare). Sunt amplasate pe un teren agricol, sau în apropierea unor microferme 
zootehnice, cum este cazul forajelor F28 şi F29.  Forajele sunt executate la distanţe de 200 – 250 m, au 
adâncimi de 90 – 91 m şi  exploatează acviferul de Cândeşti. Acviferul de medie adâncime este captat 
la adâncimi de 25 – 89 m. Nivelul piezometric al acviferului de medie adâncime este ascensional, fiind 
situat la adâncimi de 7,3 – 10,3 m. Nu sunt date referitoare la debitele obţinute şi nici la modul de 
izolare a acviferelor.

Frontul de captare Est I (vechi) este localizat în partea estică a municipiului, fiind alcătuit din 6 
foraje executate în perioada 1975 - 1988. Forajul F1 este amplasat chiar între blocuri, forajul F2 este 
situat în incinta gospodăriei de apă Est, restul forajelor fiind localizate în apropierea unei ferme de 
legume. Toate forajele sunt protejate cu cabină de beton. Adâncimea de forare este 100 – 150 m. În 
prezent sunt în funcţiune numai 4 foraje. Forajul F4 este dezafectat, fiind astupat, iar forajul F3 este 
oprit  din  anul  2002.  Toate  forajele,  cu  excepţia  forajului  F4,  vor  fi  incluse  într-un  program  de 
reabilitare (desnisipare şi decolmatare). Toate forajele captează acviferul de medie adâncime localizat 
în formaţiunea de Cândeşti, cu excepţia forajului F3 care captează atât acviferul de medie adâncime, 
cât  şi  acviferul  freatic  din  conul  aluvionar  al  râului  Buzău.  Între  conul  aluvionar  al  râului  şi 
formaţiunea de Cândeşti se dezvoltă, în această zonă, un orizont de argile şi argile nisipoase, cu o 
grosime relativ mare, de până la 12 m la forajul F4, în care apar intercalaţii  subţiri de nisipuri cu 
pietrişuri. Acviferul de medie adâncime este captat la adâncimi de 25 – 132 m. Nivelul piezometric al 
acviferului de medie adâncime este ascensional, fiind situat la adâncimi de 7,3 – 12,3 m, iar debitele 
obţinute  au fost  de 16,6 – 19,4 l/s/foraj.  Forajele  nu sunt  prevăzute  cu izolaţie  din beton  care să 
protejeze  acviferele.  Din  punct  de  vedere  calitativ  se  înregistrează  depăşiri  ale  valorilor  limită 
admisibile prevăzute de Legea 458/2002 la cloruri (F1, F2, F5, F6) şi la fier (F4, F3).

Frontul  de  captare  Est  II  (nou)  este  localizat  în  Parcul  Tineretului,  situat  în  partea  estică  a 
municipiului, fiind alcătuit din 5 foraje executate în perioada 1997 - 1998. Forajul F5 este oprit din 
anul 2002. Toate forajele vor fi incluse într-un program de reabilitare  (desnisipare şi decolmatare). 
Toate forajele captează acviferul de medie adâncime localizat în formaţiunea de Cândeşti, cantonat 
între 32,5 m şi 172 m adâncime. Între conul aluvionar al râului şi formaţiunea de Cândeşti se dezvoltă, 
în această zonă, un orizont de argilos, cu o grosime de până la 20 m, în care apar intercalaţii subţiri de 
nisipuri  cu pietrişuri.  Nivelul  piezometric  al  acviferului  de medie adâncime este ascensional,  fiind 
situat la adâncimi de 9,7 – 10,6 m, iar debitele obţinute au fost de 13,8 – 19,4 l/s/foraj. Izolarea cu 
beton a fost realizată  pe toată grosimea acviferului  freatic,  cu excepţia  forajului F4. Din punct de 
vedere calitativ se înregistrează depăşiri ale valorilor limită admisibile prevăzute de Legea 458/2002 la 
la cloruri (F4) şi la fier (F2, F3, F4, F5).

Apa captată este preluată de mai multe gospodării de apă – Crâng, Zahăr, Sud (Drăgaica) şi Est – 
unde este tratată prin clorinare. 
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 Caracteristicile  aducţiunilor  de  apă  brută  pompate  de  la  foraje  către  gospodăriile  de  apă  şi 
capacitatea de stocare a apei potabile în cadul acestora sunt prezentate în Tabelul 2.1.7. Rezerva de apă 
pentru caz de incendiu este VRI = 300 m3 şi este asigurată de sursa Crâng.

Tabelul 2.1.7. Caracteristicile aducţiunilor de apă brută şi capacităţi de stocare şi pompare a apei potabile

Sursa
Front 

capatare
Caracteristici aducţiune Caracteristici stocare Staţii de pompare

Lungime Diametru  Rezervoare Capacitate Debit Presiune
 [km]  [mm] [buc] [m3] [m3] [dm3/s] mCA

1. Crâng Lipia 2,5 400 3 2 500 7 500 50 - 600 45 - 50
Crâng n.e.d *) 300

2. Zahăr Sud I n.e.d *) 600 2 5 000 10 000 500 45 - 50
Sud III 2,0 600

3. Sud Sud II 2,5 2*400 3 2 000 6 000 500 45 - 50
4. Est Est I 0,3 100 2 1 000 2 000 450 45 - 50

Est II n.e.d *) n.e.d *)

TOTAL - - - 10 - 25 500 1 450 – 2 000 45 - 50
n.e.d. *) - nu exista 
Alimentare  cu apa a  locuitorilor  municipiului  se  realizează  în sistem centralizat,  furnizorul  de 

servicii fiind SC COMPANIA DE APĂ Buzau.  La nivelul anului  2007 parametrii reţelei au fost cei 
din Tabelul 2.1.8.

Tabelul 2.1.8. Caracteristicile sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă din municipiul Buzău

Sursa de apa
Denumire 

reţea
Lungimea 

reţelei
Volum 

distribuit
Număr

de
localitaţi

Populaţie 
racordată

[km] [mii mc]
Subterană Sistem public 

de alimentare
176,6 7 386 1 127 000

Starea globalã a calitãţii resurselor de ape subterane
Operatorul de servicii (Compania de apa Buzau) realizează monitorizarea volumelor de apă extrase 

şi distribuite si asigura o calitate a apei ce se incadreaza in parametrii de potabilitate. Condiţiile de 
potabilizare pe care trebuie să le îndeplinească apa care este distribuită la populaţie sunt reglementate 
de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile  (vezi Anexa 10). Analizele fizico-chimice sunt 
realizate de laboratorul furnizorului de servicii, monitorizarea calităţii apei fiind realizată pe bază de 
contract  şi  de  Direcţia  de  Sănătate  Publică  Buzău.  Probele  analizate  se  recoltează  din  staţiile  de 
pompare, din reţea şi din foraje.

In Tabelul 2.1.9. este prezentată calitatea apei potabile din punct de vedere al indicatorilor chimici 
şi al indicatorilor bacteriologici, din sistemul centralizat, din zona urbană a municipiului Buzău, asa 
cum este prezentata in Raportul pe 2007 al APM Buzau.  Se poate observa ca 3,4 % dintre probe au 
fost necorespunzatoare din punct de vedere al calitatii din cele 513, ceea ce implica o atentie mai mare 
din partea operatorului si responsabilizare a acestuia pentru asigurarea parametrilor de potabilitate.

Indicatorii cu valori depăşite sunt: duritatea totală, amoniu, reziduu fix/conductivitate, fier, azotiti, 
azotati, cloruri, substanţele organice.

Se remarcã o încãrcare mineralã a apelor subterane.

Tabelul 2.1.9. Calitatea apei potabile distribuită prin sistemul public de alimentare în municipiul Buzău
Indicatori fizico-chimici Indicatori bacteriologici
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Nr. total 
probe recoltate

Nr. probe 
necorespunzătoare 

% probe 
necorespunzătoare 

Nr. total
probe recoltate

Nr. probe 
necorespunzătoare

% probe
necorespunzătoare

513 10 1,9 977 33 3,4
Aceastã mineralizare a apelor subterane poate fi explicatã luând în considerare apele de suprafaţã, 

ele  putându-se  influenţa  unele  pe  altele  (se  ştie  faptul  cã  râul  Buzãu  are  doi  afluenţi  de  stânga 
degradaţi din acest punct de vedere, deversãri de ape uzate insuficient epurate şi încarcarea naturală a 
apelor râului).

În municipiul Buzău apa potabilă se distribuie continuu. Evoluţia consumului mediu lunar de apă 
utilizată  în scop menajer pe locuitor în perioada 1999 - 2007 este prezentată  în  Tabelul 2.1.10. şi 
indică o diminuare continuă datorită dificultăţilor financiare pe care le traversează cetăţenii şi creşterii 
responsabilităţii acestora în vederea economisirii acestei resurse.

Tabelul 2.1.10. Consum mediu lunar apă potabilă/ locuitor în municipiul Buzău
U.M. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mc/locuitor 11,9 11,4 8,4 4,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,1
Accesul  populaţiei  municipiului  la  sistemul  centralizat  de  apă  are  o  evoluţie  crescătoare  pe 

perioada 1999 – 2007, aşa cum se poate observa în Tabelul 2.1.11. 
Tabelul 2.1.11. Accesul populaţiei municipiului Buzău la sursa de apă potabilă

U.M. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
[%]    88   88   89    91   91   91   91    92   98
Pentru uz industrial unii agenţi economici dispun de două instalaţii de apă: din reţeaua municipală 

şi foraje proprii de medie sau mare adâncime. Nu sunt cunoscute volumele de apă care au fost extrase 
în anul 2007 de aceştia.

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerinţelor pentru 
a fi utilizate în scopuri potabile sunt urmatoarele:
- poluarea apelor de suprafaţă;
- condiţiile şi procesele hidro-geo-chimice naturale care favorizează trecerea în soluţie a diferiţilor 

anioni şi cationi;
- dezvoltarea  intensivă  a  agriculturii  în  ultimele  decenii  cu utilizarea  excesivă  a  îngrăşămintelor 

chimice pe bază de azot şi fosfor şi a pesticidelor, a condus  la acumularea  în sol a unora dintre 
aceştia (sau a produşilor de degradare);

- efectele  pasivităţii  fostelor  complexe  zootehnice  de  capacităţi  mari  privind  măsurile  pentru 
conservarea factorilor de mediu;

- particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au contribuit la 
mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese.
Nivelul apei freatice este influenţat de regimul pluviometric.
Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse 

agricole a fost transpusa in totalitate, prin adoptarea urmatoarelor acte normative nationale:
- Hotararea  Guvernului  nr.  964/2000 privind  aprobarea  Planului  de  actiune  pentru  protectia  apelor 

impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si a infiintarii Comisiei si a Grupului de sprijin pentru 
aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole,

- Ordinul  comun nr.  425/2001 si  105.951/2001 al  ministrului  apelor  si  protectiei  mediului  si  al 
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea regulamentului de organizare si 
functionare, atributiilor si componentei Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului 
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de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole; 
- Ordinul nr. 740/2001 al ministrului apelor si protectiei  mediului pentru aprobarea componentei 

nominale a Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii 
cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 918/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Codului bunelor 
practici agricole pentru uzul fermierilor.
Zonele in care sunt analizate apele freatice sunt zone similare cu zonele vulnerabile la poluarea cu 

nitriţi din surse agicole prezentate în  Tabelul 2.1.12. (Ordinul nr. 296/2005 al MMGA), zone pentru 
care  se  stabilesc  programe  de  actiune  care  contin  masuri  obligatorii  privind  controlul  aplicarii 
ingrasamintelor pe terenurile agricole. Din studiul acestuia se poate observa ca zona vulnerabilă la 
poluarea cu nitrati cea mai apropiată de municipiul Buzau este localizată în vecinătatea VNV aflată pe 
teritoriul comunei Verneşti, fiind în amonte.

Tabel 2.1.12.
SIRSUP Localitatea Teren Categoria sursei de NO3

Agricol [ha] Arabil [ha] Actuală Istorică
Spaţiul hidrografic BUZAU-IALOMITA

50102 VERNESTI 5 035  2 657 - *
Zona ce a generat  PUG (in special UTR 31, UTR 17) se afla in vecinatatea sud-estică a comunei 

Vernesti. Avand in vedere ca aceasta comuna a fost evidentiata ca zona vulnerabila la poluarea cu 
nitrati din surse agricole, si avand in vedere că sensul de scurgere a apelor freatice de mică adâncime 
este de la VNV - zona Vernesti la ESE - râul Buzău, se recomandă o monitorizare atenta a acestora in 
cazul  in  care  se  va  alege  ca  solutie  de  alimentare  cu  apa  a  zonei  surse  proprii  -  puturi  sapate 
(provizoriu, pentru o perioada pana la dezvoltarea retelei edilitare de alimentare cu apa) şi soluţii de 
proiectare în vederea tratării corespunzătoare a apelor în vederea potabilizării, terenul aferent UTR-
urilor sus mentionate fiind situat pe aceasta directie.

 Solutia  de  alimentare  cu  apa  prin  racordarea  la  sistemul  centralizat,  prin  extinderea  retelelor 
Companiei   de  Apa  este  o  soluţie  de  preferat,  avand  in  vedere  ca  operatorul  de  servicii  face 
monitorizarea si asigura o calitate a apei ce se incadreaza in parametrii de potabilitate.

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
Conform APM Buzău zona critică pentru ape, în anul 2007, în bazinul hidrografic Buzãu, a fost 

considerată pe râul Buzãu în secţiunea aval municipiu, unde debitele de ape evacuate sunt cele mai 
mari provenite de la RAM Buzău şi canalul deschis al zonei industriale Buzãu, ape insuficient epurate 
şi neepurate. Anterior s-a constatat ca  s-au produs poluãri accidentale, uneori depãşindu-se valoarea 
clasei a III-a la amoniu şi la substanţe organice.  

Deversările de ape uzate,  neepurate corespunzător în staţiile de epurare urbane sau industriale, 
reprezintă o sursă potenţială de poluare a apelor de suprafaţă contribuind la perturbarea echilibrului 
biologic al ecosistemelor acvatice.

Agricultura reprezintă o sursă potanţială de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane în situaţia 
utilizării excesive de îngrăşăminte chimice şi pesticide pe terenurile agricole.

Platformele neconforme de deşeuri menajere precum şi fermele zootehnice reprezintă importante 
surse  potenţiale  de  poluare  a  apelor  subterane  şi  de  suprafaţă  cu  substanţe  organice,  compuşi  ai 
azotului, precum şi încărcare biologică.
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Poluări accidentale ale corpurilor de apă
În anul 2007 nu au fost înregistrate poluări accidentale la nivelul judeţului Buzău.

Aspectele relatate cu privire la starea factorului de mediu Apa vor avea o evolutie pozitiva,  in 
sensul ca prin implementarea PUG apar o serie  de masuri  de protectie  pe care le vom descrie  la 
capitolul 5 al Raportului de mediu..

2.2. Aerul
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu din judetul Buzau in 2007 de pe site-ul 

APM  Buzau  monitorizarea  calitatii  aerului  in  zona  municipiului  Buzau  se  realizeaza  in  sistem 
automat. APM Buzău nu a deţinut nici o staţie automată de monitorizarea a calităţii aerului, până în 
anul 2007. În anul 2007 a fost amplasată o staţie fixă automată ( de tip fond urban )  la sediul instituţiei 
(centrul municipiului Buzău), care la sfârşitul anului 2007 a fost pusă să funcţioneze în probe, urmând 
să fie pusă în funcţiune în anul 2008.  

Punctele de control ale reţelei au fost alese astfel încât datele rezultatele din analizele efectuate să 
furnizeze informaţii asupra poluării locale.

Conform Ordinului MMGA nr. 35/2007, privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în 
aplicare  a planurilor  şi programelor  de gestionare a calităţii  aerului,  în anul 2007 au fost  încheiat 
Protocoale de colaborare între APM Buzău şi ANMH, RAR, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul 
Judeţean  Buzău,  Direcţia  de  Sănătate  Publică  Buzău,  Primăria  Municipiului  Buzău  şi  Consiliul 
Judeţean  Buzău.  De  asemenea  a  fost  iniţiată  procedura  de  înfiinţare  a  Comisiei  Tehnice  pentru 
Programul  de  Gestionare  a  Calităţii  Aerului  prin  înaintarea  de  adrese  către  instituţiile  publice 
implicate, urmând ca acestea sa-şi desemneze persoanele responsabile.

În anul 2007 reţeaua de control a poluării de impact în municipiul Buzău, mai precis punctele de 
prelevare a probelor din aer, a asigurat monitorizarea: 
- poluanţiilor gazoşi (NO2, NH3, SO2),
- pulberilor în suspensie şi pulberilor sedimentabile,
- precipitaţiilor atmosferice.

Pentru  o  evaluare  corectă  a  poluanţilor  APM Buzau  a  avut  în  vedere,  că  pentru  punctele  de 
prelevare a probelor, determinările să fie făcute după cum urmează: 
- concentraţii maxime şi minime - la 24 de ore;
- frecvenţa de depăşire a concentraţiei maxime admisibile (CMA) - la 24 ore;
- concentraţii medii anuale pentru: dioxid de sulf, dioxid de azot, amoniac, pulberi sedimentabile şi 

pulberi în suspensie.
Punctele de control ale reţelei au fost alese astfel încât datele rezultatele din analizele efectuate să 

furnizeze informaţii asupra poluării locale.
Până în anul 2007 APM Buzău monitorizarea calităţii aerului s-a realizat prin prelevarea de probe.

Poluanţii gazoşi. 
Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot şi de amoniac ( SO2, NOx, NH3)
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Prin acidifiere se înţelege procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component 
al mediului, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi solului.    

Emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot şi amoniac sunt principalele surse de emisii în aer, care pot 
produce acidifierea.

In ceea ce priveste principalii poluanţi cu efect acidifiant asupra factorilor de mediu :
- dioxidul de sulf (SO2) – rezultat din arderea combustibililor, procese industriale, traficul rutier etc. 

Este  deosebit  de  toxic,  determinând  efecte  directe  asupra  florei  şi  faunei  (produce  acidifierea 
solului şi degradarea construcţiilor). Prezintă un sinergism ridicat cu praful, negrul de fum etc., 
este foarte solubil în apǎ şi contribuie în mare măsură la producerea ploilor acide. Emisiile mari de 
dioxid de sulf, în condiţiile unei inversii termice, determină apariţia fenomenului de „smog acid”, 
care a fost răspunzător de mari accidente de poluare care au avut loc în lume.

- dioxidul de azot (NOX) - rezultat din traficul rutier, arderea combustibililor, procese industriale, 
incinerarea deşeurilor etc.  Formarea oxizilor de azot este foarte greu de evitat, atâta timp cât se 
folosesc carburanţi convenţionali, ştiut fiind faptul că substanţa de bază care contribuie la formarea 
acestora,  este  azotul,  (care  se  găseşte  în  cantităţi  mari  în  aerul  atmosferic),  iar  temperaturile 
ridicate din timpul arderii stimulează reacţia de formare a oxidului, respectiv a dioxidului de azot 
Sunt toxici, în special NO2, care provoaca asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare, căderea 
frunzelor  la  copaci,  reducerea  vizibilităţii  pe  şosele  ca  urmare  a  formǎrii  smogului,  formarea 
ploilor acide etc. 

- amoniacul (NH3) – rezultat din surse naturale, cu o pondere de  15-20 %, şi antropice,  cele mai 
importante  fiind  agricultura,  datorită  utilizării  de  îngrăşăminte  chimice  în  culturile  vegetale  şi 
managementului dejecţiilor rezultate de la creşterea animalelor,  tratarea şi depozitarea deşeurilor, 
transportul rutier, procesele industriale şi unele instalaţii de ardere. Amoniacul este un gaz incolor, 
cu miros caracteristic, înţepător, care se percepe la o concentraţie de 20 ppm, fiind mai uşor decât 
aerul şi foarte solubil în apǎ. Are efect paralizant asupra receptorilor olfactivi, motiv pentru care 
depistarea organolepticǎ este valabilǎ numai pentru o perioadǎ scurtǎ de la intrarea în contact cu el.
Prin acidifiere suprafaţa pamântului suferă continuu o creştere a acidităţii, ducând la degradarea 

solului, apelor precum şi la deteriorarea ecosistemelor aferente. 
Asupra organismului uman aceste gaze  au efecte iritative asupra mucoasei oculare şi îndeosebi 

asupra aparatului respirator.
Datele care evidenţiază emisiile de gaze cu efect acidifiant au fost determinate de APM Buzău pe 

baza  unor  modele  şi  calcule  de  estimare folosind  factori  de  emisie corespunzători  şi  programul 
CORINVENT, începând cu anul 2003.

Cunoaşterea valorilor emisiilor reprezintă un element important în definirea impactului dezvoltării 
socio-economice asupra mediului şi creează baza necesară pentru formularea politicilor de protecţie a 
mediului. Evaluarea acestor emisii constituie un instrument util pentru factorii de decizie în vederea 
aprecierii situaţiei României în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor ce îi revin ca urmare a aderării 
la Uniunea Europeană. România este semnatară a Protocolului Convenţiei din 1979 asupra poluării 
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, adoptat la Göthenburg la 1 decembrie 1999. Convenţia a 
fost ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 271/2003 şi are ca principal obiectiv reducerea 
acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic.

Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2)
Evoluţia valorilor de  emisii de SO2  este prezentată numeric în  Tabelul 2.2.1.  şi grafic în  Figura 

2.2.1 şi indică o creştere în anul 2007 faţă de anul 2006. Diferenţele cantităţilor de emisii de la un an la 
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altul se datoreaza variaţiei numarului de agenţil economici şi, începând cu anul 2003, a modului de calcul. 
Tabel 2.2.1. Judeţul Buzău. Emisii anuale de SO2 

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UM (t/an) 399 137 375 208 228 119 378

Fig.  2.2.1.   Valoarea  emisiilor  anuale  de 
SO2  în judeţul Buzău (tone/an)

Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx) 
Evoluţia valorilor de emisii de NOx este prezentată numeric în Tabelul 2.2.2. şi grafic în Figura 

2.2.2. şi indică o scădere uşoară în 2007 faţă de 2006, dar au înregistrat şi o creştere semnificativă în 
perioada 2003 şi 2007. Creşterea emisiilor în anul 2003 a fost determinată de faptul că, începând cu acest 
an, emisiile au fost determinate pe baza unor modele şi calcule de estimare, factorii de emisie utilizaţi 
fiind mai mari faţă de anii precedenţi.  

Tabel 2.2.2. Judeţul Buzău. Emisii anuale de NOx 

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UM (t/an) 304 143 495 512 734 818 801

Fig.  2.2.2.   Valoarea  emisiilor  anuale  de 
NOx  în judeţul Buzău (tone/an)

Emisii anuale de amoniac (NH3) 
Evoluţia valorilor de emisii de amoniac (NH3) este prezentată numeric în Tabelul 2.2.3. şi grafic în 

Figura 2.2.3.  şi indică o creştere constantă din anul 2005. 
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Tabel 2.2.3. Judeţul Buzău. Emisii anuale de NH3

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UM (t/an) 214 116 691 166 957 1436 1469
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Fig.  2.2.3.   Valoarea  emisiilor  anuale  de 
NH3 în judeţul Buzău (tone/an)

Emisii anuale de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) 
Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici NMVOC rezultă din arderea de combustibil din 

industriile energetică, de prelucrare şi de tranformare, din extracţia şi distribuţia combustibililor fosili, 
din procesele de producţie şi utilizarea de solvenţi, din transportul rutier şi agricultură. Emisiile de 
compuşi  organici  volatili  nemetanici  NMVOC  rezultate  sunt  dependente  de  numărul  variabil  de 
utilizatori şi intensitatea proceselor sunt prezentate numeric în Tabelul 2.2.4. şi grafic în Figura 2.2.4.

Tabelul 2.2.4. Judeţul Buzău. Emisii anuale de NMVOC
      An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

UM (t/an) 1416 1182 567 478 1207 651 926

Fig. 2.2.4.  Valoarea emisiilor de compuşi 
organici nemetanici în judeţul Buzău 
(tone/an)

Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb)
Aceste substanţe sunt cunoscute sub denumirea de poluanţi sistemici, datorită faptului că nu au o 

funcţie biologică, dar după pătrunderea în organism determină leziuni specifice la nivelul anumitor 
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organe şi sisteme, chiar în concentraţii foarte mici.
Activităţile  generatoare  de  emisii  de  mercur sunt  reprezentate  de  transportul  rutier  al 

autovehiculelor  cu  m.a.s.,  sursele  staţionare  tip  centrale  termice,  turnătorii  de  fontă,  incinerarea 
deseurilor spitaliceşti. 

Activităţile generatoare de emisii de cadmiu sunt reprezentate de sursele staţionare care cuprind 
procese  de  combustie  pe  bază  de  cărbuni,  petrol,  gaze  naturale  şi  de  transportul  rutier  al 
autovehiculelor cu m.a.c.

Activităţile generatoare de emisii de plumb sunt reprezentate de arderile în industria de prelucrare, 
transportul rutier şi în mai mică măsură de procesele de producţie şi tratarea şi depozitarea deşeurilor. 
Prin  ardere.  plumbul  organic  este  transformat  în  plumb  mineral,  crescând  gradul  de  expunere  al 
populaţiei.

Emisiile de  metale grele în perioada 2000 – 2007 sunt prezentate în  Tabelul 2.2.5. După datele 
rezultate din inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, la nivelul anului 2007 pentru judeţul Buzău, 
s-a înregistrat o scădere a emisiilor comparativ cu anul 2006.

Tabelul 2.2.5. Judeţul Buzău. Emisii anuale de metale grele
UM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Plumb (t/an) 0,475 5,671 1,781 7,619 4,697 6,522 0,997
Mercur (t/an) 8,414 2,499 2,229 3,261 2,938 4,533 1,980
Cadmiu (t/an) 50,220 21,200 7,410 112,600 110,973 108,330 99,750

Evoluţia anuală a valorilor de emisii de mercur se poate urmări grafic în Figura 2.2.5. Emisiile 
anuale de mercur au înregistrat o creşteri şi scăderi alternative, urmate de o scădere mai accentuată în 
anul 2007, faţă de anul 2006.

Evoluţia anuală a valorilor de emisii de cadmiu se poate urmări grafic în Figura 2.2.6. Emisiile 
anuale de cadmiu au înregistrat o scădere în anul 2007 comparativ cu anul 2006. 

Emisiile de plumb, a căror evoluţie se poate urmări grafic în Figura 2.2.7., au valori mai ridicate 
decât celelalte elemente metalice, dar se află pe un trend descendent începând cu anul 2004.

Fig. 2.2.5.  Valoarea emisiilor de Mercur 
în judeţul Buzău (kg/an)
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Fig. 2.2.6.  Valoarea emisiilor de Cadmiu 
în judeţul Buzău (kg/an)

Fig. 2.2.7.  Valoarea emisiilor de Plumb în 
judeţul Buzău (kg/an)

Emisii de poluanţi organici persistenţi (POPs)
Poluanţii organici persistenţi (POPs), substanţe chimice foarte stabile care se pot acumula în 

lanţurile trofice biologice, cu un grad mare de risc asupra sănătaţii omului şi mediului înconjurător, 
sunt compuşi organici de origine naturală sau antropică  cu urmatoarele caracteristici:
- sunt rezistenţi la degradarea fotolitică, chimică şi biologică în mediu,
- au solubilitate scazută in apă dar ridicată în mediile grase,
- pot fi transportaţi pe distanţe mari (transfrontieră), depozitându-se departe de locul de origine,
- se acumulează în sistemele terestre şi acvatice,
- se depun în ţesuturile grase ale organismrlor vii, prin intermediul apei, hranei şi a aerului inspirat,
- prezintă  efecte  acute  şi  cronice  asupra  sănătaţii  umane  şi  speciilor  de  animale,  producând 

dezechilibre  ale  sitemului  imunitar,  endocrin,  de  reproducere  şi  au  efecte  cancerigene  şi 
genotoxice.
Principalele tipuri de POP sunt :

- pesticide organoclorurate: aldrin, dieldrin, endrin, clordan, hexaclorbenzen, mirex, toxafen, DDT, etc.,
- substanţe sintetice: bifenili policloruraţi (aproximativ 129 compusi),

Pagina 65 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



- produse secundare: dioxine şi furani.
În vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător, Programul Naţiunilor Unite pentru 

mediu a adoptat în cadrul Convenţiei de la Stockholm  (mai 2001), adoptată de România prin Legea 
261/2004,  un program vizând controlul  şi  eliminarea  a  12 POPs (pesticide:  aldrin,  clordan,  DDT, 
dieldrin,  endrin,  heptaclor,  mirex,  toxafen;  industriali:  hexaclorbenzen HCB, bifenilicloruraţi  PCB; 
subproduse: dioxine, furani). Prevederile generale ale acestei Convenţii sunt :
- măsuri de eliminare a evacuărilor datorită producţiei şi utilizării intenţionate,
- restricţionarea producţiei şi utilizării,
- măsuri de reducere şi eliminare a evacuarilor din producerea neintenţionată,
- măsuri de reducere şi eliminare a evacuărilor de la depozite şi deşeuri.

În acest sens este necesar ca aceşti poluanţi să fie monitorizati pentru :
- identificarea surselor de emisie în mediu,
- determinarea emisiilor şi măsurarea lor cantitativă,
- stabilirea priorităţilor în vederea reducerii şi eliminării emisiilor,
- evaluarea riscurilor privind sănătatea şi mediul,
- promovarea masurilor de prevenire a poluării.

Sursele de emisie ale POP –urilor se clasifica în 3 categorii:
a. punctiforme – din activităti industriale şi neindustriale de tip :

- producerea fontei  – cu emisii  de hidrocarburi  aromatice  piliciclice  (PAH), hexaclorbenzen, 
dioxine,

- producţia de oţeluri în cuptoare electrice,
- producţia continua şi discontinua de asfalt în mixere tip cuptor şi în tambur rotativ - cu emisii 

de benzo-a-antren, crisen, benzo-b-fluorantren, benzo-a-piren,
- conservarea lemnului – cu emisii de creozot,
- incinerarea deşeurilor spitaliceşti,
- utilizarea solvenţilor în activităţi gospodareşti;

b. de suprafaţă – din activităţi agricole de tip:
- arderea miriştilor,
- aplicarea produselor fitosanitare ;

a. liniare –  din  transporturi  în  afara  drumurilor  publice  (drumuri  interioare  în  fabrici, 
agricultură,etc.).
Agenţii economici din judeţul Buzău cu potenţiale emisii de POP-uri sunt :
- fabricare fontă : SC AROMET SA, SC METACALD SRL, SC MIC IND SA, SC ELMET SRL;
- fabricare de pulberi metalice : SC HOEGANES EUROPE SA;
- producţia de asfalt :  SC DRUMURI SI PODURI SA (3 statii  la Buzău, Berca si Setu), SC 

CONSTRUCTII MUNTENIA SA Târgovişte (statia Buzău), SC MECAN CONSTRUCT SA 
Pătârlagele (staţia  Vipereşti). 

În  România,  principala  sursă  care  contribuie  la  emisiile  de substanţe  organice  persistente  este 
agricultura, în special prin depozitele existente cu substanţe neidentificate şi/sau expirate. O altă sursă 
o reprezintă industria chimică producătoare de pesticide precum şi importul de substanţe comerciale.
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Inventarul substanţelor potenţial toxice şi periculoase la nivelul judeţului a pus în evidenţă faptul 
că  substanţe  interzise  a  se  fabrica  şi  utiliza  pe teritoriul  României,  precum aldrin,  clordan,  DDT, 
dieldrin, endrin, heptaclor şi HCB, nu au fost identificate în judeţ.  

România a ratificat, prin Legea nr. 271 din 23 iunie 2003, art. 1, Protocolul Convenţiei din 1979 
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la poluanţii organici persistenţi, 
adoptat  la  Aarhus  la  24 iunie  1998.  Anul  de referinţă  pentru reducerea  emisiilor  anuale  totale  în 
atmosfera de poluanţi organici persistenţi ce fac obiectul protocolului prevăzut la art. 1 este anul 1989.

Principalele  categorii  de  surse  pentru  aceşti  poluanţi  în  judeţ  sunt  reprezentate  de  arderile  în 
industria de prelucrare şi arderea deşeurilor spitaliceşti. 

Cu menţiunea că pentru anii 2003 şi 2007 nu sunt date statistice complete se pot urmări în Tabelul  
2.2.8.  cantităţile anuale de emisii de compuşi organici persistenţi. 

Tabelul 2.2.8. Judeţul Buzău. evoluţia cantităţilor de POPs 
UM 2003 2004 2005 2006 2007

Emisii de Dioxină (kg/an) 0,0074 0,0122 0,0154 0,005342 0,00645
Emisii de  PCB (kg/an) - 0,0026 0,0015 0,002
Emisii de  PAH (kg/an) 2,774 2,278 4,2439 4,71 6,326
Emisii de Benzo (a), (b) (kg/an) - 0,043 0,07173 0,346 0,16797
Emisii de Flouranthe (kg/an) - 2,24237 0,38156 0,62 0,94486

Cantitatea totală (kg/an) 2,7844 2,57817 4,71409 5,683342 7,44528

Calitatea aerului ambiental
Poluantii monitorizati si numarul determinarilor inregistrate pe puncte de prelevare sunt prezentate 

sintetic in Tabel 2.2.9. 
Punctele in care s-a facut monitorizarea au urmatorul amplasament: 

1. SEDIUL A.P.M. BUZĂU –  este situat în centrul  municipiului, influenţat în special de traficul 
intens din zonă şi de emisiile caracteristice datorate agenţilor economici din zona industrială a 
oraşului datorită faptului că direcţia predominantă a vântului este SE – NV. Indicatorii urmăriţi: 
NO2, SO2, NH3, pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile;

2. PUNCTUL SC COMAT SA BUZĂU (incepând din luna septembrie 2007 SC FILATI SA) - este 
situat la intrarea în municipiu prin partea nordică, influenţat de trafic rutier pe drumul naţional DN 10. 
Indicatorii urmăriţi: NO2, SO2, NH3;

3. PUNCTUL SC  CORD SA BUZĂU – este situat în partea de SV a municipiului, influenţat de 
traficul rutier şi de industrie prin poluanţii emişi de la CET, SC DUCTIL SA, SC HOEGANES 
EUROPE SA, SC CORD SA, SC DUCTIL STEEL SA, SC ROTEC SA, SC GEROM SA, SC 
NATURAL EST SA, SC AROMET SA, SC ROMET SA, SC BETA SA,  -  care prelucrează 
metale. Indicatorii urmăriţi: NO2, SO2, NH3;

4. CARTIERUL POSTA - este situat în partea de SV a municipiului, influenţat de traficul rutier şi 
de industrie prin poluanţii emişi de la CET, SC DUCTIL SA, SC CORD SA, SC DUCTIL STEEL 
SA, SC AGRANA SA, SC ROTEC SA, SC GEROM SA, SC SEMROM SA, SC AGRICOVER 
SA,  SC  HOEGANES  EUROPE  SA,  SC  BETA  SA,  SC  ROMET  SA,  SC  AROMET  SA. 
Indicatorul urmărit: pulberile totale în suspensie - fracţiunea PM 10.
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Tabel 2.2.9.
Punctul de 

prelevare din 
municipiu

Tipul staţiei automate Tipul de 
poluanţi

Numar 
determinari

Concentratia 
anuala sau 

zilnica

Frecventa 
depasirii 

VLE sau CMA
[ % ]

DUCTIL
CORD

Instalatie de prelevat 
probe-spectrometru cu 

cuve

NO2 226 0,0051
0SO2 226 0,0011

NH3 226 0,0096

COMAT
Instalatie de prelevat 

probe-spectrometru cu 
cuve

NO2 181 0,0090
0SO2 181 0,0018

NH3 181 0,0145

SEDIUL APM
Instalatie de prelevat 

probe-spectrometru cu 
cuve

NO2 260 0,0050
0SO2 260 0,0009

NH3 260 0,0087
CARTIER 

POSTA
Aparat SVEN 

LECKEL LSV 3
PM10 246 0,0377 0

Poluantii monitorizati si numarul determinarilor inregistrate pe puncte de prelevare sunt prezentate 
sintetic in Tabel 2.2.10

Conform datelor statistice rezultatele monitorizării au concluzionat următoarele:
- Pentru indicatorul dioxid de azot:

- nu  s-au  semnalat  depăsiri  ale  valorilor  limită  stipulate  în  Ordinul  592/2002,  respectiv  STAS 
12574/1987 ;

- în  perioada  1999  -  2002  nu  au  fost  depăşite  (vezi  Tabelul  2.2.11.)  concentraţia  maximă 
admisibilă  pe  timp  scurt  de  mediere  –  30  minute  (0,300  mg/m3),  concentraţia  maximă 
admisibilă pe 24 de ore (0,100 mg/m3) ori  concentraţia maximă admisibilă anuală (0,010 mg/
m3) stipulate în STAS 12574/1987 – „Aer din zonele protejate”, 

- în  perioada 2003-2007  (vezi  Tabelul 2.2.11.) nu au fost depăşite  valoarea limită orară pentru 
protecţia sănătăţii umane (200  µg/m3),  valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane 
(40 µg/m3) ori valoarea limită pentru protecţia vegetaţiei pe an calendaristic (30 µg/m3); 

- în anul 2007 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane pentru 
dioxid de azot, valoarea  mediei anuale a fost de 6,4 µg/m3,

- o situaţie sintetică pentru judeţul Buzău, din punct de vedere al NO2,  în perioada 1999 - 2007 
(mg/mc), este prezentată în Tabelul 2.2.12. şi graficul din Figura 2.2.8.

Pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot Ordinul 592/2002 stabilişte următoarele:
- valoarea pragului de alertă  - 400 μg/mc, reprezentând valoarea maximă orară măsurată timp de 

3 ore consecutiv pentru întreaga zonă,
- obligativitatea respectării valorilor de prag superior de evaluare şi  de prag inferior de evaluare 

pentru orice investiţie care se va face în zonă din data de 1.01.2010. Aceste valori se pot urmări 
în Tabelul 2.2.13.
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- Pentru indicatorul dioxid de sulf:
- nu  s-au  semnalat  depăsiri  ale  valorilor  limită  stipulate  în  Ordinul  592/2002,  respectiv  STAS 

12574/1987 ;
- în  perioada  1999  -  2002  nu  au  fost  depăşite  (vezi  Tabelul  2.2.14.)  concentraţiile  maxime 

admisibile pe 24 de ore (0,250 mg/m3) ori concentraţiile maxime admisibile anuale (0,060 mg/
m3), stipulate în STAS 12574/1987 – „Aer din zonele protejate”, 

- în perioada 2003 - 2007 (vezi Tabelul 2.2..14.) nu au fost depăşite valoarea limită orară pentru 
protecţia sănătăţii umane (350  µg/m3),  valoarea limită  pe 24 de ore pentru protecţia sănătăţii 
umane (125 µg/m3) ori valoarea limită pentru protecţia vegetaţiei pe an calendaristic şi iarnă (20 
µg/m3); 

- în anul 2007 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la SO2, 
valoarea  mediei anuale a fost de 1,3 µg/m3,

- o situaţie sintetică pentru judeţul Buzău, din punct de vedere al SO2,  în perioada 1999 - 2007 
(mg/mc), este prezentată în Tabelul 2.2.15. şi graficul din Figura 2.2.9.
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Tabel 2.2.10.
Punctul de 

prelevare din 
municipiu

Tipul 
staţiei automate

Tipul de 
poluanţi

Numar 
determinari

Concentratia Frecventa 
depasirii

VLE sau CMA

Observaţii
zilnica anuală

[mg/m3] [mg/m3] [ % ]
SEDIUL APM FU - Instalatie fixă 

automată de tip fond 
urban

NOX - - - - A fost în 
probeNO - - - -

NO2 - - - -
SO2 - - - -
CO - - - -
O3 - - - -

PM10 - - - -
COV (benzen, 
toluen, xilen) 

- - - -

SEDIUL APM Instalatie de prelevat 
probe - spectrometru 

cu cuve

NO2 260 - 0,0050 - -
SO2 260 - 0,0009 - -
NH3 260 - 0,0087 - -

SC COMAT SA
(SC FILATI SA)

Instalatie de prelevat 
probe - spectrometru 

cu cuve

NO2 181 - 0,0090 - -
SO2 181 - 0,0018 - -
NH3 181 - 0,0145 - -

SC CORD SA Instalatie de prelevat 
probe - spectrometru 

cu cuve

NO2 226 - 0,0051 - -
SO2 226 - 0,0011 - -
NH3 226 - 0,0096 - -

CARTIER POSTA Aparat SVEN 
LECKEL LSV 3

PM10 246 - 0,0377 -
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Tabel 2.2.11.

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Nr. 

valori
Nr.

depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
1999 Sediu APM 0,0084 0,0730 0,0006 276 0 0

DUCTIL 0,0213 0,0837 0,0005 181 0 0
Staţie Meteo 0,0083 0,0639 0,0005 283 0 0

2000 Sediu APM 0,0077 0,0368 0,0002 235 0 0
DUCTIL 0,0171 0,0756 0,0001 213 0 0

2001 Sediu APM 0,0083 0,0500 0,0002 261 0 0
DUCTIL 0,0431 0,0999 0,0017 253 0 0

2002 Sediu APM 0,0049 0,0410 0,0001 276 0 0
DUCTIL 0,0232 0,0921 0,0007 250 0 0

2003 Sediu APM 0,0064 0,0299 0,0007 275 0 0
DUCTIL 0,0203 0,0714 0,0009 190 0 0
COMAT 0,0059 0,0295 0,0007 142 0 0

2004 Sediu APM 0,0106 0,0609 0,0005 246 0 0
DUCTIL 0,0199 0,0581 0,0034 138 0 0
COMAT 0,0088 0,0280 0,0006 215 0 0

2005 Sediu APM 0,0050 0,0338 0,0003 311 0 0
DUCTIL 0,0067 0,0538 0,0005 243 0 0
COMAT 0,0048 0,0225 0,0002 267 0 0

2006 Sediu APM 0,0068 0,0371 0,0007 273 0 0
CORD 0,0066 0,0636 0,0003 209 0 0
COMAT 0,0074 0,0288 0,0003 275 0 0

2007 Sediu APM 0,0049 0,0050 0,0356 273 0 0
CORD 0,0232 0,0051 0,0306 209 0 0
COMAT 0,0049 0,0090 0,0439 275 0 0

Tabel 2.2.12.
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Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă la 

24 h

Concentraţia 
mininimă la 

24 h

Frecvenţă 
depăşiri

Număr total 
de probe

[mg/mc] [mg/mc] [mg/mc] [%]
1999 0,0127 0,0837 0,0005 0 740
2000 0,0096 0,0756 0,0001 0 463
2001 0,0257 0,0999 0,0002 0 514
2002 0,0141 0,0921 0,0001 0 526
2003 0,0109 0,0714 0,0007 0 607
2004 0,0131 0,0609 0,0005 0 599
2005 0,0055 0,0538 0,0002 0 821
2006 0,0069 0,0636 0,0003 0 757
2007 0,0064 0,0439 0,0003 0 667

Tabel 2.2.13.
Valoare limită orară pentru 

protecţia sănătăţii umane (NO2)
Valoare limită anuală pentru 

protecţia sănătăţii umane 
(NO2)

Valoare limită orară pentru 
protecţia vegetaţiei (NOX)

Pragul superior 
de evaluare     

140 µg/m3; a nu se depăşi de pest
e 18 ori într-un an calendaristic

32 µg/m3; 24 µg/m3; 

Pragul inferior 
de evaluare       

100 µg/m3; a nu se depăşi de pest
e 18 ori într-un an calendaristic

26 µg/m3; 19,5 µg/m3; 

Tabel 2.2.14.

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Nr. 

valori
Nr.

depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
1999 Sediu APM 0,0029 0,032 0,0001 280 0 0

DUCTIL 0,0040 0,054 0,0001 185 0 0
Staţie Meteo 0,0034 0,0602 0,0001 282 0 0

2000 Sediu APM 0,0017 0,0130 0,0001 235 0 0
DUCTIL 0,0024 0,0226 0,0001 215 0 0

2001 Sediu APM 0,0017 0,0264 0,0001 261 0 0
DUCTIL 0,0026 0,1000 0,0001 253 0 0

2002 Sediu APM 0,0009 0,0093 0,0001 275 0 0
DUCTIL 0,0010 0,0050 0,0001 248 0 0

Tabel 2.2.14. (urmare)

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Nr. Nr.

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã
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valori depăşiri[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
2003 Sediu APM 0,0008 0,0049 0,0001 275 0 0

DUCTIL 0,0017 0,0069 0,0001 190 0 0
COMAT 0,0011 0,0100 0,0003 142 0 0

2004 Sediu APM 0,0012 0,0171 0,0002 246 0 0
DUCTIL 0,0023 0,0100 0,0002 138 0 0
COMAT 0,0007 0,0095 0,0001 215 0 0

2005 Sediu APM 0,0009 0,0114 0,0001 311 0 0
DUCTIL 0,0011 0,0191 0,0001 243 0 0
COMAT 0,0007 0,0164 0,0001 267 0 0

2006 Sediu APM 0,0008 0,0030 0,0001 273 0 0
CORD 0,0008 0,0063 0,0001 209 0 0
COMAT 0,0011 0,0130 0,0001 275 0 0

2007 Sediu APM 0,0009 0,0086 0,0001 260 0 0
CORD 0,0011 0,0089 0,0001 226 0 0
COMAT 0,0018 0,0160 0,0002 181 0 0

Tabel 2.2.15.

Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă la 

24 h

Concentraţia 
mininimă la 

24 h

Frecvenţă 
depăşiri

Număr total 
de probe

[mg/mc] [mg/mc] [mg/mc] [%]
1999 0,0034 0,0602 0,0001 0 747
2000 0,0019 0,0226 0,0001 0 466
2001 0,0022 0,1000 0,0001 0 514
2002 0,0010 0,0093 0,0001 0 523
2003 0,0012 0,0100 0,0001 0 607
2004 0,0012 0,0171 0,0001 0 599
2005 0,0009 0,0191 0,0001 0 821
2006 0,0009 0,0130 0,0001 0 757
2007 0,0013 0,0160 0,0001 0 667

Pentru indicatorul dioxid de sulf Ordinul 592/2002 stabilişte următoarele:
- valoarea pragului de alertă - 500 μg/mc, reprezentând valoarea maximă orară măsurată timp de 

3 ore consecutiv pentru întreaga zonă,
- obligativitatea respectării valorilor de prag superior de evaluare şi  de prag inferior de evaluare 

pentru orice investiţie care se va face în zonă. Aceste valori se pot urmări în Tabelul 2.2.16.

Tabel 2.2.16.
Protecţia sănătăţii umane Protecţia ecosistemelor

Pragul superior de evaluare       75 µg/m3; a nu se depăşi de peste 
3 ori într-un an calendaristic

12 µg/m3

Pragul inferior de evaluare       50 µg/m3; a nu se depăşi de peste 
3 ori într-un an calendaristic

8 µg/m3
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- Pentru indicatorul amoniac:
- în perioada 1999 - 2007 (vezi Tabelul 2.2.17.) s-au înregistrat depăşiri astfel: în anul 1999 s-au 

înregistrat 3 depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile pe 24 de ore (0,100 mg/m3), stipulate în 
STAS 12574/1987, ceea ce reprezintă o frecvenţă de 0,41 % şi în anul 2000 s-au înregistrat 5 
depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile pe 24 de ore, ceea ce reprezintă o frecvenţă de 1,09 %,

- în  anul 2007 nu s-au înregistrat  depăşiri  ale  concentraţiei  maxime admisibile  la nici  una din 
probele zilnice, valoarea concentraţiei mediei zilnice pentru amoniac a fost de 10,9 µg/m3;

- o situaţie sintetică pentru judeţul Buzău, din punct de vedere al NH3,  în perioada 1999 - 2007 
(mg/mc), este prezentată în Tabelul 2.2.18. şi graficul din Figura 2.2.10.
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Fig.  2.2.10.  Evoluţia  NH3 – 
concentraţia  medie  anuală 
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Tabel 2.2.17.

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Număr 
valori

Număr 
depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
1999 Sediu APM 0,0145 0,0951 0,0004 280 0 0

DUCTIL 0,0354 0,1084 0,0013 179 2 1,1
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Staţie Meteo 0,0229 0,1 0,0003 272 1 0,4
2000 Sediu APM 0,0385 0,1001 0,0017 231 1 0,4

DUCTIL 0,0559 0,1393 0,0032 212 4 1,8
2001 Sediu APM 0,0088 0,0528 0,0004 261 0 0

DUCTIL 0,0272 0,0973 0,0012 253 0 0
2002 Sediu APM 0,0080 0,0878 0,0003 273 0 0

DUCTIL 0,0093 0,0643 0,0007 246 0 0
2003 Sediu APM 0,0038 0,0352 0,0005 275 0 0

DUCTIL 0,0084 0,0490 0,0003 190 0 0
COMAT 0,0050 0,0323 0,0002 142 0 0

2004 Sediu APM 0,0024 0,0959 0,0012 246 0 0
DUCTIL 0,0192 0,0970 0,0033 138 0 0
COMAT 0,0033 0,0127 0,0002 215 0 0

2005 Sediu APM 0,0104 0,0447 0,0001 311 0 0
DUCTIL 0,0101 0,0498 0,0002 243 0 0
COMAT 0,0074 0,0422 0,0007 267 0 0

2006 Sediu APM 0,0139 0,0559 0,0013 273 0 0
CORD 0,0121 0,0367 0,0007 209 0 0
COMAT 0,0137 0,0515 0,0001 275 0 0

2007 Sediu APM 0,0087 0,0437 0,0008 260 0 0
CORD 0,0096 0,0437 0,0006 226 0 0
COMAT 0,0145 0,0818 0,0018 181 0 0

Tabel 2.2.18.
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Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă la 

24 h

Concentraţia 
mininimă la 

24 h

Frecvenţă 
depăşiri

Număr total 
de probe

[mg/mc] [mg/mc] [mg/mc] [%]
1999 0,0243 0,1084 0,0003 0 747
2000 0,0391 0,1393 0,0017 0 466
2001 0,0180 0,0973 0,0004 0 514
2002 0,0087 0,0878 0,0003 0 523
2003 0,0057 0,0490 0,0002 0 607
2004 0,0083 0,0083 0,0002 0 599
2005 0,0093 0,0093 0,0001 0 821
2006 0,0132 0,0132 0,0001 0 757
2007 0,0109 0,0818 0,0006 0 667

- APM  Buzău  nu  a  monitorizat  metalele  grele  (mercur,  cadmiu,  plumb),  neavând  dotarea 
necesară.

Valoarea ţintă pentru plumb este stabilită prin  Ordinul 592/2002 la 0,5  μg/mc, reprezentând 
valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Ordinul 592/2002 introduce obligativitatea respectării următoarelor valori :
- Pragul superior de evaluare – 0,35 µg/m3,
- Pragul inferior de evaluare – 0,25 µg/m3.

- APM Buzău nu a monitorizat benzenul, neavând dotarea necesară.
Benzenul C6H6 se găseşte în ţiţei, respectiv în benzine aromatice. In cantităţi mari, benzenul se 

obţine prin distilarea fracţionată a gudroanelor rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ, 
şi anume din uleiul uşor. Benzenul se poate obţine sintetic prin polimerizarea acetilenei (sinteza 
ciclului) şi prin aromatizarea catalitică a unor fracţiuni de ţiţei. Benzenul este un solvent foarte des 
utilizat in industria chimica

Valoarea ţintă  pentru benzen este stabilită  prin  Ordinul  592/2002 la  5  μg/mc, reprezentând 
valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane având ca dată limită 1.01.2010.

Ordinul 592/2002 introduce obligativitatea respectării următoarelor valori :
- Pragul superior de evaluare – 3,5 µg/m3,
- Pragul inferior de evaluare – 2,5 µg/m3.

- APM Buzău nu a monitorizat monoxidul de carbon, neavând dotarea necesară.
Activităţile generatoare de emisii de monoxidul de carbon sunt reprezentate sursele staţionare 

care cuprind procese de combustie pe bază de lemn, cărbuni, petrol, gaze naturale, agricultură şi de 
transportul rutier. 

Valoarea  ţintă  pentru  CO este  stabilită  prin  Ordinul  592/2002  la  10  mg/mc,  reprezentând 
valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Ordinul 592/2002 introduce obligativitatea respectării următoarelor valori :
- Pragul superior de evaluare – 7 mg/m3,
- Pragul inferior de evaluare – 5 mg/m3.
Până în anul 2007 şi în cursul anului 2007 APM Buzau nu a monitorizat nivelul ozonului în aerul 

atmosferic,  deoarece  nu a  avut  în  dotare  echipamentele  necesare.  Urmează  să  facă  acest  lucru cu 
ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.
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Spre deosebire de ozonul stratosferic care protejează viaţa pe pământ, ozonul troposferic este 
deosebit de  toxic şi constituie poluantul principal al atmosferei ţărilor şi oraşelor industrializate, 
deoarece  precursorii  acestuia  provin  din  activităţi  industriale  şi  trafic  rutier.  Este  generat  prin 
descărcări electrice, reacţii fotochimice sau cu radicali liberi. Are densitatea de 1,66 ori mai mare 
decât aerul şi se menţine aproape de sol. Se descompune uşor, generând radicali liberi cu putere 
oxidantă

Principalii poluanţi primari care determina formarea prin procese fotochimice, a ozonului şi 
altor oxidanţi în atmosfera joasă sunt: oxizii de azot (NOX), compuşii organici volatili (COVnm) şi 
metanul (CH4). 

Ca surse generatoare de precursori ai ozonului se evidenţiază urmatoarele:
- arderea combustibililor fosili: cărbune, produse petroliere, în surse fixe şi mobile (trafic);
- depozitarea şi distribuţia benzinei;
- utilizarea solvenţilor organici;
- procesele de compostare a gunoaielor menajere şi industriale.

Valorile ţintă şi obiectivele pe termen lung pentru ozon sunt stabilite prin Ordinul 592/2002 la 
următoarele valori:
- pentru protecţia sănătăţii umane  - 120 μg/mc, reprezentând valoarea maximă zilnică a mediilor 

pe 8 ore calculată din medii orare,
- pentru protecţia vegetaţiei  - 6 000 μg/mc, reprezentând suma diferenţelor dintre concentraţiile 

orare ce depăşesc 80  μg/mc şi 80  μg/mc pe o perioadă dată, folosind valori pe 1 h măsurate 
zilnic între 8 a.m. şi 8 p.m în perioada 1 mai – 31 iulie ale anului.
Pentru ozon Ordinul 592/2002 stabilişte următoarele valori:

- pentru  pragul  de  alertă   -  240  μg/mc,  reprezentând  valoarea  maximă  orară  măsurată  sau 
prognozată timp de 3 ore consecutiv,

- pentru pragul de informare - 180 μg/mc, reprezentând valoarea maximă orară măsurată. 
Monitorizarea continuă a ozonului la staţiile automate existente în România a pus în evidenţă 

faptul că, pe parcursul anului 2007, cele mai mari valori s-au înregistrat în perioada de vara.
- Deprecierea  stratului  de  ozon  stratosferic.  Ozonul  devine  poluant  pentru  atmosferă  când  se 

formează  în  stratul  inferior  al  atmosferei,  în  troposferă,  zona  în  care  trăiesc  majoritatea 
vieţuitoarelor.  Ozonul  troposferic  constituie  poluantul  principal  al  atmosferei  în  oraşele 
industrializate. Prezenţa ozonului în troposferă este urmare a două procese de bază:
- schimburile  troposferă  /  stratosferă,  care  determină  transportul  către  troposferă  a  aerului 

stratosferic bogat în ozon;
- producerea  ozonului,  in  situ,  prin  reacţii  fotochimice  care  implică  monoxidul  de  carbon, 

metanul şi hidrocarburi non-metanice în prezenţa oxizilor de azot.
În mod similar, distrugerea ozonului troposferic se realizează prin procese de transport şi prin 

distrugere fotochimică în troposferă.
Echilibrul stratului de ozon este tot mai mult periclitat de activităţile antropice cu emisii de 

hidrocarburi fluoroclorurate, tetraclorura de carbon, metil cloroformul, bromura de metil, substanţe 
cu numeroase utilizări în industrie şi agricultură. Diminuarea concentraţiei de ozon este datorată 
creşterii concentraţiei de CO2, NOx şi CH4 şi a prezenţei clorofluorocarbonaţilor (CFC< freoni) în 
atmosferă, care sub influenţa radiaţiilor UV se descompun în radicali liberi care distrug ozonul. 

Substanţele chimice periculoase care distrug stratul de ozon sunt substanţele reglementate prin 
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Protocolul de la Montreal şi anume: clorofluorocarburi, alte clorofluorocarburi complet halogenate, 
haloni,  tetraclorura  de  carbon,  1,1,1-tricloretan,  hidrobromofluorocarburi  şi 
hidroclorofluorocarburi,  bromura  de  metil,  în  stare  pură  sau  în  amestec,  produse,  recuperate, 
reciclate sau regenerate. 

Substanţele care afectează stratul de ozon se clasifică în opt grupe şi principalele lor aplicaţii 
sunt următoarele:
- grupa  I  –  clorofluorocarburi  (CFC-11,  CFC-12,   CFC-113,  CFC-114,  CFC-115,    CFC-uri 

utilizate ca agenţi frigorifici, solvenţi, aerosoli farmaceutici şi cosmetici, agenţi de expandare în 
tehnologia de producţie a spumelor de izolaţie), inclusiv izomerii acestora;

- grupa II  – alte  clorofluorocarburi  total  halogenate,  denumite  tehnic  –  “alţi  CFC” (CFC-13, 
CFC-111, CFC-112, CF-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217), 
inclusiv izomerii acestora;

- grupa III – haloni (substanţe de luptă împotriva incendiilor), inclusiv izomerii acestora;
- grupa IV –  tetraclorura de carbon (solvent industrial);
- grupa V – 1,1,1 tricloretan (solvent);
- grupa VI – bromura de metil (utilizată în dezinfecţia solului în sere, dezinfecţia spaţiilor de 

depozitare a cerealelor, tratamente de dezinfecţie destinate transportului legumelor şi fructelor 
proaspete, tratarea seminţelor);

- grupa VII – hidrobromofluorocarburi inclusiv izomerii acestora;
- grupa  VIII–  hidroclorofluorocarburi inclusiv  izomerii  acestora  (HCFC  hidrocarburi  parţial 

halogenate – agenţi frigorifici, agenţi de expandare a spumelor de izolaţie, solvenţi, aerosoli).
Părţile semnatare ale Protocolului de la Montreal au hotărât să protejeze stratul de ozon prin 

luarea unor măsuri de precauţie pentru controlul echitabil al emisiilor globale de substanţe care 
contribuie  la  epuizarea  stratului  de  ozon  având  drept  obiectiv  final  eliminarea  acestora  prin 
intermediul progreselor înregistrate în domeniul ştiinţei şi având în vedere consideraţiile de ordin 
tehnic şi economic, prin găsirea de substanţe şi tehnologii alternative. 

Regimul ODS-urilor este reglementat  prin Legea nr. 159/2000 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului  nr.  89/1999  privind  regimul  comercial  şi  introducerea  unor  restricţii  la  utilizarea 
hidrocarburilor halogenate care epuizează stratul de ozon. Eliminarea ODS-urilor este reglementată 
prin HG nr. 58/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de eliminare treptată a substanţelor 
care  epuizează  stratul  de ozon,  având ca scop actualizarea  pe termen scurt  a unei  strategii  de 
eliminare eşalonate şi fezabile a ODS-urilor rămase în utilizare în România.

De la 01 ianuarie 2007 se aplică direct  Regulamentul  Parlamentului Europen şi al Consiliului 
(CE) nr. 2037/2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon. În judeţul Buzău, în anul 
2007 au fost identificaţi 10 utilizatori de ODS-uri din care:
- 8 în aplicaţii de tipul service refrigerare unde s-au utilizat CFC 12, HCFC 22;
- 2 în curăţătorii chimice în care ODS-ul folosit ca solvent a fost percloretilena.

În municipiul Buzău, nu sunt înregistraţi importatori sau exportatori de ODS-uri.
Întrucât  sunt  dificil  de  estimat  emisiile  sunt  monitorizate  consumurile de  substante  care 

depreciaza stratul de ozon pe sectoare de activitate.
Cantităţile utilizate de ODS-uri în judeţul Buzău, în anul 2007 sunt cele prezentate în Tabelul 

2.2.19.  Cantitatea de 218,4 kg de produs ,,Poliol Baytherm” pe bază de aprox. 30% HCFC 141 b, 
care se utiliza pentru producerea de spume poliuretanice rigide la panouri izolante tip Rompan, a 
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fost eliminată prin SC Setcar SA Brăila. În anul 2007, în judeţul Buzău, nu s-au utilizat agenţi de 
spumare, haloni, tetraclorură de carbon, hidrobromofluorocarburi.

Tabel 2.2.19. Inventarul cantităţilor de ODS-uri, substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal

Denumire 
ODS

Cantitate utilizatǎ în 2007 (tone)

Agenţi 
frigorifici

Agenţi 
spumare

Extinctoare Solvenţi Agenţi 
proces

Alte 
utilizǎri

CFC-12 0,005 0 0 0 0 0

HCFC-22 0,4385 0 0 0 0 0

Percloretilenă 0 0 0 0,946 0 0

În municipiul Buzău utilizarea substanţelor care epuizeză stratul de ozon se face în doua direcţii:
a. pentru instalaţiile  de refrigerare  se folosesc atât  substanţe  de tip  CFC 12 si  HCFC 22 (SC 

SELCOM  PV  SRL,   PF  FURFURICA  FLORIN,  SC  CLIMASERVICE,  SC  ADELINA 
COMPANY SRL, SC AVICOLA SA, SC CLIMATERM DESIGN SRL, FRIGOTEHNICA 
SRL, SC CARMO ZIMBRUL SRL, SC EUROFRIG SRL dar si freon ecologic de tip R134A 
utilizati de 17 agenţi economici care il utilizează în municipiul Buzău; 

b. pentru  producţia  de  spume  poliuretanice  -  SC  METAPLAST  SA  Buzău  utilizand  freonul 
alternativ HCFC 141b, care este înglobat în proporţie de aproximativ 30 %. 
În  urma  realizării  inventarului  anual  de  substanţe  care  depreciază  stratul  de  ozon,  situaţia 

consumurilor pe sectoare de activitate a substanţelor incluse in anexele Protocolului de la Montreal, 
este prezentata in Tabelul 2.2.20. Evoluţiiile consumurilor de asemenea substanţe pentru perioada 
2000 – 2007 se pot urmări în Figurile 2.2.11. şi 2.2.12.  

Tabel 2.2.20.

Anul 2007
Cantitate utilizată (Kg) Total

Sector de activitate
Producţie de 

spume & degresare
Service 

refrigerare
[kg]

Anexa A,  Grupa I
(CFC-11; CFC-113; CFC-114;  CFC-115) 0,0 0,0 0,0

Anexa B, Grupa II – CTC (Tetraclorura de carbon)
Solventi clorurati (SC ROTEC SA şi SC AROMET SA)

0,0 -

446Anexa B, Grupa II – CTC (Tetraclorura de carbon)
Percloretilena (SC PRESTAREA SOCOM Buzău 

şi SC MEN ODI CLEAN SRL)

-
446

Anexa C,  Grupa I
(HCFC-22; HCFC-141b)

0,0 438,5 438,5
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Fig.  2.2.11.  Consumuri 
substanţe  inscrise  în 
anexa A grupa I (kg)

Fig.  2.2.12.  Consumuri 
substanţe inscrise în anexa C 
grupa I (kg)

Raportul APM Buzău privind starea mediului pe anul 2007 subliniază că în judeţul Buzău s-a 
înregistrat  o  scădere  semnificativă  a  consumului  de  CCl4,  (utilizată  de  2  agenţi  economici,  la 
degresarea staţiilor de oxigen, SC ROTEC SA şi SC AROMET SA Buzău) prin înlocuirea acestui 
solvent clorurat cu tricloretilenă. Consumul de CTC în anul 2005 a fost de 8 kg, fata de 5 kg in anul 
2004 şi 124 kg în anul 2003. În anul 2004, unul din cei doi agenti economici utilizatori (SC ROTEC 
SA ) a înlocuit CTC cu tricloretilenă, iar în cursul anului 2006 ambele societăţi au înlocuit tetraclorura 
de carbon cu tricloretilenă.  Ca o concluzie, se constata:

- în domeniul service refrigerare, se încearcă înlocuirea treptată a ODS-urilor cu substanţe 
alternative de tipul HFC – 134 a, HCFC – 600 a etc.;

- în domeniul degresării staţiilor  de oxigen s-a trecut la înlocuirea  solvenţilor cloruraţi cu 
tricloretilenă;

- în domeniul producţiei de spume semi-rigide flexibile, prin implementarea  proiectelor de 
eliminare a ODS-urilor, finanţate de Fondul Multilateral,  SC ROMCARBON SA Buzău a 
realizat  o  instalaţie  de  fabricare  a  foliilor  de  polistiren  şi  polietilena  expandate  cu  o 
instalaţie care utilizează ca agenţi de spumare butanul lichid, înlocuind CFC 11.      

Consumul  de  ODS-uri  pentru  sectorul  refrigerare  este  destinat  numai  întretinerii 
echipamentelor de refrigerare şi a sistemelor de aer condiţionat din sectorul casnic, comercial si 
industrial.  

Întrucât  sunt  dificil  de  estimat  emisiile  anuale  de  HFC-134a  s-a  procedat  la  inventarirea 
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consumurilor la utilizatori. Din anul 2003 se constată un trend crescător la consumul de HFC-134a. 
Pentru anul 2007 a fost de 997,2 kg. Evoluţia consumului agenţilor economici din municipiu în 
perioada 2000 – 2007 este prezentată în Tabelul 2.2.21. şi se poate urmări grafic în Figura 2.2.13.

Tabelul 2.2.21. Judeţul Buzău. Consumuri anuale de HFC-134a
UM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(kg/an) 107 71,3 139,8 78 158.9 459.039 651,8 997,2
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Fig. 2.2.13. Consumul de HFC 
134a

Produsul POLIOL care conţine circa 30 % HCFC 141b este utilizat de SC METAPLAST SA 
pentru producerea de spume poliuretanice rigide pentru panouri izolante tip ROMPAN. 

Pulberi în suspensie (PM10 şi PM 2,5)
Pentru  municipiul  Buzău rezultatele  măsurătorilor  nivelurilor  (mg/mc)  de  pulberi  în  suspensie 

pentru  perioada  1999  –  2003  sunt  prezentate  în  Tabelul  2.2.22. şi  evidenţiază  7 depăşiri  ale 
concentraţiei maxime admisibile pe 24 de ore  (0,150  mg/m3) şi ale concentraţiei maxime admisibile 
anuale (0,075 mg/m3), stipulate în STAS 12574/1987, în anii 1999, 2000 şi 2001, ceea ce reprezintă o 
frecvenţă situată în gama 0,6 – 2,61 %. 

Tabel 2.2.22.

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Număr 
valori

Număr 
depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
1999 Sediu APM 0,0742 0,1500 0,0011 310 2 0,6
2000 Sediu APM 0,0793 0,1598 0,0199 100 1 1

Liceul nr.4 0,1016 0,1506 0,0182 39 2 2,6
2001 Sediu APM 0,0690 0,1917 0,0106 260 2 0,8
2002 Sediu APM 0,0511 0,1188 0,0047 271 0 0
2003 Sediu APM 0,0402 0,0984 0,0083 275 0 0

O situaţie sintetică pentru această perioadă este prezentată în Tabelul 2.2.23. şi se poate urmări în 
graficul din Figura 2.2.14.
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Fig. 2.2.14. Evoluţia pulber-
ilor  totale   în  suspensie  - 
concentraţia  medie  anuală 
(mg/mc)

Tabel 2.2.23.

Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă la 

24 h

Concentraţia 
mininimă la 

24 h

Frecvenţă 
depăşiri Număr total 

de probe
[mg/mc] [mg/mc] [mg/mc] [%]

1999 0,0742 0,1500 0,0011 0,6 310
2000 0,0905 0,1598 0,0182 2,16 139
2001 0,0690 0,1917 0,0106 0,8 260
2002 0,0511 0,1188 0,0047 0 271
2003 0,0402 0,0984 0,0083 0 275

Din anul 2004 APM Buzău a trecut la monitorizarea pulberilor în suspensie - fracţiunea PM10, fără 
însă  ca  această  monitorizare  să  fie  conform  Ordinului  592/2002  în  lipsa  unei  o  staţii  fixe  de 
monitorizare  a  calităţii  aerului  (care  să  respecte  toate  condiţiile  necesare)  care  să  facă  parte  din 
SISTEMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI. Monitorizarea calităţii 
aerului din punct de vedere al pulberilor în suspensie PM10, s-a făcut prin intermediul unui punct de 
prelevare probe amplasat la sediul A.P.M. Buzău. Începând cu anul 2004 până în anul 2006, şi în 
punctul situat la limita zonei industriale Buzău Sud cu Cartierul Poşta din municipiul Buzău, începând 
din luna august 2006 şi până în prezent.

Pentru  municipiul  Buzău  rezultatele  monitorizării  nivelurilor  (mg/mc)  de  pulberi  în  suspensie 
fracţiunea PM10 pentru perioada 2004 – 2007 sunt prezentate în Tabelul 2.2.24. şi evidenţiază depăşiri 
ale valorilor limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane  (50  µg/m3) şi ale  valorilor limită anuale 
pentru protecţia sănătăţii umane (40 µg/m3) stipulate de Ordinul 592/2002 în Cartierul Poştă, după cum 
urmează:

- în anul 2006: 22 de depăşiri ale valorilor limită zilnice ceea ce reprezintă o frecvenţă de 21,36 %, 
- în anul 2007: 58 de depăşiri ale valorilor limită zilnice ceea ce reprezintă o frecvenţă de 23,58 %, 

în creştere faţă de anul 2006, mai mare decât numărul de depăşiri permise de Ordinul 592/2002, 
care este de 35. Aceste depăşiri au drept cauză traficul rutier din zonă, amplificat prin lucrările 
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de construcţii şi reparaţii la căile rutiere din zonă şi condiţiile climatice din cursul anului 2007. 
Menţionăm că de la 1.01.2010 Ordinul 592/2002 stabileşte la 7 numărul de depăşiri admise.

Tabel 2.2.24.

Anul Punctul de 
prelevare

Concentratia zilnică
Număr 
valori

Număr 
depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMAMedie Maximã Minimã

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [ % ]
2004 Sediu APM 0,0327 0,0495 0,0042 266 0 0
2005 Sediu APM 0,0230 0,0475 0,0035 313 0 0
2006 Sediu APM 0,0260 0,0475 0,0035 184 0 0

Cartier Poşta 0,0413 0,1180 0,0041 103 22 21,36
2007 Cartier Poşta 0,0373 0,1130 0,0125 246 58 23,58

Ordinul  592/2002 nu  stabileşte  o  valoare  pentru  pragul  de  alertă  pentru  indicatorul  pulberi  în 
suspensie.  

O situaţie  sintetică  pentru  perioada 2004 – 2007  este prezentată  în  Tabelul 2.2.25. şi se poate 
urmări grafic în Figura 2.2.15.

Tabel 2.2.25.

Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă la 

24 h

Concentraţia 
mininimă la 

24 h

Frecvenţă 
depăşiri

Număr total 
de probe

[mg/mc] [mg/mc] [mg/mc] [%]
2004 0,0327 0,0495 0,0042 0 266
2005 0,0230 0,0475 0,0035 0 313
2006 0,0324 0,1180 0,0041 7,67 287
2007 0,0373 0,1130 0,0041 23,58 246
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Fig.  2.2.15. Evoluţia  pulber-
ilor totale  în suspensie - con-
centraţia  medie  anuală 
(mg/mc)

Cu data de 1.01.2010 Ordinul 592/2002 stabileşte la 20 µg/m3 valoarea limită anuală pentru protecţia 
sănătăţii umane.

Din aceste considerente APM Buzău recomandă intocmirea  PROGRAMULUI DE GESTIUNE 
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A CALITATII AERULUI în zona “Cartier Poştă”, conform Ordinului Nr. 35 din 24 ianuarie 2007 
privind aprobarea Metodologiei  de   elaborare şi punere în aplicare  a planurilor şi programelor de 
gestionare a calităţii aerului.

De  asemenea  APM  Buzău  menţionează  că  a  înaintat  o  propunere  autoritătii  centrale  pentru 
protecţia  mediului  în  vederea  amplasării  în  zona  Cartierului  Poştă  a  unei  staţii  automate  pentru 
monitorizarea  calităţii  aerului  care  să  faca  parte  din Sistemul  Naţional  de  Monitorizare  a  Calităţii 
Aerului.

Cu data de 1.01.2010 Ordinul 592/2002 introduce obligativitatea respectării valorilor de prag superior 
de evaluare şi de prag inferior de evaluare pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10) pentru orice 
investiţie care se va face în zonă. Aceste valori se pot urmări în Tabelul 2.2.26.

Tabel 2.2.26.
Media pe 24 h Media anuală

Pragul superior de evaluare       30 µg/m3; a nu se depăşi de peste 7 ori într-un an 
calendaristic

14 µg/m3

Pragul inferior   
de evaluare       

20 µg/m3; a nu se depăşi de peste 7 ori într-un an 
calendaristic

10 µg/m3

Pulberi sedimentabile 
Sunt particule solide cu diametre mai mari de 10 μm, care, dupa ce sunt emise in atmosferǎ, se 

depun  pe  sol,  vegetatie,  apǎ  si  constructii.  Acestea  rezulta  din  procese  mecanice,  constructii  de 
drumuri, pulverizarea solului de catre autovehicule, unele industrii ca siderurgia, industria materialelor 
de constructie sau ca urmare a actiunii de eroziune a vantului asupra solului.

Pentru indicatorul pulberi sedimentabile APM Buzău  dispune de 18 puncte de control în judeţul 
Buzău din care 12 puncte în municipiul Buzău.

Concentraţia maximă admisibilă  pentru indicatorul pulberi sedimentabile este stabilită de  STAS 
12574/1987 şi are valoarea 17 g/m2*lună.

O situaţie  sintetică  pentru judeţul Buzău, din punct  de vedere al  pulberilor  sedimentabile,  în 
perioada 1999 - 2007 (mg/mc), este prezentată în Tabelul 2.2.27. şi graficul din Figura 2.2.16.

Monitorizarea pulberilor sedimentabile în 2007 se poate urmări în Tabelul 2.2.28.
Concentraţia  medie înregistrată în anul 2007 a fost de 6,92 g/m2*lună, superioară valorii medii 

înregistrate în anul 2006 de 5,01 g/m2*lună. Din analiza tabelelor de mai sus se constată că cele mai 
frecvente depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile stabilite  STAS 12574/1987 s-au înregistrat în 
punctele de control TRICOSTAR (1999 –  frecvenţă de 8,3 %, 2005 –  frecvenţă de 8,3 %, 2007 – 
frecvenţă de 8,33 %), DUCTIL (1999 – frecvenţă de 27,2 %, 2007 – frecvenţă de 16,67 %), URSUS 
(1999 – frecvenţă de 16,6 %, 2002 – frecvenţă de 9,1 %), BETA (2006 – frecvenţă de 8,3 %, 2007 – 
frecvenţă de 8,3 %), AROMET (1999 – frecvenţă de 8,3 %), SEDIU APM (2005 – frecvenţă de 8,3 %) 
şi BETA I (2007 – frecvenţă de 8,3 %).

Sursele de pulberi sedimentabile sunt aceleaşi ca în cazul pulberilor în suspensie.

Tabel 2.2.27. Evoluţia pulberilor sedimentabile în perioada 1999 – 2007
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Anul
Concentraţia 
medie anualã

Concentraţia 
maximă

Concentraţia 
mininimă 

Frecvenţă 
depăşiri Număr total 

de probe
[g/m2*lună] [g/m2*lună] [g/m2*lună] [%]

1999 6,23 35,52 0,17 6,37 204
2000 3,23 13,82 0,21 0 164
2001 5,85 20,87 0,72 0,97 207
2002 4,29 18,57 0,42 0,93 214
2003 3,65 18,11 0,47 0,49 205
2004 4,37 17,79 0,26 0,47 215
2005 4,232 18,75 0,34 0,46 216
2006 5,01 28,89 0,38 1,46 205
2007 6,92 33,3 0,49 4,35 207

Tabel 2.2.28. Municipiul Buzău.  Situaţia monitorizării de pulberi sedimentabile în anul 2007.
Punctul de 
prelevare

Concentratia lunară Număr 
valori

Număr 
depăşiri

Frecventa 
depasirii

VLE sau CMA
Medie Maximã Minimã

[g/m2*lună] [g/m2*lună] [g/m2*lună
]

[ % ]

Sediu APM 7,05 15,61 1,26 12 0 0
STAC 7,30 13,5 1,82 6 0 0
TRICOSTAR 6,33 17,79 1,82 12 1 8,33
BETA 8,33 33,3 0,97 12 1 8,33
BETA I 9,07 24,2 1,84 12 1 8,33
BETA II 5,76 15,26 0,49 12 0 0
STAVILAR 6,32 10,81 1,28 12 0 0
URSUS 6,01 13 2,46 12 0 0
Staţie Meteo 4,7 9,2 1,29 12 0 0
ZAHAR 5,72 14,53 0,91 10 0 0
DUCTIL 8,07 19,33 1,56 12 2 16,67
SEMROM 6,41 12,65 2,33 11 0 0

Schimbări climatice. Gaze cu efect de sera
În inventarul de emisii al judeţului Buzău sunt incluse numai emisiile de CO2, CH4 şi N2O, 

ceilalţi  compuşi  neputând  fi  estimaţi  din  cauza  lipsei  datelor  de  intrare  necesare  calculului. 
Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră se realizează pe baza modelelor  de estimare prevazute 
in ,,Atmospheric  Emission Inventory Guidebook 2000’’- ghid CORINAIR şi în baza Ordinului 
MAPPM nr. 524/2000.

Sectoarele  în  care  s-au  estimat  emisiile  de  gaze  cu  efect  de  seră  sunt:  sectorul  energetic, 
procesele industriale,  utilizarea solvenţilor şi a altor produse, agricultura,  extracţia şi distribuţia 
combustibililor fosili, tratarea şi depozitarea deşeurilor şi transport rutier.
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Fig.  2.2.16.  Evoluţia 
depunerilor  de  pulberi 
sedimentabile  - 
concentraţia  medie 
anuală (g/m2)

In judetul Buzau  emisiile totale de gaze cu efect de sera in anul 2007 au fost de 723,755 
Echivalent CO2 (Gg), în creştere faţă de anul 2006, aşa cum se poate constata din Tabelul 2.2.29. 
şi se poate urmări grafic în Figura 2.2.17.

Tabelul 2.2.29. Judeţul Buzău. Emisii totale de gaze cu efect de seră
UM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mii tone CO2 Eq 317,504 313,445 665,874 517,752 597,418 618,468 723,755
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Fig.  2.2.17.  Emisii 
totale  de  gaze  cu 
efect de seră

Evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră care revine fiecărui locuitor al judeţului Buzău 
se află pe un trend crescător începând cu anul 2004, aşa cum se poate urmări în  Tabelul  
2.2.30. 
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Tabelul 2.2.30. Judeţul Buzău. Emisii totale de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor
UM 2003 2004 2005 2006 2007

Tone (Gg) de echivalent CO2 pe cap de locuitor 1,4 1,05 1,21 1,26 1,47
Dioxidul de carbon sau gazul  carbonic este unul dintre gazele cu efect de sera. Poluarea 

aerului se datorează în proporţie de 50 % dioxidului de carbon. Se ştie că, în linii mari, fiecare 
kilogram de petrol sau de cărbune produce prin ardere trei kilograme de dioxid de carbon. 

Aproximativ 75% din emisiile  antropogene de CO2 în atmosferă  din ultimii  20 de ani sunt 
cauzate  de arderea carburanţilor  fosili.  Crescând concentraţia  de CO2  şi  nereducându-se ceilalţi 
factori care contribuie la producerea efectului de seră, în anul 2050 supraîncalzirea va creşte cu 4 – 5 oC.

La nivelul judeţului Buzău şi prin urmare, şi la nivelul municipiului Buzău, cel mai industrializată 
localitate din judeţ, emisiile de CO2 se află pe un trend crescător, aşa cum se poate urmări grafic în 
Figura 2.2.18. 
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Fig.  2.2.18.  Emisii 
anuale  de  dioxid  de 
carbon

Emisiile de metan intervin si ele în generarea efectului de seră. Acestea provin din:
- arderea combustibililor;
- descompunerea vegetală;
- arderi anaerobe (aparatul digestiv al animalelor- bovine, termite);
- materiale organice în descompunere (produse alimentare în depozite)

Formare metanului este posibila din:
- Surse  naturale:  zone  mlastinoase,  animale,  de  ex.  termite  (termitele  digeră  lemnul  cu 

ajutorul unor bacterii ce produc metan), rumegătoare ;
- Surse antropogene: câmpuri de orez, creşterea animalelor, gropile de gunoi, exploatarea şi 

transportul gazelor naturale, minele de cărbuni, deşeurile, reziduurile menajere.
La nivelul judeţului Buzău emisiile de  CH4 variază în limite largi de la un an la altul datorită 

numărului variabil de agenţi economici, aşa cum se poate urmări grafic în Figura 2.2.19. 
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Fig.  2.2.19.  Emisii  anuale 
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Protoxidul de azot este de 300 de ori mai eficient în crearea efectului de seră decât CO2. 
Provine în proporţie foarte mare din arderea combustibililor fosili şi din transportul rutier. 
Se formează în principal prin transformarea microbiana a azotului din sol. Producţia de N2O 
intensificată prin influenţa antropică poate fi explicată prin pătrunderea unei cantităţi mai 
mari de azot în soluri, mai ales prin agricultură şi industrie. 

Emisiile de N2O se află pe un trend crescător, aşa cum se poate urmări grafic în Figura 2.2.20. 
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Fig.  2.2.20.  Emisii 
anuale  de 
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La nivelul judetului Buzau, emisiile de gaze cu efect de sera s-au ridicat in 2007, conform 
Raportului APM Buzau, la valorile prezentate in Tabelul 2.2.31.

Tabel 2.2.31.
Gaze cu efect de sera Unitate de masura Cantitate anuala de emisii

Dioxid de carbon sau gaz carbonic (CO2) tone/an 674,012
Metan (CH4) tone/an 1,350
Protoxid de azot (N 2O) tone/an 0,069
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Emisii  de gaze  cu  efect  de seră  în sectorul  energetic.  APM Buzău menţionează  că nu s-au 
semnalat  depăsiri ale concentraţiei medii zilnice de gaze cu efect de seră  în nici unul din punctele 
monitorizate.

Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră rezultate din sectorul energetic se află pe un trend 
descendent din anul 2005 aşa cum se poate urmări grafic în Figura 2.2.21. 

Evoluţiile de emisii anuale de CO2, CH4 şi N2O rezultate din sectorul energetic în perioada 2004 – 
2007  se pot urmări în graficele din Figurile 2.2.22, 2.2.23. şi 2.2.24. 
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În baza   inventarului   instalaţiilor  cuprinse în Anexa I a Directivei   2003/87/CE  privind 
schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în judetul 
Buzău  au  fost  identificaţi  următorii  operatori  economici  care  intră  în  prima  fază  de 
tranzacţionare a certificatelor de emisie gaze cu efect de seră şi au obţinut autorizaţie privind 
emisiile de gaze cu efect de seră:

- REGIA AUTONOMĂ  MUNICIPALĂ ,,RAM” BUZĂU;
- SC URSUS BREWERIES SA - Sucursala Buzău;
- SC AGRANA ROMÂNIA SA - Sucursala Buzău;
- SC KRONBERGER GRUP SA SĂTUC.

Pentru aceştia, pentru anul 2007 a fost alocat prin Planul Naţional de Alocare un număr de 173 798 
certificate de emisii.

Dintre cei patru operatori, primii trei sunt amplasati in municipiul Buzau.

Zone critice sub aspectul poluării atmosferice
APM  Buzau  precizează că în  municipiul  Buzău nu există  zone  critice  sub  aspectul  poluării 

atmosferei,  dar există o zonă unde ar putea apărea poluări accidentale de scurtă durată, în cartierul 
Poştă, care se învecinează cu zona industrială a municipiului. Începând cu luna august 2006 s-au făcut 
determinări de pulberi în suspensie – PM(10) în această zonă şi s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 
limită admise. 

Nu s-au înregistrat depăsiri ale concentraţiei maxime admisibile de 17 g/m2/lună pentru indicatorul 
„pulberi  sedimentabile”  conform  STAS  12574/1987  -  „Aer  din  zonele  protejate”.  Din  analiza 
rezultatelor  monitorizării  imisiilor  la principalele  surse de emisii  din zonă,  s-a observat că nu s-au 
înregistrat depăşiri ale valorilor limită admise la emisii. Cauzele înregistrării depăşirilor la pulberi în 
suspensie – PM(10) nu se cunosc cu exactitate, urmând ca APM Buzău să continue investigaţiile.

Sursele locale de poluare care au intrat pe anul 2007 sub incidenţa OUG 195/2005 sunt prezentate 
în Tabelul 2.2.32.

2.3. Solul
Solul este în esenţă o resursă neregenerabilă in sensul că ritmul de degradare este rapid în timp 

ce  procesele  de  formare  şi  regenerare  sunt  extrem  de  încete.  Este  un  sistem  foarte  diamic  care 
îndelineşte  multe  funcţii  şi  care  este  vital  pentru  activitaţile  umane  şi  pentru  supravieţuirea 
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ecosistemelor.  Aceste  funcţii  sunt  producţia  de  biomasă,  depozitarea,  filtrarea  şi  transformarea 
nutrienţilor şi apei, găzduirea bazinelor de biodiversitate, acţionând ca o platformă pentru cele mai 
multe  dintre  activităţile  umane,  furnizând  materii  prime,  acţionând  ca  un  bazin  carbonifer  şi  ca 
patrimoniu geologic şi arheologic

Tabelul 2.2.32.

Sursa Cod sursă. Tip activitate Poluanţi Obs.

SC Hoeganaes 
Corporation SA Buzău

2.4.-Topitorii pentru metale feroase Pulberi, SO2, N2O, CO Autorizaţie 
integrată

SC Ductil Steel SA 
Buzău

2.3.a.-Laminor
2.3.c.-Instalaţii  pentru  aplicarea  de 
straturi protectoare de metal topit

Pulberi, SO2, N2O, CO În  curs  de 
reautorizare 
integrată

RAM Buzău - Centrala 
Termică Urbană

1.1.-Instalaţii de ardere >50MW SO2, NOx, pulberi Autorizaţie 
integrată

SC Avicola SA Buzău- 
Fermele 3, 5

6.6.a.-Instalaţii  pentru  creşterea 
intensivă a păsărilor

NH3, H2S, CH4, CO, SO2, 
NOx, pulberi

Autorizaţie 
integrată

SC URSUS 
BREWERIERS

6.4.b .  Tratarea şi  procesare în scopul 
fabricării  produselor  alimentare  din 
materii  prime  de  origine  vegetală, 
având  o  capacitate  de  producţie  mai 
mare  de  300  t  produse  finite  /  zi  de 
exploatare ( valoare medie trimestrială)

SO2, NOx, pulberi Autorizaţie 
integrată

SC AGRANA România 
SA Fabricarea zahărului SO2, NOx, pulberi Autorizaţie 

integrată

Fondul funciar
Fondul funciar cuprinde totalitatea terenurilor (inclusiv suprafeţele ocupate cu ape) indiferent de 

destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public sau privat din care fac parte. 
În funcţie de destinaţie, terenurile, care constituie fondul funciar al României, pot fi:

a) terenuri  cu  destinaţie  agricolă  şi  anume:  terenuri  agricole  productive  -  arabile,  viile,  livezile, 
pepinierele  viticole,  pomicole,  plantaţiile  de  hamei  şi  duzi,  păşunile,  fâneţele,  serele,  solariile, 
răsădniţele şi altele asemenea, cele cu vegeţatie forestieră dacă nu fac parte din amenajamentele 
silvice,  păşuni  împădurite,  cele  ocupate  de  construcţii  şi  instalaţii  agrozootehnice,  amenajări 
piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platforme şi 
spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenuri neproductive care pot fi 
amenajate şi folosite pentru producţia agricolă; 

b) terenuri cu destinaţie forestieră şi anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de 
cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - 
stâncării,  abrupturi,  bolovănişuri,  râpe,  ravene,  torenţi  -  dacă  sunt  cuprinse  în  amenajamentele 
silvice; 

c) terenuri aflate permanent sub ape şi anume: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor 
la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale; 

d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile, 
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alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere; 
e) terenuri cu destinaţii speciale cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale 

şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de 
transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi 
petroliere, cariere şi halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele 
naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.
Fondul funciar a fost reglementat prin Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

Raportat la suprafaţa totală a municipiului, circa 68,22 % reprezintă terenurile agricole, 31,78  % cele 
neagricole ( pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, ape de suprafaţă, etc). 

Situaţia statistică a repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe, în perioada 2002-2006, se 
prezintă în Tabelul 2.3.1

Tabel 2.3.1.1
U.M. 2002 2003 2004 2005 2006

Suprafaţa agricolă din care: ha 5096 5092 5560 5534 5504
Suprafaţa arabilă     ha 4395 4392 4596 4570 4542
Livezi şi pepiniere pomicole   ha 85 85 86 86 84
Vii şi pepiniere viticole    ha 64 64 64 64 64
Păşuni   ha 547 546 809 809 807
Fâneţe ha 5 5 5 5 5
Suprafaţa cultivată cu grâu şi secara   ha 114 241 - - -

Conform memoriului general al PUG î
n anul 2007, situatia terenurilor agricole pe tipuri de folosinta a fost aceea care este prezentată în 

Tabelul 2.3.1.2.
Teritoriul municipiului Buzău se suprapune regiunii de câmpie Buzău, fiind mărginit la nord de 

dealurile subcarpatice de curbură şi la est de lunca râului Buzău.
Deşi  factorii  pedoclimatici  ai  municipiului  sunt  dintre  cei  mai  favorabili,  folosirea  intensivă  a 

fondului funciar menţine în actualitate problema aplicării unei agrozootehnici adaptate condiţiilor de 
sol şi  a unei administrări  raţionale  de îngrăşăminte  chimice şi,  eventual,  amendamente pe anumite 
soluri. Măsurile de eliminare a excesului de apă temporar realizează o mai bună aeraţie şi însuşiri 
favorabile de reţinere şi cedare a apei. Extinderea irigării culturilor, în special în partea de nord-est a 
municipiului,  însoţită  de  o  agrotehnică  şi  chimizare  corespunzătoare  condiţiilor  de  sol  şi  culturii 
irigate, precum şi de măsuri speciale de desecare-drenaj în locurile unde apa freatică se află la mică 
adâncime, situate în partea de vest şi de sud a municipiului.

Tabel 2.3.1.2.
Denumire suprafata U.M. Suprafata Procent(%)
Suprafaţa agricolă din care: ha 5572,00 68,22
Suprafaţa arabilă     ha 4667,00
Vii,livezi    ha 233,00
Păşuni   ha 672,00
Suprafata neagricola din care ha 295,7343 31,78
paduri ha 114,00
ape ha 101,00
constructii ha 560,5176
Alte folosinte ha 1812,2167
Total ha 8167,7343 100,00

Pagina 92 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Solurile  din  zonă  au  fertilitate  naturala  ridicata.  Potenţialul  bio-pedologic  a  evoluat  în  strânsă 
legătură cu condiţiile de relief, rocă, climă şi hidrografie. Pe directia SE-NV se observa o succesiune 
zonala  a  diferitelor  tipuri  de  sol.  Astfel,  in  campie  apar  cernoziomuri  si  cernoziomuri  cambice 
(levigate) cu predominarea variantelor freatic hidromorfe ale acestora, dupa care, in cadrul campiilor 
piemontane si al  glacisului  de contact cu zona deluroasa, se trece la cernoziomuri  argiloiluviale  si 
soluri cenusii. Zona subcarpatica se caracterizeaza prin prin soluri brune eu-mezobazice, soluri brune 
podzolite soluri podzolice argiloiluviale, rendzine (pe calcare). 

In zona municipiului Buzău (vezi Fig. 2.3.1.), sunt specifice:
- cernoziomuri si cernoziomuri cambice vertice [Cv], situate la nord,
- solurile aluviale [SA] specifice luncii Buzaului situată la nord-est,
- cernoziomuri, inclusiv castanii şi ciocolatii [Cn], situate la est,
- solonceacuri şi soloneţuri [SC], situate la sud,
- soluri gleice şi amfigleice, uneori podzolite [G] situate la vest.

Condiţiile  de sol şi  relief  au permis  cultivarea pe scară largă a terenurilor.  Condiţiile  de relief 
permit executatea mecanizată a tuturor lucrărilor agricole.     

Calitatea solurilor
Calitatea  solului  rezultă  din  interacţiunile  complexe  între  elementele  componente  ale  acestuia 

influentate  de  interventiile  antropice:  industriale,  agricole.  Evaluarea  calităţii  solurilor  constă  în 
identificarea şi caracterizarea factorilor care limitează capacitatea productivă a acestora.

Degradarea solului este produsă in general de:
- poluarea aerului în zona marilor platforme industriale,
- poluarea aerului în zona haldelor de deşeuri,
- folosirea iraţională a fertilizatorilor şi a substanţelor fitosanitare, 
- depozitarea necontrolată a deşeurilor industriale şi urbane, 
- deteriorarea sistemelor de irigaţii şi de combatere a eroziunii,
- fenomenele naturale cum ar fi seceta sau excesul de umiditate.
Principalele surse de poluare a solului în municipiul Buzau sunt:

- agricultura – prin utilizarea excesiva a îngrăşămintelor chimice prin care  se produce, din cauza 
fenomenului de spălare a componentelor nutritive din şi de pe sol de către apele de irigaţie sau ploi 
- infiltrarea acestora în sol si in apele freatice, contribuind la accentuarea procesului de eutrofizare 
a  cursurilor  de apă;  utilizarea  substanţelor  fitosanitare  in  care  sunt  incluse substanţele  chimice 
utilizate  pentru combaterea  buruienilor  –  erbicidele,  pentru  combaterea  insectelor  dăunătoare  – 
insecticidele  şi  pentru  combaterea  diferitelor  boli  criptogamice  –  fungicidele,  bactericidele  şi 
virucidele;

- industria  si centralele termice prin pierderile de materiale pe/în sol/subsol şi prin poluantii cu 
efect acidifiant de tipul amoniac, oxizi de azot şi oxizi de sulf care, prin intermediul precipitatiilor 
si prin pulberile in suspensie care sunt dispersate in mod similar, se depun pe sol;

- colectarea apelor uzate  de tip menajer şi/sau industrial datorită neetanşeităţilor unor conducte, 
chesoane sau cămine de vizitare,

- depozitarea necontrolata de deşeuri de orice tip.
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Fig. 2.3.1. Judetul 
Buzau. Soluri

Reziduurile zootehnice se  constituie ca îngrăşământ organic pentru suprafeţele agricole, numai că 
monitorizarea reziduurilor de la fermele de păsări şi animale nu a fost făcută pe teritoriul judeţului de 
APM Buzau, prin urmare nu este posibilă aprecierea punctuală referitoare la efectele negative pe care 
acestea le-ar putea avea asupra solurilor în zona analizată. 

Pentru oraşul Buzău există un depozit ecologic la Tăbărăşti - Gălbinaşi, singurul depozit de deşeuri 
menajere autorizat în judeţ. Depozitul este prevăzut cu rampă pentru căntărire. Deşeurile sunt selectate 
conform legilor în vigoare. 

Vechiul depozit al municipiului in suprafata de 10 ha, care nu este amenajat conform legislaţiei în 
vigoare, a fost inchis conform normelor şi terenurile au fost înierbate.

Deşeurile industriale se colectează separat în halde special amenajate, izolate pentru a nu permite 
scurgerea substantelor periculoase în sol.  Un exemplu pentru acest lucru este noua haldă a unităţii 
industriale Cord SA Buzău pentru depozitarea nămolurilor tehnologice, Ductil SA şi SC Hoeganaes 
Corporation Europe SA Buzău.

Confom APM Buzău  la  depozitul  de  deşeuri  tehnologice  (post  închidere)  al SC Ductil  Steel 
Buzău,  zona  Dig  -  Buzău,  analizele  de  laborator  efectuate  pe  probe  de  sol  prelevate  la  data  de 
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26.06.2007  au scos în evidenţă că valorile determinate la adâncimea de 30 cm au fost sub valoarea 
pragului de alertă (vezi Anexa 11) pentru indicatorii din Tabelul 2.3.2. 

 Tabel 2.3.2. 
Probe U.M. Cr Cu Ni Cd Zn Mn Cloruri

1 partea de V mg/kg s.u 8,2 77,4 21,6 <1 455 786 33,4
2 partea de V mg/kg s.u 8,7 73,4 19,6 <1 467 772 29,4
1 partea de S mg/kg s.u 9,8 101,7 29,3 <1 488 793 48,4
2 partea de S mg/kg s.u 9,2 105,6 26,4 <1 476 765 40,2
1 partea de N mg/kg s.u 10,4 71,6 22,5 <1 459 748 37,2
2 partea de N mg/kg s.u 9,6 77,3 24,8 <1 446 731 30,6

Industria buzoiană nu creează probleme deosebite în ceea ce priveşte poluarea solului şi nici nu 
moşteneşte situri contaminate care necesită programe ample de refacere. 

Monitorizarea calităţii solurilor
Se  execută,  conform  Legii  nr.  444/2002,  studii  pedologice  la  nivel  de  teritoriu  comunal, 

determinându-se în principal clasele de calitate a solurilor. Rezultatele se centralizează la fiecare judeţ 
şi  se  transmit  la  ICPA pentru  Banca  de  date  pedologice  (B.D.P.)  precum şi  date  privind  diferite 
procese, cum sunt: alunecările de teren, terenurile inundabile, excesul de apă din stagnarea apei sau din 
apa freatică, terenuri erodate în suprafaţă si în adâncime, alunecari etc. Se menţionează că lucrările 
privind aceşti indicatori sunt în curs de execuţie, iar periodicitatea determinărilor este de 10 ani.

În anul 2007 reţeaua de monitorizare a solului la nivelul judeţului Buzău a fost formată din puncte 
din  zone  agricole  (Aldeni,  Cochirleanca,  Valea  Râmnicului,  Vipereşti-Cislău,  Verneşti)  şi  din 
apropierea rampelor de deşeuri menajere şi industriale (Nehoiu - Valea Rea, Pătârlagele, Buzău 1 şi 2, 
Rm. Sărat 1 şi 2, Pogoanele 1 şi 2, Smeeni). Probele au fost recoltate şi analizate trimestrial şi în tabel 
sunt  prezentate  valorile  medii  anuale.  În  Tabelele  2.3.3.1.  şi   2.3.3.2.  au fost  selectate  rezultatele 
determinărilor în punctele de monitorizare din municipiul Buzau în anii 2006 şi 2007.

  Tabel 2.3.3.1. Rezultatele determinărilor pe probe de sol în anul 2006.
Punct

de
recoltare

Adâncime
de

recoltare
pH Umidit.

Aciditate
hidrolitică Conduc.

Saruri 
solubile

Carbon
organic Humus

Fe
Acetat

[cm] [upH] [%] [µE/100g] [µS/cm] [mg/kg] [%] [%] [mg/kg]
Buzău 1 10 7,740 2,204 14,180 217,50 664,50 1,315 2,26 0,0326

20 7,680 1,999 14,150 174,25 592,75 1,280 2,21 0,0272
Buzău 2 10 7,680 2,470 15,435 165,40 562,00 1,445 2,36 0,0198

20 7,665 2,100 15,860 187,25 636,50 1,555 2,68 0,0161
Din analiza tabelelor de mai sus se pot concluziona următoarele:

- nu s-au inregistrat situaţii de poluare a solului datorită acidifierii;
- din  punct  de vedere  a  pH-ului,  se  constată  o  uşoară  tendinţă  de  acidifiere  a  solurilor  datorate 

condiţiilor climatice diferite;  pH - ul solurilor prezintă o variatie sezonieră, fiind mai scazută în 
perioadele uscate şi cu temperaturi mari, şi mai ridicate în perioadele reci cu umiditate mărita în 
sol;

- din  punct  de  vedere  a  nutriţiei  plantelor,  pH-ul  are  implicaţii  directe  asupra  solubilităţii  şi 
accesibilităţii elementelor nutritive în sol. Astfel în perioadele mai uscate creşte conţinutul de săruri 
(valoarea pH-ului scade), iar în perioadele cu umiditate ridicată creşte pH-ul, ca urmare a diluţiei 
sărurilor, care evidenţiază o buna levigare a sărurilor solubile
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- solurile situate în apropierea rampelor de deşeuri menajere şi industriale prezintă un conţinut mare 
de săruri solubile şi concentraţii ridicate de carbon organic, exprimate procentual.

  Tabel 2.3.3.2. Rezultatele determinărilor pe probe de sol în anul 2007.

Punct
de

recoltare

Adâncime
de

recoltare
pH Umidit.

Aciditate
hidrolitică Conduc.

Saruri 
solubile

Carbon
organic Humus

Fe
acetat

[cm] [upH] [%] [µE/100g] [µS/cm] [mg/kg] [%] [%] [mg/kg]

Buzău 1 10 7,06 4,063 14,96 325,0 1105,30 0,736 1,28 0,0393

20 7,09 4,165 14,14 274,5 933,25 0,708 1,22 0,0378

Buzău 2 10 7,21 3,227 14,45 248,0 843,00 0,697 1,25 0,0883

20 7,15 3,637 13,01 277,5 943,25 0,746 1,34 0,0845

În conformitate cu datele puse la dispozitie de proiectant,  se prezintă in  Tabelul 2.3.4. mai jos 
bilanţul teritorial existent al suprafeţelor funcţionale pentru zona studiată : 

Tabel 2.3.4.

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT
ha %

1 ZONA CENTRALA SI ALTE FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC

28,71 1,01

2 ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE

1.338,601135 46,93

3 ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI
AGRICOLE        din care:
- UNITATI INDUSTRIALE

- ZONA IND. NORD
- ZONA IND. SUD

- UNITATI AGRICOLE (trupuri)

732,05

119,52

25,66

4,19
4 ZONA DE PARCURI, RECREERE SI SPORT 171,10 6,0

5 ZONA GOSPODARIE COMUNALA 76,85 2,69

6 ZONA CU DESTINATII SPECIALE SI 
ECHIPARE TERITORIALA   din care:
- CAI DE COMUNICATIE RUTIERE
- CAI FERATE
-CONSTR. AFERENTE RETELELOR TH.EDILITARE
- ZONA DE DESTINATIE SPECIALA
-Zone cu lucrari deimbunatatiri funciare

224,34
62,10

-

81,55

7,86
2,18

-

2,86

7 ALTE ZONE (TERENURI NEPRODUCTIVE, APE) 17,80 0,62

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT 2.852,6211935 100.00
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Amenajări de îmbunătăţiri funciare
Din suprafaţa totală a teritoriul administrativ Buzău – 8 167,73 ha, sunt amenajate cu lucrări de 

îmbunătăţiri funciare următoarele suprafaţe de teren:
- 4 291,24 ha, cu lucrări de irigaţii în Câmpia Buzăului,
- 4 197,18 ha, cu lucrări de desecări în Câmpia Buzăului şi Câmpia Călmăţuiului.

Lucrarile  de  irigatii  sunt  cuprinse  in  cadrul  Amenajarii  hidroameliorative  complexe  Campia 
Buzaului, in urmatoarele ploturi:
1. Plotul Iazul Morilor- 393 ha amenajate cu canale deschise. Este constituit din canalul principal cu 

acelasi nume care are lungimea de 20,18 km si sealimenteaza din C. Vest pe teritoriul comunei 
vernesti. Mai multe canale secundare deservesc suprafete agricole pe cuprinsul UTR-urilor : 17, 9, 
21, 8, 7, 20, 12, 13, 19, 22, si 27- (Vezi Plansa nr. 7);

2. Plotul  SPM2 –  130  ha  in  cadru  UTR  31.  Statia  depunere  sub  presiune  SPM2,  cu  conducte 
ingropate de o parte si de alta a DN10, are antenele A1, A2, si A3;

3. Plotul SPP 7- extravilanul municipiului in partea de nord-vest;
4. Plotul SPP8- UTR16, 25 si 30 contin tronsoanele finale ale conductelor principale CP1 si CP2 si 

antenele  A12,  A12a,  A13.  UTR  30  are  in  cadrul  sau  si  canalele  deschise  CS1-CS6  care 
sealimenteaza din conducta principala CP2;

5. Plotul SPP9-UTR30 cumprinde tronsonul final al conductei principale CP2 si antenele A17 a , 
A23 si A24;

6. Plotul SPP 10- UTR 29, 14, si 18, cuprind conducta principala CP2 si antenele A17, A18, A19, 
A20, A21, A22, A23, A23a, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A37 si A38.
Suprafata amenajata  cu  lucrari  de  desecare  pe  teritoriul  municipiului  Buzau  este  cuprinsa  in 

amenajarile campia Buzaului si B.H. calmatui.
In amenajarea Campia Buzaului, in cadrul UTR 30 se afla canalele din sistemul 12, C12-1, CS12-2 

si CS-4.
In amenajarea B.H. Calmatui sunt amplasate canalul principal CP2 cu secundarele CS1 si CS2, 

canalul principal CP3b cu secundarele CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9 in cadrul UTR 
29 si canalele CP3b cu secundarele CS12 si CS12a si CS3/CP2 in cadrul UTR 14. De asemenea in 
cadrul UTR 18 sunt construite canalele secundare CS1, CS2, CS2a, si CS2b care debuseaza in canalul 
principal CP3.

In Plansa nr 8 se pot vizualiza amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare.

Zone critice sub aspectul degradării solurilor 
Suprafeţe  importante  sunt  afectate  de  balastiere care  adâncesc  albiile  apelor,  producând 

scaderea nivelului apei freatice, ameninţând devierea cursului de apă care determină eroziuni de mal şi 
degradarea construcţiilor de artă. Suprafaţa afectată la nivelul judeţului este de cca 200 ha.

Poluarea cu ape sărate (de la extracţia de petrol) sau asociată şi cu poluarea cu ţiţei . Nu este 
cazul municipiului Buzau.

Poluarea cu petrol de la extractie, transport si prelucrare. Procesele fizice care au loc datorită 
activităţii de extractie a petrolului constau în deranjarea stratului fertil de sol în cadrul parcurilor de 
exploatare  (suprafeţe  excavate,  reţea  de  transport  rutier,  reţea  electrică,  conducte  sub  presiune  şi 
cabluri îngropate sau la suprafaţa solului etc.). Toate acestea au ca efect tasarea solului, modificări ale 
configuraţiei  terenului  datorate excavării  şi,  în final,  reducerea suprafeţelor  productive agricole sau 
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silvice. Nu este cazul municipiului Buzau.

Poluarea cu deponii, halde, depozite de deşeuri. Inventarul siturilor contaminate
Depozitele de nămoluri tehnologice şi depozitele orăşeneşti neconforme au primit aviz de închidere 

şi se vor stabili măsuri corespunzătoare de reconstrucţie tehnologică. Ele însumează o suprafaţă de 
circa  21,40 ha.  Elementele contaminării  sunt incluse în  Tabelul 2.3.5. SC Cord SA Buzău  şi  SC 
Ductil  Steel  SA Buzău, pentru suprafeţele  de depozitare  nămol tehnologic rezultat  din procesul de 
epurare a apelor uzate industriale de la decaparea chimică, zincarea şi alămirea sârmei, a demarat din 
2005 acţiunea de refacere a terenurilor prin:
- Realizarea în pachetul de închidere al depozitului de nămoluri tehnologice a unui strat de pământ 

de umplutură cu strat vegetal;  
- Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice a suprafeţei totale a solului depus pe calota de închidere;   
- Irigarea prin stropire a solului depus  pe calota de închidere în vederea instalării rapide a vegetaţiei; 
- Însămânţarea solului depus cu amestecuri de ierburi perene;  
- Executatrea unei plantaţii de protectie, numai la baza taluzurilor exterioare;    

Tabel 2.3.5. 
Agent 

economic 
responsabil

Tipul activităţii 
generatoare

Suprafaţa 
contaminată

Amplasarea 
topografică şi/sau 

cadastrală

Tip 
agent 

poluant[m2]
SC Cord SA 
şi  
SC Ductil  Steel 
SA Buzău

- depozitare  nămol 
tehnologic  rezultat  din 
procesul  de  epurare  a 
apelor uzate industriale de 
la  decaparea  chimică, 
zincarea  şi  alămirea 
sârmei

8 148 Malul drept al râului 
Buzău,  în 
vecinătatea  albiei 
majore  a  râului 
Buzău

carbon  organic, 
Cd,  Cu,  Cr  total, 
Fe , Mn, Ni, Zn

SC  Hoeganaes 
Corporation 
Europe  SA 
Buzău

- depozitare  zgură 
neprocesată, 
- deşeuri  beton  refractar 
spinelic,
-  deşeuri  de  cărămizi 
magnezitice.

2 900 sat.  Tăbărăşti,  com. 
Gălbinaşi,  jud. 
Buzău

Mn,  Cr  total, 
Vanadiu,  oxizi  de 
fier,  MgO,  CaO, 
SiO

Primaria 
municipiului 
Buzău

- depozitare  deşeuri 
menajere

100 000 Malul drept al râului 
Buzău,  zona 
limitrofă com.  Vadu 
Paşii

Cd,  Cu,  Cr,  Mn, 
Ni,  Pb,  Zn,  Fe, 
produse petroliere, 
nitraţi,  nitriţi, 
sulfaţi,  cloruri, 
fosfaţi

Hotărârea Guvernului nr. 1403/ 19.11.2007  stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor 
de curăţare, remediere şi/sau reconsrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 
terestre au fost afectate,  iar HG nr. 1408/2007 reglementează modalităţile de investigare şi evaluare a 
poluării  solului  şi  subsolului,  în  scopul  identificării  prejudiciilor  aduse  acestora  şi  stabileşte 
responsabilităţile  privind  refacerea  mediului  geologic  al  siturilor  contaminate  şi  a  ecosistemelor 
terestre. Hotărârile Guvernamentale precum şi Ordinele Ministeriale  (Ghiduri) pentru managementul 
siturilor  contaminate  determină  clar  responsabilităţile  pentru  fiecare  autoritate  competentă  la  toate 
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nivelele (central,  regional şi local).  Strategia Naţională pentru Managementul Siturilor Contaminate 
este  un  document  independent  ce  va  abroga  referinţele  pentru  siturile  contaminate  din  Strategia 
Naţională  de Gestionare a Deşeurilor şi  Capitolul  2 -  Situri  contaminate,  partea a III-a  a Planului 
National de Gestionare a  Deşeurilor  (HG 1470/2004).    

Strategia  include  un  cadrul  legal  şi  o  metodologie  completă  pentru  a  dezvolta  un  inventar 
preliminar  şi  pentru  stabilirea  priorităţii  în  baza  evaluării  riscului  asociat  cu  siturile  potenţial 
contaminate.  Un  inventar  naţional  (continuu)  al  siturilor  potenţial  contaminate  va  fi  executat  ca 
principal obiectiv iniţial pentru Strategia Naţională.

Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile măsurilor de refacere a mediului geologic al siturilor 
contaminate şi a ecosistemelor terestre, ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate şi al unui proiect 
tehnic,  elaborate  după  realizarea  investigării  şi  evaluării  poluării  solului  şi  subsolului.  Costurile 
măsurilor  de  refacere  include  şi  costurile  monitorizării  de  după  refacere,  care  se  suportă  de 
administratorul terenului.

Acţiuni  întreprinse  pentru  reconstrucţia  ecologică  a  terenurilor  degradate  şi  pentru 
ameliorarea stării de calitate a solurilor
probleme de logistică şi transport pentru industria locală şi pentru angajaţi.

a. Prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor se realizează prin:
- realizarea de lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, dar şi a celor cu folosinţe 

complexe, care includ şi atenuarea viiturilor; acumulări propuse;
- întreţinerea permanentă a lucrărilor existente de apărare împotriva inundaţiilor;
- identificarea  în  detaliu,  delimitarea  geografică  a  zonelor  de  risc  la  inundaţii  în  teritoriul 

municipiului, înscrierea lor în planurile de amenajare a teritoriului şi a celor de urbanism;
- evitarea construcţiilor  (de toate tipurile)  în zonele potenţial inundabile,  adaptarea dezvoltării 

judeţului la condiţiile de risc la inundaţii;
- captarea izvoarelor cu debit permanent prin lucrări de drenaj;
Municipiul Buzău a proiectat şi implementat un plan de management al inundaţiilor, care nu este 

pe deplin integrat cu celelalte planuri ce privesc oraşul, in speţă cu cele ce vizează centura ocolitoare 
din partea de nord. Porţiunea de centură vine in contradicţie cu planul de management al inundaţiilor şi 
nu a fost identificată o soluţie adecvată pentru a preîntampina inundarea acesteia şi pentru a reduce 
riscul  la  inundare.  Aşa  cum rezultă  din  secţiunea  infrastructură,  traficul  greu  din  zona  industrială 
utilizează  centura şi  riscul  ridicat  de inundare a acesteia  creează  serioase probleme de logistică  şi 
transport pentru industria locală.
 b. Reducerea suprafeţelor afectate cu deşeuri menajere prin:

- extinderea serviciilor de salubrizare;
- închiderea etapizată a tuturor depozitelor de deşeuri neconforme, atât din mediul urban cât şi 

din cel rural şi reconstrucţia ecologică a terenurilor ocupate de acestea;
c. Pentru deşeurile industriale au fost executate rampe şi depozite conforme;
d. Pentru ameliorarea calităţii solurilor:

- studii agro-pedologice privind poluarea solurilor cu nitriţi;
- amendarea solurilor acide s-a realizat, de regulă, cu carbonat de calciu (calcar) sau carbonat de 

calciu şi magneziu (dolomită), în doze diferite, de până la 20 t/ha, în funcţie de intensitatea 
acidităţii şi natura plantelor care urmează să fie cultivată;
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- instruirea personalului societăţilor de comercializare şi a utilizatorilor despre reglementările în 
vigoare  privind  gestiunea  pesticidelor,  clasele  de  toxicitate,  efectele  pe  mediu  şi  sănătatea 
populaţiei ale utilizării neecologice a îngrăşămintelor chimice şi produselor de uz fitosanitar.

2.4. Geologia subsolului
Date geologice

Din punct de vedere structural-tectonic zona de amplasament al municipiului Buzău se încadrează 
în unitatea structurală a Platformei Moessice care este formata dintr-un fundament cristalin, fragmentat 
si scufundat la peste 5000 m adancime, alcătuită din depozite sedimentare paleozoice, mezozoice si 
neozoice.  Dintre acestea,  formatiunile  neozoice,  respeciv cele miocen-cuartenare,  au cea mai  mare 
pondere, fiind constituite din gresii, marne, argile, pietrisuri, nisipuri si loessuri.

Cuvertura sedimentară  este diferită structural de soclu (vezi  Fig. 2.4.1.), este de origine Holocen 
superior [Q2

4] fiind alcătuită superficial din depozite aluvial-proluviale:
- sedimente tortoniene, care au fost în general erodate,
- sedimente în sarmaţian, alcătuite din marne lacustre, nisipuri, 
- depozite dentritice în meoţian, alcătuite din nisipuri şi argile,
- depozite psamito-pelitice în ponţian, alcătuite preponderent din nisipuri şi marne,

Figura 2.4.1. Judeţul Buzau. Geologia

Conform Studiului de fundamentare geologica pusla dispozitie de beneficiar elaborat de SC Proiect 
SA Buzau litologic zona se caracterizeazã printr-o varietate de faciesuri specifice formatiunilor de con 
de dejectie cu stratificatie încrucisatã, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub formã 
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de lentile de diferite dimensiuni.
Astfel, la suprafatã se întâlnesc pâmânturi fine, ca argile si prafuri (uneori cu intercalatii lenticulare 

de  mâluri)  cu  trecere  în  nisipuri  cu  grosimi  de  3  –  8  m,  de  vârstã  Cuaternar-Holocen  urmate  în 
adâncime de depunerile grosiere apartinând conului de dejectie al râului Buzãu, care se dezvoltã la 
adâncimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovãnis cu pietris) la partea superioarã si 
mai  mãruntã  (nisip  cu  pietris)  la  cea  inferioarã.  In  continuare  pânã  la  cca  200 m adâncime  apar 
“Stratele de Cândesti” care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex de 
pietris, nisip si bolovãnis cu intercalatii argiloase.

Terenul care constituie zona “activã” a fundatiilor corespunde în cea mai mare parte cu grosimea 
colmatãrii albiei vechi si a conului de dejectie dupã ce râul Buzãu s-a retras treptat cãtre est, retragere 
generatã de intensele procese de subsidentã ale Câmpiei de est.

Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor si nisipurilor medii si fine.

Complexul argilos 
Acest complex este întâlnit în marea majoritate a forajelor de cercetare geotehnicã efectuate pe 

teritoriul municipiului Buzãu. Grosimea acestuia este diferitã, mai mare în partea de vest a orasului si 
mai micã în est.

Argilele gãlbui, lutoase în partea de est sunt în general plastic consistente, cu grosime micã trecând 
in prafuri nisipoase sau nisipuri prãfoase ce fac trecerea gradatã spre orizontul grosier din bazã.

In partea de vest si sud-vest argilele gãlbui sunt tari, contin carbonat de calciu diseminat în masã, 
trecerea spre orizontul grosier fãcându-se  printr-un strat subtire de nisip fin sau mediu. 

Caracteristic pentru aceastã zonã este existenta peste argilele gãlbui a unui strat de 1-2 m de argilã 
neagrã montmoriloniticã  higroscopicã care conferã acestei argile capacitatea de contractie – umflare. 
Presiunea de umflare a acesteia este de 1,0 – 2,0 KN/mp.

Complexul nisipos
Complexul nisipos traverseazã orasul pe directia NV-SE si reprezintã ultima albie a râului Buzãu, 

înainte de retragerea în albia actualã, si care a fost colmatatã în scurt timp cu nisipuri medii si fine cu o 
grosime de 2 – 3 m, dupã care urmeazã pietrisurile.

In cadul acestei zone s-au depistat local lentile de mâl între nisip si pietris, dimensiunea acestora 
fiind variabilã.  Depistarea acestor lentile cât si dimensiunea lor se fac doar prin cercetarea fiecãrui 
obiectiv în parte. Din punct de vedere geotehnic aceste nisipuri sunt afânate sau cu îndesare medie, iar 
granulometric sunt susceptibile lichefierii în conditii geodinamice.

Mâlurile face parte din categoria terenurilor moi de fundare dacã au un continut de materii organice 
mai mic de 5%.

Potenţialul seismic al zonei: (Normativ P100-1/2006 şi Figurile 2.4.2 – 2.4.4):
- caracteristici seismice: Ks = 2,5 , Tc= 1,6 sec,
- gradul de echivalenţă seismică: 81 avand  intervalul mediu de recurenta IMR 50 de ani.
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Fig. 2.4.2. Zonarea 
teritoriului Romaniei în 
termeni de perioadă de 
control (colţ), Tc, a 
spectrului de răspuns

Fig. 2.4.3. Zonarea seismică 
a teritoriului României 

Fig. 2.4.4. Zonarea 
teritoriului României în 
termeni de valori de vârf ale 
acceleraţiei terenului pentru 
proiectare, ag pentru 
cutremure având intervalul 
mediu de recurenţă IMR 100 
ani
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2.5. Biodiversitatea
Biodiversitatea  este  constituită  din  sistemele  ecologice  care  funcţionează  în  regim  natural  şi 

seminatural şi din sistemele antropizate prin transformarea şi simplificarea primelor categorii. 
Conform aşezării geografice în cadrul judeţului teritoriul administrat de municipiul Buzau se află:

- în bioregiunea de tip continental (vezi Fig. 2.5.1.),
- în provincia floristică Danubiano – pontică (vezi Fig. 2.5.2.),
- în ecoregiunea silvostepa Câmpiei Române (vezi Fig. 2.5.3.).

Fig. 2.5.1. Harta 
încadrării 
biogeografice a 
teritoriului Romaniei

Fig. 2.5.2. Zonarea 
provinciilor floristice 
ale Romaniei
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Fig. 2.5.3. Regiunile 
ecologice ale României

Biocenozele  mediului  urban sunt  alcătuite  dintr-un număr  redus de specii  (plante  ornamentale, 
pomi fructiferi, plante de cultură, animale, păsări şi insecte) – cu diferite grade de rezistenţă la invazia 
daunătorilor.

Flora
Zona de amplasament a  municipiului Buzau  (vezi  Fig. 2.5.4.) este caracterizată printr-o  vegetaţie 

variată, corespunzătoare climei şi tipurilor de sol existente, dar care a fost puternic modificată ca urmare 
a dezvoltării antropice. 

Pădurile, care sunt limitate la arii restrânse, sunt formate din mozaicuri de specii de esenţă tare cu 
specii de esenţă moale  de pe solurile neutrofile, bogate mai mult sau mai puţin în humus, specifice 
zonei de terasă înaltă a râului care s-au format pe formaţiunile litologice din conul de dejecţie şi care 
sunt expuse atât variaţiei nivelului apei freatice şi chiar inundaţiilor provocate de acestea, cât şi secetei 
prelungite. Specific locului este gorunul (Quercus petraea) în amestec cu mojdreanul (Fraxinus ornus) 
şi cărpiniţa (Carpinus orientalis). 

Stratul  de  arbori  din  etajul  superior  mai  cuprinde  stejar  pedunculat  (Quercus  robur),  stejar 
brumariu (Quercus pedunculiflora),  stejar pufos (Quercus pubescens),  cer (Quercus cerris), garniţă 
(Quercus frainetto), frasin (Frasinus pallisae, Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus minor), plop (Populus  
nigra, Populus alba), pe locuri tei argintiu (Tilia tomentosa), carpen (Carpinus betulus). Etajul inferior 
este alcătuit din jugastru (Acer campestre), măr pădureţ (Malus sylvestris), păr (Pyrus piraster), mai 
rar arţar tătăresc (Acer tataricum), salcâm (Robinia pseudacacia).

Stratul  de  arbuşti  este  bine  reprezentat  de  porumbar  (Prunus  spinosa),  gherghinar/păducel 
(Crataegus monogyna), sânger (Cornus sanguina), corn (Cornus mas), cruşin (Frangula alnus), alun 
(Corylus avellana), soc negru (Sambucus nigra), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus  
coggygria),  cărpiniţă  (Carpinus  orientalis),  mălin  (Prunus padus),  cireş  (Prunus avium),  verigariu 
(Rhamnus  cathartica),  salbă  moale/voniceriu  (Euonymus  europaea),  salbă  râioasă  (Euonymus 
verrucosus). 

În stratul ierburilor şi subarbuştilor sunt prezente măceşul (Rosa canina), murul de mirişte (Rubus 
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caesius), măturile (Kochia scoparia), răsura (Rosa gallica), turita/lipicioasa (Galium aparine), piciorul 
caprei  (Aegopodium podagraria),  drobiţa  (Genista tinctoria),  iedera  (Glechoma hirsuta,  Glechoma 
hederacea), cerenţelul (Geum urbanum),  toporaşi (Viola jordanii), ghiocel (Galanthus nivalis), lalele 
(Tulipa bibersteinniana).

 Pe unele exemplare de stejar (Quercus sp.) aflate în interiorul pădurii Crâng se pot observa licheni 
(Evernia prunastri).

Fig. 2.5.4. Judeţ Buzău. Vegetaţia

Pe  alocuri  apar  pajişti  secundare  stepizate  în  care  predomină  gramineele  -  păiuş  (Festuca 
valensiaca), negară (Stipa capillata), colilie (Stipa pennata), pir cristat (Agropyron cristatum), firuţă 
bărboasă (Poa bulbosa), urzică (Lamium album, Lamium purpureum, Urtica dioica, Urtica urens) - şi 
dicotiledonatele  –  şofran (Crocus sativus),  trifoi  (Trifolium repens,  Trifolium pratense),  măzăriche 
(Vicia villosa, Vicia sativa L.).

Lunca  râului  Buzău,  prezenţa  nisipurilor  şi  sărăturilor  au  asigurat  o  floră  azonală.  Vegetaţia 
azonală şi intrazonală de luncă este formată din zăvoaie de cătină albă (Hippophae rhamnoides), 
cătină roşie (Tamarix ramosissima), alun (Colylus avellana), plop (Plopus alba, Plopus nigra), salcie 
(Salix alba).  Pătura ierboasă este reprezentată de pir  târâtor (Agropyron repens), trestie (Phragmites  
communis) şi de speciile higrofile – turiţă (Agrimonia pilosa), papură (Typha angustifolia), răchitan 
(Lythrum  salicaria),  rogoz  (Carex  remota),  ciufă  (Cyperus  fuscus,  Cyperus  flavescens),  trifoi 
(Trifolium ambiguum). Vegetatia palustra se dezvolta pe terenuri acoperite de un strat de apa putin 
adânc sau cu apa freatica la mica adâncime, pe maluri organo-minerale sau pe soluri gleice, în lungul 
râurilor, în zona marginala a lacurilor, baltilor sau iazurilor. Este alcatuita din specii de lintita (Lemna 
minor,  Lemna trisulca), sârmuliţă de apă (Vallisneria americana), pestisoara (Salvina nantus), alge 
(Cyanophyte (Oscillatoria limosa, O. subtilissima), Bacillariophyte (Cymbella affinis, Surirella ovata,  
Synedra ulna, Nitzschia palea)), s.a. 
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Pe  teren  sărăturat  apar  sărăcica/scaiul  (Eryngium  campestre),  brânca  (Cardamine  bulbifera, 
Salicornia herbacea).

Comunităţile  ruderale  sunt  alcătuite  din  troscotel  (Polygonum  aviculare ),  zâzanie  (Lolium 
perenne ), iarba tare (Sclerochloa dura), patlagina (Plantago major)

Spaţiul urban este amenajat cu plante ornamentale (castan, tei, liliac, magnolie, migdal pitic, pin, 
brad, molid, tisă, ienupăr, salbă, hibiscus, caprifoi, mahonie, sălcioară, forsythia, viţă de vie, iederă, 
iasomie, trandafir, narcisă, crin, stânjenel, lalea, cârciumăreasă, crăiţă, gălbenele, margaretă, petunie, 
begonie, crizantemă, garofiţă, floare de piatră, regine nopţii, bujor, azalee, branduse, cale, dalie, floarea 
soarelui,  gardenie,  garoafă,  gerberă,  floare de iris,  lacramioară,  mac,  narcisă,  ochiul boului,  primule, 
ghiocel, viorea, zambilă, ş.a.) şi pomi fructiferi (măr, păr, cais, cireş, vişin, gutui, piersic, nuc).

Zona agricolă este reprezentată de culturi de  legume, duzi (Morus alba), cereale, şi, mai rar, de 
plante tehnice.

Pe teritoriul  administrativ al municipiului Buzău au fost identificate următoarele specii de plante 
protejate:

- în Parcul Crâng: 
- din categoria  de specii  de plante  de interes comunitar  care constituie  obiectul  măsurilor  de 

management, conform anexei nr. 5A din OUG 57/2007: 

- Galanthus nivalis (ghiocelul alb) (VUlnerabil)

- din categoria de specii de plante de interes local care fac obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
13/1995: 

- Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) (R)

- Laleaua de crâng (Tulipa biebersteiniana) (R)
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Fauna
Zona de amplasament a municipiului Buzău constituie arealul următoarelor specii (vezi Fig. 2.5.5.):

- mamifere – cârtiţa (Talpa europaea), şoarece (Mus musculus, Mesocricetus newtoni, Apodemus 
sylvaticus, Rattus rattus) şi următoarele specii protejate de Conventia de la Berna: arici (Erinaceus 
europaeus),  veveriţă  (Sciurus  vulgaris),  iepure  (Lepus  europaeus),  şi,  posibil,  dihor  de  stepă 
(Mustela eversmanni), popândău (Citellus (Spermophilus) citellus), hârcog (Cricetus cricetus),

- păsări  -  vrabie  (Passer  domesticus)  şi  următoarele  specii  protejate  de  Conventia  de  la  Berna: 
bufniţa  (Bubo  bubo),  caprimulg  (Caprimulgus  europaeus), cucuvea  (Athene  noctua),  uliul 
porumbar (Accipiter gentilis), uliul păsărar (Accipiter nisus), ciocanitoare (Dendrocopos syriacus,  
Dendrocopos  medius,  Picus  canus),  dumbrăveanca  (Coracias  garrulus), prigorie  (Merops 
apiaster),  rândunică  (Hirundo  rustica),  lăstun  (Delichon  urbica),  graur  (Sturnus  vulgaris), 
coţofana  (Pica  pica),  privighetoare  (Luscinia  megarhynchos),  piţigoi  (Parus  major),  pitulice 
(Phylloscopus collybita),  gaiţa (Garrulus glandarius),  porumbel (Columba palumbus),  turturica 
(Streptopelia  turtur),  guguştiuc  (Streptopelia  decaocto),  stăncuţa  (Corvus  monedula ),  mierla 
(Turdus  merula),  dropie  (Otis  tarda),  prepeliţa/pitpalacul  (Coturnix  coturnix),  codobatura 
(Motacilla alba ), cioara (Corvus frugilegus, Corvus corone cornix),

- peşti  -  mreană  (Barbus  barbus),  clean  (Squalius  cephalus L.),  porcuşor  (Gobio  obtusirostris), 
murgoi  bălţat  (Pseudorasbora parva),  câră de Muntenia  (Sabanejewia  vallachica) şi,  mai  rar, 
văduviţă (Idus idus), şi următoarele  specii protejate de Conventia de la Berna:  obleţ (Alburnus 
alburnus), scobar (Chondrostoma nasus), porcuşor de nisip (Gobio (Romanogobio) kessleri),

- reptile  –  specii  protejate  de  Conventia  de  la  Berna:  şarpele  de  casă  (Natrix  natrix),  şopârle 
(Lacerta praticola, Lacerta taurica), guşter (Lacerta viridis),

- amfibieni - specii protejate de Conventia de la Berna: broasca de lac (Rana esculenta), brotăcelul 
(Hyla arborea), 

- insecte,  crustacei,  moluste –  Orthoptere (greieri  (Gryllus  domesticus,  Liogryllus  campestris), 
cosaşi,  lăcuste  (Calliptamus (Caloptenus)  italicus), coropişniţa  (Gryllotalpa  gryllotalpa),) 
călugăriţa  (Mantis  religiosa),  Coleopere (croitori  (Saperda  populnea,  Rhagium  inquisitor), 
nasicorn  (Oryctes nasicornis),  gărăgăriţe/buburuze (Coccinela septempunctata), carab (Carabus 
auratus),  cărăbuş  i    (Melolontha  melolontha, Carabus  (Limnocarabus)  clathratus)),  Heteroptere 
(gândaci (Haltica quercetorum, Galerucella luteola, Dryocetes villossus, Scolytus scolytus, Blatta  
orientalis,  Ixodes  ricinus,  Leptinotarsa  decemlineata)  ploşniţe  (vaca  domnului  (Pyrrhochoris  
apterus), Eurigaster maura (ploşniţa cerealelor), Aelia acuminata, Palomena praxina (ploşniţă de 
câmp),  Cimex  lectularius  (stelniţa),  Cercopis  sanguinolenta,  Cicadella  viridis), Miriapode 
(urechelniţa (Lithobius forficatus), şarpele-orb (Iulus terrestris)), Hymenoptere (viespi (Drymonia 
ruficornis, Apethymus filiformis), albine),  Diptere (muşte, ţânţari), Lepidoptere (fluturi (ochi de 
paun Eudia pavonia, porumbacul stejarului (Marumba quercus,  albiniţa  Pieris brassicae), molii 
(Hyphantria  cunea,  Ephestia kuchniana,  Sitotroga  cereallela),  omizi  (Lymantria  dispar,  
Thaumaetopoea  processionea,  Laspeyresia splendana,  Hyphantria  cunea,  Tortrix  viridana, 
Lymantria dispar, Operophtera brumata), furnici, acarieni, viermi, râme, melci (limax).

Insectele  care vieţuiesc în vecinătatea sau în mediul  acvatic:  Ephemeroptera (rusalii Baetis  
vernus,  Baetis  buceratus,  Caenis  pseudorivulorum),  Diptere  (Cricotopus  silvestris,  Cricotopus  
triannulatus,  C.  bicinctus,  Cryptochironomus  defectus,  Chironomus  dorsalis,  tânţar  (Culex 
pipiens)),  Plecoptere  (Perlodes  microcephala),  Ordonate (libelulă  (Libellula  quadrimaculata)), 
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Dytiscite (cărăbuş-de-apă (Dytiscus marginalis)), crustacee (lăţăuş (Gammarus), Daphia, Bosmina, 
Cyclops, Sida,  Filina,  Brachionus,  Keratella),  Heteroptere (Gerris lacustris, Noctoneca glauca,  
Ranata linearis, Nepa cinerea (scorpionul de apă)), viermi (Lumbricus terrestris) şi larve. 

Fig. 2.5.5. Judeţ Buzău. Fauna

Pe teritoriul administrativ al municipiului Buzău specia de faună protejată care constitue obiectul 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/1995 este:
- Barza albă (ciconia ciconia).

În spaţiul urban se comercializează floră sălbatică, faună domestică şi ihtiofaună.  

Specii din flora şi fauna sălbatică valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice
În judeţul Buzău există o serie de specii de floră şi faună ce prezintă o importanţă  economică şi 

socială deosebită, având multiple utilizări în diverse sectoare. 
Speciile  de arbori  şi  arbuşti  din păduri  prezintă  o importanţă  economică  pentru producerea de 

lemn, răşini, fructe, flori, frunză şi scoarţă fiind utilizate atât în scop medicinal cât şi melifer. 
Pentru  evitarea  supraexploatării  acestor  resurse  a  fost  reglementat  regimul  de  desfăşurare  a 

activităţilor de recoltare/capturare şi achiziţie ale plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi 
ale altor bunuri ale patrimoniului natural, în scopul comercializării pe piaţa internă şi la export. Astfel, 
în anul 2001 a fost emis Ordinul 647/2001 al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului prin care orice 
activitate de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie în vederea comercializării pe piaţa internă sau la 
export a speciilor de floră şi faună sălbatică nu se poate desfăşura fără eliberarea autorizaţiei de mediu 
în care sunt impuse condiţii privind nivelul admis de recoltare/capturare a speciilor de floră şi faună 
sălbatică.  
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În baza acestui ordin, în  anul 2007  au fost emise autorizaţii de mediu pe baza unor studii de 
evaluare avizate de Academia Română, din care:
- 2 autorizaţii de mediu pentru activitatea de recoltare de plante sălbatice din flora sălbatică;
- 9 autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare, din care 2 pentru vânătoare de 

carnivore protejate;
- 2 autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţii de recoltare de melci.

În anul 2007, în judeţ au fost valorificate economic un număr de 29 specii de plante sălbatice şi 
în mod sintetic, în tabelul de mai jos, se regăsesc cantităţile de ciuperci,  fructe de pădure şi plante 
medicinale solicitate la autorizare pentru a fi recoltate (586 000 kg): 

Tabel 2.5.4. Specii de floră sălbatică valorificată economic în anul 2007
Denumire Specii U.M Cantitatea

1. Ciuperci Gălbiori,  Hribi,  Râşcovi,  Bureţi  de rouă,  Bureţi  de  prun, 
Ghebe, Bureţi ţepoşi, Zbârciogi, Crăiţe

Kg 75 000

2. Fructe  de 
pădure

Cătină,  Păducel,  Porumbe,  Măceşe,  Afine  negre,  Afine 
roşii, Coacăze, Fragi, Mure, Zmeură

Kg 440 000

3. Plante 
medicinale

Vâsc,  Mesteacăn,  Nuc,  Pelin,  Rostopască,  Salcâm, 
Sunătoare, Tei argintiu, Soc, Urzică

Kg 71 000

Din fondul de vânătoare, pescuit sportiv şi recoltare sunt de interes următoarele specii de animale, 
păsări, peşti şi moluşte:
- mamifere:  bizam,  căprior,  cerb  comun,  dihori,  iepuri  de câmp,  jderi  de copac,  jderi  de piatră, 

mistreţi, nevăstuici, viezuri, vulpi, etc. Vânătoarea carnivorelor (urs, lup, pisica sălbatică, râs) face 
obiectul unor studii de evaluare speciale iar cotele se stabilesc prin ordin de ministru;

- păsări: becatina comună, ciocârlii de câmp, cocoşi de munte, cormoranul mare, fazani, găinuşa de 
baltă, gârliţa mare, gâşte, grauri, guguştuci, ierunca, lişiţa, nagâţul, porumbei sălbatici, prepeliţa, 
potârnichea, rate, sitari de pădure, stăncuţe, stârci cenuşii, sturzi, turturele;

- peşti din 9 fonduri piscicole (6 aparţin Direcţiei Silvice şi 3 AJVPS Buzău): păstrv, clean, mreană, 
scobar, lipan, boiştean, beldiţă, moioagă, zglăvoc, crap, caras, roşioră, avat, etc;

- melci.
Nu sunt cunoscute cantităţile pe specii care au fost valorificate economic.

Habitatele naturale de interes comunitar şi naţional
Listele de specii de plante şi de animale care fac obiectul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  şi  faunei  sălbatice  se  poate  urmări  în 
Anexa 12.
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Pe teritoriul  municipiului Buzău nu se află niciun habitat  de importanţă comunitară care să fie 
inclusă în 

reţeaua Natura 2000, dar există propunerea din Tabelul 2.5.3.
Tabelul 2.5.3.

Nr. 
Crt. Cod Denumire habitat Localizare Suprafaţa

(ha)
1. 91FO Păduri  mixte  cu  Quercus  robur,  Ulmus  laevis,  

Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia
Frasinu, Spătaru,

Crâng
100

Parcuri şi rezervaţii naturale
În  municipiul Buzău se află rezervaţii naturale şi monumente ale naturii  de inters judeţean care 

sunt prezentate în Tabelul 2.5.8. 
Rezervaţia naturală Pădurea Crâng a fost declarată prin Hotărîrea Consiliului Judeţean nr. 13/2000, 

pentru protejarea speciilor stejar, lalea pestriţă şi laleaua de crâng. Este situată in partea de sud-vest a 
municipiului Buzau şi considerată „plâmânul verde” al oraşului. Sunt intalnite numeroase exemplare 
de stejari seculari specia Stejarul comun (Quercus robur). Multe din aceste exemplare sunt in faze 
diferite de uscare. În pădure a fost amenajat şi Parcul Crâng.

Monumentul  naturii din Strada Crizantemelor  „Stejar  comun”  (Quercus robur)  are  o vârstă de 
peste 400 de ani si cu o suprafata a coroanei de aproximativ 600 m2.  

Tabel 2.5.8.
Nr. 
crt. Denumire zonă Localizare Suprafaţa

(ha) Administraţie

1. Pădurea Crâng mun. Buzău 162 O.S. Buzău, C. L Buzău
2. Stejar  comun  (Quercus 

robur)
Buzău,  str.  Crizantemelor 
nr. 1, 

- SC Agrotransport SA

În municipiul Buzău se află parcul dendrologic Marghiloman, care se întinde pe o suprafaţă de 16 ha.

Situri de importanţa comunitară
Prin  Ordinul  MMDD nr.  1 964/2007 (poz.  103 Anexa 1)  a  fost  declarat  ca  sit  de  importanta 

comunitara arealul Lunca Buzaului, Cod ROSCI 0103 (vezi Figura 2.5.6.). În suprafaţă de 3 990,5 
ha situl aparţine în integralitate judeţului Buzău. A fost declarat pentru habitatul de luncă, speciile de 
floră, peşti, amfibieni, nevertebrate din Directiva habitate de pe raza următoarelor localităţi: Berca (2 
%), Buzău (6 %), C.A. Rosetti (2 %), Cilibia (4 %), Cislău   (2 %), Gălbinaşi (4 %), Măgura (6 %), 
Mărăcineni (12 %), Nehoiu (< 1%), Pănătău (2 %), Pârscov (2 %),  Pătârlagele (2 %), Săgeata (2 %), 
Săpoca (13 %), Unguriu (9 %), Vadu Paşii (6 %),  Verneşti (2 %), Vipereşti (2 %). 

Situl Lunca Buzaului este parte din PUG Buzău. Limita teritoriala a sitului în zona municipiului 
se poate urmări în  Figura 2.5.7.  Corespunzator cotei procentuale municipiului Buzau sunt localizate 
239,43 ha care cuprinde malul stâng al râului şi o parte din luciul de apă.

Prin grija administratie locale se va avea in vedere incadrarea sitului de importanta comunitara in 
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planurile  de  urbanism  general  al  municipiului  Buzau;  acest  lucru  se  va  realiza,  prin  intermediul 
proiectanţilor si pentru PUZ-uri, PUD-uri, prin reprezentarea la scara pe planuri pentru a se pune in 
evidenta cu exactitate localizarea (conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007).

Fig. 2.5.6. SCI Lunca Buzaului, Cod ROSCI 0103. 
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Fig. 2.5.7. SCI Lunca Buzaului, Cod ROSCI 0103. Limita teritorială în zona municipiului

Sitului Lunca Buzaului sunt caracteristice:
Tipuri de habitate:

1530* - Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice.
Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe 

sărăturate uscate, pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din 
lacurile sărate, periodic inundate, care sunt influenţate în mare măsură de un 
climat  panonic  cu  temperaturi extreme  şi  ariditate  estivală.  Îmbogăţirea  în 
săruri a solului se datorează evaporării intense a apei freatice în timpul verii.

Plantele  caracteristice  acestui  tip  de  habitat  sunt Artemisia  santonicum 
(pelin), speciile  de  ghirin Suaeda  corniculata  si  S.  Panonica,  Lepidium 
crassifolium  (hrean  salbatic),  Puccinellia  peisonis (iarba  de  saratura),  Aster  
tripolium  (albastrica),  Saliconia  prostata  (brânca),  Camphorosma  annua, 
Plantago tenuiflora (patlagina), Cyperuspannonicus, Pholiurus pannonicus. 

Specii  si  subspecii  de  animale  caracteristice  acestui  tip  de  habitat  sunt: 
Holicopsis  striata  austriaca,  Callimorpha quadripunctaria,  Lycaena dispar,  
Microtus oeconomus meheleyi,  popandaul (Spermophillus citellus),  buhaiul de 
balta  (Botaurus  stellaris),  lopatarul  (Platalea  leucorodia),  crestet  cenusiu 
(Porzana  parva),  starcul  pitic  (Ixbrychus  minutus),  privighetoarea  de  balta 
(Acrocephalus  melanopogon),  rata  rosie  (Aythya  nyroca),  starcul  purpuriu 
(Ardea purpurea), pitigoiul de stuf (Panurus biarmicus).

3130 - Ape  stătătoare  oligotrofe  până  la  mezotrofe  cu  vegetaţie  din  Littorelletea 
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uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea.
Ordinul Littorelletalia  uniflorae este  reprezentat  de  vegetaţia  scundă 

perenă,  acvatică  până  la  amfibie,  oligotrofă  până  la  mezotrofă,  a  malurilor 
lacurilor,  iazurilor  şi  bălţilor,  şi  a  zonei  ecotonale  apă  –  uscat.  Plantele 
caracteristice sunt Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus bulbosus subsp. 
bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium minimum.

Clasa  Isoëto  –  Nanojuncetea este  vegetaţie  scundă  anuală,  amfibie, 
pionieră,  a  zonei  ecotonale  cu  uscatul  de  la  marginea  lacurilor,  bălţilor  şi 
iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau care creşte în timpul uscării periodice 
a  acestor  ape  stătătoare.  Plantele  caracteristice  sunt  Lindernia  procumbens, 
Elatine spp., Eleocharis ovata,  Cyperus fuscus,  C. flavescens,  C. michelianus, 
Limosella  aquatica,  Schoenoplectus  supinus,  Scirpus  setaceus,  Juncus 
bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus.

Cele două  unităţi de vegetaţie acvatică şi/sau amfibie pot creşte împreună 
sau separat.  

3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane.
Caracteristica acestui habitat o constituie  tufărişurile înalte de  Salix  spp., 

Hippophaë  rhamnoides,  Alnus  spp.,  Betula  spp.  pe  depozite  de  pietriş  ale 
cursurilor de apă montane. 

Plantele caracteristice sunt Salix elaeagnos, S. purpurea subsp. gracilis, S. 
daphnoides şi Hippophaë rhamnoides.

Specifice sunt asociaţiile  Hippopho - Salicetum elaeagnus şi  Salicetum 
elaeagni – purpureae

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alb.
 Habitat reprezentat de paduri ripariene dominate de Salix alba (salcie), S.  

Fragilis  (rachita) sau specii inrudite acestora. Sunt prezente speciile genurilor 
Populus  (plop),  Umus  (ulm),  Salix  (salcie),  Alunus  (arin),  Acer  (artar), 
Tamarix, precum si  Juglans regia (nuc) si liane. Plopii de talie mare, Populus  
alba,  P. Caspica,  P.  Euphratica (P.diversifolia) domina de obicei  stratul  de 
arbori, dar pot fi absente sau rare in asociatii vegetale dominate din speciile 
apartinand celorlalte genuri mentionate. 

Habitat reprezentat de asociaţia vegetală Salici-Populetum.
Speciile caracteristice habitatului sunt Salix alba (salcia) si Populus alba.

92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae).
Caracteristica acestui habitat o constituie specia  Tamarix spp. şi vegetaţia 

de  stufărişuri  care  este  reprezentată  îndeosebi  de  asociaţia  vegetală 
Calamagrostio - Tamaricetum ramosissimae ce se instalează cu precădere pe 
terasele inferioare ale râurilor din regiunea de câmpie. 

Specii  de mamifere: -
Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE şi Anexa 3 a OUG 
57/2007:
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1188 - Bombina bombina  (Buhai de baltă cu 
burta roşie) (P),

Sit populaţie: C: 2 %  ≥ p > 0 %,
Conservare: Bună,
Izolare: C: populaţie ne-izolată cu o 

arie de răspândire extinsă,
Global: B: valoare bună

1193 - Bombina variegata  (Buhai de baltă cu 
burta galbenă) (P), 

Sit populaţie: C,
Conservare: B,
Izolare: C,
Global: B.

1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă 
dobrogean) (P);

Sit populaţie: C,
Conservare: B,
Izolare: B : populaţie ne-izolată, dar la 

limita ariei de distribuţie,
Global: B.

 
Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE şi Anexa 3 a OUG 57/2007:

1138 - Barbus meridionalis (Moioagă) (P);
Sit populaţie: C,
Conservare: B,
Izolare: C,
Global: B.
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1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) (P); 
Sit populaţie: C,
Conservare: B,
Izolare: C,
Global: B.

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE şi Anexa 3 a OUG 57/2007:

1088  –  Cerambix  cerdo (croitorul  mare  al 
stejarului) (P);

Sit populaţie: D: nesemnificativă,

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE şi Anexa 3 a OUG 57/2007:

1939 - Agrimonia pilosa (turiţă) (Rar)
Sit populaţie: B: 15 %  ≥ p > 2 %,
Conservare: B,
Izolare: C,
Global: B.

Sub raport zoogeografic, majoritatea animalelor care trăiesc în zonă au o răspândire europeană şi 
central europeană, deşi din punct de vedere genetic sunt elemente mediteraniene în stadiu expansiv. Se 
mai întâlnesc şi elemente euro-siberiene şi balcanice. Alte specii importante de floră şi faună: 

Tabel 2.5.1.
Categorie Specii Populaţie Motiv OUG 57/2007

Plante Agrimonia eupatoria (turiţă mare) C1) Aa)

Plante Alnus glutinosa (arin negru) R2)C Cb)

Plante Alnus incana (arin alb) RC C
Plante Althaea officinalis (nalbă mare) P3) A
Plante Angelica archangelica (angelică) P Dc)

Plante Artemisia absinthium (pelin) C A
Plante Calamagrostis  pseudophragmites 

(trestie de câmp)
P A
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Plante Campanula sibirica (clopoţel) P A
Plante Equisetum  telmateia (coada 

calului)
C C

Plante Euphorbia  seguierana (laptele 
cucului)

RC A

Plante Filipendula ulmaria (creţuşcă) RC C
Plante Hippophae  rhamnoides (cătină 

albă)
C A

Plante Impatiens noli-tangere (slăbănog) P A
Plante Ligustrum vulgare (lemn câinesc) RC A
Plante Lotus tenuis (ghizdei) C A
Plante Oenothera biennis (luminiţă) P A
Plante Populus alba (plop alb) RC C
Plante Populus nigra (plop negru) RC C
Plante Pulmonaria  rubra (mierea 

ursului)
P A

Plante Ranunculus ficaria (sălăţica) RC C
Plante Ranunculus  repens (piciorul 

cocoşului târâtor)
C A

Plante Rhamnus catharticus (crusin) P A
Plante Rubus caesius (mur de mirişte) P A
Plante Rumex sanguineus (ştevie) P C
Plante Salix alba (răchită albă) C C
Plante Salix  fragilis ((răchită  fragedă, 

plesnitoare)
C C

Plante Salix purpurea (răchită roşie) P A
Plante Salix triandra (salcie) C A
Plante Salix viminalis (mlaje) P A
Plante Salvia nemorosa (salvie de câmp) C A
Plante Tamarix  ramosissima (cătină 

roşie)
C C

Tabel 2.5.1. (urmare)
Categorie Specii Populaţie Motiv OUG 57/2007

Plante Telekia speciosa (lăptucul oii) C A
Plante Verbascum  blattaria (lumnărica 

gândacului)
C A

Amfibieni Bufo bufo (broasca râioasă brună) C A Anexa 4B
Amfibieni Bufo  viridis (broasca  râioasă 

verde)
C C Anexa 4A

Amfibieni Hyla arborea (brotăcel) R C Anexa 4A
Amfibieni Pelobates  syriacus (broască  de 

pamânt dobrogeană)
R C Anexa 4A

Amfibieni Salamandra  salamandra 
(salamandra de foc)

P A Anexa 4B
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Amfibieni Triturus  alpestris (triton  de 
munte)

P A

Păsări Alcedo atthis (pescăruş albastru) C C Anexa 3
Păsări Anas clypeata (raţă lingurar) C C Anexele 5C, 5E,
Păsări Cinclus cinclus (mierla de apa) C C Anexa 4B
Păsări Circus cyaneus (erete vânăt) C C Anexa 3
Păsări Himantopus  himantopus 

(piciorong)
C C Anexa 3

Păsări Larus  argentatus (pescăruş 
argintiu)

C C

Păsări Luscinia  luscinia (privighetoare 
de zăvoi)

C C

Păsări Melanocorypha  calandra 
(ciocârlie de bărăgan)

C C Anexa 3

Păsări Motacilla alba (codobatură albă) C C Anexa 4B
Păsări Motacilla  flava (codobatură 

galbenă)
C C Anexa 4B

Păsări Netta rufina (raţă cu ciuf) C C
Păsări Oriolus oriolus (grangur) C C
Păsări Parus major (piţigoi mare) C C
Păsări Parus palustris (piţigoi sur) C C
Păsări Philomachus pugnax (bătăuşul) C C
Păsări Phylloscopus  collybita (pitulicea 

mică)
C C Anexa 4B

Păsări Riparia  riparia (lăstun  de  apă  / 
mal)

C C

Păsări Sitta europaea (ţiclean, scorţar) C C Anexa 4B
Păsări Tringa erythropus (fluierar negru) D C

Tabel 2.5.1. (urmare)
Categorie Specii Populaţie Motiv OUG 57/2007

Păsări Tringa glareola (fluierar sur) C C
Păsări Tringa  tetanus (fluierarul  picior-

rosu)
C C

Peşti Alburnoides bipunctatus (beldita) P D
Peşti Chondrostoma nasus (scobar) P D
Peşti Gobio gobio (porcuşor) P D
Peşti Leuciscus cephalus (clean) A
Peşti Sabanejewia balcanica (câră) P D

Nevertebrate Apatura metis (fluture) P C Anexa 4A
Nevertebrate Saga pedo (cosaş de stepa) P C Anexa 4A

Mamifere Lepus europaeus (iepure de camp) P A Anexa 5B
Mamifere Neomys  anomalus (chiţcan  de 

apă)
P A Anexa 4B
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Mamifere Sus scrofa (mistreţ) P A Anexa 5B
Reptile Lacerta agilis (soparla cenusie) P C Anexa 4A
Reptile Lacerta  praticola (şopârlă  de 

luncă)
P A Anexa 4B

Reptile Lacerta viridis (guşter) RC C Anexa 4A
Reptile Natrix tessellata (şarpe de apă) P C Anexa 4A

NOTĂ. S-au utilizat următoarele notări:
1) (C) – Specie comună, a) (A) – Lista roşie de date naţionale
2) (R) – Specie rară, b) (C) – Convenţii internaţionale
3) (P) – Specie prezentă c) (D) – Alte motive

Caracteristica generală a sitului: 
Situl este alcătuit din următoarele categorii de habitate:

Tabel 2.5.1.
Nr. Crt. Cod [%] CLC Clase de habitate

1. N04 36 331 Plaje de nisip
2. N06 9 511, 512 Râuri, lacuri
3. N09 2 321 Pajişti naturale, stepe
4. N12 4 211, 212, 213 Culturi (teren arabil)
5. N14 20 231 Păşuni
6. N15 3 242, 243 Alte terenuri arabile
7. N16 12 311 Păduri foioase
8. N23 2 1xx Alte terenuri artificiale (localităţi, mine...)

Zăvoaiele au o stuctură foarte variată, care poate merge de la simple aglomerări de plante până la 
structura  obişnuită  de  pădure,  cu  straturi  multiple  bine  individualizate.  Zăvoaiele  de  munte  sunt 
formate din anin alb cu flora de mull  Pulmonaria rubra şi specii hidrofile ca Impatiens noli-tangere, 
Ranunculus repens.  Zăvoaiele de deal au ca specie dominantă aninul negru asociat cu aninul alb la 
altitudini mai mari şi cu plopul alb, salcia, ulmul,  la altitudini mai mici.  Zăvoaiele de câmpie sunt 
formate din plopi albi şi negrii, sălcii sau amestec de plopi cu sălcii (cea mai importantă fiind cea de la 
Găvăneşti).  Aglomerările  cu  prind  tufărişuri  de  alun  (Corylus  avellana),  tufărişuri  cu  cătină  albă, 
răchită albă, tufărişuri cu Salix triandra, tufărişuri cu cătină roşie.

Calitate şi importanţă: Tufărişurile cu cătină albă sunt frecvente în zona de deal a Buzăului, cu 
speciile  caracteristice  habitatului  R4417, iar  la  câmpie  (zona  Găvăneşti)  sunt  suprafeţe  mari  cu 
Tamarix  ramosissima şi  specii  caracteristice  habitatului  R  4422,  habitate  protejate  Emerald. 
Tufărişurile de salcie (Salix triandra) corespunzătoare tipului de habitat R 4416 se regăseşte în lunca 
Buzăului  şi  sunt  bine  reprezentate.  Păduri  cu  anin  alb  şi  negru,  respectiv  Alnus  incana şi  Alnus 
glutinosa, se întâlnesc în albia superioară a Buzăului şi ele sunt incluse în habitatul prioritar 91EO*. Pe 
cursul inferior există  păduri  de luncă cu plop alb,  negru,  salcie  albă şi  situl  poate fi  completat  cu 
suprafeţe semnificative din judeţul Brăila.

Vulnerabilitate: Excavarea necontrolată de pietriş şi nisip, apele poluate deversate în râu, lipsa de 
fonduri pentru regularizarea albiei râului Buzău, exercitiile militare si poligoanele de tragere, platforme 
de gunoi langa malurile raului, sunt doar câteva dintre punctele vulnerabile ale sitului.

Desemnarea sitului: Nu exista statut de protectie pentru Lunca Buzaului.
Tip de  proprietate: Albia  minora  ţine  de  Administratia  Nationala  Apele  Romane  -   Directia 
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Apelor Buzau - Ialomita. Albia minora apartine primariilor pe raza carora curge râul. Padurile apartin 
Directiei Silvice, prin O.S. Buzau sau O.S. Ramnicu Sarat.

Managementul  sitului.  Organismul  responsabil  pentru  managementul  sitului:  Directia  Apelor 
Buzau - Ialomita. Comitetul de Bazin, creat pe baza HG 1212/2000, asigura participarea publicului la 
luarea deciziilor din domeniul apelor.

Planuri  de  management  ale  sitului:  Nu sunt  deţinute  informatii  cu  privire  la  managementul 
cursului Buzaului si nici de amenajarea si conservarea luncii.

Situri Ramsar 
În judeţul Buzau, si implicit, in municipiul Buzau, unde se afla suprafata ce face obiectul PUZ, nu au 

fost identificate situri Ramsar. 

Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii
In domeniul protecţiei naturii APM Buzau efectueaza verificări, în urma cărora sunt identificate 

presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii manifestate prin: incendierea vegetaţiei stuficole şi 
recoltare de elemente ale florei sălbatice protejate. 

Ca  urmare  a  acţiunii  cumulative  a  factorilor  de  poluare  cu  deficitul  de  umiditate,  atacul  de 
dăunători, păşunatul intensiv, duc la accentuarea fenomenului de uscare parţială a pădurilor.

De asemenea atât in ariile naturale protejate cât şi în celelalte ecosisteme naturale au fost necesare 
măsuri de conservare a florei şi faunei sălbatice, a ecosistemelor, în scopul păstrării capitalului natural 
şi a unei diversităţi  biologice (menţinerea integrităţii  vegetaţiei  stuficole,  protejarea florei  şi faunei 
sălbatice, interzicerea păşunatului, etc.).      

Principalii factori antropici:
- desecarea luncilor, 
- construirea de obiective urbane şi industriale în zone cu o mare valoare ecologică,
- crearea lacurilor de acumulare,
- creşterea poluării apelor şi a solurilor prin neizolarea deşeurilor industriale,
- defrişări necontrolate,
- utilizarea de îngrăşăminte chimice în dauna fertilizatorilor naturali,
- utilizarea de pesticide,
- recoltări/capturări excesive de specii pentru valorificare economică fără posibilitatea acestora de a 

se regeneraimportul sau exportul de specii de floră şi faună fără o bază ştiinţifică,   
- plantarea de specii  invasive.  Pe teritoriul  judeţului au fost semnalate specii  străine care au fost 

introduse accidental  sau deliberat  şi  care  ameninţă  prin  răspândire diversitatea biologică.  APM 
Buzău recomandă monitorizarea ariilor protejate şi zonelor învecinate pentru depistarea precoce a 
prezenţei oricărei dintre următoarele specii invasive:
- Salcâmul pitic (Amorpha fruticosa), originar din America de Nord, modifică adesea structura 

asociaţiilor vegetale de pe marginea cursurilor de apă, înlocuind chiar unele plante,
- Bassia  scoparia,  Cardaria  draba  ssp.  Draba  şi  Portulaca  oleracea  ssp.  Oleracea,   Acer 

negundo, Ailanthus altissima, Amaranthus albus, Amaranthus crispus, Amaranthus hybridus,  
Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fructicosa, Artemisia annua, Azolla  
filiculoides, Bidens vulgata, Chamomilla suaveolens, Conyza canadiensis, Cuscuta campestris,  
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Echinocystis  lobata,  Elodea  nuttalii,  Erigeron  annuus  ssp.annuus,  Erigeron  annuus  ssp.  
Strigosus, Euphorbia maculata,  Galinsoga parviflora, Impaties gladulifera,  Iva xanthiifolia,  
Juncus  tenuis,  Lepidium  densiflorum,  Lindernia  dubia,  Lycium  barbatum,  Paspalum 
paspalodes,  Reynoutria  japonica,  Robinia  pseudacacia,  Sisyrinchium  montanum,  Solidago 
Canadensis, Veronica persica, Xanthium italicum, Xanthium strumarium.

- utilizarea de tehnici neadecvate în construirea unor obiective de infrastructură (şosele, linii de cale 
ferată,  poduri,  reţele  de  transport  a  energiei  electrice,  conducte  pentru  transportul  produselor 
petroliere, etc.),

- turismul haotic,
- practicarea de sporturi în afara spaţiilor amenajate. 

În 2007 nu au fost  semnalate  activităţi  cu impact  negativ asupra ariilor protejate în afara unor 
incendii ce au distrus vegetaţia de pe cca 1 ha din Lunca Buzăului.

Activităţile şi consecinţele acestora asupra sitului Lunca Buzaului sunt grupate în două categorii:
- activităţi în interiorul sitului şi influenţa acestora asupra sitului sunt prezentate în Tabelul 2.5.6.

Tabelul 2.5.6.
Cod Activitate Intensitate [%] Influenţă
160 Management forestier general A 20 +
421 Depozitarea deseurilor menajere A 30 -
850 Modificarea functiilor hidrografice B 10 -
422 Depozitarea deseurilor industriale A 5 -
390 Minerit si alte activitati de extragere A 5 -
423 Depozitarea materialelor inerte (nereactive) A 5 -
730 Manevre militare A 1 -
243 Braconaj, otravire, capcane A 1 -
701 Poluarea apei A 15 -

Tabelul 2.5.6. (urmare)
Cod Activitate Intensitate [%] Influenţă
840 Inundarea B 10 -
943 Alunecarile de teren A 5 -
302 Indepartarea materialului plajelor B 5 -
860 Depozite de deşeuri, materiale rezultate din dragări A 10 -
164 Curatarea padurii A 2 -
167 Exploatare fara replantare B 2 -
512 Conducte A 1 -

- activităţi în jurul sitului şi influenţa acestora asupra sitului sunt prezentate în Tabelul 2.5.7.
Tabelul 2.5.7.

Cod Activitate Intensitate [%] Influenţă
110 Utilizarea de pesticide A 5 -
160 Managementul forestier general A 10 +
423 Depozitarea de materiale inerte (nereactive) A 5 -
701 Poluarea apei A 10 -
790 Schimbari  provocate  de  oameni  in  sistemele A 5 -
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hidraulice  (zone  umede) mici  (santuri,  diguri, 
bazine, mlastini)
Umplerea canalelor sau gropilor A 5 -

Starea pădurilor
Pe suprafata  de  teren  studiata  exista  114 ha  suprafata  impadurita,  conform bilantului  teritorial 

prezentat  in  memoriul  general  prezentat  de proiectantul  PUG.  Zona impadurita  se  poate  vizualiza 
Planşa 9.

Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor. Sensibilizarea publicului
Presiunile  antropice  asupra padurilor  sunt  reprezentate  de:  pasunat,  turism necontrolat,  utilizarea 

fertilizantilor chimici si a combaterii daunatorilor forestieri, taierile ilegale de arbori, poluarea exercitata 
de emisiile din industrie si agricultura prin dispersare si antrenarea prin precipitatii.

Pentru reducerea presiunilor antropice exercitate asupra pădurilor a fost necesară luarea unor măsuri 
de  conservare  în  ecosistemele  forestiere,  avându-se  în  vedere  rolul  benefic  al  pădurii  în  protejarea 
mediului:
- interzicerea păşunatului;
- supravegherea turismului necontrolat si adoptarea unui turism ecologic;
- eradicarea utilizării fertilizanţilor chimici şi a combaterii chimice a dăunătorilor forestieri;
- interzicerea tăierilor ilegale de arbori;
- continuarea  lucrărilor  de  amenajare  a  pădurilor  pe  grupe  de  păduri,  cu  respectarea  severă  a 

prevederilor amenajamentelor;
- extinderea suprafeţelor împădurite, bazate pe studii amănunţite legate de categoria (zona) în care se 

impun aceste lucrări;
- asigurarea unei paze permanente a fondului forestier.             

Starea  de  conservare  a  ecosistemelor  forestiere  este  relativ  bună  nefiind  semnalate  aspecte  de 
păşunat excesiv şi de practicarea unui turism neecologic, precum şi de braconaj.

In zona studiata, ce a generat PUG suprafata impadurita este de 114 ha (1,77%), iar zona spatii verzi 
(plantate), este la acest moment 0,83 ha, ceea ce reprezinta 0,48 %. Prin implementarea PUG aceasta 
zona se va extinde la 2,33 ha spatii verzi de aliniament, reprezentand un procent de 1,23 % si  2,94 ha, 
spatii verzi amenajate reprezentand un procent de 1,64 %, respectiv un procent de 10,33 % din intreaga 
suprafata, suprafata ocupata cu paduri ramanand aceeasi - 3,35 ha.

Impactul activitatilor antropice asupra biodiversitatii este determinat si de depozitarea necontrolata a 
deşeurilor industriale şi urbane în interiorul sau la periferia localităţilor care constituie zone insalubre, 
afectând nu numai estetica urbană şi sănătatea, dar fiind adevărate focare generatoare de boli.

Starea factorilor de mediu, in special aerul apa si aerul, inflenteaza impactul asupra biodiversitatii, 
inclusiv asupra factorului uman.

2.6. Radioactivitatea
Staţia  de  Radioactivitatea  Mediului  Buzău  face  parte  din  RNSRM  (Reţeaua  Naţională  de 

Supravegherea  Radioactivităţii  Mediului).  Reţeaua  naţională  de  Supraveghere  a  Radioactivităţii 
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Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul 
României. Organizarea şi funcţionarea RNSRM se realizează în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/22 
decembrie 2005 şi a Ordinului nr. 338/2002 al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului.

Înfiinţată  în anul  1962, RNSRM constituie  o componentă  specializată  a sistemului  naţional  de 
radioprotecţie,  care  realizează  supravegherea  şi  controlul  respectării  prevederilor  legale  privind 
radioprotecţia  mediului  şi  asigură  îndeplinirea  responsabilităţilor  MMGA  privind  detectarea, 
avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra 
mediului şi sănătăţii populaţiei.

La nivelul  anului  2007, RNSRM a cuprins  un număr  de 37 de staţii  din  cadrul  Agenţiilor  de 
protecţia mediului, coordonarea ştiinţifică şi metodologică fiind asigurată de laboratorul naţional de 
referinţă  pentru  radioactivitatea  mediului  din  cadrul  Agentiei  Nationale  pentru  Protectia  Mediului, 
Bucureşti.

Staţia de Radioactivitatea Mediului Buzău efectuează în prezent măsurători de radioactivitate beta 
globală  pentru  toţi  factorii  de mediu,  calcule  de  concentraţii  ale  radioizotopilor  naturali  Radon şi 
Toron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

Staţia  de  Radioactivitate  a  Mediului  Buzău derulează  un program standard  de  supraveghere  a 
radioactivităţii  mediului  de  11  ore/zi.  Acest  program  standard  de  recoltări  şi  măsurători  asigură 
supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu 
şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile 
standard de notificare, avertizare, alarmare, precum şi fluxul de date în cazul sesizării unor depăşiri ale 
pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare.

Programul Naţional de monitorizare a radioactivităţii mediului
Situaţia radioactivităţii mediului pentru judeţul Buzău rezultă din măsurătorile beta globale pentru 

factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape, sol si vegetaţie.
În anul 2007 s-a efectuat un număr de 8456 analize beta globale (imediate şi întârziate) şi de doză 

gamma externă.  Ponderea  numărului  de analize  pe factor  de mediu  monitorizat  este  prezentată  în 
graficul din Figura 2.6.1.

În anul 2007 s-au efectuat măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu 
(aerosoli  atmosferici,  depuneri  atmosferice,  apă  potabilă,  apă râu  Buzău,  apă  foraj  Buzău,  sol  şi 
vegetaţie),  calcule de concentraţii  ale radioizotopilor naturali  Radon şi Toron, cât şi supravegherea 
dozelor gamma absorbite în aer. 

Valorile măsurate nu au evidenţiat abateri de la media multianuală şi nici nu au fost înregistrate 
depăşiri ale limitelor de avertizare.

Comparativ cu anul 2006, valorile măsurate au fost apropiate ca ordin de mărime
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Fig.  2.6.1.  Ponderea  numărului  de 
analize  pe  factor  de  mediu 
monitorizat

Radioactivitatea aerului
Referitor la radioactivitatea aerului, în cursul anului 2007 s-a realizat determinarea activităţii beta 

globale a aerosolilor şi a depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a 
debitului de doză gamma externă absorbită atat cu debitmetrul Tiex cât şi cu staţia automată.

În anul 2007 s-au măsurat 730 de probe de aerosoli (2 aspiraţii pe zi) în 3 etape: la 3 minute, la 1 zi 
şi la 5 zile de la prelevarea probei. S-au efectuat 365 de aspiraţii în perioada 2-7 şi 365 de aspiraţii în 
perioada 8-13.

În Figurile 2.6.2. şi 2.6.3. sunt prezentate comparativ cu limita de avertizare specifică aerosolilor 
atmosferici  (50  Bq/mc) valorile  medii  lunare ale  masurătorilor  imediate,  la  nivelul  anului  2007 şi 
comparativ pentru perioada 2005-2007.

Maxima anuală pentru măsurătorile imediate ale aerosolilor atmosferici s-a înregistrat în data de 
20.03.2007 şi a avut valoarea de 9.32 Bq/mc. Toate valorile au fost sub 10Bq/mc, care este valoarea de 
atenţie.

Activitatea specifică beta globală a aerosolilor atmosferici (valori după 5 zile) a variat între 4,9±1,5 
–37,5±3,45mBq/mc (aspiraţia 2-7) şi 5,1±1,5 – 24,8±2,7 mBq/mc (aspiraţia 8-13). Mediile anuale au 
fost de 9,17 mBq/mc (aspiraţia 2-7) şi de 9,29 mBq/mc (aspiraţia 8-13). Maxima anuală s-a înregistrat 
în luna octombrie şi a avut valoarea de 37,5±3,45 mBq/mc, în intervalul de aspiraţie 2-7.

AEROSOLI ATMOSFERICI-Activitatea specifică beta 
globală[Bq/m3]
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Fig. 2.6.2. Activitatea specifică beta 
globală  lunară  pentru  aerosoli 
atmosferici  (valori  imediate), 
comparativ cu limita de avertizare 
în 2007
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AEROSOLI ATMOSFERICI Activitatea specifica beta globala 
(Bq/mc)
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Fig. 2.6.3. Activitatea specifică beta 
globală  medie  anuală  pentru 
aerosoli  atmosferici  (valori 
imediate),  comparativ  în  perioada 
2005-2007

În  general,  numărul  de  valori  semnificative  a  fost  mic.  S-au  înregistrat  în  total  29  de  valori 
semnificative,  reprezentând  3,97%  din  numărul  total  de  valori  măsurate.  Se  observă  că  valorile 
înregistrate nu au atins limita de atenţie pentru nici un interval de aspiraţie.   Intervalul de variaţie al 
erorilor relative a fost de 9,2 – 34,7%.

Concentraţiile descendenţilor gazelor radioactive Radon (Rn 222) şi Toron (Tn) sunt calculate prin 
măsurarea beta globală a filtrelor la 20(25) ore de la încetarea aspiraţiei.

Pentru Radon valorile au variat între 407,5 - 26240,4 mBq/m3 (aspiraţia 2-7) şi 234,3 – 17189,2 
mBq/m3 (aspiraţia 8-13). Mediile anuale au fost de 7228,08 mBq/m3 (aspiraţia 2-7) şi 3218,64 mBq/m3 

(aspiraţia 8-13). Valoarea maximă a fost de 26240,4 mBq/m3 şi s-a înregistrat în data de 9.10.2007, în 
intervalul de aspiraţie 2-7.

Pentru Toron valorile au variat între 20,7 – 1043,2 mBq/m3 (aspiraţia 2-7) şi 12,8 – 675,0 mBq/m3 

(aspiraţia 8-13). Media anuală a fost de 233,76 mBq/m3 (aspiraţia 2-7) şi 120,85 mBq/m3 (aspiraţia 8-
13). Valoarea maximă anuală a fost  de 1043,2 mBq/m3  şi s-a înregistrat  în data de 18.01.2007, în 
intervalul de aspiraţie 2-7.

Debitul dozei gamma în aer
Debitul dozei gamma absorbite în aer s-a determinat prin măsurări cu ajutorul debitmetrului de 

radiaţii TIEX la intervale de 60 de minute.
Valorile înregistrate s-au încadrat în intervalul 0,009 – 0,117µGy/h. Valoarea medie anuală a fost 

de 0,068 µGy/h, iar maxima anuală a fost de 0,117 µGy/h, în data de 20.12.2007.
Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0,250 µGy/h.
Numărul total de măsurători a debitului de doză gamma externă pe parcursul anului 2006 a fost de 

4015.
În  Figura 2.6.4. sunt  prezentate  valorile  minime detectabile,  precum şi  valorile  medii  de doză 

gamma înregistrate în anul 2007.
Evoluţia valorilor debitului de doză gamma externă în perioada 2005-2007 se poate urmări grafic 

în Figura 2.6.5. 
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Fig.  2.6.4.  Valorile  debitului  de 
doză gamma externă pe anul 2007

Fig. 2.6.5. Valorile medii anuale ale 
debitului  de  doză  gamma, 
comparativ pentru anii 2005-2007

Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii
Prelevarea  probelor de depuneri atmosferice totale se face zilnic,  de pe o suprafaţă de 0.3 m2, 

durata de prelevare fiind de 24 ore. Pentru fiecare probă s-au efectuat 2 măsurători:  o măsurătoare 
imediată şi o măsurătoare la 5 zile de la data colectării.

La măsurătorile imediate,  valorile  au variat  între 0,1 – 30,1 Bq/m2zi,  maxima de 30,1 Bq/m2zi 
înregistrându-se în data de 30.08.2007, când volumul precipitaţiilor căzute în perioada colectării a fost 
mare. Media anuală a fost de 1.14 Bq/m2zi.

În  Figura  2.6.6. sunt  prezentate  valorile  minime  detectabile,  precum  şi  valorile  medii  ale 
depunerilor atmosferice imediate înregistrate în anul 2007.

Limita de avertizare în cazul depunerilor atmosferice (măsuratori imediate) este de 1000 Bq/mp/zi.
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Fig.  2.6.6.  Valorile  depunerilor 
atmosferice imediate pe anul 2007

Evoluţia  valorilor  activităţii  beta globale pentru depuneri  atmosferice în perioada 2005-2007 se 
poate urmări grafic în Figura 2.6.7. 

Pentru măsurătorile effectuate la 5 zile de la data colectării, valorile au fost cuprinse între 0,2±0,1 – 
2,0±0,4 Bq/m2zi. Valoarea maximă de 2,0±0,4 Bq/m2zi a fost înregistrată pentru proba colectată în data 
de 8.08.2007, când volumul precipitaţiilor a fost, de asemenea, mare. Valoarea medie anuală a fost de 
0,55 Bq/m2zi.

Numărul valorilor semnificative a fost de 20, care raportat la numărul total de probe măsurate, 
reprezintă un procent de 5,47%. Intervalul de variaţie al erorilor relative a fost de 10,1 – 35%.

Radioactivitatea beta globală în probele de depuneri atmosferice totale prelevate în cursul anului 
2007 s-a situat sub valoarea limitei de atenţie, atât la măsurătorile imediate, cât şi la cele întârziate. 
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activitatea beta globala medie Fig.  2.6.7.  Valorile  medii  anuale 
ale  depunerilor  atmosferice, 
comparativ pentru anii 2005-2007

Radioactivitatea apelor
Staţia de radioactivitate Buzău determină radioactivitatea beta globală a probelor de apă potabilă, 

apă brută, prelevată din râul Buzău şi apă brută de adâncime, prelevată din forajul Crâng.
Probele de apă potabilă se colectează zilnic (1 l/zi) din reţeaua localităţii Buzău, după ce s-a lăsat 

apa să curgă cel puţin 10 minute. Se prelevează în total 365 probe pentru care s-au efectuat măsurători 
imediate.

Valorile măsurate au variat între 95,2 – 465,8 Bq/m3, maxima înregistrându-se pe 2.01.2007. Media 
anuală a fost de 170,26 Bq/m3, iar numărul de valori semnificative a fost de 267, ceea ce reprezintă 
aproximativ 73,15% din numărul total de probe.

În  Figura 2.6.8. sunt prezentate comparativ cu limita de avertizare specifică apei potabile (5000 
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Bq/mc) valorile medii lunare ale masurătorilor imediate, la nivelul anului 2007 şi comparativ pentru 
perioada 2005-2007.
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Fig. 2.6.8. Activitatea specifică beta 
globală lunară pentru apa potabilă, 
comparativ cu limita de avertizare 
în 2007

Evoluţia  valorilor activităţii  beta globale pentru depuneri  atmosferice în perioada 2005-2007 se 
poate urmări grafic în Figura 2.6.9. 

APA POTABILĂ- Activitatea beta globală medie (Bq/mc)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2005 2006 2007

anul

Ac
tiv

ita
te

a 
be

ta
 g

lo
ba

lă
 

(B
q/

m
c)

activitatea beta globala
medie anuala
limita de avertizare Fig. 2.6.9. Activitatea specifică beta 

globală  medie  anuală  pentru  apa 
potabilă,  comparativ  în  perioada 
2005-2007

În anul 2007 s-au făcut recoltări zilnice de apă de adâncime provenind din forajul din zona Crâng 
a oraşului Buzău. Măsurătorile pentru apa de adâncime au fost numai măsurători imediate.

Valorile măsurate au variat în intervalul 102,0 – 383,2 Bq/m3, maxima înregistrându-se în data de 
1.02.2007. Media anuală a fost de 155,31Bq/m3, iar numărul de valori semnificative a fost de 259, ceea 
ce reprezintă aproximativ 70,95% din numărul total de probe.

În  Figura 2.6.10. sunt prezentate comparativ cu limita de avertizare specifică apei de adâncime 
(5000  Bq/mc) valorile medii lunare ale masurătorilor imediate, la nivelul anului 2007 şi comparativ 
pentru perioada 2005-2007.

Se menţionează că la nivelul anului 2007 nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei de avertizare pentru 
acest factor de mediu.
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Activitatea beta globală a apei foraj Buzău
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Fig.  2.6.10.  Activitatea  specifică 
beta globală lunară pentru apa de 
adâncime  foraj  Buzău, 
comparativ  cu  limita  de 
avertizare în 2007

Evoluţia valorilor activităţii beta globale pentru pentru apa de adâncime foraj Buzău în perioada 
2005-2007 se poate urmări grafic în Figura 2.6.11. 

FORAJ BUZăU- Activitate beta globală medie (Bq/mc)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2005 2006 2007

anul

Ac
tiv

ita
te

a 
be

ta
 g

lo
ba

lă
 

(B
q/

m
c)

activitatea beta globala
medie anuala
limita de avertizare Fig.  2.6.11.  Activitatea  specifică 

beta globală medie anuală pentru 
apa  de  adâncime  foraj  Buzău, 
comparativ în perioada 2005-2007

Radioactivitatea apei râului Buzău
În cursul anului 2007 a fost urmărită radioactivitatea cursului de apă Buzău cu frecvenţă zilnică.
Au fost prelevate în total 365 probe pentru care s-au efectuat măsurători imediate şi măsurători 

întârziate (la 5 zile de la prelevarea probei).
Pentru măsurătorile imediate, valorile înregistrate s-au situat în intervalul 106,0 – 471,0 Bq/m3, 

maxima înregistrându-se în data de 8.01.2007.
În Figura 2.6.12. sunt prezentate comparativ cu limita de avertizare specifică apei brute (5000 Bq/

mc) valorile  medii  lunare  ale  masurătorilor  imediate,  la  nivelul  anului  2007 şi  comparativ  pentru 
perioada 2005-2007.
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Fig.  2.6.12.  Activitatea  specifică 
beta  globală  lunară  pentru  apa 
brută  Buzău  (valori  imediate), 
comparativ  cu  limita  de 
avertizare în 2007
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Evoluţia valorilor activităţii  medii beta globale pentru apa râu Buzău în perioada 2005-2007 se 
poate urmări grafic în Figura 2.6.13. 

Pentru măsurătorile după 5 zile, valorile au variat între 68,4±22,83 – 119,7±26,2 Bq/m3, media 
anuală fiind de 88,6 Bq/m3.

Valoarea maximă anuală a fost de 119,7±26,2 Bq/m3 şi s-a înregistrat pentru proba colectată în data 
de 22.02.2007. Numărul de valori semnificative a fost de 9, care raportat la numărul total de probe 
măsurate (365), reprezintă 2,46%.

Intervalul  de  variaţie  al  erorilor  relative  associate  fiecărui  rezultat  individual  a  fost  de  26,7 – 
33,4%.
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Fig.  2.6.13.  Activitatea  specifică 
beta globală medie anuală pentru 
apa râu Buzău (valori imediate), 
comparativ  în  perioada  2005-
2007

Radioactivitatea solului
Gradul  de  contaminare  radioactivă  a  solului  furnizează  date  de  referinţă  pentru  nivelul  de 

contaminare a culturilor, a vegetaţiei în general, verigă importantă a lanţului alimentar. Probele de sol 
necultivat au fost prelevate săptămânal în ziua de vineri,  în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, din 
perimetrul amplasamentului SSRM.

S-a prelucrat şi măsurat beta global 1 g de sol pentru fiecare probă. Au fost prelevate 28 probe de 
sol, măsurarea lor făcându-se la 5 zile de la colectare. Valorile înregistrate au fost de 153,1±32,6 – 
349,2±36,98 Bq/kg, cu maxima de 349,2±36,98 Bq/kg pentru proba colectată în data de 7.09.2007. 
Valoarea medie anuală a fost de 256,9 Bq/kg.

În Figura 2.6.14. sunt prezentate valorile minime detectabile, precum şi valorile medii ale solului 
înregistrate în anul 2007.
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Fig. 2.6.14.  Activitatea specifică 
beta  globală  lunară  pentru  sol 
pe anul 2007

Evoluţia valorilor activităţii  medii beta globale pentru solul necultivat în perioada 2005-2007 se 
poate urmări grafic în Figura 2.6.15. 
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Toate cele 28 de măsurători  au înregistrat  valori semnificative,  intervalul de variaţie al erorilor 
relative fiind de 10,6 – 21,3%.
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beta globală medie anuală pentru 
apa râu Buzău (valori imediate), 
comparativ  în  perioada  2005-
2007

Radioactivitatea vegetaţiei
Prin vegetaţie se înţelege vegetaţie spontană, plante furajere, produse vegetale (legume, fructe). La 

Staţia  de  radioactivitate  Buzău  se  determină  radioactivitatea  beta  globală  a  probelor  de  vegetaţie 
spontană. 

Probele  de  vegetaţie  spontană  au  fost  prelevate  în  cursul  anului  2007  din  perimetrul 
amplasamentului SSRM Buzău, cu o frecvenţă săptămânală în perioada 1 aprilie-31 octombrie. Au fost 
prelevate 30 de probe, care  au fost prelucrate şi măsurate beta global, măsurarea făcându-se la 5 zile 
de la data colectării. 

Valorile măsurate au fost cuprinse în intervalul 152,3±18,4 – 583,3±38,7Bq/kg. Media anuală a 
fost de 213,79 Bq/kg, iar maxima anuală de 583,3±38,7Bq/kg a fost înregistrată pentru proba prelevată 
în data de 12.04.2007.

Toate cele 30 de măsurători  efectuate în cursul anului 2007 au înregistrat  valori  semnificative, 
intervalul de variaţie al erorilor relative fiind 6,6 – 12,1%.

În  Figura  2.6.16. sunt  prezentate  valorile  minime  detectabile,  precum  şi  valorile  medii  ale 
vegetaţiei spontane înregistrate în anul 2007.
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Fig. 2.6.16.  Activitatea specifică 
beta  globală  lunară  pentru 
vegetaţia spontană pe anul 2007

Evoluţia valorilor activităţii medii beta globale pentru vegetaţia spontană în perioada 2005-2007 se 
poate urmări grafic în Figura 2.6.17. 
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Toate cele 28 de măsurători  au înregistrat  valori semnificative,  intervalul de variaţie al erorilor 
relative fiind de 10,6 – 21,3 %.

VEGETAŢIA SPONTANĂ - Activitatea beta globala (Bq/kg)
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Fig.  2.6.17.  Activitatea  specifică 
beta globală medie anuală pentru 
vegetaţia spontană, comparativ în 
perioada 2005-2007

2.7. Zgomotul
Zgomotul este un alt factor ce influenteaza factorul uman şi fauna. Este produs din surse naturale, 

dar mai ales antropice: utilaje, mijloace de transport,  aparate,  oameni.  Poluarea sonoră  provoacă  la 
nivelul organismului uman o serie întreagă de efecte, începând cu usoare oboseli auditive până la stări 
nevrotice grave si chiar traumatisme ale organului auditiv.

Principalele  surse  de  deranj  identificate  sunt  traficul,  comportamentul  inadecvat  al  vecinilor, 
obiectivele comerciale si cele industriale. În privinta gradului de deranj, cel sever predomină în cazul 
zonelor limitrofe, arterelor de trafic intens, iar cel moderat este specific zonei rezidentiale.

Rezultatele ultimului studiu epidemiologic efectuat cu ajutorul specialistilor din Inspectoratele de 
Sănătate Publică, finalizat în 2000, semnalează în general manifestări ale simptomelor nespecifice din 
zonele de trafic intens, pentru grupa de vârstă de 15 - 64 de ani, pentru tulburările de somn (maxim 49 %), 
cefalee (maxim 56 %), ameţeli (maxim 25 %), pe un fond ridicat prezent si pentru zona rezidentială, 
care înregistrează niveluri de zgomot superioare celor de confort.

Se  recomandă  reducerea  nivelurilor  de  zgomot,  dar  si  constientizarea  efectelor  si  modificarea 
comportamentelor  individuale  care influentează  negativ  nivelul  poluării  sonore urbane.  În Uniunea 
Europeană, din punct de vedere legislativ, problematica zgomotului este reglementată prin Directiva 
Cadru Zgomot (Environmental  Noise Directive 2002/49/EC),  transpusă  în  legislatia românească  în 
anul 2005. Principalul obiectiv în viitor va fi implementarea acestei directive si la nivel local.

În  ceea  ce  priveste  zgomotul  din  trafic,  există  numeroase  măsuri,  mai  mult  sau  mai  putin 
costisitoare, mai mult sau mai putin eficiente. Există  diverse tipuri de materiale speciale care pot să 
absoarbă  zgomotul.  Aceste  materiale  se  pot  adăuga  în  compozitia  asfaltului  pentru  reducerea 
zgomotului din trafic. De asemenea, se pot monta panouri protectoare, care să asigure antifonarea, atât 
la constructiile noi, în care se doreste să fie liniste, cât mai ales în jurul surselor de zgomot (diverse 
echipamente industriale).

Agresiunea  datorată  zgomotelor  constituie  o  cale  de  degradare  a  mediului  ambiant  urban. 
Zgomotul are o actiune complexă asupra organismului în functie de frecventă, tărie si pozitia surselor. 
Contributia  cea  mai  mare  la  poluarea  fonică  o au  autovehiculele  cu motoare  cu ardere  internă in 
localitati.

Pagina 131 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău  Raport de mediuRaport de mediu
R-BM-06-185/10.12.2007R-BM-06-185/10.12.2007 Plan Urbanistic General municipiul BuzăuPlan Urbanistic General municipiul Buzău



Determinările  sonometrice  au  evidentiat dependenta  intensitătii  poluării  sonore  de  regimul  de 
functionare a motoarelor autovehicolelor,  astfel  că  valorile maxime sunt înregistrate datorită turării 
motoarelor la demararea acestora în intersectii precum si în perioade meteorologice nefavorabile care 
îngreunează circulatia rutieră si implicit amplifică solicitarea motoarelor.

Pentru diminuarea impactului generat de traficul urban se pot lua o serie de măsuri ca de exemplu:
- plantarea în aliniamentele stradale de arbori adecvati pentru conditiile pedoclimatice din zonă;
- întretinerea în conditii corespunzătoare a spatiilor verzi, a luciilor de apă si a fântânilor arteziene;
- introducerea la statiile de alimentare cu combustibil a benzinei fără plumb concomitent cu folosirea 

catalizatorilor pentru epurarea gazelor de esapament;
- reorganizarea traseelor functie de categoriile mijloacelor de transport si de străzi astfel încât să se 

asigure o fluidizare a traficului autovehiculelor cu satisfacerea necesitătilor populatiei si a agentilor 
economici.
APM Buzău a monitorizat  nivelul  de zgomot  în anul  2007 în 4 puncte  din municipiul  Buzău: 

Buzău Nord, Complex OMI EXPO, zona Buzău Est şi intersecţia E85 cu DN10. În aceste puncte s-au 
înregistrat depăşiri ale limitei maxime admise care s-au datorat traficului foarte intens din aceste zone. 
Măsurătorile de zgomot care au fost înregistrate la nivelul judeţului în anul 2007 sunt prezentate în 
Tabelul 2.7.1.

   Tabel 2.7.1. Măsurători de zgomot în anul 2007

Tip masurătoare zgomot
Număr 

măsurători
Maxima 
măsurată

Depăşiri

[dB] [%]
Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber 
Incinte de şcoli şi creşe, grădiniţe, spaţii de joacă pentru 
copii
Parcuri, zone de recreere şi odihnă 
Incinta industrială 46 80,7 0
Zone feroviare  
Aeroporturi 
Parcaje auto
Stadioane, cinematografe în aer liber
Trafic 84 113,5 41,66
Altele- zone locuibile

Legislaţia existentă în acest domeniu prevede rezolvarea problemelor prin realizarea hărţilor de 
zgomot  până  în  anul  2011-2012  şi  realizarea  planurilor  de  acţiune  pentru  reducerea  nivelului  de 
zgomot – pe o perioadă maximă de 5 ani.

STAS 10  009  –  1988  stabileşte  limitele  admisibile  ale  nivelului  de  zgomot  în  mediul  urban, 
diferenţiate  pe  zone  şi  dotări  funcţionale,  pe  categorii  tehnice  de  străzi,  stabilite  conform 
reglementărilor tehnice specifice privind sistematizarea şi protecţia mediului înconjurător. Prevederile 
standardului se aplică la:
- sistematizarea  zonelor  funcţionale  protejate  din mediul  urban – locuinţe,  dotări  socio-culturale, 

zone de recreere, odihnă şi sport, zone de producţie, zone de transporturi, etc,
- amplasarea de surse de zgomot în cadrul sau în vecinătatea zonelor urbane protejate,
- restructurări în zone urbane existente.
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În capitolul 2 din STAS 10 009-1998 sunt specificate valorile admisibile ale nivelului de zgomot 
exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului care mărgineşte partea carosabilă stabilite în funcţie de 
categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) care sunt prezentate în Tabelul 2.6.2.

Tabel 2.6.2.

Nr. 
crt.

Tipul de stradă
(conf. STAS 10 144/1 – 

1980)

Nivelul de zgomot 
echivalent Lech*)

Valoarea curbei 
de zgomot, Cz

**)
Nivelul de zgomot 

de vârf L10

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1. Strada de categoria  tehnică 
IV, de deservire locală

60 55 70

2. Strada de categoria  tehnică 
III, de colectare

65 60 75

3. Strada de categoria  tehnică 
II, de legătură

70 65 80

4. Strada de categoria  tehnică 
I, magistrală

75…85***) 70…80***) 85…95***)

Notaţiile din tabelul de mai sus au următoarele specificaţii:
*) Nivelul de zgomot se calculează diferenţiat pentru perioadele de zi şi noapte, conform STAS 6161/1-1979.
**) Evaluarea prin curbe de zgomot Cz se foloseşte numai în cazul unor zgomote cu pronunţat caracter 
staţionar.
***) La proiectarea magistralelor trebuie să se adopte măsurile necesare pentru obţinerea unor niveluri 
echivalente (real măsurate) cât mai apropiate de valorile minime din tabel, fără a se admite depăşirea 
valorilor maxime.

Pentru  diferitele  zone  ale  pasajelor  rutiere  subterane  STAS  10  009-1998  prevede  valorile 
admisibile ale nivelului de zgomot exterior conform Tabelului 2.6.3.

Tabel 2.6.3.

Nr. 
crt.

Tipul de stradă
(conf. STAS 10 144/1 – 

1980)

Nivelul de zgomot 
echivalent Lech*)

Valoarea curbei 
de zgomot, Cz

**)
Nivelul de zgomot 

de vârf L10

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1. Peroane  din  staţii  de 

autobuz
Aceleaşi valori admisibile de pe străzile pe care sunt amplasate

2. Părţi carosabile la pasaje cu 
lungimea de 200 m

- - 80

3. Părţi carosabile la pasaje pe 
străzi de categoria tehnică III

- - 80

4. Pasaje pietonale - 60 -

În STAS 10 009-1998 sunt specificate valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor 
funcţionale din mediul urban care sunt prezentate în Tabelul 2.6.4.

În STAS 10 009-1998 sunt specificate  valorile admisibile ale nivelului de zgomot în interiorul 
zonelor funcţionale din mediul urban care sunt prezentate în Tabelul 2.6.5.

STAS 10 009-1998 precizează că amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii 
si dimensionarea zonelor de protectie sanitara se vor face în asa fel încât în teritoriile protejate nivelul 
acustic echivalent continuu (Leq), masurat la 2 m de faţada clădirii de locuit la 1,5 m înaltime de 
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sol,  sa  nu  depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot Cz 45. În timpul noptii  (orele 22,00 - 6,00), 
nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din  timpul zilei.

Tabel 2.6.4.
Nr. 
crt. Spaţiul considerat

Nivelul de zgomot 
echivalent Lech*)

Valoarea curbei de 
zgomot, Cz

**)

[dB(A)] [dB(A)]
1. Parcuri, zone de recreere şi de odihnă 45 40
2. Incinte de şcoli,  creşe,  grădiniţe,  spaţii  de joacă 

pentru copii
75 70

3. Stadioane, cinematografe, restaurante în aer liber 90 85
4. Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber 65 60
5. Incintă industrială 65 60
6. Parcaje auto 90 85
7. Parcaje auto cu staţii service subterane 90 85
8. Zone feroviare 70 65
9. Aeroporturi 90 85

Tabel 2.6.5.
Nr. 
crt. Spaţiul considerat

Nivelul de zgomot 
echivalent Lech*)

Valoarea curbei de 
zgomot, Cz

**)

[dB(A)] [dB(A)]
1. Parcuri 60 55
2. Zone de recreere şi de odihnă 45 40
3. Incinte de şcoli,  creşe,  grădiniţe,  spaţii  de joacă 

pentru copii
85 80

4. Pieţe, spaţii comerciale, restaurante 70 65
5. Parcaje auto 90 85

2.7. Sănătate umană
Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate

Efectele asupra sănătătii după expunerea la poluanţii iritanţi sunt diferite funcţie de perioada de 
expunere şi de natura poluantului. Astfel pot apărea efecte acute sau acutizări ale bolilor cronice, după 
expunere de scurtă durată până la efecte cronice după expuneri de lungă durată la nivelele de poluare 
iritativ moderată.

Poluanţii toxici sistemici de tipul metalelor grele, îşi exercită acţiunea asupra diferitelor organe şi 
sisteme ale organismului uman, efectul fiind specific substanţei în cauză.

Poluanţii cancerigeni organici şi anorganici prezintă un mecanism de acţiune insuficient descifrat. 
Există însă suficiente elemente de certitudine pentru unii dintre ei pentru a-i considera substanţe cu 
pericol mare pentru sănătate, substanţe fără prag (care în orice cantitate constituie pericol cancerigen). 

În cazul poluării aerului, aparatul respirator este primul dar nu singurul care este afectat. Este de 
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menţionat faptul că morbiditatea prin afecţiuni ale aparatului respirator la copii ridică în prezent o serie 
de aspecte epidemiologice particulare cu consecinţe importante asupra capacitaţilor biologice. 

Prevalenţa  (evidenţa  bolnavilor  cronici)  în  anul  2007  comparativ  cu  2006  este  prezentată  în 
Tabelul 2.7.1.

Efectele poluării sonore asupra sănătăţii populaţiei
ASP BUZĂU nu poate furniza date despre poluarea sonoră deoarece nu are în dotare aparatura 

tehnică corespunzătoare.
Tabel 2.7.1.

Nr. Crt. Diagnostic Număr bolnavi cronici
2006 2007

1 Diabet zaharat 13.603 14.987
2 Epilepsie 1.544 1.629
3 Hipertensiune arterială 48.957 51.276
4 Cardiopatie ischemică 30.271 30.925
5 Cord pulmonar cronic 1.057 1.027
6 Boli cerebro-vasculare 5.084 5.542
7 Boli pulmonare cronice obstructive 7.108 7.438
8 Boala ulceroasă 7.503 7766
9 Ciroze, hepatite cronice 6.862 7.250
10 Insuficienţa renală cronică 733 963
11 Tumori maligne 6.274 6.501
12 Tulburări mintale 8.256 8.404

Se menţionează că bolile cronice au o multitudine de factori favorizanţi şi declanşatori şi nu pot fi 
incriminaţi numai factorii de mediu ( aer, apă , sol ) şi nici nu se poate determina în ce masură aceştia 
sunt responsabili de producerea şi agravarea bolilor.

Efectele poluării apei asupra stării de sănătate
În anul 2007 nu s-au înregistrat epidemii hidrice în Judeţul  Buzău. 

Efectele gestionări deşeurilor  asupra stării de sănătate 
Se efectuează o gestionare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea spitalelor şi cabinetelor 

medicale  pentru  a  preveni  eventualele  îmbolnăviri  a  populaţiei,  ele  fiind  colectate  şi  transportate 
corespunzător cu mijloace de transport autorizate către crematorii.

Animale abandonate şi influenţa asupra stării de sănătate a populaţiei 
Animalele  abandonate  au putut influenţa  starea de sănătate  a populaţiei  prin  agresarea fizică  a 

oamenilor. Numărul persoanelor vaccinate antirabic la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean 
Buzău în anul 2007 a fost 1552.

Pentru aplicarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân consiliile locale au obligaţia de a 
asigura  personal  de  specialitate  pentru  evidenţa,  supravegherea,  asistenţa  medicală  veterinară  şi 
efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevazute de legislaţia sanitara veterinară.
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În  municipiul  Buzău  funcţionează  un  adăpost  special  amenajat  în  acest  scop,  este  asigurată 
încadrarea cu personal sanitar veterinar şi se aplică un program de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
respectarea  normelor  legale.  Câinii  fără  stăpân  sunt  capturaţi  de  serviciul  de  ecarisaj  RER,  sunt 
transportaţi în adăpostul amenajat şi sunt cazaţi o perioadă de 7 zile.În situaţia în care sunt revendicate 
animalele acestea se sterilizează, vaccinează, se deparazitează şi sunt identificaţi  prin crotaliere.  Pe 
baza Declaraţiei – angajament şi a formularului de adopţie aceste animale pot fi adoptate. Animalele 
care nu sunt revendicate sunt eutanasiate. La nivelul municipiului Buzău se estimează un număr de 
3000 câini fără stăpân ce trăiesc pe domeniul public. Captarea şi eutanasierea câinilor fără stăpân este 
în medie de 250 bucăţi pe lună.

Pe raza municipiului Buzău se pot identifica câini fără stăpân care creează disconfort şi constituie 
un risc pentru sănătatea persoanelor care vin în contact.

2.7. Peisajul
Municipiul Buzău se află la cotul Carpaţilor de Curbură, în zona de câmpie,  pe malul drept al 

râului Buzău. 
PUG cuprinde actiuni  care se vor realiza cu respectarea  Regulamentelor  general  si  Locale   de 

Urbanism care furnizeaza toate elementele pentru incadrarea in peisaj a obiectivelor cu respectarea 
tradiţiilor locale şi fondului natural aflat în proximitate.

In municipiul Buzau exista 3 parcuri in suprafata de 77 ha.
Cea mai mare suprafata este ocupata de Parcul Crang – 35 ha. Parcul Crang se afla in Padurea 

Crangul Buzaului (suprafata totala de 162 ha), padure aflata sub protectie locala, in conformitate cu 
Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 13/1995, anexa 1, rezervatii naturale.

Parcul  si  Padurea  Crang,  situate  in  partea  de  sud-vest  a  municipiului  Buzau,  sunt  considerate 
„plamanul  verde”  al  orasului.  Atat  in  parc  cat  si  in  zona  ocupata  de  padure,  intalnim numeroase 
exemplare  de  stejari  seculari   dintre  care  amintim  Stejarul  comun  (Quercus  robur)  (ramasite  din 
falnicii „Codrii ai Vlasiei”).   Multe din aceste exemplare sunt in faze diferite de uscare. De multe ori, 
chiar  exemplarele  cu vitalitate  medie ridicata,  sunt supuse taierilor  neautorizate.  Dintre speciile  de 
plante  ocrotite  amintim  Laleaua  pestrita  (Fritillaria  meleagris)  si  Laleaua  de  crang  (Tulipa 
bierbersteiniana).

Celelalte doua parcuri, Parcul Marghiloman (16 ha) si Parcul Tineretului (26 ha), desi au vegetatie 
lemnoasa mai putina, sunt importante pentru ca sunt pozitionate in puncte cardinale diferite (primul in 
partea de est, iar celalalt in partea de nord a municipiului Buzau) si pentru ca sunt singurele „oaze” de 
verdeata compacte pentru cartierele limitrofe lor.

Toate cele trei parcuri ale municipiului Buzau au pe teritoriul lor linii de apa sub forma elesteelor. 
In prezent doar unul dintre aceste helestee – cel din Parcul Crang – poate fi folosit pentru agrement 
(plimbari cu barca), celelalte doua helestee avand diferite grade de colmatare.

In Parcul Marghiloman este amplasata vila Albatros – aflata acum intr-un proces de restaurare; de 
asemenea, se mai gasesc aici cateva exemplare seculare de chiparosi de balta. 

Situatia spatiilor verzi este prezentată în Tabelul 2.8.1.
Conform OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o 
suprafaţă de spaţiu verde de:

- minim 20 mp/locuitor până la data de 31.12.2010,
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- minim 26 mp/locuitor până la data de 31.12.2013,
Suprafaţa ocupată de parcuri este de 77 ha. Suprafaţa ocupata  de scuaruri este de 1,3257 ha.

Tabel 2.8.1. Situaţia spaţiilor verzi la nivelul municipiului 
Suprafaţa totală spaţii Suprafaţa spaţiu verde Zone de agrement

(ha) (mp/locuitor) ( ha )
174,14 12,92 2,8  - ştrand

În anul 2007 în municipiul BUZĂU, s-au realizat  8 centre comerciale în suprafaţa totală de 14 ha, din care 5 
complexe comerciale în execuţie, zone rezidenţiale în execuţie Cartier Orizont în suprafaţă de 25 ha, cu dotări 
individuale, spaţii comerciale, grădiniţă, şcoală, biserică. Este în curs de elaborare PUZ pentru Cartier locuinţe DN 
10 (zona Verneşti) în suprafaţă totală de 46 ha cu spaţii de producţie şi prestări servicii nepoluante, locuinţe 
individuale şi colective cu dotări spaţii comerciale, grădiniţă, şcoală, biserică. 

Starea actuala a mediului prezentata la acest capitol  constituie „alternativa zero” ,  si reprezinta 
starea  factorilor  de mediu  si  a  sanatatii  populatiei  din zona  in  lipsa  implementarii  PUG. Evolutia 
acestei stari de mediu, in lipsa implementarii planului este similara cu starea actuala.
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