3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA
SEMNIFICATIV
Zonele administrative afectate de proiect sunt sintetizate in Tabelul 3.1.
Tabelul 3.1.

Zona înainte de implementarea
PUG
a. Zona centrala si alte
functiuni complexe de interes
public (UTR 1) - 28,71 ha
(1,01%)
In zona centrala a orasului
sunt
cuprinse
dotari
administrative,
financiare,
banacare, comerciale, prestari
servicii, culturale, sanitare
locuinte si altele.

b. Zona de locuinte si
functiuni complementare 1
338,601135 ha (46,93 %)
Cartiere care ai legaturi
functionale intre ele cat si cu
zona centrala.
Numarul total de locuinte
este de 47 506 din care numai
41 578 au alimentare cu apa si
un numar de 41 019 au
asigurata si canalizarea din
reteaua oraseneasca.
b1.
Cartier
Nicolae
Balcescu (UTR 2) cu circa 23
000
locuitori,
are
o
capacitate de cazare de 7
300 locuitori din care 6
900 apartamentre, cu regim
mediu 4/4 .
Fond construit foarte bun
si bun, spatii verzi, dotari,
echipari tehnico-edilitare.

Obiective PUG
Zonificare functionala
a. Zona centrala si alte functiuni
complexe de interes public UTR 1 30,00 ha (0,66%)
Se mareste cu 1,29 ha.
In aceasta zona PUG si Strategia
de dezvoltare a municipiului are in
vedere programul:
- Regenerare urbană în zona
centrală
şi
valorificarea
monumentelor istorice - instituirea
limitelor de protecţie urbanistică in
jurul monumentelor istorice, a
siturilor arheologice, a ansamblurilor
valoroase din punct de vedere
arhitectural şi urbanistic
b. Zona de locuinte si functiuni
complementare 1 872,6383316 ha
(41,09 %) + 236,87 ha (5,20 %).
Se mareste cu 534,037196 ha +
236,87 ha dotari in zona S-V a
municipiului.
Strategia
de
dezvoltare
a
municipiului si PUG au in vedere
realizarea programelor:
- Regenerarea urbană a zonelor de
locuinţe colective :
- UTR 2 (zona morfologica str. N.
Balcescu),
- UTR 6 (zona morfologica
Dorobanti
care
cuprinde
cartierele Dorobanti 1 si 2 dar si
ansamblul Micro 3, Episcopie,
Obor, pana la ferma legumicola
experimentala);
- UTR 24 – Crang - Zona
morfologica Micro XIV;

Starea actuala de mediu
a zonelor “alternativa zero” *)
a) Zona centrala (UTR 1)
b) Zona de locuinte si functiuni
complementare
c) Zona activitati economice
(unitati industriale si agricole)
d) Zona spatii verzi
e) Zona de gospodarie comunala in proces de reabilitare prin
program ISPA.
f) Zona cu destinatii speciale si
echipare teritoriale
Starea factor de mediu pentru
zona PUZ este caracteristica
municipiului Buzau
1. Stare factorului de mediu
APA:
- apele râului Buzãu, amonte
municipiu Buzãu, se incadreaza in
clasa III de calitate.
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
aval de municipiu Buzau, p.h.
Banita se încadrează în clasa a
III-a de calitate, la fel ca şi
secţiunea anterioarã, datoritã
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b2. Cartier Independentei
(UTR2) cu circa 15 900
locuitori,
capacitate cazare
5300
din
care
2.770
apartamente, regim mediu de
inaltime 1,9.
Fond construit foarte bun,
bun, mediocru, rãu, dotari,
echipare tehnico-edilitara, zone
protejate.
b3. Cartier Marghiloman
(UTR 3 si 4) cu cca 12.400
locuitori,
capacitate cazare
3900 din
care:
24000
apartamente,
regim mediu
nivele 2,3.
Fond construit foarte bun,
bun, mediu, rar, dotari, spatii
verzi,
echipare
tehnico
edilitara, zone protejate.
b4. Cartier Posta (UTR 10)
cu
cca
2700
locuitori,
capacitate cazare 500 case,
regim mediu
1,0. Fond
construit mediocru, rau, dotari
insuficiente.
b5. Cartier Mihai Viteazu
(UTR 11) cu cca 5.600
locuitori,
capacitate cazare
1600 din care 120 apartamente,
regim mediu nivele 1,1.
Fond
construit
bun,
mediocru,
rau,
dotari,
echipare edilitara.
b6. Cartier Dorobanti (UTR
6) cu cca 13.700 locuitori cu o
capacitate de cazare 4900 din
care
32.000
apartamente,
regim mediu nivele 2,3.
Fond
construit
bun,
mediocru,
rau,
dotari
insuficiente, spatii verzi si
zone
protejate,
echipare
tehnico edilitara.
b7. Cartier Brosteni (UTR

- Regenerarea urbană a zonelor de
locuinţe individuale:
- UTR 2 - zona morfologica str. N.
Balcescu;
- UTR 3 si 4 - zona morfologica
Marghiloman;
- UTR 6 - zona morfologica
Brosteni;
- Încurajarea dezvoltării urbane
între limita actuală a oraşului şi râul
Buzău:
- UTR 20 – propunere extindere
intravilan - la nord intre limita
orasului si râu;
- -UTR 21 - propunere extindere
intravilan - la nord, între
Simileasca şi râu;
- UTR 22 - la nord-este intre limita
municipiului si râu;
- UTR 26 - propunere extindere
intravilan;
- UTR 31 - propunere extindere
intravilan

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.
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: C BO5, reziduu
- Realizarea de locuinte sociale: fix si amoniu. Agentii economici
UTR 25 Vest, si UTR 30 V si SV;
mari poluatori care deversează în
- Campus universita r- UTR 27 sau reteaua RAM Buzău sunt SC
DUCTIL STEEL SA, SC CORD
UTR 29;
SA, SC AGRANA SA.
In Tabelul 2.1.9. a fost
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
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6) cu cca 11.000 locuitori,
capacitate 3.500 din care
3.300
ap., regim
mediu
inalrtime 4,0.
Fond
construit bun,
mediocru si rau
dotari
insuficiente, echipare tehnicoedilitara, zone protejate.
b8. Cartier Episcopiei (UTR
6) cu cca 15.000.locuitori,
capacitate de cazare 4.700 din
care 3.300 apartamente, regim
mediu inaltime 2,1 .
Fond
construit
bun,
mediocru si rau, zone verzi,
zone protejate, dotari de
invatamant insuficiente.
b9. Cartier
Nicolae
Titulescu (UTR 7)
cu cca
6.800
locuitori
cu
o
capacitate de 2000 case, regim
mediu inaltime 1,1.
Fond foarte bun, bun si
mediocru, dotari, spatii verzi.
b10. Cartier Crang (UTR
24) cu cca 14.200 locuitori,
capacitate de cazare 4600,
regim mediu de inaltime 5,5.
Fond construit foarte bun,
bun, mediocru, dotari, spatii
verzi.
b11. Cartier Simileasca
(UTR 8 si 9) cu cca 9.400
locuitori, capacitate cazare
2.200 case, regim inaltime
1,0.
Fond construit mediocru,
prost,
dotari
insuficiente,
echipare edilitara necorespunzatoare.
- UTR 5 - Zonă de case care
nu este menţionată dar care se
află la nord est de Parcul
Marghiloman + Zonă de case
care nu este menţionată dar

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.
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. Aici se produc poluãri
accidentale, uneori depãşindu-se
valoarea clasei a III-a la amoniu şi
la substanţe organice.
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.
2. Starea factorului de mediu
Aer
In capitolul 2.2 a fost descrisa
pe larg starea factorului de mediu
aer pentru municipiul Buzau.
Conform Raportului privind
starea factorilor de mediu din
judetul
Buzau
in
2007
monitorizarea calitatii aerului in
zona municipiului Buzau se
realizeaza in sistem automat.
Conform datelor statistice
rezultatele monitorizării pentru
calitatea aerului au concluzionat
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care se află in preajma Podului
Horticolei
Fondul
de
locuit:
mediocru si rau in zonele
cuprinse in dezafectare pana
in 1989 respectiv Posta,
Mihai Viteazu, Dorobanti,
Similesaca
cu
regim
preponderent parter.
Fond de locuit bun: cartier
N.
Titulescu,
Episcopiei,
Independentei, Marghiloman
cu regim inaltime parter si
P+1.
Fond de locuit foarte bun
cartiere de locuinta cu regim
inalt P+4 - P+10 nivele.
c. Zona unitati industriale si
agricole din care:
Unitati industriale: 732,05 ha
(25,66 %)
Municipiul Buzau detine
doua zone industriale bine
inchegate si dotate din punct
de vedere tehnico-edilitar si
anume Zona industriala Sud
(UTR 14, 18, 23) si Zona
industriala Nord (UTR 17 si
19).
În cadrul municipiului sunt
unitati economice dispersate,
unitati noi moderne.
In unitatile poluante cu
profil metalurgic si chimic s-au
construit statii de preepurare,
de retinere a unor noxe care sa
nu
infesteze
canalizarea
orasului
Unitati agricole :
119, 52 ha (4,19%)

c. Zona unitati industriale si
agricole din care:
Unitati industriale:
810,50 ha (25,66%) + 300,0014 ha
(6,58 %) zona industriala S-V
SE extinde fata de existent cu
300,0014 ha in partea de S-V si
78,45 ha in restul intravilanului
municipiului (UTR 5 - la N de Parcul
Marghiloman, UTR 8, 9 (zona
morfologica Simileasca), UTR 10
(cartier Posta), UTR 11 (cartier
Mihai Viteazu), UTR 14 (zona
Industriala S), UTR 16 (intre Cartier
Simileasca si Crang 2), UTR 17
(zona industriala N-V) UTR 18
(langa pod Metalurgica - zona
industriala S-E), UTR 23 (dotari
industriale la S-V), UTR 29, UTR
14, UTR 31,
Unitati agricole :
150,40 ha (3,30%) + 190,00 ha (4,17
%) zona agricola S-V.
Se mareste fata de existent cu
suprafata de 220,88 ha:
a. trup distinct in partea de SE a

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 2003-2006 (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,
- Pentru indicatorul dioxid de
sulf:
- nu s-au semnalat depăsiri ale
valorilor limită stipulate în
Ordinul 592/2002;
- 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
3
anuale (0,060 mg/m ),
- în perioada 2003 - 2007 (vezi
Tabelul 2.2..14.) nu au fost
depăşite valoarea limită orară
pentru
protecţia
sănătăţii
3
umane (350 µg/m ), 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
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municipiului;
µg/m3);
b. UTR 29, UTR 30, UTR 17,
- în anul 2007 nu s-au
UTR
27
înregistrat depăşiri ale valorii
d. Zona de parcuri, sport,
limită
pentru
protecţia
recreere - 171,10 ha (6,0 %)
sănătăţii
umane
la
SO2,
Municipiul Buzau situat in d. Zona de parcuri, recreere, sport
valoarea mediei anuale a fost
zona de campie dispune de o - 191,00 ha (4,19 %)
de 1,3 µg/m3,
Padure Parc Crang(UTR 15)Se mareste fata de existent cu
cu
elemente
declarate suprafata de 19,90 ha.
monumente ale naturii dar si
monitorizării
In aceasta zona PUG si Strategia - Rezultatele
un loc de recreere al de dezvoltare a municipiului are in
nivelurilor de pulberi în
localnicilor.
suspensie
fracţiunea PM10
vedere programul:
pentru
perioada
2004 – 2007
Alte parcuri amenajate :
- Regenerare urbană în zonele verzi
sunt prezentate în Tabelul
- Parcul Marghiloman(UTR şi valorificarea siturilor arheologice
2.2.24. şi evidenţiază depăşiri
5) - parc dendrologic, cu şi peisagere:
ale valorilor limită zilnice
functie de recreere, important
- conservarea si punerea in valoare
pentru
protecţia
sănătăţii
pentru climatul de cartier si
3
a zonelor cu valoare peisagistica;
umane
(50
µg/m
)
şi ale
pentru oras.
valorilor limită anuale pentru
- stabilirea
modurilor
de
- Parcul Tineretului(UTR 12)
protecţia sănătăţii umane (40
intervenţie in zonele protejate
si zona strand se afla in partea
µg/m3) stipulate de Ordinul
atat din punct de vedere istoric
de nord a orasului un loc de
592/2002 în Cartierul Poştă,
cat şi peisagistic (zona parcului
recreere
si
distractie
a
după cum urmează:
dendrologic Marghiloman, parcul
localnicilor, sala de sport.
Crang, parcul Episcopiei): UTR
- în anul 2006: 22 de depăşiri ale
- Complexul sportiv Crâng
15, UTR 12 (Parc Tineretului) ;
valorilor limită zilnice ceea ce
cuprinde : teren de fotbal,
reprezintă o frecvenţă de 21,36
- UTR 17, 20, UTR 21, 22, 26 patinoar, pista de atletism si
%,
spre râul Buzau;
sala pentru antrenament.
- în anul 2007: 58 de depăşiri ale
Municipiul
Buzau
detine
valorilor limită zilnice ceea ce
câteva parcuri si zone verzi
reprezintă o frecvenţă de 23,58
care
infrumuseteaza
%, în creştere faţă de anul
intersectiile
arterelor
de
2006, mai mare decât numărul
circulatie.
de depăşiri permise de Ordinul
592/2002, care este de 35.
e. Zona de gospodarie
Aceste depăşiri au drept cauză
comunala - 76,85 ha (2,69 %)
traficul rutier din zonă,
Frontul de captare nu este e. Zona de gospodarie comunala amplificat prin lucrările de
la capacitatea ceruta. Rampa 86,90 ha (1,91 %)
construcţii şi reparaţii la căile
Se mareste fata de existent cu
de gunoi nu corespunde din
rutiere din zonă şi condiţiile
suprafata
de
10,05
ha
punct de vedere tehnologic si
climatice din cursul anului
ecologic
cerintelor
unui - Alimentare cu apă si canalizare2007.
municipiu resedinta de judet.
programe:
- Pentru indicatorul amoniac:
- Alimentare cu apă şi
- Se propun reţele de distribuţie a
- în perioada 1999 - 2007 (vezi
canalizare
apei pe toate străzile nou create;
Tabelul
2.2.17.)
s-au
- durata de viaţă depăşită a Realizarea,
extinderea
şi
înregistrat depăşiri astfel: în
unora dintre instalaţiile modernizarea reţelei de alimentare
anul 1999 s-au înregistrat 3
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sistemelor de apă şi
canalizare;
- din
cauza
creşterii
consumurilor reţelele sunt
subdimensionate;
- inregistrarea unor pierderi
mari pe reţelele de utilităţi
- cost relativ ridicat al
utilităţilor;
- reţea de distribuţie a apei
invechită
- starea de indisciplină a
utilizatorilor reţelei de
canalizare care descarcă la
reţea materiale şi obiecte
neadmise intr-un altfel de
sistem;
- Alimentare cu energie
termică
- calitatea
necorespunzătoare a apei calde de
consum din cauza uzurii
avansate a reţelelor de
distribuţie din cartierele
nemodernizate
lipsa
instalaţiei de recirculare a
apei calde de consum
precum şi din cauza
deconectărilor de la sistem
si neechilibrarea acestuia in
urma acestora;
- pierderi de agent termic
primar şi secundar;
- starea necorespunzătoare a
instalaţiilor din blocuri;
- existenţa unui depozit
controlat de deşeuri la
Gălbinaşi (2 celule pana in
prezent);
- inexistenţa unui sistem de
colectare
selectivă
a
deşeurilor;

cu apă potabilă Strategia Companiei
depăşiri ale concentraţiei
de Apa Buzău pentru perioada 2008maxime admisibile pe 24 de
2013 are drept obiective principale:
ore (0,100 mg/m3), stipulate în
- o gospodărie de apă formată din
STAS 12574/1987, ceea ce
rezervoare de apă şi staţie de
reprezintă o frecvenţă de 0,41
clorinare, reţele de canalizare;
% şi în anul 2000 s-au
înregistrat 5 depăşiri ale
- reabilitarea reţelelor de
concentraţiei maxime admisidistribuţie cu grad avansat de
bile pe 24 de ore, ceea ce
uzură :
reprezintă o frecvenţă de 1,09
- 2 conducte Dn 500 mm din sursa
%,
Zahăr pana in b- dul Republicii;
- în anul 2007 nu s-au
- 2 conducte Dn 500 mm de la
înregistrat
depăşiri
ale
sursa Crang pana in b-dul
concentraţiei
maxime
Bălcescu;
admisibile la nici una din
- cartierele Micro 5, Dorobanţi,
probele
zilnice,
valoarea
Micro 3, Bălcescu, Unirii;
concentraţiei mediei zilnice
- reabilitarea staţiilor de hidrofor;
pentru amoniac a fost de 10,9
µg/m3;
- reabilitarea reţelelor de
distribuţie din cartiere;
- APM Buzău nu a monitorizat
metalele
grele
(mercur,
- extinderea reţelelor de apă in
cadmiu, plumb), neavând
zonele: Bariera Focşani, zona
dotarea necesară.
Transilvaniei spre Braşov, zona
Buzău – Spătaru
- Pulberi
sedimentabile
Concentraţia
medie
- monitorizarea
şi
controlul
înregistrată în anul 2007 a fost
permanent al tuturor elementelor
de 6,92 g/m2*lună, superioară
tehnice (debite, presiuni, tratarea
valorii medii înregistrate în
apei brute);
anul 2006 de 5,01 g/m2*lună.
- efectuarea unui program de
Cele mai frecvente depăşiri ale
curăţire periodică a tronsoanelor
concentraţiei maxime admisireţelei de distribuţie pentru
bile
stabilite
STAS
indepărtarea biopeliculei care
12574/1987
s-au
înregistrat
în
favorizează
coroziunea
punctele
de
control
conductelor;
TRICOSTAR
(1999
–
- refacerea branşamentelor de apă,
frecvenţă de 8,3 %, 2005 –
care prezintă uzură inaintată;
frecvenţă de 8,3 %, 2007 –
- inlocuirea conductelor cu un
frecvenţă
de
8,33
%),
grad inaintat de uzură;
DUCTIL (1999 – frecvenţă de
27,2 %, 2007 – frecvenţă de
Realizarea,
extinderea
şi
16,67 %), URSUS (1999 –
modernizarea
sistemelor
de
frecvenţă de 16,6 %, 2002 –
colectare a apei uzate:
frecvenţă de 9,1 %), BETA
- execuţie treapta terţiară la staţia
(2006 – frecvenţă de 8,3 %,
de epurare pentru conformarea la
2007 – frecvenţă de 8,3 %),
Directiva C.E. privind apa uzată;
AROMET (1999 – frecvenţă
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h. Zona cu destinatii speciale
si echipare teritoriale din

- reabilitarea colectoarelor de
canalizare pluvial - industrială şi
a canalului by - pass din staţia de
epurare;
- realizarea unnei conducte pozata
subteran, paralel cu canalul de
fuga al Hidroelectrica, dupa
subtraver-sarea canalului Iazul
Morilor care vor descarca in raul
Buzau
apele
epurate
de
microstatia de epurare prevazuta
pentru extinderea de intravilan
din partea de N-NE intre limita
actuala a municipiului si raul
Buzau (PUZ DN 10 aprobat cu
aviz de mediu); Evacuarea apelor
uzate meteorice se va realiza prin
descarcare directa la teren în
cazul spatiilor verzi si prin
colectarea acestora printr-un
sistem de pante, rigole si
conducte ce vor forma o retea
separata de colectare si deversare
pentru apele pluviale in sistem
local (sistem divizor). Acestea se
vor descarca direct in conducta
de
deversare
a
apelor
conventional curate din statia de
epurare, in aval de aceasta.
- Zonele de locuinţe propuse a se
dezvolta se vor dota fie cu
centrale termice proprii, fie cu
puncte
termice
modulate
alimentate cu agent termic primar
din reţeaua de termoficare
existentă in zonă. Pentru clădirile
social-culturale şi industriale se
propun centrale termice proprii,
echipate cu utilaje moderne cu
randamente superioare (> 90%).
Gospodăriile individuale cu un
regim de inălţime mai mic de
P+2 niveluri vor fi alimentate cu
energie termică din surse proprii
(centrale
termice
utilizand
combustibil solid, lichid sau gaze

de 8,3 %), SEDIU APM
(2005 – frecvenţă de 8,3 %) şi
BETA I (2007 – frecvenţă de
8,3 %).
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.
3. Starea factorului de mediu
Sol.
Starea factorului de mediu SOL
A fost prezentata pe larg in
capitolul 2.3. a Raportului de
mediu. In concluzie, avand in
vedere monitorizarile realizate de
APM Buzau se poate spune:
- nu s-au inregistrat situaţii de
poluare a solului datorită
acidifierii;

Pagina 144 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău
R-BM-06-185/10.12.2007

Raport de mediu
Plan Urbanistic General municipiul Buzău

care:
Căi de comunicatie rutiera
224,34 ha (7,86 %)
Disfuncţionalităţile
sistemului rutier mentionate de
proiectantul PUG:
- sistem
rutier
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

naturale, sau sobe).

-

h. Zona cu destinatii speciale si
echipare teritoriale din care:
Căi de comunicatie rutiera
320,50 ha (7,03%)
Se poate observa ca aceasta zona
se mareste fata de existent cu 96,50
ha căi de comunicatie rutiera.
Strategia
de
dezvoltare
a
municipiului si PUG-ul are in
vedere:
- realizarea de Străzi pe trasee noi
in zonele de extindere a
intravilanului;
- Reabilitarea centurii de est a
municipiului Buzău Proiectul
urmăreşte
imbunătăţirea
traficului
auto
la
nivelul
intregului
teritoriu
al
municipiului
si
eliminarea
blocajelor rutiere.
- Reabilitarea aleilor pietonale şi
rutiere din incinta cartierelor
rezidenţiale- Proiectul urmăreşte
refacerea aleilor pietonale din
centrul municipiului Buzău, cu
materiale ecologice in vederea
ameliorării calităţii mediului
rezidenţial (pavaj piatră cubică,
dale ecologice).
- Implementarea
unui
sistem
eficient
de
dirijare
şi
semaforizare a traficului în
scopul asigurării unor legături
rutiere funcţionale între zona
centrală şi cartierele de locuit;

-

-

din punct de vedere a pH-ului,
se constată o uşoară tendinţă
de acidifiere a solurilor
datorate condiţiilor climatice
diferite;
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.
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
26.06.2007 au scos în evidenţă
că valorile determinate la
adâncimea de 30 cm au fost
sub valoarea pragului de
alertă.

4. Biodiversitate
- In anul 2006 nu s-au inregistrat
boli cu transmitere hidrica sau
epidemii hidrice.
- Majoritatea bolilor respiratorii
nu au etiologie cunoscuta ,
neputandu –se astfel realiza o
legatura intre calitatea aerului si
boala si cauza acesteia.
5. Zgomot.
Actiunea de monitorizare a
poluării sonore urbane, desfăşurata
de către Agenţia de Protecţie a
Mediului in principalele puncte de
trafic
din zonele urbane a
evidenţiat incadrari ale nivelului de
zgomot in limitele prevazute de
STAS 10009-1981
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corpul străzilor;
- nesoluţionarea problemelor complexe legate de
echiparea
tehnică
a
străzilor
(canalizare,
alimentare
cu
apă,
alimentare
cu
gaze
naturale, termoficare).
Relatia dificila a orasului
cu zona industriala Sud.
Pasajul denivelat existent
fiind excentric amplasat si
insuficient dimensionat.
Căi ferate 62,10 ha(2,18%)
Disfunctionalitati:
Căi ferate 92,10 ha (2,02%);
- lipsa de corelare intre
Aceasta zona se mareste fata de
reţeaua rutieră şi feroviară. existent cu 30,00 ha constructii cai
ferate.
UTR 28 - Trup de intravilan la
sud-est Teren aferent dotărilor de
cale ferată în apropierea ieşirii spre
Brăila pe DN2B
Constructii aferente retelelor
tehnico - edilitare
Constructii
aferente
retelelor
- Alimentare cu energie
tehnico-edilitare –
electrică:
- Alimentare cu energie electrică:
- sistem de iluminat in stare
Se estimeaza un spor de putere
necorespunzatoare, depăşit
instalată de cca. 70.000 kW
fizic şi moral
(18.000 kW putere cerută),
preponderent pentru zona de
locuinţe care va fi construită.
Este necesară imbunătăţirea
factorului
de
putere
la
consumatori, realizarea in zona
centrală a unui punct de racord
de 110 kV şi definitivarea
instalării iluminatului stradal in
intreg municipiul.
Sucursala de distributie Buzau are
in vedere urmatoarele lucrari
demodernizare si reabilitare a
instalatiilor electrice:
- constructie LEA JT- 2,00 km
cartier Veteranilor;
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Reţele telefonice şi
telecomunicaţii:
- rată crescută de abonaţi la telefonia fixă
- reţea de telecomunicaţii
extinsă acoperind intreg
municipiul;
- servicii de telefonie mobilă
cu acoperire completă in
tot municipiul, ca variantă
alternativă la telefonia fixă;
Alimentare cu gaze
naturale
- extindere majoră a reţelei
in ultimii 17 ani;

-

- constructie LES MT- 2 km
cartier Veteranilor;
- constructie post de transformare,
cartier Veteranilor;
- modernizare LES 6 KV PA 59,
tronson PA 59-PT 17- 7,5 km
- modernizare PTM 43 6/0,4 kV
str. Vasile Caloian;
- modernizare PT 40 6/0,4 kV str.
Clujului;
- modernizare PT 17 CFR 6/0,4
kV;
- modernizare LES 20 KV
Filatura, tronson PT 303-PT 304
Reţele telefonice şi
telecomunicaţii: -

Alimentare cu gaze naturalea
consumatorilor noi se va realiza
prin extinderea reţelelor de gaze
naturale de redusă presiune
existente, odată cu infiinţarea de
staţii de reglare şi reţele de
distribuţie.
Sistemul
de
distribuţie va fi atat inelar cat si
radial. Toate reţelele vor fi
amplasate in galerii edilitare
vizitabile.

Zona cu destinatie speciala
- 81,55 ha (2,86 %)
Zona lucrari de imbunatatiri
- Zona cu destinatie specialafunciare
261,55 ha(3,74%)
Zona lucrari de imbunatatiri
funciare se mareste fata de existent
g. Alte zone (terenuri
-
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neproductive, ape) -17,80 ha cu 180 ha
(0,62 %)
g.
Alte
zone
(terenuri
neproductive, ape) -15,00 ha
(0,33%)
Se restrange fata de situatia existenta
cu 2,80 ha.
Implementarea
programului
de
refacere ecologică pentru Raul
Buzău,cu integrarea intr-o strategie
de management al inundaţiilor
„Alternativa zero” reprezinta punctul de plecare pentru evaluarea potentialelor efecte semnificative
asupra mediului produse prin implementarea PUG, inclusiv a aspectelor pozitive si a fost prezentata pe
larg in capitolul 2 a Raportului de mediu. In Tabelul 3.1 prezentam,pe scurt „alternativa zero”- evolutia
fara implementarea PUG.
In Tabelul 3.2. prezentam Bilantul teritorial, conform Memoriului general al PUG, cu suprafetele
din intravilan pe zone functionale- situatia existenta (alternativa zero) si propuneri de reglementare
PUG.
Tabelul 3.2.

Nr.
crt.
1
2
3

4
5
6

7

ZONE FUNCTIONALE
Zona centrala si alte functiuni complexe
de interes public
Zona
de
locuinte
si
functiuni
complementare
-Zona dotari – zona S-V
Zona unitati industriale si agricole din
care:
Unitati industriale:
- zona industriala Nord
- zona industriala Sud
- zona industriala S-V
Unitati agricole(trupuri)
-Zona agricola S-V
Zona de parcuri , recreere, sport
Zona de gospodarie comunala
Zona cu destinatii speciale si echipare
teritoriale din care:
- Cai de comunicatie rutiera
- Cai ferate
- Constructii aferente retelelor tehnicoedilitare
- Zona cu destinatie speciala
- Zona lucrari de imbunatatiri funciare
Alte zone(terenuri neproductive,ape)
TOTAL teritoriu intravilan

EXISTENT
ha
%
28,71
1,01

PROPUS
ha
30,00

1.338,601135

46,93

1.872,6383316

41,09

-

-

236,87

5,20

732,05

25,66

810,50

17,78

119,52
-

4,19
-

300,0014
150,40
190,00

6,58
3,30
4,17

171,10
76,85

6,0
2,69

191,00
86,90

4,19
1,91

224,34
62,10
-

7,86
2,18
-

80+240,50
30+62,10
-

7,03
2,02
-

81,55

2,86

180+81,55

3,74

17,80
2.852,6211935

0,62
100.00

15,00
4.557,4597316

0,33
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Planificarea urbana (Plansa 10), descrierea morfologiei urbane (Plansa 11) din Strategia de
dezvoltare a municipiului Buzau se pot si UTR-urile (vezi Plansa 7) sunt prezentate in Tabelul 3.1.
Zone sensibile
Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea mediului precizează că
folosinţa sensibilă a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de
agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii precum şi
suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor.
Distanţele între amplasamentele obiectivelor ce constituie obiectul PUG şi sursele de disconfort
sunt reglementate de Ordinul MSS nr. 1 028/2004 (vezi Anexa 13), care stabileşte distanţele minime
de protecţie sanitară.
Pe suprafata ce constituie obiectul PUG sunt identificate următoarele zone sensibile:
- situl Natura 2000 si ariile protejate - prezentate pe larg in capitolul 2.5. a Raportului de mediu.
Prin grija administratiei locale se va avea in vedere incadrarea siturillor de importanta comunitara
in planul de urbanism general; acest lucru se va realiza, prin intermediul proiectantului si pentru
PUG-ul prezent, prin reprezentarea la scara pe planurile ce insotesc memoriul general pentru a se
pune in evidenta cu exactitate localizarea.
- Padurea Crangul Buzaului (suprafata totala de 162 ha) aflata sub protectie locala, in conformitate
cu Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 13/1995, anexa 1, rezervatii naturale.
- Dintre speciile de plante ocrotite amintim Laleaua pestrita (Fritillaria meleagris) si Laleaua de
crang (Tulipa bierbersteiniana).
- Dintre speciile de faună protejată Barza albă (ciconia ciconia) constitue obiectul Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 13/1995,
- Monumentul naturii din Strada Crizantemelor „Stejar comun” (Quercus robur).
- zonele umede. Nu există o situaţie cu zonele umede din cadrul municipiului Buzau. În judeţ nu au
fost declarate zone umede RAMSAR definite conform Legii nr. 5/1991 pentru aderarea Romaniei
la Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor
acvatice.
- zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati - nu este cazul suprafetei ce
face obiectul PUG. Lista localităţilor din judeţul Buzau unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole conform Ordinului 241/2005/ si Ordinul nr. 296/2005 al MMGA a fost prezentata in
Tabelul 2.1.12. al raportului de mediu. Suntzone 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.
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,
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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.
corpurile de apă de suprafaţă. Legea Apelor instituie ca zonă de protecţie zona adiacentă
cursului de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente în care se
introduc interdicţii sau restricţii privind regimul construcţiilor sau exploatarea fondului funciar,
pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcţiilor, respectiv pentru prevenirea poluării
resurselor de apă.
Având în vedere aşezarea geografică a României în cadrul bazinului Dunării şi al Mării Negre
precum şi necesitatea protejării mediului în aceste zone, România a declarat, prin HG 352/2005
privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile
de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, întregul său teritoriu „zonă sensibilă”.
Conform PUG se vor desfăşura în afara zonelor de protecţie. În Anexa 14 sunt prezentate
dimensiunile zonelor de protecţie a albiilor minore, a acumulărilor şi a lucrărilor de gospodărire a
apelor aşa cum sunt reglementate de Legea Apelor.
Corpuri de apă de suprafaţă care constituie mediu pentru vegetaţie şi faună specifică. Conform
caracteristicilor geografice acestea se se situează în cea mai mare parte în:
- in conul de dejectie al raului Buzau- zona de N-E - terenuri neamenajate si necultivate unde
sunt prezente pajistile si pasunile;
- in partea de V (zona Parc Crang- Pod DN 2 –Buzau –Ploiesti;
zonele de amplasare a surselor de apă destinată potabilizării. HG 930/2005 aprobă Normele
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru
eliminarea factorilor de risc la poluare a apei. Zonele de protecţie sanitară – cu regim sever, cu
regim de restricţie şi perimetrul de protecţie hidrogeologică - se instituie şi se marchează în teren
cel mai târziu cu punerea în funcţiune a captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor respective. Locaţiile
se aleg pe baza studiilor hidrogeologice, după caz şi studii de impact asupra mediului, cu excepţia
captărilor din surse subterane care furnizeză debite medii de până la 10 m3/zi sau care deservesc
mai puţin de 50 de persoane. În HG 930/2005 sunt reglementate dimensiunile acestor zone şi
măsurile referitoare la utilizarea şi amenajarea terenurilor pe care acestea şi instalaţiile şi lucrările
de construcţii – montaj aferente sunt amplasate.
Dimensiunile minime ale zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru captările din surse
de suprafaţă sunt de:
- 100 m, pe direcţia amonte de priză,
- 25 m pe direcţia aval de ultimile lucrări componente ale prizei,
- 25 m lateral de o parte şi de alta a prizei.
Mărimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pe foraje hidrogeologice se determină astfel
încât să fie asigurat un timp de tranzit în subteran de 20 de zile pentru orice particule de apă
presupuse contaminate care s-ar infiltra la limita acestei zone şi ar ajunge la locul de captare a apei.
În cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente date dimensiunile
zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi de minim 50 m amonte, 20 m aval de captare şi 20
m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere a apelor subterane, în cazul forajelor
şi drenurilor, iar în cazul captărilor de izvoare de minimum 50 m amonte şi 20 m lateral, de o parte
şi de alta a captării.
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Mărimea zonei de protecţie cu regim de restricţie se determină pentru un timp de tranzit în
subteran de minim 50 de zile de la punctul de infiltrare până la locul captării.
Dimensionarea perimetrului de protecţie hidrogeologică se face pentru captările de izvoare,
pentru drenuri şi pentru forajele la freatic având în vedere aria de regenerare a resurselor de apă
exploatate si conform Studiul hidrologic privind dimensionarea zonelor de protecţie al INMGA .
În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune şi care sunt executate
astfel încât să realizeze condiţiile de izolare a stratului capătat faţă de suprafaţa ternului şi faţă de
stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai zona de protecţie sanitară cu
regim sever care va fi circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi raza de 10 m. Pentru mai multe
foraje care exploatează într-o zonă acelaşi acvifer se instituie simultan perimetrul de protecţie
hidrogeologică.
Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţii de pompare, instalaţii de
îmbunătăţire a calităţii apei, rezervoare subterane de înmagazinare şi reţele de distribuţie se va face
cu respectarea limitelelor stabilite de HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică este prezentată în Tabelul 3.3.
Dezvoltarea infrastructurii propusă de PUG, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi
extinderea/modernizarea/reabilitarea/înfiinţarea de reţele de canalizare şi staţie de epurare, trebuie
să aibe ca obiectiv o gospodărire durabilă şi echitabilă a apelor incluzând conservarea, ameliorarea
şi utilizarea raţională a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane din bazinul hidrografic Buzău.
Normele de calitatea pe care trebuie să le îndeplinească sursele de suprafaţă utilizate pentru
potabilizare sunt stabilite de HG 100/2002 modificată de HG 567/2006.
Tabel 3.3.

Amplasarea lucrărilor de construcţii-montaj
- staţii de pompare, faţă de zidurile exterioare ale clădirilor
- instalaţii de tratare, faţă de zidurile exterioare ale clădirilor
- rezervoare îngropate, faţă de zidurile exterioare ale clădirilor
- aducţiuni, faţă de generatoarele exterioare ale acestora
- alte conducte din reţele de distribuţie
- intersecţii cu alte conducte, prin poziţionarea deasupra a conductei de apă

-

-

Distanţa [m]
HG 930/2005
10
20
20
10
3
0,4 pe verticală

Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile are ca ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de
contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă (vezi Anexa 15).
zonele critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă, care se datorează evacuărilor de ape
neepurate/ /insuficient epurate care determină încadrarea apelor de suprafaţă în clase de calitate III,
IV şi V.
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.
zone critice sub aspectul degradării solurilor.
zone de amplasare a lucrărilor hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, a lucrărilor de artă pe
arterele rutiere şi feroviare. Este cazul:
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zonei de Est, Podul peste raul Buzau care face legatura cu comuna Maracineni, UTR 20 - zona
in care la viiturile din 2005 au produs prabusirea podului;
- podul peste raul Buzau din zona UTR 26- spre Posta Calnau.
Ordinul 277/31.03.2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind
amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri
funciare. Pentru infrastructura de imbunatatiri funciare (Plansa 8) se instituie zonele de
protectie care se regasesc in Anexa 16 la Raportul de mediu.
Pentru PUG Buzau s-a obtinut Avizul favorabil nr. 1560/24.04.2007 al ANIF Unitatea de
administrare Buzau cu mentiunea ca eliberarea autorizatiilor deconstruire in zonele functionale
cu aceasta destinatie se vor face numai dupa obtinerea avizelor si acordurilor ANIF RA.
siturile arheologice si monumentele istorice inscrise in LMI 2004- prezentate anterior in
Tabelul 2.11. pentru care se instituie zonele de protectie.
zone cu lucrari electrice – LEA – vezi Plansa 3. Pentru instalatiile electrice existente se instituie
zonele de protectie prezentate in Anexa 17.
In cadrul PUG exista o zona speciala care trebuie sa asigure siguranta si in conformitate cu Legea
45/1994 privind apararea nationala a Romaniei. Astfel, in conformitate cu art. 21 al Legii
mentionate si a HG 62/1996, existand obligativitatea asigurarii zonelor de siguranta ale terenurilor
de aeronautica si a prevederilor 11 din Decretul nr. 95/1979.
Zone infrastructura gaze naturale - pentru care se instituie zonele de protectie prezentate in
Anexa 5 la Raportul de mediu.
Zone cu infrastructura transport produse petroliere - pentru care se instituie zona de siguranta
de 10 m (la conducta de motorina) si 100 m (la conducta de benzina)- conform precizarilor SC
PETROTRANS SA Ploiesti din adresa 1122/16 februarie 2007 – Anexa 5 la raportul de mediu.
Efectele implementarii PUG asupra zonei de studiu, inclusiv asupra zonelor vulnerabile
din vecinatate vor fi prezentate ulterior, la capitolul 6 al Raportului de mediu.
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4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE
Problemele de mediu pentru obiectivele PUG, au fost introduse in Raportul de mediu, fiind
identificate si in cadrul sedintele grupului de lucru şi menţionate in Proceselel Verbale intocmite (vezi
Anexa 1). În sinteză, au fost semnalate următoarele aspecte care trebuie sa se regaseasca in Raportul
de mediu :
- sa realizeze identificarea, descrierea si evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra
mediului;
- sa contina informatiile cerute de procedura HG 1076/2004;
- sa contina un rezumat netehnic;
- sa contina punctul de vedere al reprezentantilor institutiilor din grupul de lucru legate de zonele
inundabile, cu risc de alunecari de teren, zone care necesita impaduriri, zone cu interdictii de
construire.
Directia Apelor Buzau-Ialomita a transmis Avizul de gospodarire al apelor nr.151/21.07.2008 prin
prin adresa 9186/21.07.2008 in care precizeaza zonele de protectie pentru dotarile hidroedilitare
prezentate si in Raportul de mediu in Anexele 10, 11 la Raportul de mediu.
Desi nu exista punctul de vedere al inspectoratului in contructii pana la data elaborarii Raportului
de mediu putem preciza ca zonele care prezinta riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren) precum
si zonele umede si critice prezentate anterior sunt zone interzize construirii de locuinte sau alte
obiective.
Celelalte recomandari facute in cadrul grupului de lucru au fost luate in considerare raportul de
mediu raspunzand aspectelor relevate, la capitolele dedicate rezumatului netehnic si de evaluare a
efectelor obiectivelor PUG.
In capitolul 2, pe facori de mediu, precum si in capitolul 3, tabelul 3.1. au fost prezentate zonele
existente in care , prin monitorizarea APM Buzau au fost identificate zone cu impact semnificativ al
activitatilor antropice.
Pentru PUG consideram ca sunt relevante problemele de mediu identificate de APM Buzau in
raportul pe 2007. Concluzionand :
Factorul de mediu AER:
Municipiul Buzau nu este o zona cu risc de poluare atmosferica neînregistrându-se ca zona critică
sau zona fierbinte (zona pe teritoriul căreia se înregistrează depăşiri sistematice ale indicatorilor de
calitate a mediului, faţă de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării mediului
cu o serie de consecinţe asupra sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural al ţării).
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
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suspensie – PM(10) nu se cunosc cu exactitate, urmând ca APM Buzău să continue investigaţiile.
Factorul de mediu APA:
Sursele potenţiale care conduc la încărcarea apelor de suprafaţă cu diferiţi poluanţi pot fi:
- 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.
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 de 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.
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.
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.
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.
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.
Poluări accidentale ale corpurilor de apă
În anul 2007 nu au fost înregistrate poluări accidentale la nivelul judeţului Buzău.
Factorul de mediu SOL
Degradarea solului este produsă de poluarea aerului în zona marilor platforme industriale, de
folosirea iraţională a fertilizarilor şi a substanţelor fitosanitare, de depozitarea necontrolată a
deşeurilor industriale şi urbane, de deteriorarea sistemelor de irigaţii şi de combatere a eroziunii,
precum şi de 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
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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.
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.
Zone critice sub aspectul degradării solurilor - la nivelul judetului Buzau si a
municipiului Buzau
Suprafeţe importante sunt afectate de balastiere (circa 50 de balastiere, amplasate pe râul
Buzău, Râmnicul Sărat, Slănic, Bâsca Chiojd), care adâncesc albiile apelor, producând scaderea
nivelului apei freatice. Suprafaţa afectată este de cca 200 ha.
Poluarea cu ape sărate . 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
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 cca
21,40 ha. Elementele contaminării sunt incluse în Tabelul 2.3.5. prezentat anterior 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, au 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;
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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;

Biodiversitate
Presiunile antropice ce se exercita asupra biodiversitatii, pe langa fenomenele naturale (tornade,
inundatii, seceta, trăsnete, cutremure, e.t.c.), se datoreaza :
- activitatilor umane ce duc la distrugerea habitatelor populatiilor de flora si fauna salbatica,
- administrarea de ierbicide pe canalele de alimentare si desecare in vederea distrugerii vegetatiei ,
eliminand in felul acesta multe din speciile de flora salbatica (sunatoarea, musetelul, etc),
- arderea stufului din locurile cu exces de umiditate, de pe canalele de desecare, duce la distrugerea
habitatului la numeroase specii de animale,
- braconajul – se vaneaza noaptea, se aplica diverse metode interzise (capcane cu insecticide,
electrice, explozibil, etc.).
Sunt si presiuni execitate asupra habitatului natural de catre fenomenele naturale: inundatii, seceta,
trăsnete, cutremure.
Depozitarea necontrolata a deşeurilor industriale şi urbane în interiorul sau la periferia localităţilor
constituie zone insalubre, afectând estetica urbană şi sănătatea, fiind adevărate focare generatoare de
boli.
Poluarea atmosferei produce în primul rand afectiuni la nivelul aparatului respirator. Nu au fost
înregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii, morbiditate specifica prin boli ale aparatului
respirator în anul 2007 datorate poluarii aerului, aceasta tinand cont ca în judeţul Teleorman există
zone critice în ceea ce priveste poluarea aerului.
Efectelele slabei gestionări a deşeurilor asupra stării de sănătate este indirect prin cei trei factori de
mediu apa, aer si sol asupra carora impactul depozitarii neconforme cu legislatia in vigoare este
semnificativ.
Zgomotul
Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deţine transportul rutier.
Actiunea de monitorizare a poluării sonore urbane,desfăşurata de către Agenţia de Protecţie a
Mediului in principalele puncte de trafic din zonele urbane a evidenţiat incadrari ale nivelului de
zgomot in limitele prevazute de STAS 10009-81.
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5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI RELEVANTE PENTRU PUG
Obiectivele de protectie a mediului ce trebuie avute in vedere la promovarea PUG sunt reprezentate
de angajamentele rezultate in urma procesului de negociere a capitolului 22 – Mediu.
Obiectivele PUG includ obiectivele stabilite la nivel national, regional si local, care includ la
randul lor obiectivele internationale si comunitare, si se refera la:
1. Respectarea reglementarilor cuprinse in Legislatia orizontala si anume:
a. Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului:
- evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private;
- participarea publicului la luarea deciziei.
b. Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu :
- garantarea dreptului de acces la informatia de mediu detinuta de sau pentru autoritatile
publice si stabilirea termenilor, conditiilor si a aranjamentelor practice pentru exercitarea
acestui drept ;
- asigurarea punerii la dispozitia publicului si a diseminarii informatiei de mediu in scopul
atingerii celei mai largi posibile diponibilitati si diseminari a informatie de mediu catre
public prin promovarea utilizarii, in special, a telecomunicatiei computerizate si/sau a
tehnologiei electronice.
Proiectul ce constituie obiectul PUG este supus dezbaterii publice prin derularea metodologiei
de aprobare a planurilor si programelor instituit de HG 1076/2004 si nu constituie o sursa de emisii
de gaze cu efect de sera in faza de exploatare.
2. Calitatea aerului.
Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului si
directivele fiice (Directiva Consiliului nr. 1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf,
dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic, Directiva
Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul
inconjurator si Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon):
- evaluarea calitatii aerului inconjurator, bazat pe metode si criterii comune cu cele UE;
- obtinerea informatiei adecvate privind calitatea aerului inconjurator si asigurarea ca aceasta
informatie a fost pusa la dispozitia publicului;
- mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare standardelor
sau imbunatatirea acesteia in cazuri necorespunzatoare.
Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de
CO2 si alte gaze cu efect de sera:
- Obiectivul Deciziei este de a monitoriza si raporta emisiile de gaze cu efect de sera in
vederea indeplinirii angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia
-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si de realizare de planuri si
programe nationale si regionale in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si
pentru realizarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice.
Implementarea PUG nu perturba calitatea aerului inconjurator, solutia de asigurare a energiei
termice prin solutia data in memoriul general (de realizare a retelelor edilitare care vor permite
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utilizarea de gaze naturale- combustibil care prin ardere emite in atmosfera poluanti a caror
concentratie este sub concentratia emisiilor rezultate din arderea combustibililor solizi si lichizi)
avand ca rezultat o imbunatatire a starii factorului de mediu aer si implicit a efectelor asupra
celorlalti factori de mediu.
3. Managementul deseurilor si substante chimice:
a. Directiva privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje:
- implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, pe
tipuri de deseu : hartie, sticla, plastic, biodegradabile. Implementarea colectarii selective se
preconizeaza sa fie abordata pe trei perioade:
o 2004 – 2006: experimentare (proiecte pilot), constientizare populatie;
o 2007 – 2017: extinderea colectarii selective la nivel national;
o 2017 – 2022: implementarea colectarii selective in zone mai dificile (locuinte colective,
mediu rural dispersat, zone montane).
b. Directivele privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice, electronice si restrictiile de
folosire a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. Obiective
ce trebuie atinse:
- Colectare
o cel putin 2 Kg deseu/locuitor/an pana la 31.12.2006;
o cel putin 3 Kg deseu /locuitor/an pana la 31.12.2007;
o 4 Kg deseu /locuitor/an pana la 31.12.2008.
- Reutilizare, reciclare si valorificare
o cel putin 50% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare pana la 31.12.2006;
o cel putin 75% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare pana la 31.12.2006;
o reutilizarea/reciclarea si valorificarea totala pana la 31.12.2008
c. Directiva privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Obiective:
- realizarea unui proiect pilot la nivel national, in cursul anului 2005, pentru identificarea
agentilor economici care au capacitate de a desfasura activitati de colectare, depoluare,
dezmembrare si tratare a vehiculelor scoase din uz (VSU),
- constituirea unei retele la nivel national de colectare pana la 31.12.2006,
- cresterea graduala a reutilizarii, reciclarii si valorificarii energetice a componentelor din
VSU pentru atingerea obiectivului de 85 % pana la 31.12.2006,
- promovarea de solutii de reciclare pentru plastic, sticla, fluide cu exceptia uleiului uzat,
provenit de la VSU,
- codificarea, marcarea si etichetarea componentelor din material plastic pana la data de
31.12.2006;
d. Directiva privind gestionarea uleiurilor uzate. Infiintarea de centre de colectare a uleiului uzat
in statiile de distributie a carburantilor, precum si in incintele unitatilor care asigura service-ul
auto. Continuarea activitatii de colectare si recuperare a uleiurilor uzate.
Prin implementarea PUG cu zonificarea functionala din memoriul general se realizeaza
gestionarea deseurilor rezultate, atat pe perioada de executie cat si de functionare, municipiul
Buzau fiind beneficiarul :
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pentru colectarea selective sistemul de colectare a deseurilor are o capacitate limitata de :
- 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.
- pentru 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. Instalaţia cu o
capacitate de 50.000 de tone pe an va asigura tratarea şi reciclarea mai multor tipuri de
deşeuri provenind de la echipamente electrice şi electronice, printre care frigidere,
echipamente IT şi televizoare.
4. Calitatea apei:
a. Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusa in
legislatia romaneasca prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completata cu HG 352/2005.
Obiectivul Directivei:
- protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate orasenesti si de
ape uzate din anumite sectoare industriale (in special industria alimentara).
Romania declara intregul sau teritoriu drept arie sensibila, acest aspect presupunand
obligatia ca toate aglomerarile urbane cu mai mult de 10 000 locuitori echivalenti sa fie
prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (HG
352/2005).
Cerintele Directivei:
- Prevede colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari precum si a celor
biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale (industria agro-alimentara);
- Prevede termenele limita pentru implementarea Directivei in functie de marimea
aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali ; termenele limita pentru
implementarea Directivei variaza in functie de marimea aglomerarilor umane si de
caracteristicile receptorilor naturali.
Principalele tinte ce trebuie atinse de Romania dupa aderarea la UE, asa cum s-au
negociat in Tratatul de Aderare, sunt:
o Conformarea cu Directiva de Apa Uzata 91/271/EEC:
- Extinderea sistemelor de colectare a apei uzate la urmatoarele rate de acoperire:
61% pana la 31 Decembrie 2010;
69% pana la 31 Decembrie 2013;
80% pana la 31 Decembrie 2015;
- Extinderea statiilor de tratare a apei uzate la urmatoarele rate de acoperire:
51% pana la 31 Decembrie 2010;
61% pana la 31 Decembrie 2013;
77% pana la 31 Decembrie 2015;
PUG are in vedere o serie de obiective(prezentate in capitolul 3 al raportului de mediu) pentru
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realizarea de retele de canalizare care vor prelua apele uzate de la locuintele si obiectivele
industriale, comerciale, depozitare, ce se vor construi.
b. Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman Directiva de Apa Potabila 98/83/EC
Obiectivul Directivei:
- Protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate
consumului uman;
- Asigurarea calitatii apei destinate consumului uman.
Transpunere:
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
- Legea nr. 311/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 458/2002.
Cerintele Directivei:
- Stabilirea parametrilor de calitate pentru apa destinata consumului uman si valorilor pentru
parametrii relevanti,
- Determinarea punctelor (amplasamentelor) in care apa trebuie sa fie corespunzatoare
valorilor stabilite in Directiva,
- Asigurarea monitorizarii si informarii consumatorilor asupra calitatii apei destinate
consumului,
- Asigurarea ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se restabili calitatea
apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii
apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate,
- Asigurarea ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei destinate
consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice.
Romania nu se poate conforma prevederilor Directivei referitoare la apa curata si
sanogena, din cauza schemelor de tratare aplicate (care in majoritatea localitatilor urbane si/
sau rurale nu sunt corespunzatoare calitatii sursei de alimentare cu apa), din cauza
intreruperilor frecvente in furnizarea apei potabile, din cauza vechimii retelelor de
distributie, care nu permit apa sigura la consumator, 24 ore din 24.
Domeniile si costurile necesare implementarii Directivei vor viza:
- Monitorizarea calitatii apei potabile in intreaga tara de catre Ministerul Sanatatii si
producatorii si distribuitorii de apa potabila ; In prezent, evaluarea capacitatii de automonitorizarea a calitatii apei produse este redusa, fiind limitata la aproximativ 45% din
totalul producatorilor ;
- Reabilitarea tehnologiilor de tratare;
- Reabilitarea retelelor de apa existente ;
- Schimbarea instalatiilor interioare.
Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este
necesara investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea
ce va suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local. Perioada
de tranzitie obtinuta:
- pana la 31 decembrie 2010:
pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localitatile cu
populatie peste 100.000 locuitori;
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PUG prevede pentru alimentarea cu apă potabilă obiective de investitii prezentate la capitolul 3,
realizarea unor reţele de apă sau modernizarea acestora in cadrul unui sistem centralizat. Apa
potabila se va incadra in indicatorii prevazuti de Legea nr. 311/2004 privind modificarea si
completarea Legii nr. 458/2002
c. Directiva 76/464/CEE “Directivele fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante
periculoase evacuate in mediul acvatic.
Transpunere:
- Legea apelor nr 107/107 art.35(2) modificata prin Legea nr. 310/2004;
- HG 351/2005 modificata si completata de HG 783/2006,
- Ordinul nr. 44/2004 privind aprobarea regulementului pentru realizarea monitoringului
calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase,
- Ordinul nr. 31/2005 manualul pentru modernizarea si dezvoltarea sistemelor de
monitorizare integrata a apelor din Romania,
- Ordinul 245/2005 Metodologie de evaluare a riscului substantelor periculoase/prioritar
periculoase din Listele I si II prin modelare matematica si metodologie de evaluare a
acestor ape prin ecotoxicologice.
Obiectivul Directivei:
- eliminarea poluarii cu substante periculoase/substante prioritar periculoase in mediul
acvatic/ecosisteme acvatice;
- controlul emisiilor de substante periculoase prin sistemul de autorizare,
- stabilirea listelor de substante periculoase:
- Lista I (lista neagra) continand familii si grupe de substante selectate pe baza toxicitatii,
persistentei si bioacumularii,
- Lista II (lista Gri).
Romania a obtinut perioada de tranzitie de 3 ani, pana la 31 Decembrie 2009, pentru o parte din
substantele periculoase din Directivele fiice din Lista I, si anume :
• Pentru cinci substante periculoase : Hexaclorbenzen, Hexaclorbutadiena, 1, 2–dicloretan, Tricloretilena, Triclorbenzen, pentru 21 de unitati industriale din industria chimica
(anorganica, organica, cauciuc, petrochimie, celuloza si hartie):
• Pentru doua substante : cadmiu si mercur, pentru 27 de unitati industriale :
• Pentru o substanta: lindan, pentru 3 unitati industriale.
Toate unitatile industriale, care produc sau utilizeaza in procesul tehnologic aceste 9
substante pot fi considerate surse de poluare punctiforma si, la data aderarii, trebuie sa se
conformeze cu valorile limita de emisie prevazute in legislatie pentru apele uzate industriale
care sunt evacuate in resurse de apa sau retele de canalizare. Sunt exceptate de la aceasta
obligatie unitatile industriale care au obtinut perioada de tranzitie pana la 31 decembrie 2009.
Sase substante din Lista I din clasa compusilor organo-halogenati - DDT, aldrin, dieldrin,
endrin, isodrin si tetraclorura de carbon, au fost interzise in producere, utilizare,
comercializare din anul 1995 si, respectiv, 1972 si 2003. S-a realizat implementarea privind
eliminarea poluarii din surse punctiforme si pentru acestea nu se solicita perioada de tranzitie.
La data aderarii, valorile limita de emisie pentru aceste sase substante se vor conforma complet
cu cerintele Directivei. Alte doua substante din Lista I, cloroformul si pentaclorfenolul sunt
interzise in utilizare, producere si comercializare din anul 2003 si, respectiv, 2008. Producerea
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percloretilenei va fi redusa treptat, pana in 2007, ca rezultat al introducerii solventilor pe baza
de hidrocarburi, mai putin periculosi.
Autorizatii prealabile din partea autoritatilor de gospodarirea apelor sunt obligatorii,
conform legislatiei existente, pentru toti evacuatorii de ape uzate in resursele de apa de
suprafata. Autorizatii prealabile speciale trebuie cerute pentru orice extindere a unei activitati
industriale sau pentru orice modificare tehnologica care ar putea avea un impact asupra calitatii
si cantitatii apei.
Autoritatile de gospodarirea apelor au obligatia si dreptul sa asigure supravegherea
profesionala, inspectia la diversele unitati in vederea conformarii cu prevederile legislatiei, iar
in cazul incalcarii legislatiei privind apa si al depasirii valorilor limita de emisie impun
penalitati de poluare. Aceleasi drepturi le au si Garda nationala de Mediu si APM-urile
judetene.
Monitorizarea substantelor din Listele I si II acopera sectiunile de control din resursele de
ape de suprafata, obligatie ce revine autoritatilor de gospodarirea apelor, precum si evacuarile
directe de la unitatile industriale si evacuarile indirecte, care includ si statiile de epurare
municipale care primesc ape uzate industriale epurate sau ne-epurate de la toate unitatile
industriale care evacueaza in reteaua de canalizare, obligatie ce revine evacuatorilor sau cu
surse proprii sau prin intermediul laboratoarelor independente acreditate.
Obiectivul acestei Directive este prin urmare reducerea poluarii cu substante din Lista II in
toata Uniunea Europeana si eliminarea poluarii cu cele mai periculoase substante (prevazute pe
Lista I a Directivei). Directiva aceasta este asimilata acum cu Directiva Cadru privind Apa, dar
majoritatea prevederilor, cu exceptia Listei I si Listei II inlocuite de Lista de substante
prioritare/prioritar periculoase, raman in vigoare pana in 2013.
Unitatile industriale care evacueaza ape uzate in resursele de apa receptoare sunt obligate sa
isi monitorizeze efluentii (monitorizare proprie), sa tina un registru al rezultatelor
automonitoringului, sa raporteze catre birourile autoritatilor locale pentru gospodarirea apelor
informatiile referitoare la concentratia, cantitatea de ape uzate si tehnologia utilizata si sa
accepte o monitorizare de verificare din partea autoritatilor de apa mentionate.
Obiectivele care evacueaza apa uzata in sistemele de canalizare sunt obligate sa negocieze
conditiile si tehnologiile de pre-tratare, de evacuare, pretul apei uzate evacuate cu regia locala
de apa sau cu administratorul retelei de canalizare.
Este evident că implementarea PUG, in sensul zonificarii teritoriale din punct de vedere
urbanistic, nu va avea un impact direct asupra apelor subterane sau de suprafaţă.
Impactul asupra apelor se va datora activităţilor auxiliare care se vor desfăşura la
obiectivele ce se vor construi ulterior implementarii PUG. Apele uzate de tip menajer si
industrial vor fi preluate si tratate in statia de epurare existente reabilitata printr-un proiect
ISTA si a statiei de epurare noi (din zona de N- aprobata anterior prin PUZ DN 10) sau altele
ulterioare, dupa caz, dimensionate corespunzator - ceea ce are un efect pozitiv asupra starii
mediului fata de situatia actuala.
d. Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
Transpunere:
- Ordinul MAPM nr. 740/2001 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru
aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse
agricole,
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Ordinul comun al MAPM si MAAP nr. 452/2001 si 105.951/2001 pentru aprobarea
regulamentului de organizare si functionarea a Comisiei si a grupului de sprijin pentru
aplicarea acestui plan,
- Ordinul MAPM nr. 918/2002 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru
uzul fermierilor,
- HG nr. 964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole,
- Ordinul nr. 1 072/2003 privind aprobarea organizarii sistemului de monitorizare suport
national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru aprobarea
Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de
evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor din apele de suprafata si apele subterane,
- Ordinul nr. 241/2005 al ministrului mediului si gospodararii apelor si al ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Listei localitatilor pe judete
unde exista surse de nitrati din activitati agricole si a Listei localitatilor si bazinelo/spatiile
hidrografice unde exista surse de nitrati din activitati agricole (zone vulnerabile si potential
vulnerabil).
Obiectivul Directivei:
- reducerea poluarii produsa sau indusa de nitrati din surse agricole;
- prevenirea poluarii apelor cu nitrati;
- rationalizarea si optimizarea utilizarii ingrasamintelor chimice si organice.
Implementarea primelor programe de actiune se va finaliza in anul 2011 din cauza masurilor
care necesita:
- costuri de investitie ridicate si a planurilor de conformare si de etapizare cerute de
constructia platformelor si bazinelor de depozitare a gunoiului de grajd si a dejectiilor
lichide in cadrul comunelor, precum si pentru modernizarea si reabilitarea platformelor si
bazinelor de depozitare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide si a sistemelor de
evacuare si epurare a dejectiilor in cadrul complexelor existente;
- dezvoltarea bazei tehnice de mecanizare la nivel de comune a operatiilor de manipulare si
administrare a gunoiului de grajd ;
5. Zgomot. Directiva 2002/49/EC, transpusa in HG 321/14.04.2005 privind evaluarea şi
managementul zgomotului ambiental reactualizata si publicata in MO din 10 ianuarie 2008. Scopul
acestei Directive este acela de a defini o abordare comuna pentru a evita, preveni sau reduce, cu
prioritate, efectele daunatoare, inclusiv disconfortul, provocate de expunerea la zgomotul
ambiental. Pentru aceasta, vor fi implementate progresiv urmatoarele actiuni:
a. determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin intocmirea hartilor de zgomot prin metode
de evaluare comuna Statelor Membre;
b. asigurarea ca informatiile asupra zgomotului ambiental si efectele sale sunt disponibile
publicului;
c. adoptarea planurilor de actiune de catre Statele Membre, bazate pe rezultatele din hartile de
zgomot, pentru a preveni si reduce zgomotul ambiental unde este cazul si, in special, unde
nivelele de expunere pot avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane si pentru a pastra
calitatea zgomotului ambiental, acolo unde este buna.
Aceasta Directiva urmareste, de asemenea, sa furnizeze o baza pentru dezvoltarea masurilor
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Comunitatii Europene de a reduce zgomotul emis de sursele majore, in special vehicule si
infrastructura rutiera si feroviara, aviatie, echipamente cu utilizare in aer liber si echipamente
industriale si mecanisme mobile.
Domeniul de aplicare:
1. Se aplica zgomotului ambiental la care sunt expusi in special oamenii in zonele urbane
construite pe verticala, in parcurile si gradinile publice sau in zonele linistite din aglomerari, in
zonele linistite din spatiile deschise, in apropierea scolilor, spitalelor si altor cladiri si zone
sensibile la zgomot.
2. Nu se aplica zgomotului cauzat de insasi persoana expusa, zgomotul rezultat din activitatile
casnice, zgomotul produs de vecini, zgomotul la locul de munca sau zgomotul din interiorul
mijloacelor de transport si nici zgomotul cauzat de activitatile militare din zonele militare.
Conform directivei autoritatile competente din Statele Membre vor asigura ca nu mai tarziu de
18 iulie 2008 elaborarea de planuri de actiune cu problemele privind zgomotul si efectele
zgomotelor, inclusiv daca sunt necesare masuri de reducerea zgomotului:
Faza 1 : 30.iun.2007, respectiv 18.iul.2008
- Aglomerari > 250.000 locuitori
- Drum principal > 6 mil. veh/an
- Cale feroviara principala > 60.000 trenuri/an
- Aeroport mare > 50.000 miscari/an
Nu mai tarziu de 18 iulie 2013, Statele Membre vor garanta ca, autoritatile competente au
elaborat planuri de actiune care sa cuprinda, in mod deosebit, prioritati care pot fi identificate prin
depasirea oricarei valori limita relevante sau prin orice alte criterii alese de Statele Membre pentru
aglomerarile de populatie, pentru soselele majore cat si pentru caile ferate majore de pe teritoriile lor.
Faza 2 : 30.iun.2012, respectiv 18.iul.2013
- Aglomerari > 100.000 locuitori
- Drum principal > 3 mil. veh/an
- Cale feroviara principala > 30.000 trenuri/an
Ordinul nr. 1 258/2005 stabileste unitatile responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru
căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi
a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de
competenta ale acestora.
Pentru zona ce constituie obiectul de analiza al PUG nu a fost realizata harta de zgomot.
Pe perioada realizării investiilor dupa implementarea PUG, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi
reprezentate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport utilizate. Acţionarea utilajelor
tehnologice, aprovizionarea cu materiale şi evacuarea deşeurilor rezultate se va realiza pe timp de
zi. Deoarece pentru realizarea lucrărilor propuse activitatea de transport se va desfăşura si în
zonele rezidenţiale ale localitatii este necesară respectarea programului de odihnă pentru intervalul
orar 14 – 17. După caz punctele de lucru vor fi împrejmuite cu panouri care vor avea şi rol
reflectorizant pentru zgomot, iar utilajele tehnologice vor acţiona prin alternanţă.
6. Protectia naturii si organisme modificate genetic.
Implementarea Directivei 18/2001/CE CEE privind introducerea deliberată în mediu şi pe
piaţă a organismelor modificate genetic- transpunerea prevederilor comunitare a fost realizată
prin adoptarea Legii 214/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul
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de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea.
Obiectivul acestei directive este reglementarea introducerii deliberate în mediu şi plasarea pe
piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea, astfel încât aceste
activităţi să se desfăşoare în deplină siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru mediu.
Implementarea Directivei 86/609/CEE privind protecţia animalelor folosite în scopuri
ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale- Transpunerea Directivei in legislatia nationala s-a
realizat prin Legea 471/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 37/2002 pentru protectia
animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale.
Scopul directivei îl constituie reglementarea utilizării animalelor în scop experimental sau în
alte scopuri ştiinţifice, astfel încât să se evite afectarea stabilirii şi funcţionării pieţei commune, în
special prin dereglări ale concurenţei sau bariere privind comerţul.
Introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic este reglementată
prin Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare,
utilizare şi comercializare a O.M.G prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor
rezultate din acestea.
Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic este reglementată prin HG nr.
173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea
alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic.
Alte reglementări în domeniul biosecurităţii:
- OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a
organismelor modificate genetic,
- Ordin nr.1829/2007 pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului
şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor
modificate genetic
- HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor ce conţin aditivi şi arome modificate genetic,
produse alimentare obţinute din organisme modificate genetic,
- HG nr. 28/2006 privind transportul transfrontier al organismelor modificate genetic,
- Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
- Ordinul M.A.P.M nr. 684/2002 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Securitatea
Biologică şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia,
- Ordinul MAPM nr. 462/2003 privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante
modificate genetic,
- Ordinul nr. 923/2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării
privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse,
- Ordinul nr. 606/2005 privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor
introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât
introducerea pe piaţă,
- Ordinul nr. 1 295/2005 pentru aprobarea Formularului pentru prezentarea a rezumatului
notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte
scopuri decât introducerea pe piaţă,
- Ordinul nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic,
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Ordinul nr. 471/2006 pentru modificarea OM MAPDR nr. 237/2006 privind autorizarea
cultivatorilor de plante modificate genetic,
- Ordinul nr. 730/2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificată genetic din
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.
APM Buzau are o evidenta anuala a modificarilor privind terenurile agricole cultivate cu plante
modificate genetic de la un moment-dat.
Biodiversitate
Reţeaua Europeană de arii protejate NATURA 2000. Reţea ecologică de arii speciale de
conservare are drept scop menţinerea sau restaurarea stării de conservare favorabilă a anumitor
specii si tipuri de habitate naturale in arealul lor.
Reţeaua Europeană de arii protejate NATURA 2000
Reţea ecologică de arii speciale de conservare are drept scop menţinerea sau restaurarea stării de
conservare favorabilă a anumitor specii si tipuri de habitate naturale in arealul lor
Directivele UE si conventiile internationale transpuse in legislatia nationala:
- Directiva “Habitate” - 92/43/EEC referitoare la conservarea habitatelor(mediul definit prin
factori abiotici si biotici in care traieste o specie in oricare stadiu al ciclului sau biologic) naturale si a
florei si a faunei salbatice. Specii şi Habitate de Interes Comunitar, se protejeaza aproximativ:
- 200 tipuri de habitate (EU 15) + 20 tipuri de habitate noi (EU15+10)
- aproximativ 700 specii (EU15) + 165 specii noi (EU15 + 10)
Situri de Interes Comunitar propuse prin listele nationale printr-un proces de
selectie la nivel european devin Arii Speciale de Conservare
Obligaţiile României:
- Transpunerea Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice in legislatia nationala – transpusa integral prin Legea nr. 462/2001;
- Propunerea unei liste de specii si tipuri de habitate care sa amendeze Anexele I, II, IV si V
ale Directivei si inaintarea acesteia catre Comisia Europeana – realizat,
- Propunerea unei liste de Situri de Importanta Comunitara (SIC), completarea Formularelor
Standard pentru aceste situri si inaintarea acesteia catre Comisia Europeana – la data
aderarii,
- Aplicarea prevederilor Art.6.2, 6.3 si 6.4 ale Directivei (evaluarea de impact a programelor
si proiectelor cu impact semnificativ) - incepand cu data aderarii,
- Procesul Biogeografic (coordonat de Comisia Europeana si Centrul Topic Focal pentru
Conservarea Biodiversitatii) – alcatuirea listei comunitare a Siturilor de Importanta Comunitara
(SIC) - dupa aderare.
- Conventia de la Berna, 1979 - Convenţia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor
naturale din Europa. Situaţia actuală in România este următoarea:
- 5 regiuni Biogeografice :
- Alpină
- Continentală
- Panonică
- Marea Neagră
Pagina 166 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău
R-BM-06-185/10.12.2007

Raport de mediu
Plan Urbanistic General municipiul Buzău

- Stepă
- 47 % ecosisteme naturale şi seminaturale.
Tipuri de habitate identificate in Romania (Listate in Anexa II a Legii 462/2001):
- 198 +20 Tipuri de habitate europene è94 +2 tipuri de habitate in Romania
- 65 habitate prioritare è23 tipuri de habitate in Romania
Ariile protejate existente si a alte zone care indeplinesc criteriile pentru reteaua Natura 2000 se
pot identifica geografic din Figura 5.1.
Inventarierea speciilor de flora si fauna a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale
de conservare conform Anexei II a Legii 462/2001 (altele decat pasarile) si propunerea siturilor
eligibile pentru reteaua Natura 2000:
- Distribuţia speciilor de fauna (●) şi floră sălbatică (▲)din România - baza de date 2003-2004
se poate urmări în Figura 5.2.
Ariile speciale pentru protectia pasarilor sunt configurate în Figura 5.3.

Fig. 5.1. Reteaua Natura
2000. Inventarierea
ariilor protejate.
Sursa MAPM
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Fig. 5.2. Reteaua Natura
2000. Inventarierea
speciilor de flora si fauna
Sursa MAPM

Fig. 5.3. Reteaua Natura
2000. Ariile speciale
pentru protectia
pasarilor
Sursa MAPM

-

Directiva “Păsări”. Se vor proteja 181 specii de păsări vulnerabile (Anexa I) + specii noi (EU
15 + 10) in special păsări migratoare.
H.G. nr. 1 284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania a instituit regimul de aria naturala
protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integrata a reteli Natura 2000 a SCI pentru
judetul Teleorman.
Ordinul 1 964/2007 privind instituirea regimului de aria naturala protejata a siturilor de
importanta comunitara ca parte integrata a retelei Natura 2000 precizeaza Ariile Speciale de
Protectie Avifaunistica (Special Protection Areas - SPA).
Obligaţiile României:
- Transpunerea Directivei „Pasari” (79/409/CEE) in legislatia nationala – realizat,
- Propunerea unei liste de specii pentru Amendarea Anexei I si inaintarea acesteia catre
Comisia Europeana – realizat,
- Desemnarea prin legislatia nationala a Ariilor de Protectie Speciala Avifaunistica – pana la
data aderarii,
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Inaintarea listei de Arii de Protectie Speciala (APSA) catre Comisia Europeana – la data
aderarii,
- Protectia si managementul tuturor Ariilor de Protectie Speciala, inclusiv evaluarea de
impact a programelor si proiectelor cu impact semnificativ – dupa desemnare si aderare.
Permanent se va avea in vedere de APM si ARPM:
i.
Asigurarea unui sistem de protectie a siturilor si pregatirea planurilor de management
relevante si a planurilor pentru evitarea poluarii sau deteriorarii ariilor naturale protejate
posibil de a fi declarate ca APSA-uri sau a arealelor inconjuratoare.
ii.
Instruirea si constientizarea publicului.
Siturile Natura 2000 si ariile protejate - prezentate pe larg in capitolul 2.5. al Raportului de
mediu. Prin grija administratiilor locale se va avea in vedere incadrarea ulterioara a siturilor de
importanta comunitara in planurile de urbanism general ale comunelor; acest lucru se va realiza,
prin intermediul proiectantului si pentru PATJ, prin reprezentarea la scara pe planurile ce insotesc
memoriul general pentru a se pune in evidenta cu exactitate localizarea.
7. Controlul poluarii industriale. Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
(IPPC) 96/61/CE.
Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si
controlul poluarii provenita de la activitatile specificate in Anexa I a Directivei 96/61/CE.
Scopul sistemului integrat este implementarea de masuri de prevenire sau de reducere a
emisiilor in atmosfera, apa si sol, inclusiv a masurilor privind managementul deseurilor, pentru
activitatile mentionate in Anexa I, pentru atingerea unui inalt nivel de protectie a mediului ca un
intreg.
Prevederile Directivei 96/61/CE au fost transpuse integral prin OUG nr. 34/2002 privind
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 645/2002 abrogata de
OU 152/10.11.2005, Ordinul 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005.
Autorizarea integrata a functionarii instalatiilor aflate sub incidenta Directivei 96/61/CE se
realizeaza conform legislatiei in vigoare, cu respectarea termenelor specificate in schema
prezentata in continuare.
Termenele de conformare cu cerintele specificate de directiva, in functie de categoria
instalatiilor (”existente” sau “noi”), dupa data punerii in functiune sunt inscrise in schema de mai
jos:
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Instalatii existente

Puse in functiune inainte
de 30.10.1999

Termen de conformare :
30.10.2007

Instalatii existente

Puse in functiune inainte
de 30.10.1999

Termen de conformare:
30.10.2007 sau, dupa caz, la
termenele stabilite in urma
negocierilor cu UE

Instalatii noi

Directiva 96/61/CE

Puse in functiune dupa
30.10.1999

Termen de conformare:
data punerii in functiune

Instalatii „existente” conf. Legii
645/2002, dar „noi” conf.
Directiva 96/61/CE

Puse in functiune intre
30.10.1999 si 03.04.2002

Termen de conformare:
31.12.2006

Legea 645/2002

Puse in functiune
dupa 03.04.2002

Termen de conformare:
data punerii in
functiune

Agentii economici care au instalatii in care se desfasoara activitati aflate sub incidenta
Directivei 96/61/CE, trebuie ca pana la data aderarii sa aplice toate masurile necesare conformarii
cu prevederile acesteia (in conformitate cu recomandarile BREF, art. 11 al Directivei 96/61/CE);
exceptie fac numai acele activitati care au obtinut perioada de tranzitie. Pentru acestea, durata
aplicarii masurilor de conformare va fi in concordanta cu termenul negociat.
8. Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase (SEVESO II). Scopul acestei Directive este de a preveni accidentele majore in care
sunt implicate substante periculoase si de a limita consecintele pentru populatie si mediu.
Titularii de activitate au obligatii sa ia masuri preventive pe baza unor proceduri privind
planificarea, inspectia, raportarea si accesul publicului la informatii.
Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase in cantitati suficiente
ca sa existe pericolul producerii unui accident major.
Prevederile se aplica activitatilor in care sunt prezente substante periculoase (toxice, foarte
toxice, oxidante, explozive, inflamabile, foarte inflamabile, extrem de inflamabile, periculoase
pentru mediu), in cantitati egale sau mai mari decat cele prevazute in Anexa.2, din HG 804/2007.
Transpunere:
- HG nr. 804/2007 (M. Of. 539/08.08.2007) privind controlul activitatilor care prezinta
pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase,
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Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1441/2003 (M. Of. 196/26.03.2003)
privind infiintarea Secretariatelor de risc pentru controlul activitatilor care prezinta pericole
de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase,
OM 1084/22.12.2003 (M. Of. nr. 118/10.02.2004) privind procedurile de notificare a
activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse,
OM 142/25.02.2004 (M. Of. nr. 191/04.03.2004) pentru aprobarea procedurii de evaluare a
raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a
accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

Prevederile nu se aplica:
- activitatilor desfasurate in cadrul obiectivelor, instalatiilor sau depozitelor militare;
- pericolelor induse de radiatii ionizante;
- transportului de substante periculoase si stocarii temporare intermediare a acestora pe cai
rutiere, cai ferate, cai de navigatie interne, cai maritime sau cai aeriene, situate in afara
obiectivelor;
- operatiilor de incarcare, descarcare si transport la sau de la alte mijloace de transport, pe
docuri, punti sau in statii de triaj;
- transportului de substante periculoase prin conducte, inclusiv pentru statii de pompare,
situate in afara obiectivelor;
- activitatilor din industria extractiva privind explorarea si exploatarea minereurilor din
cariere, foraje sau mine;
- depozitarii deseurilor.
Pentru implementarea directivei agentii economici ce intra sub incidenta acesteia au obligatii
specifice.

Obligativitatea autoritatilor publice locale, cu competente in domeniul protectiei mediului si
protectiei civile:
- Sa coordoneze activitatile autoritatilor publice locale responsabile pentru implementarea
prevederilor legislatiei in vigoare.
- Sa inventarieze unitatile economice.
- Sa elaboreze procedurile specifice in domeniul managementului riscului si controlului
activitatilor, care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase.
- Sa urmareasca modul de respectare a termenelor de transmitere de catre agentii economici
a: notificarilor (identificare substante periculoase, mod de stocare, cantitate si stare fizica,
activitati existente, riscul prezumtiv), politicilor de prevenire a accidentelor majore,
rapoartelor de securitate, planurilor de urgenta interna, informatiilor necesare elaborarii
planurilor de urgenta externa, informatiilor privind identificarea pericolelor de accidente
majore si informarilor pentru public.
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Sa intocmeasca planuri de inspectie si sa urmareasca modul de realizare a inspectiilor.
Sa intocmeasca programe de instruire, inclusiv prin exercitii de simulare a unui accident.
Sa furnizeze informatiile necesare intocmirii registrului cu: unitati tip SEVESO II, cauzele
producerii accidentelor majore si masurile preventive.
Sa identifice, pe baza informatiilor primite de la titularul activitatii, obiectivele sau
grupurile de obiective la care exista probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident
major.
Sa aduca la cunostinta publicului, tinând cont de opiniile exprimate de acesta, informatii
referitoare la: proiectarea unor noi obiective, modificarile aduse obiectivelor existente si
dezvoltarile in jurul obiectivelor existente.
Sa interzica utilizarea sau punerea in functiune a oricarui obiectiv, a oricarei instalatii sau
unitati de stocare, ori a oricarei parti din acestea, daca titularul activitatii nu a inaintat in
termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informatiile
necesare intocmirii planului de urgenta externa sau alte informatii solicitate, dupa caz.

Obligativitatea altor autoritati publice locale:
- Autoritatea publica locala responsabila cu amenajarea teritoriului trebuie sa ia in
considerare, in cazul politicilor de dezvoltare si amenajare a teritoriului, obiectivele de
prevenire a accidentelor majore si de limitare a consecintelor acestora. Procedurile de
punere in aplicare a acestor politici vor tine cont, pe de o parte, de necesitatea mentinerii
unor distante adecvate intre obiectivele carora le sunt aplicabile prevederile HG 804/2007 si
zonele rezidentiale, zonele de utilitate publica, zonele sensibile sau zonele protejate de
interes natural deosebit si, pe de alta parte, in cazul unor obiective existente, de necesitatea
unor masuri tehnice suplimentare incât riscurile pentru sanatatea populatiei sa nu creasca.
- Autoritatile publice locale responsabile cu amenajarea teritoriului efectueaza controale cu
privire la: amplasarea noilor obiective, modificarile aduse obiectivelor existente, noile
dezvoltari de tipul legaturii de transport, locatii frecventate de public si zone rezidentiale
aflate in vecinatatea obiectivelor existente, care maresc riscul sau agraveaza consecintele
unui accident major.
- Autoritatea pentru protectie civila urmareste in cazul producerii unui accident major:
organizarea si conducerea activitatilor de pregatire, prevenire si protectie a populatiei,
bunurilor materiale si a valorilor culturale; participarea cu forte si mijloace la actiunile de
limitare si inlaturare a efectelor, luarea masurilor de interventie si remediere necesare,
urgente, pe termen mediu sau lung, de catre titularul activitatii, verificarea si colectarea,
prin inspectie, a informatiilor necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice,
organizatorice si manageriale ale accidentului major, imbunatatirea masurilor preventive
viitoare ce se impun, de catre titularul activitatii, anuntarea autoritatilor similare din tarile
vecine, in caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontiere.
- Autoritatile pentru mediu, protectie civila si de interne consulta si informeaza periodic
celelalte autoritati cu atributii in domeniu: sanatate, industrie, munca si amenajare
teritoriu.
La nivel national a fost elaborat Programul Operational Sectorial de MEDIU 2007-2013
(POS Mediu) care este strans corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute in Planul
National de Dezvoltare (PND) si se bazeaza pe principiile si practicile Uniunii Europene. POS
dezvolta prioritatea 3 a Planului National de Dezvoltare 2007-2013, „Protectia si imbunatatirea
calitatii mediului”. Obiectivele PUG sunt in deplina concordanta cu obiectivele POS.
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Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si
a standardelor de mediu, vizand, in principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu.
Municipiul Buzău face parte din judetul Buzău, parte integranta a Regiunii de dezvoltare Sud Est care are in dezbatere publica la data elaborarii prezentei lucrari Planul de dezvoltare
regionala 2007-2013 - PDR care include strategia de dezvoltare a regiunii.
-

Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru PUG sunt de doua categorii:
obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar sau
internaţional- prezentate anterior;
obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din
obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional.

Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în
procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului ca parte intrinsecă a oricărui plan care
propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele:
- îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei;
- respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor;
- limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa
de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană);
- limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii
aerului în zonele cu receptori sensibili;
- limitarea,. la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea
nivelurilor de vibraţii;
- limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei;
- minimizarea impactului negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic;
- protecţia sănătăţii umane;
- îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul materialelor;
- minimizarea impactului asupra peisajului;
- limitarea impactului negativ asupra solului;
- maximizarea utilizării materialelor existente.
Sintetizand, obiectivele de protectie a mediului relevante pentru PUG sunt :
A. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu aer:
- Reducerea emisiilor de pulberi datorate traficului rutier prin lucrari la infrastructura rutiera reabilitare si asfaltare strazi , inclusiv realizarea unei sosele de centura;
- Reducerea poluarii cu gaze de esapament in zona de locuinte prin realizarea soselei de centura
care va decongestina arterele stradale de autovehiculele de tonaj mare;
- Eliminarea emisiilor şi a produşilor odoranţi rezultaţi din procesele de fermentaţie prin
retehnologizarea staţiei de epurare inclusiv introducerea treptei biologice si modernizarea şi
redimensionarea sistemelor de canalizare a municipiului,
- Eliminarea emisiilor si produsilor odoranti rezultati din procesele de fermentatie la depozitul de
deseuri neconforme, inclusiv din procesele de autoaprindere, prin inchiderea acestuia si
utilizarea depozitului conform de la Galbinasi.,
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Perdele de protectie cu rol de retinere a poluantilor ajunsi prin dispersia in atmosfera in zona
locuibila, si a mirosurilor dezagrabile. Aceastea au si rol de ecranare si diminuare a zgomotului
- in special in extinderile de intravilan spre raul Buzau.
B. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu apa subterana, prin:
- Reducerea poluării cu nutrienţi proveniţi din activităţile agricole - dezvoltarea activitatilor
agricole cu asociatii si societati agricole care realizeaza fertilizarea controlat,
- Îmbunătăţirea calităţii apei prin realizarea unor retele de canalizare care vor prelua apele uzate
in vederea epurarii ulterioare in zonele functionale cu destinatie de locuinte si functiuni
complementare (zona de N-E , E, UTR 20, 21, 22, 26, 31) si de bazine hidroizolate vidanjabile
si fose septice pentru zonele unde inca nu se pot extinde retelele de canalizare (zona exdintere
intravilan sin S, SV, SE),
- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile din surse subterane – prin realizarea de lucrări de forare
puţuri, de protecţie şi modernizare a forărilor existente,
- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a necesarului de apă potabilă din sistemele centralizate
de alimentare şi distribuţie a apei potabile ale municipiilor si oraselor- realizarea de lucrări de
extindere a reţelelor de apă potabilă si modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apa prezentate pe larg in Tabelul 3.1 - Zona de gospodarie comunala,
- Protejarea captărilor din subteran - realizarea de noi captări din subteran instituirea zonelor de
protectie pentru sursele din subteran existente.
C. Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata, după cum urmează:
- Cresterea calitatii apei de suprafata prin realizarea extinderii sistemului de canalizare si a
realizarii unor statii de epurare compacte pentru cartierele noi infiintate (de exemplu zona NE DN 10 - zonele afectate de proiect au fost prezentate in Tabelul 3.1.;
- Îmbunătăţirea calităţii şi a cantităţii apelor uzate menajere în municipiu, conform normelor UE
- ca urmare a modernizarii prin proiectul ISPA a statiei de epurare analiza stării reţelelor de
canalizare, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare a apelor menajere si dotarea
corespunzătoare a laboratoarelor în vederea monitorizării debitelor şi a calităţii apelor uzate
menajere,
- Îmbunătăţirea calităţii apelor preluate de sistemul de canalizare prin dotarea cu instalaţii de
preepurare a apelor uzate provenite de la spitale/secţii boli contagioase în conformitate cu
normativele în vigoare, industrie, unitati agricole,
- Reducerea poluării poluării cu nutrienţi proveniţi din deversările menajere ale oraşelor si
îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a poluării .
D. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu sol. Gestionarea deseurilor (colectare, transport) in
conformitate cu reglementarile in vigoare prin:
- includerea într-o reţea de colectare şi depozitare a deşeurilor prin preluarea deseurilor de catre
Serviciul de salubritate realizat de operatorul de servicii, care are capacitate de preluare a
volumului de deseuri; depozitarea se va face la depozitul conform din Galbinasi,
- realizarea de platforme de transfer a deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile,
- creşterea nivelului de recuperare şi valorificare a deşeurilor refolosibile, prin asigurarea
colectarii selective prin serviciul de salubritate,
- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile (PET, anvelope, uleiuri uzate)
mai puţin solicitate, prin implementarea proiectului- Sistemul integrat de gestionare a
deşeurilor,
- deşeurile industriale se colectează separat în halde special amenajate, izolate pentru a nu
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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.
- derulare proiecte de reconstructie ecologica - de exemplu:
- 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;
- 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 26.06.2007 au
scos în evidenţă că valorile determinate la adâncimea de 30 cm au fost sub valoarea
pragului de alertă
Pe perioada efectuării lucrărilor de investiţie pentru realizarea obiectivelor PUG se produc
modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavatiilor prevăzute a se executa,
dar proiectele ulterioare ce vor fi supuse obtinerii acordurilor de mediu vor avea prevazute o serie
de masuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului.
E. Biodiversitate. Protecţia constă în:
- Imbunatatirea calitatii apei potabile prin alimentarea din sistemul centralizat din sursa de apa de
adancime si pentru locuinte si obiectivele industriale, servii, comert, ceea ce va asigura o apa
pentru populatie ce se va incadra in indicatorii de potabilitate,
- Perdele de protectie si impaduriri cu rol de retinere a poluantilor emisi prin dispersia in
atmosfera din partea de NE, E, inspre situl Lunca Buzaului situat in vecinatatea N-NE-E si SE
a suprafetei ce constituie obiectul de analiza a PUG. Acestea au si rol de ecranare si diminuare
a zgomotului.
- Amenajarea de spatii verzi in procentul prevazut de OUG 114/2007. Suprafata totala spatiilor
verzi este de 191 ha, unui locuitor revenindu-i 14,23 m2 ceea ce nu corespunde suprafetei de
min 20 m2 spatiu verde /cap de locuitor ca obligatie de a se asigura pana la sfarsitul anului
2010; se impune amenajarea de spatii verzi, perdele de protectie in zona- terenuri neproductive.
Se recomandă ca amplasamentul punctelor de lucru pentru realizarea obiectivelor dupa
implementarea PUG să nu se afle în imediata apropiere a apei de suprafaţă. Locurile unde vor fi
construite organizărilor de santier trebuie să fie astfel stabilite astfel încât să nu aducă prejudicii
asupra mediului natural sau uman, prin emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate
de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a maşinilor
care transportă materiale în cursul de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot şi vibraţii.
Trebuie evitată amplasarea lor în apropierea unor zone sensibile - cum ar fi lângă cursurile de apă
care constituie surse de alimentare cu apă, lângă captările de apă subterană – trebuie asigurată
respectarea condiţiilor de protecţie a acestora. De asemenea, se recomandă ca ele să ocupe
suprafeţe cât mai reduse, pentru a nu scoate din circuitul actual suprafeţe prea mari de teren.
Platformele organizărilor de şantier trebuie proiectate astfel încât apa meteorică să fie şi ea
colectată printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare
înainte de descărcare.
Fauna, flora. Suprafata ce face obiectul PUG este o zona protejata sub aspect al faunei si florei cu precadere in parcul Crâng si SCI Lunca Buzaului. Realizarea investitiilor se realizeaza cu
masuri de protejare a florei si faunei si compensare a efectelor negative pe perioada de
implemantare si functionare ulterioara a obiectivelor dedezvoltare in zonele functionale ale PUG.
F. Zgomot. Principala sursa de zgomot este traficul stradal.
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Prin obiectivele PUG de modernizare a infrastructurii rutiere se va realiza diminuarea
zgomotului produs de mijloacele de transport iar amplasarea locuintelor, a obiectivelor de investitii
cu alta destinatie si realizarea unei perdele de protectie cu rol de ecranare vor asigura incadrarea in
valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonei functionale a PUG.
H. Populatie; sanatate umana. Realizarea de locuinte noi pentru populatie, regenerarea urbana a
locuintelor individuale si colective existente si asigurarea unor servicii de asigurarea a apei de calitate,
din punct de vedere al potabilitatii, preluarii apelor uzate menajere, colectarii si depozitarii deseurilor
si asigurarii calitatii aerului prin masuri de diminuare a efectelor potentialelor surse de poluare
reprezinta efecte pozitive ale implementarii PUG.

6. POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Promovarea PUG presupune zonificarea pe functiuni in care se vor dezvolta activitati care nu vor
avea un impact semnificativ asupra mediului avand in vedere masurile compensatorii pentru protejarea
mediului, restrictiile si masurile ce se vor impune ulterior prin certificatele de urbanism, prin acordurile
de mediu care se vor elibera de catre autoritatile abilitate pentru implementarea obiectivelor cuprinse in
PUG, si nu in ultimul rand avand in vedere dotarile utilitare ce au un rol de protectie si diminuare a
emisiilor de poluanti in mediu.
Factorul de mediu sol
Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile necesare
implementarii obiectivelor ce au generat PUG.
Pe perioada efectuării lucrărilor de investiţii ce au generat PUG se vor produce modificari
structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavatiilor, insa proiectele ulterioare de
implementare a obiectivelor vor avea in vedere o serie de masuri compensatorii pentru protecţia solului
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şi subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:
- utilizarea la maximum a traseelor drumurilor actuale, concomitent cu respectarea condiţionărilor
pentru drumurile noi de acces,
- utilizarea unor tehnologii avansate de construire,
- refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de santier prin
acoperirea cu strat de pamant vegetal si refacerea vegetatie specifice habitatelor acolo unde va fi
cazul;
Deşeurile care vor rezulta din activitatea de construcţii pentru realizarea obiectivelor ce au generat
PUG sunt de tip:
- menajer,
- industrial (de producţie):
o inerte şi nepericuloase - din constructii,
o cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase(scapari accidentale de hidrocarburi de la
motoarele mijloacelor de transport).
Deşeurile de pământ şi materiale excavate, piatră şi spărturi de piatră, resturi vegetale, sunt deşeuri
care vor proveni de la excavaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor proiectate.
Deşeurile amestecate de materiale de construcţie şi amestecurile metalice sunt deşeuri provenite de
la surplusul de materiale de construcţii: construcţiile vor fi realizate după normele de calitate în
construcţii astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim.
Deşeurile de materiale industriale – oţel, cabluri electrice, tubulatură - vor proveni din surplusul de
materiale şi se încadrează în categoria deşeurilor recilabile.
Tot în categoria de deşeuri reciclabile se încadrează şi deşeurile de ambalaje de la produsele şi
echipamentele care vor fi utilizate.
Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, depozitate în spaţii special amenajate în incinta
şantierului, selectate şi evacuate periodic la depozitele de deşeuri menajere, cu acordul operatorului
deservicii, sau, cum este cazul deşeurilor din materiale reciclabile, predate, pe bază de contract,
firmelor specializate în colectarea acestora.
Constructorul are obligaţia să menţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi
transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate
global după listele cantităţilor de lucrări dupa realizarea proiectelor de executie al obiectivelor de
investitii ce au generat PUG. O parte a acestor deşeuri, respectiv cele provenite din excavaţii, vor fi
reciclate în umpluturi şi nivelări ca material inert, tinand cont de calitatea solului, astfel incat sa se
poata realiza refacerea habitatelor.
Este dificil de realizat o evaluare cantitativă a deşeurilor rezultate din activitatile de realizare a
executiei investitiilor avute in vedere dupa implementarea PUG, tehnologiile adoptate de constructor
fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri.
Activităţile de şantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare
care va cuprinde obligatoriu şi gestiunea deşeurilor.
Dupa realizarea obiectivelor de investitii estimam ca pot apare urmatoarele categorii de deseuri:
- din agricultura: namoluri de la spalare si curatare, dejectii animaliere(materii fecale, urina, inclusiv
paie) din gospodariile individuale,
deseuri din ambalaje (cod 15): ambalaje: hartie si carton, materiale plastice, lemn,metalicePagina 177 din 216
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inclusiv cele contaminate cu continut periculos,
- deseuri nespecificate in alta parte(cod 16): de la intretinerea vehiculelor, de echipamente electrice,
baterii si acumulatori,
- deseuri de la instalatiile de tratare a reziduurilor (cod 19): namoluri de la bazinele vidanjabile
pentru colectarea apelor uzate de tip menajer,
- deseuri municipale si asimilabile din comert, inclusiv fractiuni colectate separat(20)- zona de
gospodarie comunala, servicii.
Dotarea municipiului cu depozit deseuri municipale si industriale conforme si gestionarea
deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare ne coduce la concluzia ca efectele asupra factorului
de mediu sol nu vor fi semnificative.
Factorul de mediu apa.
Realizarea zonificarii functionale prin implementarea PUG nu va conduce la un impact direct
asupra apelor subterane sau de suprafaţă.
Impactul asupra apelor se va datora activităţilor care se vor desfăşura in cadrul obiectivelor ce se
vor realiza in zonele functionale.
In perioada de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivelor ulterior aprobarii PUG impactul
asupra apelor se poate produce pe următoarele căi:
- prin pierderi accidentale de hidrocarburi de la utilajele tehnologice şi mijloacele de transport;
poluantul caracteristic fiind produsele petroliere,
- prin pierderi accidentale de materiale care vor fi utilizate la execuţia lucrărilor care au caracter poluant,
care provoacă creşterea conţinutului de materii în suspensie,
- evacuări necontrolate, accidentale, de ape menajere.
La faza de PUG nu s-au facut toate precizari privind masurile pentru protejarea factorului de mediu
apa pe perioada executiei obiectvelor, acestea fiind specifice proiectului de executie ce constituie faza
ulterioara aprobarii acestuia.

In capitolul 5 al Raportului de mediu pct. B si C au fost enumerate masurile prevazute pentru
inregistrarea unui impact minim asupra factorului de mediu apa.
Masurile de preluare a apelor uzate de tip menajer si a apelor meteorice, prevazute in memoriul
general al proiectantului, diminueaza impactul asupra factorului de mediu apa prin preluarea de catre
retele de canalizare, stocarea provizorie in bazine vidanjabile si epurarea ulterioara in statii de epurare.
Factorul de mediu aer.
Pe perioada de execuţie a lucrărilor pentru implementarea obiectivelor ulterioare aprobarii PUG
activităţile de şantier au impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente
acestora. Evoluţia lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă
parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii carburanţilor în motoarele utilajelor tehnologice
necesare efectuării acestor lucrări şi în motoarele mijloacelor de transport care vor fi utilizate.
Sursele principale de poluare a aerului sunt reprezentate de:
- activitatea de manevrare a materialelor pulverulente,
- funcţionarea mijloacelor de transport şi utilajelor tehnologice de construcţie,
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- activitatea de transport a materialelor, semifabricatelor şi deşeurilor rezultate.
Caracteristica principală a lucrărilor propuse o constituie existenţa organizărilor de şantier şi a mai
multor puncte de lucru temporare şi mobile care vor lucra simultan.
În cadrul unui şantier exista şi alte activităţi potenţial poluatoare pentru aer, de exemplu întreţinere
şi reparaţii utilaje, încălzirea bitumului pentru hidroizolaţii. Aceste activităţi constituie o sursa de
poluare redusă, pe o durata scurta de timp.
Poluarea aerului, in general, 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.
Punerea in valoare a energiei produsa cu utilizarea combustibilului gazos, prin realizarea alimentarilor
cu gaze a localitatii, cu aplicarea de masuri compensatori pentru protejarea mediului, poate conduce
inclusiv la diminuarea emisiilor de noxe rezultate din procesul de combustie al resurselor fosile pentru
producerea de energie electrice si termice, emisii care au un rol important in aparitia efectului de sera,
cum ar fi CO2,SO2 si NOx.
Pentru dotarile investitionale ulterioare aprobarii PUG se vor obtine acord de mediu care vor
conditiona functionarea cu :
- Eliminarea emisiilor şi a produşilor odoranţi rezultaţi din procesele de fermentaţie ale apelor uzate
prin preluarea si epurarea acestora in staţie de epurare,
- Eliminarea emisiilor si produsilor odoranti rezultati din procesele de fermentatie de la dejectii de la
investitiile cu profil agricol prin dotarea cu platformele de depozitare a acestora in vederea compostarii
printr-un proces controlat; amplasarea acestora la distante apreciabile de zonele de locuinte, prezenta
perdelelor de protectie, care diminueaza efectul asupra factorilor de mediu, in special a factorului
uman; in cazul deseurilor de tip menajer exista un depozit conform,
- Retinerea poluantilor ajunsi prin dispersia in atmosfera in zona locuibila, si a mirosurilor dezagrabile
prin infiintarea unor perdele de protectie de-alungul limitei incintei. Aceastea au si rol de ecranare si
diminuare a zgomotului dar si de asigurare a stabilitatii terenului predispus alunecarilor de teren .
In capitolul 8 al Raportului de mediu- Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice
efect advers al implementarii PUG- se vor regasesc recomandari pentru diminuarea potentialului
impact asupra factorului de mediu aer.
Biodiversitate.
Amplasamentul analizat de PUG este suprapus peste terenuri ce fac parte din Rezervatii naturale si
SIT-urile Natura 2000+ SCI Lunca Buzaului.
Efecte potenţiale asupra biodiverstatii pe perioada de construcţie a obiectivelor ce se vor suprapune
peste amplasamentele acestor rezervatii si sit-ului, ar putea fi reprezentate de fragmentarea habitatelor
naturale prin apariţia unei bariere fizice constituite din lucrările proiectate.
Fauna, în special avifauna din perimetre, în perioada de execuţie, datorită activităţii utilajelor de
construcţii şi a zgomotului, se va îndepărta la câteva sute de metri fără a se produce pierderi în numărul
de indivizi. Realizarea obiectivelor in aceasta situatie (eventuale drumuri sau conducte de retele
edilitare) nu conduce la alterarea speciilor şi populaţiilor de păsări, mamifere, peşti, amfibii, reptile,
nevertebrate. Vor fi afectate populaţii nesemnificative de indivizi din biotopul local în suprafeţele
reduse în care se efectuează lucrările, fără a produce alterarea speciilor. Se produce o redistribuire
locală a indivizilor sensibili către zonele învecinate, situate în imediata apropiere, fara a se produce o
fragmentare.
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Zgomotul produs în perioada de funcţionare a agregatelor de constructie si tehnologice ale
obiectivelor constituie un avertisment sonor semnificativ care va avea ca efect retragerea speciilor
sensibile de faună sălbatică (inclusiv avifauna) în zone la care poluarea sonoră nu are efect.
Proiectele de executie trebuie sa evite modificarea suprafetelor zonelor împădurite. Se va avea in
vedere ca acestea sa produca dislocarea unor exemplare de vegetaţie, care nu sunt protejate de
legislaţie, fără a avea efecte semnificative asupra speciei, şi acolo unde este strict necesar. Pentru
exemplarele de vegetaţie protejată din locaţiile în care se vor executa lucrări de construcţii se va
proceda la strămutarea acestora în arealul în care se regăsesc condiţii identice de sol.
In Fig. 6.1. este reprezentat Sit-ul Lunca Buzau care se poate observa (prin suprapunere cu Plansa
nr. 7 – Unitati teritoriale) ca se afla in vecinatatea teritoriului intravilan - UTR 31 si UTR 17.

Fig. 6.1. UTR 31+17

Asa cum se poate observa arealul Lunca Buzau se afla in vecinatatea suprafetei PUG, dincolo de
Iazul Morilor. Zona functionala din partea centrala si de N-NE, din imediata vecinatate, este zona de
locuinte rezidentiale si colective, sitiuate la peste 100 m de limita sudica a sitului, zone care nu pot
constitui factori perturbatori cu impact asupra sitului Lunca Buzaului, nefiind surse potentiale de
zgomot sau poluanti semnificativi pentru aer, apa sau sol/subsol, fiind racordate la reteaua de utilitati –
retea de canalizare a apelor uzate.
Zona de dotari edilitare (statia de epurare) si zona de industrie nepoluanta, servicii, depozitare,
birouri din partea de NE a suprafetei ce face obiectul PUG (UTR 17) sunt de asemenea zone fara un
impact semnificativ si care sunt situate, apreciind dupa Fig. 6.1, la o distanta, conform scarii din
figura, la peste 200 m fata de limita sudica a sitului Lunca Buzaului.
Apele uzate provenite din aceasta zona care se descarca in raul Buzau vor fi epurate(de o statie de
epurare monobloc), astfel ca estimam ca ele se vor incadra in limitele maxime admise de
NTPA001/2005 pentru indicatorii caracteristici.
Traseul conductei de descarcare al apelor epurate din zona de NE(UTR 17)este paralel cu canalul
Hidroeelectrica si numai pe o lungime foarte scurta, si numai inainte de deversarea in raul Buzau se
suprapune cu zona protejata.
In Fig. 6.2. este reprezentat Sit-ul Lunca Buzau care se poate observa (prin suprapunere cu Plansa
nr. 7 – Unitati teritoriale) ca se afla in vecinatatea teritoriului intravilan - UTR 20 - in care sunt
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prezente zona rezidentiala si mixta, prin urmare lucrarile pentru implementarea obiectivelor in acesta
unitate teritoriala nu vor avea efecte semnificative asupra biodiversitatii din cadrul SIT-ului Lunca
Buzaului.

Fig. 6.2. UTR 20

In Fig. 6.3. este reprezentat Sit-ul Lunca Buzau care se poate observa(prin suprapunere cu Plansa
nr. 7 – Unitati teritoriale) ca se afla in vecinatatea teritoriului intravilan -UTR 26 si 27 -in care sunt
prezente zona mixta respectiv zona unitati industriale si depozitare, gospodarie comunala, perdele de
protectie, unitati agricole, fara grad ridicat de nocivitate conform Regulament de urbanism. Prin
urmare, lucrarile pentru implementarea obiectivelor in acesta unitate teritoriala nu vor avea efecte
semnificative asupra biodiversitatii din cadrul SIT-ului Lunca Buzaului.

Fig. 6.3. UTR 26 + 27

In Fig. 6.4. este reprezentat Sit-ul Lunca Buzau care se poate observa(prin suprapunere cu Plansa
nr. 7 – Unitati teritoriale) ca se afla in vecinatatea teritoriului intravilan - UTR 28 - in care sunt
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prezente zona institutii publice si servicii, zona cai de comunicatie si spatii verzi, zona unitati
industriale si depozitare fara grad ridicat de nocivitate conform Regulament de urbanism. Prin urmare,
lucrarile pentru implementarea obiectivelor in acesta unitate teritoriala nu vor avea efecte semnificative
asupra biodiversitatii din cadrul SIT-ului Lunca Buzaului.

Fig. 6.4. UTR 28

In concluzie lucrarile pentru implementarea obiectivelor in aceste unitati teritoriale nu vor avea
efecte semnificative asupra biodiversitatii din cadrul SIT-ului Lunca Buzaului.

Flora
Asa cum am mai precizat, se poate produce dislocarea unor exemplare de vegetaţie flora care nu
sunt protejate de legislaţie, in perioada de realizare a constructiilor dar si prin ocuparea de teren cu
acestea, fără a avea efecte semnificative asupra speciei.
Exemplarele de vegetaţie protejată din locaţiile în care se vor executa lucrări de construcţii vor fi
identificate anterior realizarii lucrarilor(la faza de proiect) si se va proceda la strămutarea acestora în
arealul rezervaţiei în care se regăsesc condiţii identice de sol. Se va urmari identificarea speciilor
protejate si strict protejate, endemice, incluse in lista rosie nationala si in convenţii internaţionale
(inclusiv cele de la Berna, Bonn şi cea privind biodiversitatea), protejate si strict protejate, rare si foarte
rare ce au fost prezentate anterior de la capitolul 2.5. Biodiversitate.
Fauna, în special avifauna din în perioada de execuţie a obiectivelor ce au generat PUG,
datorită activităţii utilajelor de construcţii şi a zgomotului, se va îndepărta la câteva sute de metri fără a
se produce pierderi în numărul de indivizi. Vor fi afectate populaţii nesemnificative de indivizi din
biotopul local în suprafeţele reduse, în care se efectuează lucrările, fără a produce alterarea speciilor.
Se produce o redistribuire locală a indivizilor sensibili către zonele învecinate, situate în imediata
apropiere.
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Zgomot
Pe perioada realizării investiţiilor ulterior aprobarii PUG sursele de zgomot şi vibraţii vor fi
reprezentate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport utilizate. Acţionarea utilajelor
tehnologice, aprovizionarea cu materiale şi evacuarea deşeurilor rezultate se va realiza pe timp de zi.
Deoarece unele din lucrările propuse se vor desfăşura în zonele rezidenţiale, de locuinte ale
municipiului este necesară respectarea programului de odihnă pentru intervalul orar 14 – 17. După caz
punctele de lucru vor fi împrejmuite cu panouri care vor avea şi rol reflectorizant pentru zgomot, iar
utilajele tehnologice vor acţiona prin alternanţă.
Executarea lucrarilor la drumul de acces şi a platformelor de amplasare a echipamentelor se vor
realiza pe timp de zi.
Peisaj.
Pentru amenajarea peisagistică a lucrărilor proiectate se vor aplica replantările cu elemente de
vegetaţie din speciile existente, prioritar cele protejate.
Patrimoniu cultural
In zona ce a generat PUG exista monumente istorice.
Obiectivele vor fi amplasate astfel incat prin distanta fata de acestea va fi asigurata zona de
protectie astfel incat impactul asupra lor sa fie nesemnificativ.
Sanatate umana
Efectul asupra factorului uman al majoritatii obiectivelor cuprinse in PUG sunt cu impact pozitiv
avand in vedere ca sunt constituite din obiective ce au in vedere protectia factorilor de mediu apa , aer,
cu influenta asupra celui uman.
Factori climatici.
Nu este cazul
Riscuri
In cazul implementarii PUG este necesar sa luam in considerare riscurile ce pot apare, atat in faza
de executie cat si in cea de exploatare a obiectivelor ce se vor realiza in zonele functionale pe
terenurile introduse in intravilan, riscuri care pot genera un impact asupra mediului.
Strict legat de implementarea PUG, riscurile sunt de tipul celor care se produc pe şantierele de
construcţii, fiind generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi
normativelor de protecţia muncii şi/sau de neutilizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind
posibile în legătură cu următoarele activităţi si evenimente:
- lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport,
- circulaţia pe drumurile publice şi de acces,
- incendii din diferite cauze,
- electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură şi liniile de tensiune,
- inhalaţii de praf sau de gaze,
- explozii ale buteliilor sau ale altor recipiente, de la depozitarea de substanţe inflamabile,
- striviri de elemente în cădere.
Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp
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şi spaţiu, dar pot produce pierderi de vieţi omeneşti sau pot conduce la invalidarea temporară sau
definitivă. De asemenea, acestea pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi
întârzierea finalizării lucrărilor.
O categorie de accidente în perioada de executie a obiectivelor PUG are legătură cu populaţia din
zonele învecinate, datorită concentrărilor de trafic induse pe drumurile de acces sau din zonele afectate
de lucrări. De asemenea, factorul uman poate fi afectat de lucrări neterminate sau în curs de realizare,
nesemnalizate ori fără elemente de avertizare.
Fauna din cadrul rezervaţilor naturale, poate fi influentata, datorită fie concentrărilor de trafic
induse pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrări, fie datorita acţiunii utilajelor de
ridicare. Se poate întâmpla să se înregistreze accidente care să aibă ca victime exemplare de faună
şi/sau din partea personalului de execuţie a lucrărilor.
Securizarea spaţiilor şantierelor este necesară pe toată perioada de construcţie a obiectivelor
proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora.
Riscuri pot să apară şi în activităţile de construcţii propriu-zise:
- deversări accidentale de substanţe folosite pe şantier, deşeuri şi ape uzate rezultate;
- mobilizarea unor surse secundare, subterane, de poluare în perioada de excavaţii, cu efecte negative
asupra contaminării solului şi chiar apelor de suprafaţă.
Factorii de risc cei mai importanţi în faza de exploatare a investitiilor ce au generat PUG sunt:
- de origine naturală:
- cutremur,
- agresivitatea apei din infiltraţii care să afecteze fundaţiile pilonilor,
- trăsnetele,
- tasarea solului,
- depunerile de insecte pe suprafaţa palelor care ar avea ca efect pornirea turbinelor la viteze
superioare ale vântului ceea ce ar determina micşorarea randamentului şi a timpului de
funcţionare a echipamentelor;
- de origine antropică. Acestea pot fi de natură:
- mecanică:
- electrică..
- chimică.
- incendii. Pentru eliminarea pericolului inregistrarii unor astfel de situatii de risc, in Capitolul 8
al Raportului de mediu se regasesc masurile propuse pentru a preveni, reduce sau compensa
efectul advers asupra mediului.
Pentru a estima efectele semnificative ale PUG asupra mediului consideram ca referinta
„alternativa zero” reprezinta starea actuala a mediului, prezentata la capitolul 2 si sintetic in tabelul 3.1.
din Raportul de mediu.
Prezentam în Tabelul 6.1., in sinteza, evaluarea impactului asupra mediului (potentiale efecte
semnificative) in urma implementarii PUG, inclusiv asupra tuturor aspectelor semnificative mentionate
de HG 1076/2004 :
Tabelul 6.1.

Faza de execuţie

Faza de exploatare
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Problema de mediu

Impactul asupra mediului (nivel)
S
M
R
P
NA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Impactul asupra mediului (nivel)
S
M
R
P
NA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Calitatea apei
Geologie
Faună
Viaţa acvatică
Utilizarea terenului
Aspecte economice
Climat
Vegetaţie
Păduri
Peisaje (impact vizual)
Calitatea aerului
Zgomot
Rezervaţii naturale
Zone umede
Populaţie
Patrimoniu
cultural
inclusiv cel arhitectonic si
cel arheologic
Nivelul de impact asupra mediului fata de starea actuala a mediului estimata (daca nu s-ar
implementa PUG) este evaluat prin abrevieri:
-

S

-

Semnificativ

-

M

-

Moderat (“mai puţin important / mai puţin însemnat”)

-

R

-

Redus (“nu este important / neînsemnat”)

-

P

-

Pozitiv – proiectul va îmbunătăţi calitatea mediului / va avea efecte pozitive asupra societăţii

-

NA -

Nu se aplică

După cum se poate observa se va produce un impact asupra mediului atât faza de execuţie, cât şi în
faza de exploatare a obiectivelor dupa implementarea PUG.
Pe perioada de realizare a investiţiilor lucrările de construcţie vor avea un impact preponderent
moderat asupra factorilor de mediu.
Pentru faza de exploatare efectele reduse sunt predominante, avand in vedere luarea de măsuri
compensatorii pentru pentru protejarea factorilor de mediu.

7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA
SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTALIERA
Propunerile PUG-ului nu vor avea efecte semnificative negative asupra mediului, inclusiv
transfrontaliera, dimpotriva, derularea unor programe comune care privesc protectia mediului nu fac
decat sa evidentieze efectele pozitive.
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8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA ORICE
EFECT ADVERS AL IMPLEMENTARII PUG ASUPRA MEDIULUI
Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie a
obiectivelor care au generat PUG şi respectarea cu acurateţe a proiectelor ulterioare care vor sta la baza
execuţiei. Este necesar să se impună investitorului/constructorului întocmirea unui plan de minimizare
a posibilelor riscuri cu care, potenţial, se poate confrunta în perioada de execuţie.
Tabelul 8.1. prezintă problemele de mediu ce pot constitui riscuri pentru calitatea mediului si
pentru care se propun măsuri de atenuare in perioada de execuţiei a lucrărilor pentru implementarea
propunerilor PUG.
Tabelul 8.2. prezintă problemele de mediu ce pot constitui riscuri pentru calitatea mediului si
pentru care se propun măsuri de atenuare in perioada de exploatare a obiectivelor ce se vor realiza pe
zonele functionale ale PUG.
Tabelul 8.1.

Problema
Zgomot
de
echipamente
vehicule

Măsuri de atenuare în faza de execuţie
la Restricţii la orele de lucru, amortizoare pentru
şi echipamente, furnizarea de informaţii pentru
public, pentru a se respecta SR 10009/1998

Responsabilitate instituţională
Implementare Supraveghere
Constructor

Investitor
(dirigentie de
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santier)
Praf

Excavaţii supravegheate, acoperirea camioanelor
care transportă material de umplutură pentru a se
respecta SR 12574/1998 şi OM 592/2002; se vor
instala structuri tip portal ce vor pulveriza apa pe
pământul din autobasculantele care vor trece pe sub
ele, pentru a forma o crustă care să împiedice
antrenarea pământului de curenţii de aer;
Mirosuri
Identificarea surselor punctiforme şi selectarea /
solicitarea unor dispozitive de oprire a
mirosurilor (rezervoare de carburanti din
amenajarea de santier) în procedurile de
exploatare, reducerea expunerii prin utilizarea
unor containere acoperite pentru stocare şi
transport
Poluarea corpurilor Interzicerea descarcarii oricărui fel de materiale în
de apă
apa de suprafata; prevederea de instrumente şi cuve
cu material absorbant în caz de poluare accidentala
cu hidrocarburi; prevederea de instalaţii igienicosanitare la organizarea de şantier. Colectarea
corespunzătoare a apelor uzate, transport prin
pompare şi depozitare, asigurarea de servicii
specializate, pentru respectarea HG 352/2005
Impact
asupra Supravegherea zonei şi asigurarea identificarii si
faunei
protejării exemplarelor importante;
Mediul înconjurător Monitorizarea lucrărilor şi a calităţii mediului

Constructor

Investitor

Constructor

Investitor

Investitor
Constructor

Constructor

Investitor

Constructor

Investitor
Tabel 8.1. (urmare)

Problema
Impact
vegetaţiei
protejata)

Măsuri de atenuare în faza de execuţie

asupra Exemplarele de vegetaţie protejată din locaţiile în
(flora care se vor executa lucrări de construcţii vor fi
identificate anterior realizarii lucrarilor si se va
proceda la strămutarea acestora în arealul în care se
regăsesc condiţii identice de sol. Se va urmari
identificarea speciilor protejate si strict protejate,
endemice, incluse in lista rosie nationala si in
convenţii internaţionale (inclusiv cele de la Berna,
Bonn şi cea privind biodiversitatea), protejate si
strict protejate, rare si foarte rare ce au fost
prezentate anterior in tabelele de la capitolul 2.5.
Biodiversitate; limitarea perturbării produse de
construcţii acolo unde este posibil si reconstructie
ecologica.
Se va proceda la refacerea vegetatie prin
reconstructia ecologica in zona platformelor de
fundatie si a platformelor tehnologice prin
acoperirea cu strat de pamant vegetal cu
caracteristici care sa permita refacerea cu vegetatie
specifica a habitatelor rezervatiilor naturale si sit-

Responsabilitate instituţională
Implementare Supraveghere
Constructor

Investitor

Pagina 187 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău
R-BM-06-185/10.12.2007

Raport de mediu
Plan Urbanistic General municipiul Buzău

Manevrarea
materialelor
excavate
şi
sedimentelor
inclusiv în zona
adiacentă corpurilor
de
apă
şi
construcţiilor
hidrotehnice
Acces blocat la
proprietăţi
adiacente
Impact vizual

ului natura 2000 (SCI) Lunca Buzaului;
Refolosirea pe şantier, pe cât posibil, a
materialului inert escavat, in aceeasi zona, pentru
refacerea habitatelor, eliminarea manevrelor
inutile cu materiale şi deşeuri, evacuarea
excavaţiilor în exces, dupa examinarea
corespunzătoare, la depozite de deseuri inerte;

Furnizarea de informaţii către public; solicitarea
accesului temporar

Finalizarea construcţiei în timpul alocat prin
proiect; păstrarea şantierului cât mai organizat cu
putinţă
Securitate, sănătate Asigurarea de planuri pentru managementul
şi
siguranţa traficului şi semaforizare acolo unde este
lucrătorilor
şi nevoie(pe traseele drumurilor de exploatare, mai
populatiei
ales la intersectia cu drumuri judetene si
nationale); asigurarea de împrejmuiri şi paznici la
organizarile de santier; semne de avertizare
asupra pericolelor; instalaţii de iluminat; folosirea
procedurilor şi echipamentelor de protecţie
corespunzătoare.
Elaborarea
planului
de
intervenţie în caz de poluări accidentale

Constructor

Investitor

Constructor

Investitor

Constructor

Investitor
Investitor

Constructor

Tabel 8.2.

Responsabilitate
Implementare Supraveghere/
verificare
Controlul pierderilor de Supravegherea instalaţiilor de alimentare cu
Investitor,
Autoritatea
apă
apă şi de canalizare. Montarea de aparate de
Operator de
competenta
măsură şi control a debitelor de apă;
servicii
Supravegherea stării suprafeţelor ocupate
definitiv; Intervenţii în cazul constatării de
neetanşeităţi;
Poluarea corpurilor de Determinări de laborator pe probele de ape
Investitor/
apă
prelevate din efluent, care să ateste Operatorul de
Autoritatea
încadrarea în prevederile HG 352/2005,
servicii
competenta
care să indice influenţa evacuărilor de ape
asupra stării ecologice a emisarului
conform pevederilor Ordinului 161/2006.
Impactul
vizual
al Alegerea
unor materiale
care se
constructiilor
armonizează cu împrejurimile; utilizarea de
Autoritatea de
elemente naturale pentru ecranare, păstrarea
Proiectant
protectie a
construcţiilor în stare bună de functionare şi
Investitor
mediului
organizare.
competenta
Problema

Măsuri de atenuare în faza de exploatare
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Biodiversitate/Vegetaţie, Prin grija administratiei locale se va avea in
vedere incadrarea siturilor de importanta
peisaje .
comunitara in planul de urbanism general;
acest lucru se va realiza, prin intermediul
proiectantului si pentru PUG-ul prezent, prin
reprezentarea la scara pe planurile ce insotesc
memoriul general pentru a se pune in
evidenta cu exactitate localizarea.
Se va proceda la refacerea vegetatie prin
reconstructia ecologica in zona platformelor
de fundatie si a platformelor tehnologice prin
acoperirea cu strat de pamant vegetal cu
caracteristici care sa permita refacerea cu
vegetatie specifica a habitatelor rezervatiilor
naturale si sit-ului Natura 2000; Replantari de
exemplare protejate din zona impadurita, care
au fost sacrificate la realizarea obiectivelor,
daca este cazul, in compensare pe terenuri cu
sol care permite dezvoltarea lor
Personalul care are ca atributii intretinerea va
Fauna/avifauna
proteja fauna si avifauna intalnita local.

Constructor/
Investitor

Autoritatea
competenta

Investitor

Autoritatea
competenta

Tabel 8.2. (urmare)

Responsabilitate
Implementare Supraveghere/
verificare
Deşeuri
Colectarea corespunzătoare, selectarea,
Investitor
depozitarea şi transportul deşeurilor;
Operator de
Autoritatea
analize calitative ale namolului de la statiile
servicii
competenta
de epurare; asigurarea de
servicii
specializate;
Identificarea
surselor
punctiforme,
Autoritatea
Mirosuri
reducerea expunerii prin utilizarea de
Investitor
competenta
containere acoperite pentru stocare şi
pentru
transport deşeuri;
potectiamediului
Securitate, sănătate şi Folosirea procedurilor şi echipamentelor de
siguranţa populatiei si protecţie corespunzătoare; asigurarea de
Proiectant,
Autoritatea
angajatilor
împrejmuiri şi paznici; instalaţii de
Investitor
competenta
iluminat; semne de avertizare. Întreţinerea
instalaţiilor. Elaborarea planului de
intervenţie în caz de poluări accidentale şi a
regulamentului de funcţionare a serviciilor
de apă şi de canalizare. Pentru siguranta,
populaţia trebuie avertizată şi anunţată de
Problema

Măsuri de atenuare în faza de exploatare
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actiunile desfasurate in timpul exploatarii
care o pot afecta accidental;
Mediul înconjurător
Monitorizarea lucrărilor şi a calităţii
Investitor
Autoritatea
mediului
competenta
Problemele de mediu care au fost evaluate cu impact moderat, in capitolul 6 în Tabelul 6.1,. sunt
luate in considerare pentru diminuare prin măsurile propuse de atenuare a riscurilor. O atenţie specială
se va acorda măsurilor de avertizare şi intervenţie de urgenţă în caz de poluări accidentale. Un plan de
acţiune cuprinde măsurile care trebuie luate pentru a preveni sau combate poluarea accidentală - Plan
de management al mediului - pentru fiecare faza a proiectului faza de construcţie si faza de exploatare.
În Tabelul 8.3. este prezentat Planul de management al mediului pentru lucrările proiectate,
In Tabelul 8.4. este prezentat Planul de management al mediului pentru faza de exploatare a
obiectivelor de investii ce se vor implementa in zonele functionale aprobate prin PUG.
In capitolul 6 a Raportului de mediu a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului
(potentiale efecte semnificative) in urma implementarii propunerilor PUG, avand ca referinta „alternativa
zero”- starea actuala a factorilor de mediu. Aceasta a fost sintetizata in Tabelul 6.1., concluzionandu-se
ca implementarea PUG va avea un impact nesemnificativ prin măsurile propuse de atenuare a
riscurilor, masuri care au fost prezentate în Tablelul 8.1, pentru faza de execuţie a obiectivelor care se
vor implementa dupa aprobarea PUG, respectiv Tablelul 8.2., pentru faza de exploatare. Investitorul
este responsabil cu implementarea acestor măsuri de atenuare, compensare, iar autorităţile locale –
autoritatea locala de mediu şi, în cazul vegetaţiei şi faunei din cadrul rezervaţiei „Parcul Crang”,
Direcţia Silvică – vor verifica modul in care se face aceasta atenuare a impactului.

Tabel 8.3.

Nr.
Crt.
1.
2.

3.
4.

5.

Acţiune

Instituţia responsabilă

Pregătire
necesară/Implementare
Utilizarea forţei de muncă Investitor/Constructor/Administratia Informarea în legătură cu
locală
locala
această cerinţă
Limitarea orelor de muncă, Investitor/Constructor/Autoritatea Program de informare în
amortizoare
la
locala
faza de pregătire a
echipamente/instalatii,
şantierului
informarea publicului in zonele
organizarilor de santier
Excavaţii controlate, acoperirea
Investitor/constructor
Prin Contract/caiet de
camioanelor care transportă
sarcini
material solid pentru umplutură
Identificarea
surselor
Investitor/Proiectant/Constructor
Prin Contract/caiet de
punctiforme
de
emisii,
sarcini
solicitarea
adoptării
unor
măsuri (inca din faza de
proiectare) de reducere a
acestora (containere acoperite
pentru depozitare şi transport)
Analiza si Supravegherea zonei Investitor/Constructor/Autoritatea Identificare
anterioara
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6.

7.

8.

de implementare a obiectivelor
şi
asigurarea
protejării
vegetaţiei limitrofe importante;
limitarea
la
maxim
a
perturbatorilor
produse
de
construcţii
Colectarea
corespunzătoare,
transport şi depozitare a
deseurilor; asigurarea unor
servicii în paralel

Locala responsabila

inceperii constructiei a
vegetatiei
protejateConstructor/administrator
rezervatie.

Investitor/Constructor/Operator de
servicii

Prin Contract; Pregătirea
unor metode specifice de
manipulare, colectare si
descarcare a apelor uzate,
dacă este nevoie chiar pe
bază de proiect, in
perioada de constructie.
Prin Contract

Refolosirea materialelor locale,
Investitor/Constructor
eliminarea excavaţiilor în exces.
Refolosirea
materialului
excavat cu precadere in aceeasi
zona
pentru
refacerea
habitatelor, dupa examinarea
corespunzătoare;
Furnizarea de informaţii către Investitor/Constructor/Administratia Publicitate/ Contracte
public, asigurarea accesului
locala/operatori de servicii
temporar,
coordonarea
cu
furnizorii locali de servicii;
furnizarea de servicii paralele

Tabel 8.3. (continuare)

Nr.
Crt.
9.

10.

11.
12.
13.

Acţiune

Instituţia responsabilă

Pregătire necesară/
Implementare
Prin Contract

Finalizarea construcţiilor în timpul
Constructor/Investitor
specificat de către proiectant;
păstrarea intr-un mod cât mai
organizat a şantierelor
Asigurarea de planuri pentru Investitor/Constructor/Administratie Plan care va fi integrat
managementul
traficului
şi
locala
planului general pentru
semaforizare dacă este cazul;
managementul
împrejmuirea şi asigurarea pazei;
traficului existent in
semnalizarea lucrărilor în curs de
cadrul administratiei
execuţie; folosirea procedurilor şi
locale.
echipamentelor
de
protecţie
corespunzătoare
Interzicerea descărcării oricăror
Investitor/Constructor
Prin Contract
deşeuri de construcţii sau menajere
în corpurile de apă sau mediu
Controlul volumelor de apă
Investitor/Constructor/Autoritatea Prin Contract
Locala sau
SGA
Monitorizarea calităţii lucrărilor şi
Constructor/Autoritatea
Program
de
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a mediului

Locala,
SGA, APM

monitorizare

Tabel 8.4.

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

6

Acţiune

Instituţia responsabilă

Utilizarea forţei de muncă locală
Controlul şi verificarea stării echipamentelor
Colectarea, depozitarea şi transportul corespunzător a deşeurilor;
gestionarea deseurilor
Colectarea, evacuarea şi transportul apelor uzate de pe
amplasamente.
Elaborarea unui plan în caz de poluări accidentale. Elaborarea
regulamentelor de funcţionare a serviciilor de apă potabilă şi de
canalizare; folosirea procedurilor şi echipamentelor de protecţie
corespunzătoare
Monitorizarea calităţii mediului conform unui Program de
monitorizare

Investitor - Informarea
comunităţii în legătură cu
această cerinţă
Investitor - Cartea tehnică
Investitor
Investitor
Investitor

Investitor

De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de execuţie, a legilor şi normativelor privind
calitatea în construcţii.

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot urma situaţiilor de risc menţionate
anterior, se recomandă următoarele:
- utilizarea de componente realizate din materiale compozite rezistente,
- exploatarea lucrărilor în strictă conformitate cu prevederile documentaţiilor şi asigurarea
elementelor tehnice şi geometrice ale construcţiilor,
- realizarea lucrărilor de monitorizare şi întreţinere conform normelor specifice fiecărei construcii;
semnalizarea din timp a eventualelor deficienţe apărute, remedierea operativă a acestora,
- instituirea unei proceduri de control şi verificare periodică, cu înregistrare şi raportare a evoluţiei
tuturor construcţiilor proiectate; semnalizarea situaţiilor neprevăzute apărute; soluţionarea şi
remedierea operativă a acestora; responsabilizarea personalului desemnat să efectueze aceste
controale.
Recomandăm realizarea regulamentului de exploatare, monitorizare, întreţinere şi reparaţii a
obiectivului.
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9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA
VARANTELOR ALESE
„Alternativa zero” a fost prezentata in capitolele II si III (in sinteza) si este reprezentata de evolutia
posibila a mediului in lipsa implementarii PUG si este similara cu starea actuala mediului datorata
obiectivelor existente pe suprafata de intravilan cu zonificarea functionala actuala a PUG anterior
aprobat.
„Alternativa zero” reprezinta punctul de plecare pentru evaluarea potentialelor efecte semnificative
asupra mediului produse prin implementarea PUG, inclusiv a aspectelor pozitive.
Pentru implementarea PUG proiectantul general a prezentat doua variante care au cumulat
observatiile grupului de lucru pe parcursul derularii procedurii conform HG 1076/2004, ultima dintre
aceste variante fiind luata in considerare la elaborarea Raportului de mediu.
In ceea ce priveste locatiile alese pentru obiectivele ce se vor realiza in zonele functionale din
propunerile PUG, la aceasta faza a planului, nu se poate spune decat ca ele vor fi situate pe suprafete
de teren aferente intravilanului.
In fazele ulterioare de planuri PUZ, PUD se vor stabili cu exactitate suprafetele de teren alocate
amplasamentelor in urma unor analize a tuturor variantelor de realizare, concluzia finala fiind luata
avand la baza criteriile economice, sociale si in special cele de mediu.
In cazul planului de fata s-au avut in vedere :
Criterii economice (respectiv eficienţa). Soluţia propusă a PUG prezintă cele mai bune rezultate
din punct de vedere al costurilor, mai mici comparativ cu alte variante avand in vedere obiectivele din
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strategia de dezvoltare a municipiului; în mod similar costurile de întreţinere sunt mai reduse.
Criterii sociale (respectiv acceptabilitatea socială). Propunerile PUG prezintă cele mai bune
rezultate din punct de vedere al protecţiei factorului uman; impactul pozitiv asupra locuitorilor
localităţilor riverane este semnificativ.
Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Propunerile PUG prezintă efecte negative
minime asupra peisajului, solului, apei, poluării aerului şi asupra patrimonului cultural, în special pe
termen lung, respectiv în perioada de implementare si exploatare a obiectivelor ce se intentioneaza sa
se dezvolte in zonele functionale.
Alternativele de proiectare care pot fi evaluate sunt limitate de normativele tehnice care
reglementează activitatea de proiectare în domeniul.
Diferenţele în potenţialele impacturi asupra mediului asociate cu diferite opţiuni de proiectare,
aferente propunerilor PUG ar putea fi legate de:
-

-

fiabilitatea lucrărilor. Preferinţa pentru rezistenţe la solicitări, erori sau întreţinere
necorespunzătoare,
calitatea lucrărilor. Capacitatea de a realiza o calitate stabilă pe termen lung a tuturor lucrărilor
care să respecte cerinţele impuse prin normativele de calitate specifice fiecărui tip de lucrare în
parte,
complexitatea lucrărilor. Preferinţa pentru lucrări simple, uşor de urmărit, exploatat şi monitorizat.

Propunerile PUG satisfac normele tehnice în vigoare. Nici o altă variantă de proiectare nu ar fi
asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varianta aleasă.
Materialele de construcţie vor cuprinde materiale simple, în general utilizate in lucrări de
implementare a obiectivelor ce se au in vedere dupa implementarea PUG. Se anticipează că se vor
folosi materiale şi tehnici de construcţie tradiţionale, deşi, detaliile finale depind de tehnologiile
constructorului. Soluţiile tehnice propuse ulterior vor trebui sa tina cont de:
-

condiţiile de mediu,
tipul şi natura lucrărilor,
posibilitatea utilizării materialelor locale,
utilitatea tehnică, funcţionalî şi securitatea dezvoltării propuse,
dotările, caracteristicile funcţionale, geologice, hidrogeologice, hidrologice, instituţionale ale zonei,
vecinătăţile exisitente.
Zona de dotari edilitare (statia de epurare) si zona de industrie nepoluanta, servicii, depozitare,
birouri din partea de NE , E, SE a suprafetei ce face obiectul PUG sunt de asemenea zone fara un
impact semnificativ si care sunt situate la limita sitului Lunca Buzau.
Apele uzate care se descarca in raul Buzau sunt epurate, astfel ca estimam ca ele se vor incadra in
limitele maxime admise de NTPA001/2005 pentru indicatorii caracteristici.
Prin caietele de sarcini se vor recomanda constructorului utilizarea de echipamente şi utilaje
moderne care să fie conforme cu prescripţiilor tehnice, precum şi cu normele europene practicate
actual în domeniul protecţiei mediului.
Se va face recomandarea ca acolo unde spaţiile de lucru sunt limitate să fie folosite cu precădere
munca manuală pentru a reduce la minim impactul lucrărilor de execuţie.
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10. MASURILE AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PATJ
Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr.
2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în
scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de
implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.
Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea
impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Aceşti indicatori trebuie să fie astfel stabiliţi încât să
faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.
Complexitatea activităţilor din cadrul propunerilor PUG analizat a condus la stabilirea unor
indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de prevenire/diminuare a efectelor
asupra mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea stării, calităţii şi evoluţiei factorilor/aspectelor de
mediu.
Frecventa si modul de realizare a monitorizarii efectelor semnificative ale implementarii PUG vor
fi stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competenta de protectia mediului ARPM
Galati, A.P.M.BUzau, S.G.A. si altor autoritati si institutii, pe baza propunerii de program de
monitorizare inaintata de catre beneficiar, la fazele ulterioare ce vor urma PUG.
Propunerea de Program de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant este prezentat in
Tabelul 10.1.
Tabel 10.1.
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Factor/
/aspect de mediu

Program de
monitorizare

Populatia

Program de
monitorizare a
impactului social

Managementul
deşeurilor

Program de
monitorizare a
deşeurilor

Apa

Program de
monitorizare a
apelor de suprafaţă
şi subterane

Aerul

Program de
monitorizare a
calităţii aerului

Indicatori

Organizaţii
responsabile

Număr şi tipuri dotări publice
Utilităţi aferente locuinţelor
Număr locuri de muncă create/angajări în cadrul
localitatilor
Responsabilitatea socială a CLM
Nivelul impozitelor şi redevenţelor plătite
Număr unităţi economice/comerciale nou apărute în zonă
Noi iniţiative: număr, sectoare, scop
Modificări ale pieţii imobiliare
Modificări ale cifrelor de afaceri/profitului pentru firme
noi/existente
Sume câştigate şi cheltuite în comunitate
Preţ şi cost de trai în comunitate
Efecte asupra persoanelor vulnerabile
Facilităţi de învăţământ post-liceal, solicitanţi, cursuri,
discipline de instruire
Dotări mai bune în şcoli
Cantităţi de deşeuri pe tipuri
Compoziţie deşeuri pe tipuri
Documente de raportare
Documente de expediţie şi facturi emise de operatorii de
deşeuri pentru deşeurile transportate si depozitate
Indicatori specifici de calitate a apelor care să permită:
compararea cu condiţiile iniţiale şi identificarea
tendinţelor de evoluţie, monitorizarea performanţelor
proiectelor implementate, verificarea eficienţei măsurilor
de
prevenire/diminuare
a
impactului
negativ,
îmbunătăţirea sistemelor de management al mediului
Indicatori
pentru
monitorizarea
măsurilor
de
management:
- Număr de proceduri elaborate şi implementate, cu
specificarea activităţilor cărora li se adresează
acestea;
- Documentarea urmăririi aplicării procedurilor pentru
managementul mediului.
Indicatori pentru monitorizarea măsurilor tehnice:
- Sistemele pentru controlul emisiilor de poluanţi în apă;
- Eficienţa sistemelor pentru controlul emisiilor de
poluanţi în apă.
- Instituirea si respectarea zonelor de protectie.
Indicatori
pentru
monitorizarea
măsurilor
de
management:
- Număr de proceduri elaborate şi implementate, cu
specificarea activităţilor cărora li se adresează
acestea;
- Documentarea asupra urmăririi aplicării procedurilor
pentru managementul mediului.

Autoriatile administraţiei
publice locale

Autorităţile administraţiei
publice locale
Operator de servicii
Investitori
Autorităţile administraţiei
publice locale
Investitori

Autorităţile administraţiei
publice locale
Investitori

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor tehnice:
- Sistemele montate pentru controlul emisiilor de
poluanţi;
- Caracteristicile tehnice ale echipamentelor staţionare şi
mobile care produc emisii atmosferice;
- Caracteristicile geometrice ale coşurilor de dispersie.
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Zgomotul şi
vibraţiile

Biodiversitatea,
flora şi fauna

Program de
monitorizare a
nivelurilor de
zgomot şi vibraţii

Program de
monitorizare a
biodiversităţii

Indicatori pentru monitorizarea şi raportarea calităţii
aerului:
- Concentraţii de poluanţi la emisie pentru sursele
dirijate;
- Inventarul anual al emisiilor de poluanţi;
- Număr şi tipuri echipamente de monitorizare a calităţii
aerului ambiental şi a parametrilor meteorologici, locuri
amplasare;
- Concentraţii de poluanţi (particule în suspensie,
depuneri uscate şi umede, oxizi de azot, monoxid de
carbon) în aerul ambiental în zonele populate;
- Parametrii meteorologici;
- Număr rapoarte de mediu elaborate anual;
- Autorităţi cărora le-au fost transmise rapoarte/informări
de mediu;
- Modul de informare/avertizare a publicului.
Indicatori pentru monitorizarea măsurilor de
management:
- Număr de proceduri elaborate şi implementate, cu
specificarea activităţilor cărora li se adresează
acestea;
- Documentarea urmăririi aplicării procedurilor pentru
managementul mediului.
Indicatori pentru monitorizarea măsurilor tehnice:
- Măsurile pentru reducerea nivelurilor de zgomot şi de
vibraţii implementate.
Niveluri de zgomot la receptori
Niveluri de vibraţii la receptori
Niveluri de habitat, specii şi administrare în raport cu
condiţiile de referinţă

Autorităţile administraţiei
publice locale
Investitori

Autorităţile administraţiei
publice locale
Investitori

Modificări ale suprafeţelor habitatelor şi speciilor:
cartare anuală (distribuţia habitatelor, structura
vegetaţiei), monitorizarea speciilor faunei sălbatice
Coridoare de vegetaţie plantate
Patrimoniul
cultural,
arhitectonic şi
arheologic

Program de
monitorizare a
patrimoniului

Sănătatea umană

Program de
monitorizare a
impactului social
Program de
monitorizare a
apelor de suprafaţă
şi subterane

Zone de protecţie a mediului amenajate
Acţiuni din cadrul Planului de management al
patrimoniului cultural implementate
Starea clădirilor monument istoric în raport cu starea
actuală a acestora şi cu prevederile specifice din planul de
management
Rezultatele cercetării arheologice preventive
Instituirea zonelor de protectie
Noi descoperiri arheologice
Nivelul resurselor alocate de administratia locala
Infrastructura comunităţii
Serviciile medicale: accesul populaţiei la serviciile
medicale, număr de vizite, rata mortalităţii/morbidităţii
Indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu
(apă, aer, zgomot, vibraţii, sol)
Amenajarea de spatii verzi in procentul prevazut de OUG
114/2007. Suprafata totala spatiilor verzi este de 191 ha,

Autorităţile administraţiei
publice locale
Investitori
Structuri ale Ministerului
Culturii şi Cultelor

Autorităţi locale
Structuri teritoriale ale
Sănătăţii Publice
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Infrastructura
rutieră/Transportul

Peisajul

Program de
monitorizare a
calităţii aerului
Program de
monitorizare a
nivelurilor de
zgomot şi vibraţii
Program de
monitorizare a
solului
Program de
monitorizare a
riscurilor potenţiale
legate de
transporturi

Program de
monitorizare pentru
etapele de
construcţie,
operare,
dezafectare,
închidere (inclusiv
refacerea mediului

Solul/Utilizarea
terenului
Valorile materiale

Factorii climatici

Program de
monitorizare a
solului
-

Reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră

unui locuitor revenindu-i 14,23 m2 ceea ce nu corespunde
suprafetei de min 20 m2 spatiu verde /cap de locuitor ca
obligatie de a se asigura pana la sfarsitul anului 2010; se
impune amenajarea de spatii verzi, perdele de protectie in
zona- terenuri neproductive.

Componenţa noii infrastructuri rutiere din zonă
Indicatori cu privire la starea drumurilor
Proceduri standard pentru prevenirea accidentelor şi
pentru intervenţie referitoare la transportul materialelor
Livrări de carburanţi şi de substanţe chimice
Trasee de transport al carburanţilor, al substanţelor
chimice şi al deşeurilor periculoase
Transportatori selectaţi, clauze contractuale şi
responsabilităţi ale acestora cu privire la sănătate şi
mediu
Tipuri şi număr de acţiuni pentru diminuarea
impactului asupra peisajului în etapele de construcţie,
operare şi dezafectare
Tipuri şi număr de acţiuni pentru refacerea mediului
în etapa de închidere a lucrarilor de implementare a
obiectivelor dupa aprobarea PUG
Parametri specifici pentru etapa de închidere, cu
privire la stabilitatea fizică, depozitelor de steril,
precum şi cu privire la stabilitatea biologică a tuturor
amplasamentelor
Indicatori specifici pentru starea terenurilor şi pentru
calitatea solului
Procentul de recuperare a rezervelor naturale extrase
Tipuri şi cantităţi de materiale locale utilizate
Tipuri şi număr acţiuni de strămutare/relocare şi
costuri asociate
Inventarul anual al emisiilor de gaze cu efect de seră
pe tipuri de surse

Societăţi de transport
Autorităţi locale
Structuri teritoriale ale
Ministerului
Transporturilor

Autorităţi locale
Investitori/Constructor

Autorităţi locale
Investitori
Autorităţi locale

Autorităţi locale
Investitori

Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea
titularului planului si institutiilor abilitate. Acesta este obligat sa depuna anual, pana la sfarsitul
primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii, rezultatele programului de monitorizare la
A.R.P.M. Galati.
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11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Raportul de Mediu pentru PUG Buzau a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr.
1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării
de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună
cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.
PUG a fost elaborat in deplina concordanta cu documentele europene, internationale si acorduri si
programe la care Romania este parte.
Planul Urbanistic General al municipiului Buzau este un proiect care face parte din programul de
amenajare a teritoriului si de dezvoltare si cuprinde analize, reglementari si regulamentul de urbanism
pentru intregul teritoriu al unitatii de baza si in acelasi timp stabileste norme generale , pe baza carora
se elibereaza mai apoi in detaliu , la scara mai mica Planurile Urbanistice Zonale (PUZ), respectiv si
apoi PUD-urile.
In vederea emiterii Avizului de mediu de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
(ARPM) Galati pentru PUG al municipiului 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 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
În conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluării de mediu a
cuprins următoarele etape:
- pregătirea de către titular a primei versiuni a planului;
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-

notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzau şi informarea publicului;
etapa de constituire a Comitetului special constituit format din reprezentanţi ai autorităţilor locale,
societăţilor miniere interesate, titularului, organizaţiilor neguvernamentale, realizată de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Buzau;
- etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit;
- etapa de constituire a Grupului de Lucru format din: reprezentanţi ai titularul planului,
reprezentanţi cu
- capacitate de expertiză tehnică din cadrul autorităţilor/instituţiilor/organizaţiilor implicate în
Comitetul special constituit, experţi din cadrul societăţilor atestate, implicate în efectuarea evaluării
de mediu pentru plan;
- etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu, efectuată de experţii din cadrul
societăţilor de proiectare , cu consultarea şi cu participarea largă a Grupului de Lucru în cadrul mai
multor întâlniri;
- supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice, realizată
de autorităţile competente de mediu şi de alte autorităţi împreună cu titularul planului.
Pe baza opiniilor autorităţilor competente de mediu şi a altor autorităţi în cadrul etapei de analiză a
raportului de mediu şi pe baza comentariilor publicului, vor fi elaborate formele finale ale planului şi
raportului de mediu.
De asemenea PUG contine propuneri in concordanta cu : Planul National de Dezvoltare 2007 –
2013, Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013, Strategia de dezvlotare a municipiului Buzau, POSplanul Operational Sectorial de mediu 2007-2013 si PLAM- planul local de actiune pentru mediu.
Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei probabile în situaţia
neimplementării PUG
Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele
de mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe, sunt:
biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul/utilizarea terenului, apa, aerul, factorii
climatici, valorile materiale, patrimonial cultural, patrimoniul arhitectonic şi arheologic, peisajul.
La lista de mai sus, evaluatorul de mediu a considerat adaugarea a încă trei aspecte: managementul
deşeurilor, zgomotul şi vibraţiile.
Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural şi construit a relevant existenţa
unor probleme istorice de poluare şi de degradare ale mediului. Datorită incertitudinilor privind
soluţionarea, cel puţin parţială, a acestor probleme, se estimează că în cazul în care proiectul nu se va
implementa, aceste probleme se vor agrava, atât ca intensitate, cât şi ca extindere spaţială.
Factorul de mediu apa
Distribuţia calităţii cursului de apă Buzau din punct de vedere al indicatorilor biologici, conform
Ordinului MAGA nr. 161/2006, raportată la lungimea râurilor interioare monitorizate, a fost
următoarea in anul 2007:
- clasa a I-a de calitate - 110 km;
- clasa a III-a de calitate – 48 km;
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.
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.
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.
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 sunt [2] au fost prezentati anterior.
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
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.
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.
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.
Apa captată este preluată de mai multe gospodării de apă – Crâng, Zahăr, Sud (Drăgaica) şi Est –
unde este tratată prin clorinare.
Alimentare cu apa a locuitorilor municipiului se realizează în sistem centralizat, furnizorul de
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servicii fiind SC COMPANIA DE APĂ Buzau.
Indicatorii cu valori depăşite sunt [2]: duritatea totală, amoniu, reziduu fix/conductivitate, fier,
azotiti, azotati, cloruri, substanţele organice.
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.
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.
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.
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.

Factorul de mediu AER:
Aspecte privind starea factorului de mediu aer a fost prezentata in capitolul 2.2. Relevante sunt:
Conform datelor statistice rezultatele monitorizării pentru calitatea aerului 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 ;
- Pentru indicatorul dioxid de sulf nu s-au semnalat depăsiri ale valorilor limită stipulate în Ordinul
592/2002;
- 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:
- Pulberi sedimentabile Concentraţia medie înregistrată în anul 2007 a fost de 6,92 g/m 2*lună,
superioară valorii medii înregistrate în anul 2006 de 5,01 g/m2*lună. 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 %).
APM Buzău nu a monitorizat metalele grele (mercur, cadmiu, plumb), neavând dotarea
necesară.
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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 sau 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.
În cursul anului 2007, în municipiul Buzau nu s-au înregistrat poluări accidentale.

-

Factorul de mediu SOL
Starea factorului de mediu SOL A fost prezentata pe larg in capitolul 2.3. a Raportului de mediu.
In concluzie, avand in vedere monitorizarile realizate de APM Buzau se poate spune:
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;
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.
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
26.06.2007 au scos în evidenţă că valorile determinate la adâncimea de 30 cm au fost sub valoarea
pragului de alertă.

Biodiversitate
Presiunile antropice ce se exercita asupra biodiversitatii, pe langa fenomenele naturale (tornade,
inundatii, seceta, e.t.c.), se datoreaza :
- activitatilor umane ce duc la distrugerea habitatelor populatiilor de flora si fauna salbatica,
- administrarea de ierbicide pe canalele de alimentare si desecare in vederea distrugerii vegetatiei,
eliminand in felul acesta multe din speciile de flora salbatica (sunatoarea , musetelul , etc )
- arderea stufului din locurile cu exces de umiditate, de pe canalele de desecare, duce la distrugerea
cuiburilor la numeroase specii de pasari
- braconajul – se vaneaza noaptea, se aplica diverse metode interzise (capcane cu insecticide,
electrice, etc )
Sunt si presiuni execitate asupra habitatului natural de catre fenomenele natura : tornade, inundatii,
seceta, etc .
Depozitarea necontrolata a deşeurilor industriale şi urbane în interiorul sau la periferia municipiului
constituie zone insalubre, afectând estetica urbană şi sănătatea, fiind adevărate focare generatoare de
boli.
Poluarea atmosferei produce în primul rand afectiuni la nivelul aparatului respirator. Nu au fost
înregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii , morbiditate specifica prin boli ale aparatului
respirator în anul 2007 datorate poluarii aerului , aceasta tinand cont ca în municipiul Buzau există o
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zona critice în ceea ce priveste poluarea aerului- cartier Posta - unde s-au depasit concentratiile la
pulberi in suspensie.
Cauzele înregistrării depăşirilor la pulberi în suspensie – PM(10) - nu se cunosc cu exactitate,
urmând ca APM Buzău să continue investigaţiile.
Efectelele slabei gestionări a deşeurilor asupra stării de sănătate este indirect prin cei trei factori de
mediu apa, aer si sol asupra carora impactul depozitarii neconforme cu legislatia in vigoare este
semnificativ
Zgomotul
Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deţine transportul rutier.
Actiunea de monitorizare a poluării sonore urbane, desfăşurata de către Agenţia de Protecţie a
Mediului in principalele puncte de trafic din zonele urbane a evidenţiat incadrari ale nivelului de
zgomot in limitele prevazute de STAS 10009-81.
In Tabelul 3.2. a fost prezentat Bilantul teritorial, conform Memoriului general al PUG, cu
suprafetele din intravilan pe zone functionale - situatia existenta (alternativa zero) si propuneri de
reglementare PUG.

Tabel 3.2.

Nr.
crt.
1
2
3

4
5
6

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT

Zona centrala si alte functiuni complexe de
interes public
Zona
de
locuinte
si
functiuni
complementare
- Zona dotari – zona S-V
Zona unitati industriale si agricole din care:
Unitati industriale:
- zona industriala Nord
- zona industriala Sud
- zona industriala S-V
Unitati agricole(trupuri)
-Zona agricola S-V
Zona de parcuri , recreere, sport
Zona de gospodarie comunala
Zona cu destinatii speciale si echipare
teritoriale din care:
- Cai de comunicatie rutiera
- Cai ferate
- Constructii aferente retelelor tehnicoedilitare
- Zona cu destinatie speciala

PROPUS

ha
28,71

%
1,01

ha
30,00

%
0,66

1.338,601135

46,93

1.872,6383316

41,09

-

-

236,87

5,20

732,05

25,66

810,50

17,78

119,52
171,10
76,85

4,19
6,0
2,69

300,0014
150,40
190,00
191,00
86,90

6,58
3,30
4,17
4,19
1,91

224,34
62,10
-

7,86
2,18
-

80+240,50
30+62,10
-

7,03
2,02
-

81,55

2,86

180+81,55

3,74
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- Zona lucrari de imbunatatiri funciare
Alte zone(terenuri neproductive,ape)
TOTAL teritoriu intravilan

17,80
2.852,6211935

0,62
100.00

15,00
4.557,4597316

0,33

Zone sensibile
Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea mediului precizează că
folosinţa sensibilă a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de
agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii precum şi
suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor.
Pe suprafata ce constituie obiectul PUG sunt identificate următoarele zone sensibile:
- siturile Natura 2000 si ariile protejate - prezentate pe larg in capitolul 2.5. a Raportului de
mediu,
- Padurea Crangul Buzaului (suprafata totala de 162 ha) aflata sub protectie locala, in conformitate
cu Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 13/1995, anexa 1, rezervatii naturale.
- Dintre speciile de plante ocrotite amintim Laleaua pestrita (Fritillaria meleagris) si Laleaua de
crang (Tulipa bierbersteiniana).
- Dintre speciile de faună protejată Barza albă (ciconia ciconia) constitue obiectul Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 13/1995,
- Monumentul naturii din Strada Crizantemelor „Stejar comun” (Quercus robur).
- zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati - nu este cazul suprafetei ce
face obiectul PUG.
- corpurile de apă de suprafaţă. Legea Apelor instituie ca zonă de protecţie zona adiacentă
cursului de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente în care se
introduc interdicţii sau restricţii privind regimul construcţiilor sau exploatarea fondului funciar,
pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcţiilor, respectiv pentru prevenirea poluării
resurselor de apă.
- zonele de amplasare a surselor de apă. HG 930/2005 aprobă Normele speciale privind caracterul
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru eliminarea factorilor de risc la
poluare a apei. Zonele de protecţie sanitară – cu regim sever, cu regim de restricţie şi perimetrul de
protecţie hidrogeologică - se instituie şi se marchează în teren cel mai târziu cu punerea în
funcţiune a captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor respective.
- Corpuri de apă de suprafaţă care constituie mediu pentru vegetaţie şi faună specifică. Conform
caracteristicilor geografice acestea se se situează în cea mai mare parte în:
- in conul de dejectie al raului Buzau- zona de N-E - terenuri neamenajate si necultivate unde
sunt prezente pajistile si pasunile;
- in partea de V (zona Parc Crang- Pod DN 2 –Buzau –Ploiesti;
- zone critice sub aspectul degradării solurilor.
- zone de amplasare a lucrărilor hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, a lucrărilor de artă pe
arterele rutiere şi feroviare. Este cazul:
- zonei de Est, Podul peste raul Buzau care face legatura cu comuna Maracineni, UTR 20 - zona
in care la viiturile din 2005 au produs prabusirea podului;
- podul peste raul Buzau din zona UTR 26- spre Posta Calnau.
- zonele de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare.
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siturile arheologice si monumentele istorice inscrise in LMI 2004 - prezentate anterior in
Tabelul 2.11. pentru care se instituie zonele de protectie.
zone cu lucrari electrice – LEA.
In cadrul PUG exista o zona speciala care trebuie sa asigure siguranta si in conformitate cu Legea
45/1994 privind apararea nationala a Romaniei. Astfel, in conformitate cu art. 21 al Legii
mentionate si a HG 62/1996, existand obligativitatea asigurarii zonelor de siguranta ale terenurilor
de aeronautica si a prevederilor 11 din Decretul nr. 95/1979.
Zone infrastructura gaze naturale - pentru care se instituie zonele de protectie prezentate in
Anexa 5 la Raportul de mediu.
Zone cu infrastructura transport produse petroliere - pentru care se instituie zona de siguranta
de 10 m (la conducta de motorina) si 100 m (la conducta de benzina)- conform precizarilor SC
PETROTRANS SA Ploiesti din adresa 1122/16 februarie 2007 – Anexa 5 la raportul de mediu.

Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în
procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului ca parte intrinsecă a oricărui plan care
propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele:
- îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei;
- respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor;
- limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa
de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană);
- limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii
aerului în zonele cu receptori sensibili;
- limitarea,. la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea
nivelurilor de vibraţii;
- limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei;
- minimizarea impactului negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic;
- protecţia sănătăţii umane;
- îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul materialelor;
- minimizarea impactului asupra peisajului;
- limitarea impactului negativ asupra solului;
- maximizarea utilizării materialelor existente.
Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru PUG sunt :
A. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu aer:
- Reducerea emisiilor de pulberi datorate traficului rutier prin lucrari la infrastructura rutiera reabilitare si asfaltare strazi , inclusiv realizarea unei sosele de centura;
- Reducerea poluarii cu gaze de esapament in zona de locuinte prin realizarea soselei de centura
care va decongestina arterele stradale de autovehiculele de tonaj mare;
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Eliminarea emisiilor şi a produşilor odoranţi rezultaţi din procesele de fermentaţie prin
retehnologizarea staţiei de epurare inclusiv introducerea treptei biologice si modernizarea şi
redimensionarea sistemelor de canalizare a municipiului,
- Eliminarea emisiilor si produsilor odoranti rezultati din procesele de fermentatie la depozitul de
deseuri neconforme, inclusiv din procesele de autoaprindere, prin inchiderea acestuia si
utilizarea depozitului conform de la Galbinasi.,
- Perdele de protectie cu rol de retinere a poluantilor ajunsi prin dispersia in atmosfera in zona
locuibila, si a mirosurilor dezagrabile. Aceastea au si rol de ecranare si diminuare a zgomotului,
in special in extinderile de intravilan spre raul Buzau.
B. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu apa subterana, prin:
- Reducerea poluării cu nutrienţi proveniţi din activităţile agricole - dezvoltarea activitatilor
agricole cu asociatii si societati agricole care realizeaza fertilizarea controlat,
- Îmbunătăţirea calităţii apei prin realizarea unor retele de canalizare care vor prelua apele uzate
in vederea epurarii ulterioare in zonele functionale cu destinatie de locuinte si functiuni
complementare (zona de N-E , E, UTR 20, 21, 22, 26, 31) si de bazine hidroizolate vidanjabile
si fose septice pentru zonele unde inca nu se pot extinde retelele de canalizare (zona exdintere
intravilan sin S, SV, SE),
- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile din surse subterane – prin realizarea de lucrări de forare
puţuri, de protecţie şi modernizare a forărilor existente,
- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a necesarului de apă potabilă din sistemele centralizate
de alimentare şi distribuţie a apei potabile ale municipiilor si oraselor- realizarea de lucrări de
extindere a reţelelor de apă potabilă si modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apa prezentate pe larg in Tabelul 3.1 - Zona de gospodarie comunala,
- Protejarea captărilor din subteran - realizarea de noi captări din subteran instituirea zonelor de
protectie pentru sursele din subteran existente.
C. Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata, după cum urmează:
a. Cresterea calitatii apei de suprafata prin realizarea extinderii sistemului de canalizare si a
realizarii unor statii de epurare compacte pentru cartierele noi infiintate (de exemplu zona NE DN 10 - zonele afectate de proiect au fost prezentate in Tabelul 3.1.;
b. Îmbunătăţirea calităţii şi a cantităţii apelor uzate menajere în municipiu, conform normelor UE
- ca urmare a modernizarii prin proiectul ISPA a statiei de epurare analiza stării reţelelor de
canalizare, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare a apelor menajere si dotarea
corespunzătoare a laboratoarelor în vederea monitorizării debitelor şi a calităţii apelor uzate
menajere,
c. Îmbunătăţirea calităţii apelor preluate de sistemul de canalizare prin dotarea cu instalaţii de
preepurare a apelor uzate provenite de la spitale/secţii boli contagioase în conformitate cu
normativele în vigoare, industrie, unitati agricole,
d. Reducerea poluării poluării cu nutrienţi proveniţi din deversările menajere ale oraşelor si
îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a poluării .
D. Imbunatatirea calitatii factorului de mediu sol. Gestionarea deseurilor (colectare, transport) in
conformitate cu reglementarile in vigoare prin:
- includerea într-o reţea de colectare şi depozitare a deşeurilor prin preluarea deseurilor de catre
Serviciul de salubritate realizat de operatorul de servicii, care are capacitate de preluare a
volumului de deseuri; depozitarea se va face la depozitul conform din Galbinasi,
- realizarea de platforme de transfer a deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile,
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-

creşterea nivelului de recuperare şi valorificare a deşeurilor refolosibile, prin asigurarea
colectarii selective prin serviciul de salubritate,
- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile (PET, anvelope, uleiuri uzate)
mai puţin solicitate, prin implementarea proiectului- Sistemul integrat de gestionare a
deşeurilor,
- 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.
- derulare proiecte de reconstructie ecologica - de exemplu:
- 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;
- 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 26.06.2007 au
scos în evidenţă că valorile determinate la adâncimea de 30 cm au fost sub valoarea
pragului de alertă
Pe perioada efectuării lucrărilor de investiţie pentru realizarea obiectivelor PUG se produc
modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavatiilor prevăzute a se executa,
dar proiectele ulterioare ce vor fi supuse obtinerii acordurilor de mediu vor avea prevazute o serie
de masuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului.
E. Biodiversitate. Protecţia constă în:
- Imbunatatirea calitatii apei potabile prin alimentarea din sistemul centralizat din sursa de apa de
adancime si pentru locuinte si obiectivele industriale, servii, comert, ceea ce va asigura o apa
pentru populatie ce se va incadra in indicatorii de potabilitate,
- Perdele de protectie si impaduriri cu rol de retinere a poluantilor emisi prin dispersia in
atmosfera din partea de NE, E, inspre situl Lunca Buzaului situat in vecinatatea N-NE-E si SE
a suprafetei ce constituie obiectul de analiza a PUG. Acestea au si rol de ecranare si diminuare
a zgomotului.
- Amenajarea de spatii verzi in procentul prevazut de OUG 114/2007. Suprafata totala spatiilor
verzi este de 191 ha, unui locuitor revenindu-i 14,23 m2 ceea ce nu corespunde suprafetei de
min 20 m2 spatiu verde /cap de locuitor ca obligatie de a se asigura pana la sfarsitul anului
2010; se impune amenajarea de spatii verzi, perdele de protectie in zona- terenuri neproductive.
Se recomandă ca amplasamentul punctelor de lucru pentru realizarea obiectivelor dupa
implementarea PUG să nu se afle în imediata apropiere a apei de suprafaţă. Locurile unde vor fi
construite organizărilor de santier trebuie să fie astfel stabilite astfel încât să nu aducă prejudicii
asupra mediului natural sau uman, prin emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate
de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a maşinilor
care transportă materiale în cursul de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot şi vibraţii.
Trebuie evitată amplasarea lor în apropierea unor zone sensibile - cum ar fi lângă cursurile de apă
care constituie surse de alimentare cu apă, lângă captările de apă subterană – trebuie asigurată
respectarea condiţiilor de protecţie a acestora. De asemenea, se recomandă ca ele să ocupe
suprafeţe cât mai reduse, pentru a nu scoate din circuitul actual suprafeţe prea mari de teren.
Platformele organizărilor de şantier trebuie proiectate astfel încât apa meteorică să fie şi ea
colectată printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare
înainte de descărcare.
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Fauna, flora. Suprafata ce face obiectul PUG este o zona protejata sub aspect al faunei si florei cu precadere in parcul Crâng si SCI Lunca Buzaului. Realizarea investitiilor se realizeaza cu
masuri de protejare a florei si faunei si compensare a efectelor negative pe perioada de
implemantare si functionare ulterioara a obiectivelor dedezvoltare in zonele functionale ale PUG.
F. Zgomot. Principala sursa de zgomot este traficul stradal.
Prin obiectivele PUG de modernizare a infrastructurii rutiere se va realiza diminuarea
zgomotului produs de mijloacele de transport iar amplasarea locuintelor, a obiectivelor de investitii
cu alta destinatie si realizarea unei perdele de protectie cu rol de ecranare vor asigura incadrarea in
valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonei functionale a PUG.
H. Populatie; sanatate umana. Realizarea de locuinte noi pentru populatie, regenerarea urbana a
locuintelor individuale si colective existente si asigurarea unor servicii de asigurarea a apei de calitate,
din punct de vedere al potabilitatii, preluarii apelor uzate menajere, colectarii si depozitarii deseurilor
si asigurarii calitatii aerului prin masuri de diminuare a efectelor potentialelor surse de poluare
reprezinta efecte pozitive ale implementarii PUG.

Potentialele efecte semnificative asupra mediului
Promovarea PUG presupune zonificarea pe functiuni in care se vor dezvolta activitati care nu vor
avea un impact semnificativ asupra mediului avand in vedere masurile compensatorii pentru protejarea
mediului, restrictiile si masurile ce se vor impune ulterior prin certificatele de urbanism, prin acordurile
de mediu care se vor elibera de catre autoritatile abilitate pentru implementarea obiectivelor cuprinse in
PUG, si nu in ultimul rand avand in vedere dotarile utilitare ce au un rol de protectie si diminuare a
emisiilor de poluanti in mediu.
Pentru a estima efectele semnificative ale PUG asupra mediului consideram ca referinta
„alternativa zero” reprezinta starea actuala a mediului, prezentata la capitolul 2 si sintetic in tabelul 3.1.
din Raportul de mediu.
Prezentam în Tabelul 6.1., in sinteza, evaluarea impactului asupra mediului (potentiale efecte
semnificative) in urma implementarii PUG, inclusiv asupra tuturor aspectelor semnificative mentionate
de HG 1076/2004 :
Tabelul 6.1.

Nr.
Crt.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Problema de mediu
Calitatea apei
Geologie
Faună
Viaţa acvatică
Utilizarea terenului
Aspecte economice
Climat
Vegetaţie

Faza de execuţie
Impactul asupra mediului (nivel)
S
M
R
P
NA
*
*
*
*
*
*
*
*

Faza de exploatare
Impactul asupra mediului (nivel)
S
M
R
P
NA
*
*
*
*
*
*
*
*
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Păduri
*
Peisaje (impact vizual)
*
Calitatea aerului
*
Zgomot
*
Rezervaţii naturale
*
Zone umede
*
Populaţie
*
Patrimoniu
cultural
*
inclusiv cel arhitectonic si
cel arheologic
Nivelul de impact asupra mediului fata de starea actuala a mediului
implementa PUG) este evaluat prin abrevieri:

*
*
*
*
*
*
*
*

estimata (daca nu s-ar

-

S

-

Semnificativ

-

M

-

Moderat (“mai puţin important / mai puţin însemnat”)

-

R

-

Redus (“nu este important / neînsemnat”)

-

P

-

Pozitiv – proiectul va îmbunătăţi calitatea mediului / va avea efecte pozitive asupra societăţii

-

NA -

Nu se aplică

După cum se poate observa se va produce un impact asupra mediului atât faza de execuţie, cât şi în
faza de exploatare a obiectivelor dupa implementarea PUG.
Pe perioada de realizare a investiţiilor lucrările de construcţie vor avea un impact preponderent
moderat asupra factorilor de mediu.
Pentru faza de exploatare efectele reduse sunt predominante, avand in vedere luarea de măsuri
compensatorii pentru pentru protejarea factorilor de mediu.
Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context
transfrontalieră
Propunerile PUG nu vor avea efecte semnificative negative transfrontaliera, dimpotriva, derularea
unor programe comune care privesc protectia mediului nu fac decat sa evidentieze efectele pozitive.
Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect asupra mediului al
implementării PUG
Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie a
obiectivelor care au generat PUG şi respectarea cu acurateţe a proiectelor ulterioare care vor sta la baza
execuţiei. Este necesar să se impună investitorului/constructorului întocmirea unui plan de minimizare
a posibilelor riscuri cu care, potenţial, se poate confrunta în perioada de execuţie.
In Tabelul 8.1. au fost prezentate problemele de mediu ce pot constitui riscuri pentru calitatea
mediului si pentru care se propun măsuri de atenuare in perioada de execuţiei a lucrărilor pentru
implementarea propunerilor PUG.
In Tabelul 8.2. au fost prezentate problemele de mediu ce pot constitui riscuri pentru calitatea
mediului si pentru care se propun măsuri de atenuare in perioada de exploatare a obiectivelor ce se vor
realiza pe zonele functionale ale PUG.
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În Tabelul 8.3. a fost prezentat Planul de management al mediului pentru lucrările proiectate,
In Tabelul 8.4. a fost prezentat Planul de management al mediului pentru faza de exploatare a
obiectivelor de investii ce se vor implementa in zonele functionale aprobate prin PUG.
Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese
„Alternativa zero” a fost prezentata in capitolele II si III (in sinteza) si este reprezentata de evolutia
posibila a mediului in lipsa implementarii PUG si este similara cu starea actuala mediului datorata
obiectivelor existente pe suprafata de intravilan cu zonificarea functionala actuala a PUG anterior
aprobat.
„Alternativa zero” reprezinta punctul de plecare pentru evaluarea potentialelor efecte semnificative
asupra mediului produse prin implementarea PUG, inclusiv a aspectelor pozitive.
Pentru implementarea PUG proiectantul general a prezentat doua variante care au cumulat
observatiile grupului de lucru pe parcursul derularii procedurii conform HG 1076/2004, ultima dintre
aceste variante fiind luata in considerare la elaborarea Raportului de mediu.
In ceea ce priveste locatiile alese pentru obiectivele ce se vor realiza in zonele functionale din
propunerile PUG, la aceasta faza a planului, nu se poate spune decat ca ele vor fi situate pe suprafete
de teren aferente intravilanului.
In fazele ulterioare de planuri PUZ, PUD se vor stabili cu exactitate suprafetele de teren alocate
amplasamentelor in urma unor analize a tuturor variantelor de realizare, concluzia finala fiind luata
avand la baza criteriile economice, sociale si in special cele de mediu.
In cazul planului de fata s-au avut in vedere criterii economice, sociale si de mediu.
Alternativele de proiectare care pot fi evaluate sunt limitate de normativele tehnice care
reglementează activitatea de proiectare în domeniul.
Diferenţele în potenţialele impacturi asupra mediului asociate cu diferite opţiuni de proiectare,
aferente propunerilor PUG ar putea fi legate de:
fiabilitatea lucrărilor. Preferinţa pentru rezistenţe la solicitări, erori sau întreţinere
necorespunzătoare,
calitatea lucrărilor. Capacitatea de a realiza o calitate stabilă pe termen lung a tuturor lucrărilor
care să respecte cerinţele impuse prin normativele de calitate specifice fiecărui tip de lucrare în
parte,
complexitatea lucrărilor. Preferinţa pentru lucrări simple, uşor de urmărit, exploatat şi monitorizat.
Propunerile de lucrările proiectate din PUG satisfac normele tehnice în vigoare. Nici o altă variantă
de proiectare nu ar fi asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varianta aleasă.
Materialele de construcţie vor cuprinde materiale simple, în general utilizate în astfel de lucrări. Se
anticipează că se vor folosi materiale şi tehnici de construcţie tradiţionale, deşi, detaliile finale depind
de tehnologiile constructorului. Soluţiile tehnice propuse ulterior vor trebui sa tina cont de:
- condiţiile de mediu,
- tipul şi natura lucrărilor,
- posibilitatea utilizării materialelor locale,
- utilitatea tehnică, funcţionalî şi securitatea dezvoltării propuse,
- dotările, caracteristicile funcţionale, geologice, hidrogeologice, hidrologice, instituţionale ale zonei,
- vecinătăţile exisitente.
Pagina 211 din 216
S.C. ENERGO – MEDIU S.R.L. Buzău
R-BM-06-185/10.12.2007

Raport de mediu
Plan Urbanistic General municipiul Buzău

Prin caietele de sarcini se vor recomanda constructorului utilizarea de echipamente şi utilaje
moderne care să fie conforme cu prescripţiilor tehnice, precum şi cu normele europene practicate
actual în domeniul protecţiei mediului.
Se va face recomandarea ca acolo unde spaţiile de lucru sunt limitate să fie folosite cu precădere
munca manuală pentru a reduce la minim impactul lucrărilor de execuţie.
Măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării
PUG
Complexitatea activităţilor din cadrul propunerilor PUG analizat a condus la stabilirea unor
indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de prevenire/diminuare a efectelor
asupra mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea stării, calităţii şi evoluţiei factorilor/aspectelor de
mediu.
Frecventa si modul de realizare a monitorizarii efectelor semnificative ale implementarii PUG vor
fi stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competenta de protectia mediului ARPM
Galati, A.P.M.Buzau, S.G.A. si altor autoritati si institutii, pe baza propunerii de program de
monitorizare inaintata de catre beneficiar, la fazele ulterioare ce vor urma PUG.
Propunerea de Program de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant a fost prezentat in
Tabelul nr. 10.1.la raportului de mediu.
Influenţele negative ale propunerilor cuprinse in PUG se manifesta cu precadere asupra solurilor si
se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor acestora prin ocuparea cu constructii. Aceasta
influenta actioneaza sinergic cu factorii naturali (climă, forme de relief, caracteristici edafice, etc) si cu
alte actiuni antropice agricole şi industriale. În multe cazuri factorii menţionaţi pot acţiona sinergic în
sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora cu precadere
in perioada de executie.
Pentru perioada de execuţie a propunerilor PUG constructorul are obligaţia să prevadă fonduri ca să
realizeze toate măsurile de protecţie a mediului pentru obiective poluatoare sau potenţial poluatoare, cum ar
fi baza de producţie, depozitele de materiale, organizările de şantier. Conform Legii Protecţiei Mediului
reglementată de OUG 195/2005 modificata si completata cu OUG 164/19.11.2008, constructorul are
obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate. Monitorizarea lucrărilor de execuţie
va asigura adoptarea măsurilor necesare de protecţie a mediului.
La această fază a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate organizarea de
şantier urmând a fi stabilit de catre constructor. Se recomandă ca amplasamentul organizării de şantier
să nu se afle în apropierea cursurilor de apă (Iazul Morilor, râul Buzău) şi amenajărilor pe acestea şi să
fie în afara localităţii.
Pentru funcţionarea constructiilor şi a instalaţiilor care le deservesc, trebuie solicitate şi obţinute
avize şi acorduri emise de organele abilitate.
Locurile unde vor fi construite organizările trebuie să fie astfel stabilite încât să nu aducă prejudicii
asupra mediului natural sau uman, prin emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de
traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a maşinilor care
transportă materiale în cursurile de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot şi vibraţii. Trebuie
evitată amplasarea lor în apropierea unor zone sensibile si trebuie asigurată respectarea condiţiilor de
protecţie a acestora. De asemenea, se recomandă ca ele să ocupe suprafeţe cât mai reduse, pentru a nu
scoate din circuitul actual suprafeţe prea mari de teren.
Pentru punctele de lucru se recomandă utilizarea de closete ecologice care vor fi vidanjate periodic.
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Platforma organizării de şantier trebuie proiectată astfel încât apa meteorică să fie şi ea colectată printr-un
sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare înainte de descărcare.
Pe perioada efectuării lucrărilor de realizare a investitiilor sursele de zgomot şi vibraţii vor fi
reprezentate de utilajele tehnologice, tehnologia aplicată şi mijloacele de transport utilizate.
Acţionarea utilajelor tehnologice, aprovizionarea cu materiale şi evacuarea deşeurilor rezultate se
va realiza pe timp de zi. Pentru respectarea programului de odihnă pentru intervalul orar 14 – 17 se
recomandă ca punctul de lucru să fie împrejmuit cu panouri care vor avea rolul reflectorizant pentru
zgomot, iar utilajele tehnologice să fie acţionate prin alternanţă.
Avand in vedere faptul ca amenajarile PUG ce se propun au ca destinatie obiective care au ca scop
protectia factorilor de mediu (extindere reţele de apa, canalizare, colectarea organizata de deseuri,
reabilitare drumuri) eficienta implementarii acestora este superioara efectului negativ asupra solului
prin ocuparea cu constructii. Aceste influente negative sunt compensate de efectele propunerilor PUG
care constau in:
- Eliminarea deşeurilor depuse necontrolat la acest moment pe terenurile necultivate(in general in
partea deNE, SV,V, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra mediului;
- Protejarea mediului natural prin utilizarea de retele edilitare de canalizare si statie de epurare,
perdele de protectie;
- Promovarea de noi afaceri care urmaresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de mediu durabile; se
va respecta cu strictete Regulamentul de urbanism aprobat;
- Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat - prin amenajarea de
drumuri.
La faza de PUG nu sunt identificate cu precizie terenurile destinate amplasarii investitiilor ce vor
urma aprobarii PUG si de aceea, la fazele de PUD, pentru a se preîntâmpina unele aspecte negative
privitoare la amplasarea construcţiilor se va solicita în prima fază organelor de avizare, de către titularii
de investiţii, obţinerea unui acord de principiu referitor la amplasament, iar în faza a doua, cand se
cunoaste proiectul de executie avizul de mediu.
Dupa implementarea PUG va exista o presiune antropică redusă asupra factorilor de mediu aer, apă
şi sol/subsol care se va datora obiectivelor prevazute ca propuneri de dezvoltare urbanistica, in general
obiective cu menirea pentru protectia mediului(alimentari cu apa, retele de canalizare si statii de
epurare, impaduriri, spatii verzi). Impactul se va datora traficului rutier, sistemelor de încălzire
adoptate, a evacuărilor de ape menajere/de tip menajer şi platformelor de deşeuri.
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28
.

HG 930/2005 aprobă Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică pentru eliminarea factorilor de risc la poluare a apei

29
.

Hotărârea de Guvern nr. 791 / 2006 pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor
naturale produse de inundaţii în anul 2006,

30
.

Hotărârea de Guvern nr. 1 143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate

31
.

Hotărârea de Guvern nr. 1 284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca
parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

32
.

Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 200 în România

33
.

Ordinul nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,

34
.

Ordinul MAPM nr. 1 072/2003 privind aprobarea organizarii sistemului de monitorizare suport national integrat
de supraveghere, control si decizii pentru reducerea poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole in apele subterane
si de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si
instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor din apele de suprafata si apele subterane,
Ordinul MAPM nr. 708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special
a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură,

35
.
36
.
37
.
38
.
39

Ordinul MSP nr. 1 028/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei
Ordinul MMGA nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare
a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri,
Ordinul MMGA nr. 241/2005 al ministrului mediului si gospodararii apelor si al ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din
activitati agricole si a Listei localitatilor si bazinelor/spatiile hidrografice unde exista surse de nitrati din activitati
agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabil).
Ordinul MMGA nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului,

40
.
41
.
42
.

de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la
poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al
solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi
de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la
poluarea cu nitraţi
Ordinul MMGA nr. 1 182/2005 – privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole,
Limitele admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 10009-1988

***

Aer din zonele protejate – condiţii de calitate

STAS 12574-1987

***

