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INTRODUCERE
La nivelul Uniunii Europene au fost stabilite o serie de obiective în vederea creării
condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă, ţinându-se cont de impactul economic, social şi de
mediu a implementării proiectelor, planurilor şi programelor. Aceste obiective sunt
formulate conform angajamentelor de la Kyoto şi se referă la:
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1% în medie pe an, faţă de
valorile din 1990;
 întreruperea dintre dezvoltarea economică, utilizarea resurselor şi generarea
deşeurilor;
 protecţia şi reabilitarea habitatelor şi a mediului natural.
Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces de evaluare –
aplicat la un stadiu raţional de timpuriu al elaborării strategiilor, planurilor sau programelor
– a calităţii mediului şi a consecinţelor implementării acestora, astfel încât să se asigure că
orice consecinţă este evaluată în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a
strategiilor, planurilor sau programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi
programe oferă publicului şi altor factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi
informaţi cu privire la deciziile care pot avea un impact asupra mediului şi a modului în care
au fost luate.
Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr.
2001/42/CE a fost adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Lista planurilor şi
programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 a fost aprobată prin Ordinul MMGA
nr. 995/2006. Prin OM nr. 995/2006 se prevede că planurile urbanistice generale încadrate la
pct. 12 – Amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor , lit. i), intră sub
incidenţa HG nr. 1076/2004.
Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/2004
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.
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Pentru evidenţierea zonelor critice din punct de vedere al protecţiei mediului şi
transpunerea în termeni concreţi ai disfuncţionalităţilor rurale şi vulnerabilităţii elementelor
de risc din teritoriul administrativ al comunei Orbeni şi localităţilor aparţinătoare s-au
utilizat, în principal:
 metode descriptive cu scopul de a sintetiza seriile de date în indicatori şi indici
statistici;
 metode calitative pentru evidenţierea unor parametri calitativi ai mediului, dar şi a
percepţiei populaţiei faţă de diferite aspecte care caracterizează habitatul;
 mijloace şi tehnici de analiză a datelor care au oferit posibilitatea clasificării datelor şi
interpretării rezultatelor obţinute în urma prelucrării.
În conformitate cu art. 9, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru
planuri şi programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea
efecte semnificative asupra mediului.
Pentru întocmirea prezentului Raport de mediu au fost consultate următoarele acte
normative cu referire la protecţia mediului:
 HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, prin care a fost ratificată Directiva SEA
 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu
modificările şi completările ulterioare
 OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006
 Legea apelor nr.107/1996 cu actualizările ulterioare
 HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, cu
modificările şi completările ulterioare
 Ord. 756/1997 – reglementare privind evaluarea poluării mediului
 Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul
deşeurilor, cu modificările ulterioare
Actele normative principale care asigură cadrul legislativ pentru protecţia şi
managementul mediului au constituit elementul fundamental în evaluarea problemelor de
mediu şi în elaborarea Raportului de mediu.
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Sursele documentare pentru întocmirea Raportului de mediu pentru PLANUL
URBANISTIC GENERAL al comunei Orbeni, judeţul Bacău au fost următoarele:
 Metodologia de elaborare a PUG pe baza „ Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadrul al Planului Urbanistic General” elaborat de
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului şi avizat de Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului cu
ordinul 13 N/10.03.1999.
 Memoriul general al Planului Urbanistic General al comunei Orbeni, elaborat de
către SC ARHIPROIECT SRL Bacău
 Informaţii de la Direcţia Generală a Muncii şi Protecţiei Sociale;
 Informaţii de la Autoritatea de Sănătate Publică Bacău;
 Informaţii de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău;
 Plan de amenajare a teritoriului judeţean Bacău;
 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bacău;
 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău;
 Raport anual privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014;
 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 20092021.
Prezentul Raport de Mediu a fost elaborat ca urmare a solicitării Consiliului Local
al comunei Orbeni, judeţul Bacău, în vederea obţinerii Avizului de Mediu pentru Planul
Urbanistic General (PUG) al comunei Orbeni şi întocmirea Regulamentul Local Urbanistic
(RLU) al comunei Orbeni.
Scopul realizării PUG este armonizarea la nivelul teritoriului comunei Orbeni a
politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi judeţean
pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale judeţului Bacău, urmărinduse creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea. Prin
întocmirea Raportului de Mediu se urmăreşte crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea
durabilă şi implementarea unui sistem de gestionare a serviciilor de utilităţi publice eficient
din punct de vedere economic şi ecologic, care să răspundă nevoilor colectivităţii locale şi să
fie conform cu prevederile directivelor europene.
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Prezentul raport supune analizei potenţialele efectele semnificative ale PUG asupra
mediului, analizând consecinţele generate de implementarea proiectelor ce vizează
creşterea nivelului de trai al locuitorilor, dar şi posibilitatea de eficientizare a măsurilor de
protecţie a mediului pe teritoriul comunei şi cu incidenţă asupra teritoriului judeţului Bacău.
Raportul de Mediu descrie: starea actuală a mediului pe teritoriul comunei Orbeni, posibila
evoluţie a acestuia în cazul neimplementării PUG şi evidenţiază eventualele probleme de
mediu ce pot apărea prin derularea proiectelor prevăzute în planul urbanistic. Problemele de
mediu posibil a fi generate de implementarea PUG s-au identificat, descris şi evaluat, şi s-au
formulat recomandări prin care s-a urmărit reducerea incidenţei acestora asupra factorilor
de mediu şi a populaţiei.
Obiectivele de mediu au fost stabilite în concordanţă cu obiectivele propuse prin
strategia de dezvoltare locală şi judeţeană.

Capitolul 1: CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL BACĂU
1.1. Conţinutul PUG al comunei Orbeni, judeţul Bacău
Prezentul plan urbanistic conţine informaţii privind modul de gestionare spaţială a
teritoriului comunei Orbeni, concepută pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a zonei, în
contextul armonizării la nivel regional şi naţional şi al încadrării în normele europene privind
amenajarea teritoriului. În planul urbanistic sunt evidenţiate activităţile prezente şi viitoare
ale comunei care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor în acord cu
măsurile de protejare a patrimoniului natural şi construit conform legislaţiei în vigoare.

1.2. Obiectivele PUG
Studiul de faţă identifică direcţiile coerente de dezvoltare urbanistică de largă
perspectivă pentru care au fost conturate unele strategii, priorităţi, reglementări şi servituţii
de urbanism aplicabile în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul localităţii.
Obiectivele principale ale PUG sunt:
 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al
localităţii;
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 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice existente;
 evidenţierea formelor de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate;
 delimitarea zonelor de risc natural, delimitate şi declarate astfel conform legii,
precum şi a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
 valorificarea potenţialului uman, economic şi natural existente în zonă;
 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, cu identificarea şi eliminarea
surselor de poluare;
 identificarea potenţialul de relansare economică şi mutaţiile ce pot interveni în
categoria de folosinţă a terenurilor.

Capitolul 2: RELAŢIA PUG CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME
Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei prevede derularea unor planuri şi
programe care au ca scop obţinerea progresului socio-economic la nivel local şi implicit
sporirea calităţii vieţii locuitorilor comunei. Acest PUG va relaţiona cu proiectele locale,
conforme cu portofoliul propus de către Consiliul Local al comunei Orbeni şi cu
recomandările menţionate în PUG. Evoluţia comunei va fi corelată cu evoluţia întregului
judeţ, aşa cum rezultă din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean – P.A.T.J. Bacău şi cu
strategiile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Bacău.
În planul de acţiune planificat de către Consiliul Local al comunei Orbeni există
următoarele componente:
 asigurarea mentenanţei pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă;
 realizarea reţelei de canalizare pentru întrega comună;
 modernizarea infrastructurii de transport rutier;
 implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
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 extinderea suprafeţelor de spaţii verzi;
 combaterea poluării aerului, solului şi a apelor;
 amenajarea păşunilor şi islazurilor comunale;
 modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură;
 modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate;
 modernizarea serviciului administraţiei locale;
 dezvoltarea economică.
O parte dintre acţiunile menţionate vor determina interacţiune cu factorii de mediu.
Alimentarea cu apă potabilă
În prezent întreaga comună, respectiv localităţile Orbeni şi Scurta dispun de un sistem
centralizat de alimentare cu apă.
Proiectul nr. 15/2007 „Alimentare cu apă comuna Orbeni, judeţul Bacău”, proiectant
S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacău, este finalizat. În trecut alimentarea cu apă a populaţiei
se realiza prin intermediul fântânilor, în general neprevăzute cu zonă de protecţie sanitară, şi
care în perioadele secetoase rămâneau cu puţină apă sau secau. Excepţie făcea centrul civic
al comunei, pentru care s-a realizat în perioada 1980 -1982 un sistem izolat la care ulterior sau racordat câteva gospodării.
A apărut necesitatea realizării unui sistem centralizat de alimentare cu apă, care să
asigure:
 alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti şi publice pentru
localităţile Orbeni şi Scurta, care sa asigure deservirea a eel putin 80% din
populaţia localităţilor în această etapă;
 rezerva intangibilă de incendiu şi dotarea cu hidranţi de incendiu exteriori cu
posibilitatea intervenţiei directe;
 platforme betonate amenajate pe cursul celor două pâraie Orbeni şi Scurta,
pentru asugurarea spaţiului de manevră necesar autospecialelor de pompieri;
 condiţii de protecţie sanitară conform Legii 930/2005 pentru sursa de captare,
staţia de epurare şi rezervoarele de înmagazinare;
 condiţiile de calitate fizico-chimică şi bacteorologică a apei potabile conf. Legii
258/2002.
Sistemul de alimentare cu apă, în prezent funcţional, include 2 semisisteme:
10
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1. Forajul existent în localitatea Orbeni, aducţiunea, înmagazinarea în rezervorul
proiectat cu V=100 mc, şi distribuţia spre localitatea Orbeni;
2. Forajul proiectat în localitatea Scurta, aducţiunea, înmagazinarea în rezervorul
proiectat V=200 mc, reţeaua de distribuţie cu 2 ramuri - una în localitatea Scurta şi
una în localitatea Orbeni.
Sistemul de alimentare cu apă va deservi în această etapă cca. 4100 locuitori.
Descrierea sistemului de alimentare cu apa
Fiecare subsistem component al sistemului cuprinde:
1. sursa de captare:
 foraj H = 140 m localitatea Orbeni (zona Brutărie)
 foraj nou H = 100 m. localitatea Scurta (amonte de cel existent)
2. conducte de aducţiune subsistem 1 şi 2, înmagazinare şi tratare cu lămpi UV:
 subsistem 1

V=100 mc Rezervor nou

 subsistem 2

V=200 mc Rezervor nou (zona Cucuruz)

3. reţele de distribuţie
 subsistem 1 interconectat cu ramura 2 din subsistemul 2 deserveşte
localitatea Orbeni
 ramura 1 din subsistemul 2 deserveşte localitatea Scurta.
Dimensionarea sistemului s-a făcut având la bază:
 specificaţiile temei de proiectare pentru asigurarea necesarului şi cerinţei de
apă defalcat pe consumatori: nevoi gospodăreşti, nevoi publice, creşterea
animalelor, asigurarea debitelor de incendiu exterior şi interior;
 reglementarile de mediu naţionale şi reglementarile UE adaptate la legislaţia
naţională;
 legislatia tehnică - STAS-uri, normative, norme specifice;
 dimensionarea instalaţiilor (captare, aducţiune, înmagazinare, dezinfecţie,
distribuţie);
 asigurarea exigenţelor minime de calitate;
 asigurarea igienei şi sănătăţii oamenilor.
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Captarea
Sursa de captare existenta pentru localitatea Orbeni constă dintr-un foraj H=140 m,
cu un debit exploatabil Q = 3,9 l/s = 14 mc/h. La sursa existentă s-au înlocuit utilajele,
instalaţiile hidraulice şi electrice şi s-a realizat o cabină puţ nouă.

Sursa de captare existentă pentru localitatea Orbeni
Sursa de captare pentru localitatea Scurta s-a realizat printr-un foraj H=100 m,
amplasat în apropierea celui existent, cu un debit estimat conform studiu hidrogeologic Q =
5 l/s = 18 mc/h. Lucrările conexe au constat în amenajarea abinei puţului, construirea
instalaţiilor hidraulice, a instalaţiilor electrice de forţă, automatizare, legare la pământ.
Realizarea zonei de protectie cu regim sever conform HG 930/2005, pentru cele 2
surse are suprafaţa de 400 mp fiecare (20 x 20 m) şi sunt împrejmuite cu gard din plasă de
sârmă pe stâlpi din oţel Ø 2".
Cabina puţului forat este o construcţie acoperită, semiîngropată, realizată din beton
armat (pereţi, radier, planşeu). La realizarea acestei construcţii s-a ţinut cont de prevederile
din SR 1629-2 „Alimentări cu apă - „Captarea apelor subterane prin puţuri - Prescripts de
proiectare"; STAS 10107/0 - 90 „Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton,
beton armat şi beton precomprimat".
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Forajele sunt echipate cu pompe submersibile cu parametri conformi datelor din
breviarul de calcul, care au fost definitivaţi după execuţia forajului şi stabilirea cotei de
montaj, şi apometre pentru contorizarea debitelor consumate.

Sursa de captare pentru localitatea Scurta
Aducţiunea
Legătura între foraj şi rezervorul de înmagazinare se realizează prin intermediul
conductei de aducţiune închise, realizate din PE-HD cu diametru de 110 mm.
Pentru localitatea Orbeni aducţiunea are următoarele caracteristici:
Lungime
(ml)
L1 = 243
L2 = 225
L3 = 832

Presiune
(at)
Pn 6
Pn 10
Pn 16

Pentru localitatea Scurta aducţiunea are urmatoarele caracteristici:
Lungime
(ml)
L1 = 1635
L2 = 1374
L3 = 671

Presiune
(at)
Pn 6
Pn 10
Pn 16
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Pe conductele de aducţiune de la cele 2 surse s-au montat dispozitive de măsurare a
debitelor Dn 32 mm pentru Orbeni, respectiv Dn 50 mm pentru Scurta.
Înmagazinarea
Rezervoarele de înmagazinare asigură 2 sisteme de presiune:
 din Orbeni cu V=100 mc proiectat este amplasat la cota 270,00 C.T.N.;
 din Scurta, proiectat V=200 mc este amplasat la cota 343,50 C.T.N.
Cele două rezervoare s-au realizat din beton armat monolit, semiîngropat, cu camera
vanelor echipată cu instalaţii hidraulice, electrice de forţă şi automatizare. În camera vanelor
s-au instalat unităţi de dezinfecţie cu lămpi cu UV de Q vi = 14 mc/h (Orbeni), respectiv QV2 =
18 mc/h (Scurta).
În zona celor 2 rezervoare s-a instituit zonă de protecţie sanitară cu regim sever
având Li = L2 = 200 m reprezentand Si = S2 = 2500 mp. Pe plecările de la rezervoare s-au
montat dispozitive de măsurare a debitelor având: Dn 50 mm, pe plecarea din V=100 mc.
Orbeni şi 2 x Dn 50 mm, pe plecările din V=200 mm spre Scurta şi Orbeni.
Rezervorul de apă cu camera de vane este o construcţie semiîngropată de 2x2x2 m
cu structură de rezistenţă alcatuită din pereţi de beton armat monolit de 0,2 m, radier din
beton armat de 0,2 m şi planşeu deasupra cotei terenului natural din beton armat de 0,13 m.
Sub radier, pe betonul de egalizare, se aplică o hidroizolaţie orizontală din aceleaşi straturi:
1p+1c+3b. Planşeul de 13 cm grosime este prevăzut cu un capac metalic de acces. La
exterior s-a realizat o hidroizolaţie traditională formată din 1p+2c+4b, protejată cu zidărie
din cărămidă plină presată, de 12,5 cm grosime.
Pentru scoaterea pompei în caz de avarii, s-a amplasat lângă cabină un troliu manual
de 1,5 to pe un masiv de beton..
Rezervorul are o formă circulară, economică pentru capacitatea sa. Pereţii
rezervorului sunt din beton armat monolit (g=20 cm; C 16/20 P4; PC 52) fundaţia peretelui
inelară din beton armat monolit, placa de fund (zona din interiorul inelului de fundare)
rezoivată sub forma unei plăci elastice cu pantă minimă sub basa rezervorului, efectuată
direct din execuţie, Etanşarea rostului dintre inelul fundaţiei şi placa de fund este prevăzută
cu profil PVC plastificat. Acoperişul este realizat din beton armat monolit, grinda din beton
armat monolit cu secţiune variabilă.
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Pe înălţime pereţii din partea îngropată sunt termoizolaţi cu zidărie din cărămidă
plină presată de 12,5 cm grosime, termoizolaţia pereţilor (partea supraterană) fiind realizată
din b.c.a. Hidroizolaţia exterioară este realizată cu foi bituminate cu bitum aditivat în două
straturi şi se prevăd tencuieli speciaie interioare la pereţi şi fundul rezervorului.
Camera de vane are o structură din beton armat monolit, termoizolat cu plăci de vată
minerală G100, termoizolaţie bituminoasă din folie bituminată cu bitum aditivat.
La rezervorul de înmagazinare s-a prevazut un contor pe conducta de plecare pentru
contorizarea debitului de apă distribuit pentru fiecare sistem.
Reţeaua de distribuţie
Conductele de transport şi distribuţie s-au realizat din tuburi de PE-HD închise din PE
80, SDR 17,6, Pn 6, cu caracteristicile:
pentru localitatea Orbeni
Diametrul
(mm)
De 90
De 110

Lungimea
(ml)
2.443
5379
1440

6819

Presiunea
(At.)
Pn 6
Pn 6
Pn 10

Total: 9262
pentru localitatea Scurta
Diametrul
(mm)
De 90

Lungimea
(ml)
2682

Presiunea
(At.)
Pn 6

De 110

4516

Pn 6

De 125

3.516

3135

Pn 6

381

Pn'1

Total: 10714
Amplasarea rezervoarelor la cote dominante, asigură un sistem de transport şi
distribuţie gravitaţional al apei potabile spre consumatori, asigurându-se debitele şi
presiunile necesare.
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Pentru fiecare localitate s-au prevăzut câte trei reductoare de presiune montate în
camine de vane. În localitatea Scurta, pentru alimentarea cu apă a locuitorilor aflaţi la o cotă
peste 240 m, s-a propus realizarea unui grup de hidrofor montat într-un cămin.
În general, reţeaua s-a dezvoltat ramificat şi parţial inelar, în funcţie de reţeaua
stradală. Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut cişmele stradale din 300 în 300 m pentru
alimentarea populaţiei, şi jgheaburi pentru adăparea animalelor, la intrarea în localitate
dinspre locurile de păşunat. Jgheaburile pentru adăpat animalele sunt structuri din beton
simplu şi beton armat, cu fundaţii pile beton simplu şi centura din beton armat monolit.
De asemenea, în conformitate cu P66-2001 şi GP 104-2006, pe reţeaua de distribuţie
s-au montat hidranţi de incendiu, câte 5 la nivelul fiecărei localităţi, cu acţionare directă de la
reţea.

Hidrant de pe teritoriul localităţii Orbeni
Conductele propuse s-au realizat din polietilenă de înaltă densitate, îngropate în
pământ sub adâncimea de îngheţ (în cea mai mare parte, la 1,2 m) pe un strat de nisip. După
montarea conductelor şi realizarea probelor terenul a fost adus la forma iniţială.
Subtraversările drumului judeţean şi comunal s-au făcut în conductă de protecţie din
oţel, la o distanţă de 1,5 m între extradosul conductei de protecţie şi carosabil, şi are o
pantaăde 1%.
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Pe traseul reţelelor de distribuţie a apei sunt o serie de subtraversări sau
supratraversări de torente sau pârâuri. Subtraversările de ape s-au executat prin săpătură
deschisă la o adâncime de 1 m sub cota albiei.
Conducta de apă s-a montat în conductă de protecţie din oţel cu diametrul de 219
mm pentru conductele PE HD 110 sau 90 mm.
Lestarea conductei s-a făcut prin înglobarea în masive de ancoraj din beton de 0,8 x
0,8 şi h=1 m montate la o distanţă maximă de 8 m (sub albie) şi la schimbarea direcţiei, câte
4 sau 5 bucăti pe subtraversare, în funcţie de lungimea subtraversării..
Împotriva afluirei conductei, s-au prevăzut bolovani de râu cu greutate până la 50
kg/buc pe o lăţime de 5 m deoparte şi de cealaltă a conductei, pe o lungime de 16 m
(Scurta). Pe înălţime boiovanii se prevăd 50 cm deasupra conductei şi 20 cm sub ea.
În comuna Orbeni conducta de distribuţie supratraversează un curs de apă întâlnită
pe traseu în 6 locuri pentru localitatea Scurta şi în 3 locuri pentru localitatea Orbeni. Pe
conducta de aducţiune nu s-a realizat nici o subtraversare de curs de apă. Atât la
subtraversari cât şi la supratraversari, conductele de apă din PE HD s-au realizat preizolate.
Pe termen mediu şi lung, sistemul de alimentare cu apă potabilă, care funcţionează
în prezent, va necesita lucrări de mentenanţă şi intervenţii în caz de avarii.

Reţeaua de canalizare a apelor uzate
Comuna Orbeni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.
În sediul Direcţia Generală a Rezervelor Statului există un sistem de canalizare format
din tuburi de beton care conduc apele uzate în pârâul Orbeni. Lungimea colectorului este de
cca. 1 km, capacitatea staţiei de epurare este de 0,3 l/sec. Zona în care sunt deversate aceste
ape este situată în aval şi în afara zonei de locuit.
Pentru eliminarea apelor uzate generate la nivelul comunei există proiectul nr.
150/2011 „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie epurare în satul Orbeni, comuna Orbeni,
judeţul Bacău", întocmit de SC AQUA PPROJECT SRL, faza S.F. Acesta nu a fost finalizat. Se
propune finalizarea documentaţiei „Canalizare şi statie de epurare” pentru toate localităţile
comunei.
Prin proiect se propun următoarele:
 Colectoare principale în lungime de 7020 m Dn 315
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 Colectoare secundare în lungime de 1829 m Dn 250;
 2 subtraversări DJ;
 Staţie de epurare ape uzate menajere
Reţeaua de canalizare menajeră va avea o lungime de 8849 m şi se va realiza din
conducte cu cep şi mufa din PVC. Pe traseul colectoarelor se vor realiza cămine de vizitare cu
scop tehnologic (223 buc), avându-se în vedere la pozarea lor posibilitatea branşării
colectoarelor secundare ce vor fi executate într-o etapă viitoare, şi cămine de rupere de
pantă (12 buc).
În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de
terasamente. Partea de construcţie cuprinde operaţiunile de săpare, aducere la cota,
nivelarea suprafeţelor, sprijiniri, acoperire cu pâmânt a conductelor după pozare şi
refacerea infrastructurii.
Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai
materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor
naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu
prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale
agrementate la execuţia lucrărilor.

Staţie de epurare
propusă
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Sursa: Master Plan Apă Apă canal, judeţul Bacău

Amplasamentul propus pentru staţia de epurare
Schema de epurare propusă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi
concentraţiilor indicatorilor avuţi în vedere pentru acestea, şi urmăreşte în mod special
reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor
organice biodegradabile (exprknate prin CB05) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.
Lungimea conductei de evacuare ape uzate (Dn 110 mm) este de 64 ml. Staţia de
epurare s-a dimensionat pentru un număr de 2500 L.E. Soluţia de epurare adoptată are la
bază un modul de epurare compact, containerizat, suprateran, din inox.
Apele uzate epurate vor fi preluate de pârâul Orbeni, care are un curs permanent şi un
debit conform.
Proiectul privind gestionarea apelor uzate la nivelul comunei Orbeni se va subordona
Master Plan Apă uzată şi Apă pentru judeţul Bacău. Ierarhizarea aglomerărilor din Judeţul
Bacău în sectorul apelor uzate, conform Master Plan Apă uzată şi Apă pentru judeţul Bacău,
cuprinde următoarele categorii:
 aglomerări > 10.000 P.E., cu obligaţia de conformare până în 2015;
 aglomerări < 10.000 P.E. cu obligaţia de conformare până în 2018;
 aglomerări < 2.000 P.E. cu obligaţia de conformare până în 2037.
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Comuna Orbeni a fost clasificată ca aglomerare urbană cu aglomerări mai mari de
2000 de P.E., deci cu obligaţie de conformare până în 2018.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Bacău
Etapa 2014-2020

Comuna
Orbeni

Sursa: Master Plan Apă Apă canal, judeţul Bacău

Principalele obiective ale Master Plan Apă uzată şi Apă pentru judeţul Bacău, privind
apele uzate sunt:
 reducerea în mod eficient a infiltraţiilor în sistemele de colectare a apei uzate;
 operarea eficientă a facilităţilor de epurare existente;
 eliminarea oricărui posibil risc de contaminare din partea consumatorilor noncasnici;
 creşterea ratei de conectare.
În documentaţia care va fi întocmită pentru realizarea reţelei de canalizare la nivelul
comunei Orbeni, se va urmări îndeplinirea acestor obiective.
Clusterul Orbeni cuprinde aglomerările Orbeni (2115 PE) și Scurta (1880 PE). În cadrul
etapei 2 se vor realiza:
 reţea de canalizare Orbeni: L= 15,5 km;
 staţii de pompare;
20
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 staţie de epurare.
În etapa 3 se va realiza reţeaua de canalizare în aglomerarea Scurta (L = 9 km).
Modernizarea infrastructurii de transport rutier
Obiectivele strategiei pe termen mediu şi lung au ca scop aducerea în stare tehnică
bună şi foarte bună a reţelei principale de drumuri locale. Pentru îmbunătăţirea siguranţei
circulaţiei în intravilanul localităţii se propun următoarele lucrări:
-

executarea de trotuare pentru circulaţia pietonilor de-a lungul traseelor
drumurilor de ambele părţi;

-

executarea pistelor pentru biciclişti;

-

executarea de spaţii de parcare în zona centrală a localităţii;

-

montare de hidranţi pe reţeaua stradală;

-

rectificarea traseelor, uliţelor şi dimensionarea lor conform normativelor şi
executarea de şanţuri pentru scurgerea apelor;

-

pe reţeaua de drumuri existentă se impun lucrări de întreţinere şi reparaţii
specifice;

-

drumurile care au calea de rulare alcătuita dintr-unul sau mai multe straturi de
balast necesită în permanenţă lucrări de balastare, scarificarea şi reprofilarea cu
autogrederul;

-

pentru asigurarea scurgerii apelor este necesară revizuirea periodica a tuturor
podurilor şi podeţelor existente, precum şi decolmatarea şi desfundarea tuturor
şanţurilor, rigolelor şi camerelor de cădere la podeţe.

Lucrările de modernizare şi proiectare a construcţiei drumurilor se vor întocmi
conform planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Pentru drumurile propuse a se executa cu îmbrăcăminte asfaltică la partea carosabilă
se vor avea în vedere următoarele prescripţii:
-

lăţimea părţii carosabile de 7,00 m;

-

acostamente de 0,5 m lăţime, pe ambele părţi ale drumului;

-

rigole de 1,00 m lăţime, pe ambele părţi ale drumului;

-

trotuare de 1,50 m lăţime pe ambele părţi ale drumului, pe teritoriul localităţii.

Sistemul rutier propus pentru drumurile cu suprastructură dintr-o îmbrăcăminte
asfaltică este:
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-

mortar asfaltic în grosime de 2,50 cm;

-

binder de mărgăritar în grosime de 3,50 cm;

-

fundaţie de balast cilindrat în grosime de 40,00 cm;

-

încadrarea cu borduri de 13x13 cm pe fundaţie de beton de 15x25 cm, pe
teritoriul localităţii;

-

trotuare de câte 1,50 m lăţime pe ambele ţale drumului.

La drumurile locale se va folosi o îmbrăcăminte de balast cilindrat de 30 cm grosime
şi trotuare cu lăţime de câte 1,00 m pe ambele părţi ale drumului.
Străzile vor fi prevăzute cu şanţuri şi rigole de scurgere a apelor, cu trotuare şi cu cel
puţin două ieşiri la drumurile judeţene. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate
degradări datorate fenomenului de îngheţ–dezgheţ se vor lua măsuri pentru sporirea
rezistenţei structurii rutiere.
A fost deja finalizat proiectul nr. 860/2014 "Modernizarea drumurilor comunale DC
108 şi DC 109, comuna Orbeni , jud. Bacău", proiectant S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L. BACAU,
faza P.Th., care prevede:
 Drumul comunal DC108 - amenajarea a 2 320,00 m (km 6+500 - 8+820);
 Drumul comunal DC 109 începe la intersecţia cu drumul naţional DN2 (E85) km
251+970 care se constituie în originea drumului comunal; tronsonul analizat este
amplasat în intravilanul satului Orbeni şi este cuprins între km 2+340 şi km 3+650.
Lungimea studiată din acest drum este de 1 310,00 ml.
Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
În judeţul Bacău se află în stadiu de implementare trei proiecte finanţate de
Programul PHARE CES 2004-2005 şi măsura ISPA. Acestea au fost luate în considerare în
momentul definirii sistemului integrat de gestionare a deşeurilor.
Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 „Managementul integrat al deşeurilor in
municipiul Bacău şi zonele învecinate, judeţul Bacău, România” acoperă municipiul Bacău şi
22 de comune. Comuna Orbeni nu se regăseşte în acest proiect.
Obiectivul general

al măsurii este dezvoltarea unui sistem integrat, eficient şi

rentabil de management al deşeurilor, care să asigure protecţia mediului în zona acoperită
de măsură, care să îndeplinească cerinţele legislaţiei naţionale în domeniul managementului
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deşeurilor şi cerinţele Regulamentelor şi Directivelor comunitare. Obiectivele specifice ale
proiectului sunt:
 protecţia mediului şi a sănătăţii umane prin închiderea depozitului existent
şi a celor 55 de depozite necontrolate din zonele rurale, precum şi
reabilitarea arearalului acoperit de vechile depozite;
 extinderea colectării deşeurilor solide din municipiu, astfel încât să se ajungă
la colectarea aproape integrală în 2011;
 introducerea şi extinderea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor în
scopul promovării reciclării deşeurilor organice şi a celor provenite din
ambalaje în concordanţă cu cerinţele naţionale şi cele comunitare, precum
şi reducerea ponderii deşeurilor destinate depozitării.
Componentele proiectului sunt:
1. închiderea depozitului existent - “Depozitul de deşeuri "Nicolae Balcescu";
2. închiderea depozitelor necontrolate din comunele învecinate (în zona rurală,
în 79 de comune ale municipiului sunt peste 210 depozite necontrolate, pe o
suprafaţă totală de 70 ha, multe dintre acestea aflându-se în vecinătatea
râurilor; faza iniţială a proiectului prevede remedierea unui număr de 55 de
astfel de depozite, urmând ca în faza a doua să fie cuprinsă întreaga suprafaţă
a judeţului Bacău);
3. construcţia noului depozit ecologic, la standarde europene, pe o suprafaţă de
32 ha alocate de Primaria Municipiului Bacău;
4. colectarea deşeurilor în localităţile rurale (va fi dezvoltat un sistem de puncte
de colectare comunală);
5. asistenţă tehnică şi supervizare – are ca scop sprijinirea municipalităţii în
implementarea şi operarea cu succes a măsurii.
Asistenţa Tehnică pentru managementul şi supervizarea contractelor ISPA în
domeniul deşeurilor solide în judeţul Bacău sunt asigurate prin MASTER PLAN “Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”. Acesta constituie Faza a II a
Proiectului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele
învecinate” (Măsura ISPA 2004/RO/16/PE/007).
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Prima faza a Măsurii ISPA a constat în proiectarea şi implementarea unui sistem de
management integrat al deşeurilor doar la nivelul Municipiului Bacău şi a 22 de comune
(comuna Orbeni nu a fost inclusă).
Master Planul a fost elaborat pe baza metodologiei pusă la dispoziţie de către
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi acoperă o perioadă de planificare de 30 ani (2008 – 2038).
Din punct de vedere geografic, Master Planul se referă la tot judeţul Bacău, atât mediul
urban, cat şi mediul rural.
Pentru anul 2007, indicatorul de generare a deşeurilor municipale este de 314, 7
kg/loc/an.

Gestionarea

deşeurilor

municipale

presupune

colectarea,

transportul,

valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după
închidere.
Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor
publice locale, care în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un
operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, transportul,
tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.

Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate în perioada 2008-2012

Urban
Rural

2008
92,45
18,11

Populaţie deservită (%)
2009
2010
2011
93,1
93,6
96,51
34,77
47
46,32

2012
96,8
48,16

TOTAL

52,03

61,25

69,94

68,34

69,14

*Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014, întocmit de
APM Bacău
Deşeurile biodegradabile sunt reprezentate, în general, de deşeurile de la populaţie şi
din activităţi comerciale care suferă descompunere anaerobă sau aerobă, precum şi
deşeurile alimentare şi vegetale, deşeuri de hârtie şi carton de calitate inferioară (care nu
mai pot fi reciclate), nămol rezultat de la epurarea apelor uzate menajere.
Soluţiile de recuperare/reciclare şi de reducere a materiilor biodegradabile trimise
spre depozitare finală, disponibile la acest moment, sunt: compostarea (degradare aerobă) –
cu producere de compost utilizabil; degradare anaerobă cu producere de gaz utilizabil;
tratare termică; tratare mecano-biologică (degradare aerobă) – cu producere de deşeuri
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stabilizate, depozitabile. Pentru a se utiliza în mod eficient procesul de compostare, este
necesară o colectare separată a deşeurilor biodegradabile.
Colectarea separată a materiei biodegradabile poate fi realizată în toate regiunile în
care populaţia locuieşte în „zone verzi”, gospodării cu grădini. Cel mai mare volum de
deşeuri biodegradabile se generează în mediul rural şi este recomandabil ca în aceste zone
să se realizeze compostarea individuală (reutilizarea materiilor biodegradabile în propriile
gospodării).
În cadrul proiectului "Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în
22 de comune" a fost construită, în imediata vecinătate a depozitului ecologic, o staţie de
compostare cu o capacitate de 2.200 t/an. Aceasta va fi pusă în funcţiune după finalizarea
licitaţiei privind stabilirea operatorului.
În Master Planul privind gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Bacău, se propune
extinderea ariei de deservire a staţiei de compostare existentă, pentru încă alte 30 de
comune (aferente Zonei 1 și Zonei 2). Astfel, capacitatea staţiei trebuie extinsă de la 2.200
t/an la 5.000 t/an, lucrări ce urmează a fi realizate de viitorul operator al instalaţiei.
În municipiul Bacău, în anul 2012 a fost pus în funcţiune un tocător de resturi
vegetale (crengi, frunze). Materialul rezultat este compostat şi utilizat în activitatea secţiei
Spaţii Verzi.
În cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău" sunt în execuţie următoarele obiective:
 construirea în partea vestică a judeţului (Zonele 3,4 și 5) a unei noi staţii de
compostare, cu o capacitate de 8.500 t/an pentru tratarea deșeurilor
biodegradabile și alte tipuri de deșeuri verzi și deșeuri biodegradabile din pieţe.
Termenul de finalizare este la sfârşitul anului 2013.
 achiziţionarea unui tocător-bio în valoare de 50.000 euro pentru orașul
Comănești, urmând a se construi o platformă de compostare a deșeurilor
biodegradabile în zona staţiei de transfer Comănești şi să se amplaseze la
punctele de colectare existente, containere inscripţionate pentru colectarea
selectivă a deșeurilor biodegradabile.
În cadrul aceluiaşi proiect, Consiliul Judeţean Bacău a achiziţionat şi a dat în
administrare către 88 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, un număr de 80 940 de
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unităţi de compostare individuală. Prin Hotărâre de Consiliu Judeţean, acestea au fost date
în administrare unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, fiind preluate prin Hotărâre de
Consiliu Local. Distribuirea unităţilor de compostare individuală s-a realizat în perioada
31.05.2012 - 14.12.2012, în paralel cu derularea campaniilor de informare şi conştientizare,
în cadrul cărora s-a explicat populaţiei modul de utilizare şi importanţa folosirii unităţilor de
compostare individuală.
Autorităţile administraţiei publice locale au ca obligaţie să asigure „colectarea
selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a
deşeurilor menajere periculoase”. De asemenea, trebuie să asigure „spaţiile necesare pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de
deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora”.
În prezent la nivelul judeţului nu există posibilităţi de tratare şi eliminare a deşeurilor
periculoase municipale.
În prezent cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt eliminate prin
depozitare. La nivelul judeţului Bacău au existat şapte depozite neconforme pentru deşeuri
nepericuloase (clasa „b”) aferente localităţilor urbane şi 195 spaţii de depozitare a deşeurilor
în mediul rural. Conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,
închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor în mediul rural, s-a finalizat
până la data de 16 iulie 2009, cele şapte depozite neconforme din mediul urban sunt în
fazele finale de închidere prin proiectul Managementul integrat al deşeurilor în judeţul
Bacău, finanţat prin POS Mediu.
La 1 ianuarie 2011

a intrat în operare depozitul ecologic Bacău, depozit care

deserveşte tot judeţul Bacău. Depozitul este în operarea Primăriei Municipiului Bacău.
Concomitent cu sistarea depozitării pe depozitele neconforme, au fost realizate staţii
de transfer şi sortare care au preluat deşeurile colectate din localităţile în care a fost sistată
activitatea pe depozitele neconforme. Astfel în cursul anului 2011 au fost în operare o staţie
de transfer şi o staţie de sortare.
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Lista staţiilor de transfer şi/sau sortare existente în judeţul Bacău
Amplasament
Comăneşti
Moineşti
Bacău

Tip instalaţie

Capacitate
proiectată
80 t/zi;
21 t/zi

Staţie de transfer și sortare
Staţie de sortare
Staţie de sortare

12000 t/an

Staţie de compostare

2200 t/an

Autorizaţie de mediu
AM nr. 206/16.12.2010
AM nr. 59/10.05.2010
Nu sunt în operare

Staţie
de
concasare
deşeuri din construcţii şi
30 t/oră
demolări
Oneşti
Staţie de sortare
14000 t/an
Nu este în operare
Staţie de compostare
8500 t/an
Staţie de transfer deşeuri
35000 t/an
Bereşti Tazlău Staţiei de transfer deşeuri
17000 t/an
Nu este în operare
Găiceana
Staţiei de transfer deşeuri
5000 t/an
Nu este în operare
*Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014, întocmit de
APM Bacău

Zone de arondare a localităţilor judeţului Bacău
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Comuna
Orbeni

*Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Bacău

Comuna Orbeni aparţine Zonei 1, arondată direct la depozitul conform de la Bacău.
Acesta va deservi un număr de 367.515 locuitori, din care 199 723 în mediul urban şi 167 792
în mediul rural.
În prezent Consiliul Local al comunei Orbeni are încheiat un contract cu firma SC
SOMA SRL, cu următoarele obiective:
 colectare şi transportul deşeurilor comunale cu mijloace specifice (prestatorul
ridică şi transportă gunoiul menajer săptămânal, iar pentru alte deşeuri cum ar fi
mobilă, moloz şi deşeuri voluminoase, se face notă comandă pentru solicitarea
unui mijloc de transport specializat şi autorizat);
 depozitarea rezidurilor în zonele special amenajate;
 efectuarea de vidanjări.
SC SOMA SRL prestează activitatea de colectare şi transport a deşeurilor comunale,
inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special, precum şi activitatea de sortare a deşeurilor comunale de la: 1452 gospodării
individuale, 15 apartamente, 4 instituţii publice şi 32 agenţi economici.
Prezentul contract este încheiat pentru un număr de aproximativ 4190 persoane.
Cantitatea medie lunară de deşeuri

menajere şi nemenajere ce trebuie colectată şi

transportată de pe raza comunei este de aproximativ 18,8 tone (0.63 tone/zi).
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Îndeplinirea ţintelor de valorificare şi reciclare este strict condiţionată de
implementarea colectării selective a deşeurilor. Colectarea selectivă, ca opţiune strategică,
este inclusă în planul de implementare al Directivei UE referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje prezentat şi agreat de Comisia Europeană.
Din activităţile desfăşurate în comună rezultă următoarele tipuri de deşeuri:
- din zona morărit şi panificaţie pot rezulta deşeuri diverse, solide, specifice
operaţiunilor executate (metalice - din activitatea de mentenanţă, nemetalice, plastice,
ambalaje diverse, etc.)
- din zona unităţilor de prelucrare a lemnului pot rezulta deşeuri diverse, solide,
funcţie de profilul de activitate şi de operaţiunile executate (lemnoase, metalice, nemetalice,
plastice, ambalaje diverse, etc.);
- din zona gospodăriilor individuale în care se cresc animale pot rezulta dejecţii
solide, cadavre de animale, materialul folosit ca pat pentru animale (talaş, rumeguş), deşeuri
metalice şi nemetalice, de mase plastice, uleiuri uzate, resturi de plante, ambalaje diverse
(hârtie, metalice, material plastic), pot rezulta de asemenea, deşeuri agrochimice cu conţinut
de substanţe periculoase;
- din zona instituţiilor şi serviciilor de interes public pot rezulta în general deşeuri
solide (metalice, nemetalice, hârtie, lemn, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, deşeuri
textile).
Mai pot rezulta deşeuri din activitatea de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi
veterinare, deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, etc.
- din zona căilor de comunicaţie şi de transport pot rezulta deşeuri de cuvertură
asfaltică în urma deteriorării şi reparaţiei drumurilor, pământ contaminat.
- din zona construcţiilor tehnico-edilitare pot rezulta deşeuri de natură diversă
însoţite de emisii, nămoluri de la tratarea apelor, etc.
- din zona gospodăririi comunale şi cimitire pot rezulta deşeuri de natură diversă,
solide.
Pot rezulta deşeuri din construcţii şi demolări, inclusiv pământ excavat, de asemenea
pot să rezulte deşeuri solide şi lichide de la lucrările de regularizare, nămoluri din fosele
septice.
Din toate activităţile, inclusiv din gospodăriile individuale, rezultă deşeuri menajere.
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Conform legislaţiei în vigoare, primăria, agenţii economici, asociaţiile de proprietari şi
gospodăriile individuale au obligaţia să asigure colectarea, sortarea, îndepărtarea şi
neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât în
cele amenajate special şi autorizate sanitar.
Pentru comuna Orbeni funcţionează 10 puncte de colectare, câte 5 puncte de
colectare în fiecare localitate, respectiv Orbeni şi Scurta. Autorităţile locale asigură la
momentul actual colectarea selectivă pentru cele 4 tipuri de deşeuri: plastic, metal, hârtie şi
sticlă.

Container pentru colectarea PET-urilor
Recomandăm Consiliului Local al comunei Orbeni următoarele:
 organizarea unor acţiuni de informare şi conştientizare pentru populaţie cu privire
la colectarea selectivă a deşeurilor şi introducerea conceptului de obţinere a
compostului în gospodării;
 lângă staţia de epurare aferentă comunei Orbeni s-a prevăzut o cameră frigorifică;
 încheierea unui contract cu o firmă autorizată pentru preluarea cadavrelor
animaliere;
 se vor prevedea platforme pentru dejecţii animaliere;
 se vor prevedea platforme pentru depozitarea deşeurilor rezultate din construcţii
şi demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora;
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 colectarea separată şi transportul deşeurilor reziduale; pentru colectarea
acestora, se recomandă următorul sistem:
-

fiecare gospodărie va primi o pubelă de 120 l pentru colectarea deşeurilor
reziduale; pentru locuinţele unde se ajunge greu vor fi amplasate puncte de
colectare la cea mai apropiată intersecţie; punctele de precolectare vor fi
dotate cu containere de 1,1 mc;

-

punctele de colectare stradale vor fi dotate cu 3 containere de 1,1 mc pentru
colectarea separată a deşeurilor de hârtie şi carton, plastic şi sticlă/metal;
aceste puncte de colectare vor fi conectate cu punctele de colectare pentru
deşeurile reziduale.

Comuna dispune de un număr de 2 cimitire (Orbeni 1 şi Orbeni 2). Acestea fac parte
din teritoriul intravilan; nu sunt propuse extinderi de suprafaţă la aceste obiective.

Cimitirul Orbeni 1

Cimitirul Orbeni 2
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Proiectele care vor fi demarate în viitor de Consiliul Local al comunei Orbeni vor avea
în vedere obiectivele de mai sus, pentru îmbunătăţirea stării factorilor de mediu pe teritoriul
localităţii.

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi
Consiliul local al comunei Orbeni propune ameliorarea situaţiei prezente a spaţiilor
verzi prin mărirea suprafeţelor destinate spaţiilor verzi, sportului şi agrementului, la nivelul
fiecărei localităţi componente. Prin PUG se recomandă extinderea acestor zone de la
suprafaţa de 15,44 ha, existent, la 41,60 ha. Se propun prin PUG următoarele măsuri:


Plantarea de arbori din specii valoroase pe terenuri degradate.



Realizarea de perdele vegetale de protecţie pe traseele drumurilor comunale
modernizate.



Realizarea de spaţii pentru agrement.

Toate proiectele propuse de autoritatea publică locală a comunei Orbeni vor
relaţiona prin subordonare cu proiectele şi planurile judeţene şi naţionale:


Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-V



Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău



Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi



Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bacău



Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău



Master Plan Apă uzată şi Apă, România



Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Bacău
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Capitolul 3: ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI ŞI ALE
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PUG
3.1. Descrierea zonei de amplasament a comunei Orbeni
3.1.1. Încadrarea în teritoriul judeţului Bacău
Judeţul Bacău este situat în regiunea istorică Moldova şi se învecinează cu
următoarele judeţe:
 Neamţ - nord
 Vrancea - sud
 Vaslui - est
 Harghita şi Covasna - vest
Judeţul Bacău formează Regiunea de Dezvoltare Nord Est, alături de judeţele
Botoşani, laşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.
Comuna Orbeni se află în partea de sud a judeţului Bacău, pe colinele de pe malul
drept al Siretului, în bazinul afluentului acestuia, râul Orbeni. Ca unitate geomorfologică
majoră, este situat parţial, în partea de vest, pe marginea zonei externe a Subcarpaţilor
Orientali, iar în partea de est pe culoarul Siretului, o unitate depresionară cu formă alungită
aproximativ pe direcţia nord-sud, care desparte Subcarpaţii de Podişul Moldovenesc.
Localitatea se află în partea de sud a judeţului Bacău, la 29 km faţă de municipiul
Adjud și la 40 km faţă de municipiul Bacău.
Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăţii:
 nord: teritoriul administrativ al comunei Parava
 est: teritoriul administrativ al comunei Corbasca
 sud: teritoriul administrativ al comunei Valea Seacă
 vest: teritoriul administrativ al comunei Gura Văii
Comuna Orbeni se află în zona de influenţă a municipiului Bacău. Unitatea
administrativă stabileşte legături teritoriale atât cu localităţile din judeţul Bacău, cât şi cu
localităţi din judeţe învecinate. Legăturile comunei cu celelalte unităţi administrative se
realizează prin reţeaua de drumuri judeţene şi comunale, şi pe calea ferată, care străbat
teritoriul.
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Încadrarea judeţului
Bacău în teritoriul
României

Încadrarea
comunei Orbeni în
teritoriul judeţului
Bacău
Comuna
Orbeni
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Teritoriul administrativ al comunei Orbeni este străbătut pe direcţia nord–sud de 3
căi de comunicaţie importante:
 calea ferată CF 500,
 drumul naţional DN 2 (E 85),
 drumul judeţean DJ 119 D
 drumurile comunale DC 108 şi DC 109.
Comuna Orbeni este traversată de calea ferată dubla electrificată CF 500 care leagă
capitala ţării cu nordul Moldovei. În comună există o staţie care asigură transportul de
călători şi marfă.
Drumul naţional DN 2 face parte din categoria drumurilor europene şi traversează
teritoriul comunei pe o distanţă de 5,00 km.
Comuna Orbeni are în componenţă două localităţi: Orbeni, reşedinta de comună, şi
Scurta, sat component.

3.1.2. Istoricul comunei Orbeni
Legenda care are ca subiect originea comunei Orbeni spune că în timpul domniei lui
Ștefan cel Mare domnul Moldovei, probabil pe la anul 1476, în urma unei sângeroase bătaăii
cu turcii, viteazul domn, care se ajuta cu moldovenii de prin sate, în urma luptei din care
ieşise cu mare greutate învingător, a dat voie la 3 ostaşi ai săi, care se distinseseră în luptă,
ca pe aceste locuri nestăpânite pe atunci, să-şi pună graniţa lor, pe porţiunile ce le vor
înconjura fiecare într-un timp hotărât, mergând călare. Aceşti 3 viteji purtau numele de Pană
Orb, Draguş şi Por. Obosiţi de călătorie şi voioşi de izbândă şi de bunătatea domnului lor,
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ajunşi la locul ce poartă numele de Capul dacului (dracului), aproape de şoseaua naţionala,
se puseră pe petrecere. În urma acesteia, Dragoş şi Por au adormit iar Pană Orb a încălecat
calul şi în goană nebună a înconjurat teritoriul ocupat azi de comuna Orbeni.
La sfârsitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Răcăciuni a judeţului
Putna şi era formată din satele Orbenii de Jos şi Orbenii de Sus, cu 1560 de locuitori ce trăiau
în 375 de case. În comună existau trei biserici şi o şcoală mixtă cu 18 elevi. La acea vreme, pe
teritoriul actual al comunei mai funcţiona în aceeaşi plasă şi comuna Scurta, formată doar
din satul de reşedinta, cu 960 de locuitori. Existau şi aici şapte mori de apă, trei biserici şi o
şcoală mixtă cu 77 de elevi. Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în aceeaşi
alcătuire, în plasa Trotuş a aceluiaşi judeţ; comuna Orbeni avea 1689 de locuitori, iar comuna
Scurta 1442.
În 1950 cele două comune au fost transferate raionului Adjud din regiunea Putna,
apoi (după 1952) din regiunea Bârlad şi (după 1956) din regiunea Bacău, comuna Scurta fiind
în timp desfiinţată, iar satul ei inclus în comuna Orbeni. În 1968 comuna a trecut la judeţul
Bacău, iar satele Orbenii de Jos şi Orbenii de Sus au fost comasate, formând satul Orbeni.

3.1.3. Relieful şi caracteristicile geotehnice ale amplasamentului
Teritoriul comunei Orbeni se încadrează geografic în partea sudică a Culmei
Pietricica, între zona înaltă a acesteia şi lunca râului Siret, din extremitatea estică.
Geomorfologic, teritoriul cuprinde atât zona de luncă, formată din roci sedimentare
aluvionare, cât şi zona de terasă, formată din sedimente eoliene şi zona deluroasă, formată
din roci sedimentare de origine lacustră, roci care formează fundamentul Sarmatian şi
Pliocen al zonei subcarpatice. Relieful este în proporţie de 65 % deluros, cu înălţimi de 250 –
350 m în zona centrală a teritoriului, parţial împădurit şi în majoritate agricol. Înălţimi mai
mari sunt în partea vestică, în totalitate împădurită. Limita dintre comuna Orbeni şi comuna
Gura Văii este făcută pe culmea dealurilor cu înălţimea de 450 – 530 m.
Zona deluroasă este brăzdată de multe văi de mică întindere, toate colectate de cele
2 văi principale, aparţinând pârâurilor Orbeni şi Scurta. Intravilanul localităţilor s-a dezvoltat
în principal de-a lungul celor 2 ape, aceasta zonă fiind uşor accesibilă.
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul nu este afectat de procese
morfogenetice active. Zona amplasamentului studiat are asigurată stabilitatea generală şi
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locală în contextul actual. Lucrările proiectate nu afectează stabilitatea amplasamentului în
cazul păstrării proprietăţilor fizico-mecanice actuale ale terenului de fundare şi a menţinerii
actualului nivel hidrostatic.
Pe teritoriul comunei se află patru categorii de terenuri de fundare clasificate după
criterii geotehnice:
 terenuri bune;
 terenuri medii;
 terenuri riscante;
 terenuri nefavorabile construcţiilor.
Terenurile bune de fundare sunt cele de pe şesurile aluvionare, cu o stratificaţie
orizontală, formând o terasă la baza versantului sau albia majoră a pâraielor. Sunt terenuri
stabile, ferite de alunecări sau eroziuni, cu o consistenţă medie. Bazinele colectoare ale
pâraielor din zonă fiind reduse, şi riscul de inundaţii este redus la un regim pluvial normal.
Pentru construcţii din clasa de importanţă normală se pot folosi fără restricţii. Terenurile din
albia majoră sunt de obicei formate din depozite fine cu o stare de consistenţă redusă. Riscul
de inundare creşte considerabil în albia minoră.
Terenurile medii de fundare sunt cele de pe dealuri, formate din argile prăfoase şi
argile nisipoase cu intercalaţii de nisip. Din punct de vedere fizico-mecanic, terenurile de pe
dealuri sunt terenuri bune, dar poziţia lor pe versanţi nu este totdeauna cea mai stabilă.
Terenurile riscante sunt cele situate în vecinătatea alunecărilor de teren. În caz de
precipitaţii abundente este posibil să apară alunecări de teren în lateral.
Terenurile nefavorabile construcţiilor există pe dealurile cu alunecări de teren şi în
albia minoră a pâraielor.
Condiţia impusă pentru construcţii noi, în special a construcţiilor care se execută din
cărămidă sau materiale similare, este ca acestea să aibă fundaţie sub adâncimea limitei de
îngheţ. Adâncimea minimă de fundare va fi de circa 1,20 m, adâncimea de îngheţ a terenului
de fundare fiind pentru această zonă de 0,90 m, conform STAS 6054/1997.
După Normativul P 100/1992 această zonă este încadrată din punct de vedere al
perioadelor de colţ, în zona cu Tc = 1,0 și în zona seismică de calcul E cu un coeficient Ks =
0,16, ceea ce este echivalent cu gradul VIII grade MKS.
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Comuna
Orbeni

Încadrarea comunei Orbeni în harta seismică a României
3.1.4. Clima
Regimul climatic al judeţului Bacău constituie un exemplu de tranziţie gradată de la
clima pronunţat continentală din est, la cea moderată din vest. Relieful, prin înălţime,
fragmentare şi expunere introduce numeroase nuanţe locale şi face ca în cuprinsul judeţului
Bacău, clima să prezinte deosebiri de la o regiune la alta, astfel se pot distinge mai multe
domenii climatice:
 climatul munţilor;
 climatul zonei subcarpatice;
 climatul colinelor Tutovei;
 climatul Văii Siretului.
Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 9°C (în
jumătatea de est a judeţului) şi 2°-3°C (extremitatea vestică). Caracteristică pentru judeţul
Bacău este distribuţia insulară a temperaturilor, condiţionată de specificul treptelor de relief.
Mediile lunii celei mai calde (iulie) au valori cuprinse între 12°C în vest şi 20°C în est. Mediile
lunii celei mai reci (ianuarie) au valori cuprinse între - 4°C în estul şi centrul judeţului,
ajungând în dreptul ariilor montane la - 7°C.
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Situaţia comparativă a elementelor climatice în perioada 2006 - 2013
Temperatura ambientală
Anul

Precipitaţii

Media

Maxima anuală/

Minima anuală/

atmosferice

anuală

Data înregistrării

Data înregistrării

(l/an)

2006

9,3º C

+35,3ºC/19.08.2006

-22.7 ºC/25.01.2006

609,9

2007

13,4º C

+40,3ºC/24.07.2007

-17.3 º C/24.02.2007

603,8

2008

10,6°C

+37,0°C/16.08.2008

-23,2°C /05.01.2008

600,9

2009

11,05°C

+36,1ºC/24.07.2009

-21,2 ºC/21.12.2009

602,5

2010

9,8°C

+35,8ºC/13.08.2010

-28,9 ºC/09.01.2010

825,6

2011

9,6°C

+35,9ºC/24.06.2011

-16,9 ºC/05.01.2011

472,5

2012

10,0°C

+42,5°C/07.08.2012

-25,5°C/02.02.2012

627,2

2013

10,2°C

+36,2 C/29.07.2013

-19,1°C/10.01.2013

581,3

*Sursa: Raport anual privind starea mediului în judeţul Bacău, pe anul 2013, întocmit de APM Bacău

Temperatura ambientală şi precipitaţiile atmosferice în lunile anului 2012
Temperatura aer ( gr. Celsius )
Cant.de
Nr. zile cu
Luna
precipitaţii
Maxima/
Minima/da
precipitaţii
Media
(litri)
data
ta
Ianuarie
-4,0
10,4/04
-19,1/10
37,8
11
Februarie
-0,2
12,5/01
-10,9/12
39,8
12
Martie
2,0
16,8/31
-8,4/24
41,0
14
Aprilie
12,0
31,7/30
-2,4/09
37,6
10
Mai
18,1
32,5/20
5,4/09
81,0
9
Iunie
20,3
35,2/22
8,4/02
161,2
20
Iulie
21,2
36,2/29
9,1/24
56,6
8
August
21,1
34,9/09
8,6/31
29,4
9
Septembrie
14,3
29,1/12
4,0/28
35,6
15
Octombrie
10,1
25,8/28
-1,6/06;20
30,6
7
Noiembrie
7,9
23,0/03
-7,6/28
23,6
9
Decembrie
-0,2
9,8/06
-8,2/04
7,1
4
*Sursa: Raport anual privind starea mediului în judeţul Bacău, pe anul 2013, întocmit de APM Bacău

Statistica meteo oferită de Staţia Meteo Bacău arată că anul 2013 a fost un an
călduros, temperatura medie anuală a aerului depăşind la Bacău cu 1,2˚C

media

multianuală. Cu excepţia lunilor martie şi septembrie, în celelalte 10 luni, mediile lunare au
fost mai mari decât mediile multianuale. Luna noiembrie a fost mai caldă decât în mod
normal, la Bacău depăşindu-se media multianuală cu 3,9˚C.
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Temperaturile medii lunare (aer) înregistrate la Staţia Bacău în anul 2013
comparativ cu media climatologică multianuală
25,0

grade Celsius

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-10,0
2013

medii multianuale

*Sursa: Raport anual privind starea mediului în judeţul Bacău, pe anul 2013, întocmit de APM Bacău

Stratul de zăpadă a fost consistent şi s-a menţinut pe tot parcursul lunilor ianuarie şi
februarie, având grosimea maximă de 47 cm la Bacău.
Cantităţile lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Bacău în anul 2013
comparativ cu media multianuală
180,0
160,0

l/mp

140,0
120,0
100,0
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20,0
0,0
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V
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*Sursa: Raport anual privind starea mediului în judeţul Bacău, pe anul 2013, întocmit de APM Bacău

Temperaturile maxime absolute din anul 2013 s-au înregistrat pe 29 iulie şi au fost
de 36,2˚C la Bacău.
În anotimpul rece, cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat pe 10 ianuarie şi au
fost de – 19,1˚C.
Regimul precipitaţiilor atmosferice se situează între 550 mm (la limita de est a
judeţului) şi 1000 mm pe culmile montane. Cantităţile medii anuale ale lunii iulie sunt
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cuprinse între 60 - 100 mm (în vest) ajungând în partea de est la 20 - 30 mm. Cantităţile
medii anuale ale lunii ianuarie sunt cuprinse între 30 - 60 mm.
Anul 2013 a fost un unul normal din punct de vedere al precipitaţiilor. În primele şase
luni ale anului s-au depăşit valorile normale de precipitaţii, iar a doua jumătate a anului a
fost deficitară din punct de vedere al cantităţilor de precipitaţii căzute, semnalându-se
perioade lungi de 20-40 zile fără precipitaţii (iulie-august, octombrie, noiembrie, decembrie).
Luna iunie a fost excesiv de ploioasă, depăşind media multianuală cu 211 % la Bacău.
Regimul eolian se caracterizează prin dominanţa nordului în Câmpia Siretului şi
culoarul de vale al acestuia, şi a nord-vestului şi a nordului în Subcarpaţii Orientali. Pe
măsura creşterii altitudinii, direcţiile dominante devin nord-vest şi sud-est, cu uşoare devieri
impuse de configuraţia locală a reliefului. Viteza medie anuală prezintă valori de 3-4 m/s în
regiunile deluroase şi de podiş şi de 2-3 m/s în cele de câmpie. Calmul atmosferic prezintă
valori ridicate.
Chiciura este un fenomen legat de aducţia aerului maritim, arctic sau de răcirea
intensă a aerului temperat maritim. Bruma apare în nopţile senine de primavară-toamnă.
Ceaţa este un fenomen frecvent tot anul la altitudini mai mari, şi în anotimpurile de tranziţie
la altitudini mai mici.
Comuna
Orbeni

Încadrarea comunei Orbeni în regiunea biogeografică de tip continental
La nivelul judeţului Bacău, monitorizarea parametrilor climatici se realizează la nivelul
a două staţii meteorologice: Staţia Meteorologică Bacău şi Staţia Meteorologică Târgu Ocna.
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Deoarece comuna Orbeni este situată la 40 km faţă de municipiul Bacău, profilul climatic al
zonei este alcătuit pe baza datelor preluate de la Staţia Meteorologică Bacău.
Dispunerea reliefului în trepte altitudinale şi paralelismul acestora pe direcţia
generală nord-sud determină următoarele particularităţi climatice ale zonei:
 prezenţa fenomenului de foehn, care are drept consecinţă creşterea rapidă a
temperaturii, scăderea umidităţii aerului, cu reducerea frecvenţei precipitaţiilor,
reducerea amplitudinii variaţiei coordonatelor termice etc.;
 climatul de culoar de vale şi de luncă a Siretului este caracterizat prin fenomene de
arşiţă şi uscăciune, temperaturile cele mai ridicate din arealul de interes în timpul
verii, viteze ridicate ale vântului, viscole şi înzăpeziri frecvente în timpul iernii.
Comuna Orbeni se găseşte în zona climatului continental, cu influenţe ale maselor de
aer arctic (anticiclonul siberian) în perioada de iarna şi de aer cald de tip mediteranean, în
perioada verii. Temperatura medie anuală este de 9,1˚C. Zona este străbătută de curenţi
reci, în special în partea de est, unde acţionează curenţii din lungul Văii Siretului. Clima zonei
se caracterizează prin alternanţe de ierni viscolite şi apoi moderate, verile sunt călduroase,
uneori secetoase, iar precipitaţiile medii anuale sunt relativ reduse, cca. 650 mm.
3.1.5. Aer şi zgomot
Din analiza Raport privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014, întocmit
de APM Bacău, rezultă că nu există date exacte privind calitatea aerului în comuna Orbeni,
deoarece cel mai apropiat punct de monitorizare a calităţii aerului se află în municipiul
Bacău, deci la o distanţă de cca. 40 km. Datele din Raport privind starea mediului în judeţul
Bacău pentru anul 2014, întocmit de APM Bacău, evidenţiază o calitate bună a aerului la
nivelul judeţului Bacău, pentru anul 2014, fără depăşiri ale concentraţiilor de poluanţi. Faţă
de această situaţie sunt menţionate următoarele aspecte:
 pe parcursul anului 2014 la toate cele trei staţii de monitorizare din judeţul Bacău nu
au funcţionat analizoarele de NOx şi ale indicatorului PM2,5;
 concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia
sănătăţii umane;
 valorile maxime zilnice ale mediilor concentraţiilor pe 8 ore pentru CO, s-au situat
mult sub valoarea de 10 mg/mc la cele două staţii din municipiul Bacău; se observă
că valorile mai ridicate s-au înregistrat în sezonul rece, din cauza aportului adus de
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emisiile de CO din instalaţiile centralizate şi individuale de ardere a combustibililor în
scopul producerii energiei termice în perioada de iarnă, care se adaugă emisiilor de
CO din traficul rutier şi favorizate de condiţiile meteorologice, respectiv calmul
atmosferic;
 nicio concentraţie medie orară a O3 nu a atins pragul de informare (180 g/mc) şi
respectiv pragul de alertă (240 g/mc, alerta declarându-se la depăşirea pragului
timp de trei ore consecutiv); cele mai ridicate valori ale concentraţiei de ozon s-au
înregistrat în perioada aprilie - septembrie, perioadă cu temperaturi mai ridicate şi
durată mai mare de iluminare diurnă;
 pe parcursul anului 2014 nu a fost depăşită valoarea limită zilnică a concentraţiei de
particule pentru protecţia sănătăţii umane;
 pe parcursul anului 2014, la niciunul dintre metalele monitorizate nu s-au semnalat
depăşiri ale valorii limită (Pb), valorilor ţintă (Cd ,Ni şi As) anuale, impuse de Legea nr.
104/2011;
 valorile medii zilnice pentru NH3, în cazul măsurărilor realizate în cadrul reţelei
manuale de monitorizare s-au încadrat sub limita de 100 μg/mc (STAS 12574/87).
Pe teritoriul comunei Orbeni nu există surse majore de poluare a aerului. Sursele
locale cu caracter temporar-accidental (intermitent), reprezentate de sistemele de ardere
pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, generează gaze şi pulberi
specifice, mai ales în sezonul rece.
În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare.
Nu sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului.
Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin procesele de dispersie şi
reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte nocive.
Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice
cu impact semnificativ asupra mediului, pe teritoriul administrativ al comunei sau în
imediata vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier mediu. Intensitatea traficului auto în cea
mai mare parte a comunei este moderată. Se pot genera nivele mai ridicate de zgomot pe
drumul european DN2 - E85. Acesta traversează teritoriul locuit al comunei doar pe o
porţiune de cca. 800 m, traficul intens afectând un număr redus de locuinţe situate în
imediata vecinătate.
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3.1.6. Resursele de apă
Sub aspect hidrografic teritoriul comunei Orbeni aparţine bazinului hidrografic al
râului Siret.
Râul Siret străbate judeţul Bacău de la nord (în dreptul localităţii Lereşti) la sud (în
dreptul localităţii Costişa) şi constituie colectorul principal al reţelei hidrografice ce se
desfăşoară pe o lungime de 125 km. Siretul este una dintre principalele artetre hidrografice
ale României, cu debitul cel mai mare dintre râurile interne şi o lungime totală a cursului de
559 Km. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 42890 km2.

Comuna
Orbeni

Localizarea comunei Orbeni la nivelul bazinului hidrografic al râului Siret
Cursurile de apă de pe teritoriul comunei Orbeni sunt pârâul Orbeni şi pârăul Scurta,
ambele fiind afluenţi de dreapta ai râului Siret. Pe lângă aceste cursuri de apă permanente
există şi văi care au apă sezonier sau numai la precipitaţii mari, datorită bazinului colector
restrâns şi a nisipurilor care drenează în subteran precipitaţiile. În categoria apelor de
suprafaţă intră gârlele din luncă şi bălţile, unele temporare, provenite din evoluţia
meandrelor părăsite.
Din punct de vedere hidrologic, zona este săracă în ape subterane de infiltraţie în
partea vestică, şi foarte bogată în partea de est. În zona terasei inferioare apa se găseşte la
adâncimea de 3,00–5,00 m, iar în zona teraselor medie şi superioară la 12-24 m. În zona
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deluroasă a intravilanului, apele subterane apar neregulat, la adâncimi diferite de la un loc la
altul, în general între 1,50 – 6,00 m.
Apele subterane, după tipul de zăcământ, sunt:
 ape freatice din cuaternar;
 ape freatice din meotian;
 ape de adâncime.
Apele freatice din cuaternar sunt situate în depozitele aluvionare de pietrişuri şi
nisipuri din albia pâraielor situate în zonă, care formează şesuri. Adâncimea nivelului freatic
din şes este cuprinsă între 2,00 m şi 5,00 m, în funcţie de apropierea de pârău sau de deal.
Alimentarea stratelor acvifere freatice din zonă se realizează din precipitaţiile atmosferice,
din pânza de apă freatică, sau din infiltraţiile ascensionale superioare din stratele acvifere de
adâncime sub presiune. Aceste acvifere sunt exploatate atât rudimentar, prin fântâni, cat şi
sistematic prin instalaţii specifice de pompare, constituind principala sursa de apă pentru
localităţile Orbeni şi Scurta.
Apele freatice din stratele meotiene sunt imprevizibile. Prezenţa lor este explicată
prin existenţa stratelor de nisip, ca rocă magazin, sub care sunt strate impermeabile de argile
care le menţin suspendate la diferenţe de nivel relativ mari faţă de vale. Adâncimea apei în
fântânile de pe dealuri este de obicei peste 5,00 m. Acviferele respective sunt discontinui şi
au o suprafaţă redusă; de aici rezultă o rezervă de apă limitată, dependentă îmare măsură de
precipitaţii. Din aceste cauze majoritatea acestor ape nu pot fi exploatate industrial.
Apele de adâncime exploatabile se găsesc înmagazinate în formaţiunile de molasa
argilo-nisipoasă sarmatiene. Calitatea apei este dependentă de mediul în care au fost depuse
aceste formaţiuni. Astfel, în formaţiunile de adâncime mai mică depuse în mediu lacustru,
apa are o cantitate mai mare de sulfaţi care îi imprimă un gust “sălciu”, iar în cele mai adânci
depuse în mediul salmastru, apa are o calitate bună, dată de dominanţa ionului bicarbonat.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău evidenţiază următoarele
probleme şi disfuncţionalităţi referitoare la reţeaua hidrografică, care se reflectă şi la nivelul
comunei Orbeni:
 scurgerea necontrolată şi neasigurată a torenţilor;
 lipsa stabilizării malurilor;
 predomină lipsa lucrărilor de regularizare a malurilor;
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 nu sunt întocmite cadastrele privind bazinele hidrografice;
 bazinul Siretului existent pe raza comunei nu este exploatat din punct de vedere
turistic si nu este folosit pentru irigaţii, piscicultură şi agrement.
3.1.7. Calitatea apelor
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element
indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive,
sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.
Bună gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care
resursele de apă ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1700 m3
de apă timp de un an pentru un locuitor, în timp ce în alte ţări din Europa aceste rezerve
sunt, în medie, de 2,5 ori mai mari.
Directiva Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei constituie o abordare nouă în
domeniul gospodăririi apelor, bazîndu-se pe principiul bazinal şi impunînd termene stricte
pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul
Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru
cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi
artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”.
Conform acestei Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure
atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă până în anul 2015.
Calitatea apelor de pe teritoriul comunei Orbeni este evidenţiată pe baza datelor din
Raport privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014, întocmit de APM Bacău.
În judeţul Bacău, calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane este controlată şi
monitorizată de A.N. “Apele Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău.
Calitatea apei subterane este monitorizată şi de către societăţile economice pentru
indicatorii specifici activităţilor acestora.

Apele de suprafaţă
Au fost monitorizate mai multe corpuri de apă; datele la care ne raportăm pentru
evaluarea zonei în care se află comuna Orbeni sunt cele corespunzătoare corpului de apă lac
Siret (amonte Galbeni - aval Bereşti) - Acumularea Răcăciuni. Principalele folosinţe ale
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acestui lac sunt: producerea de energie electrică şi apărare împotriva inundaţiilor. Acest lac a
fost caracterizat prin monitorizarea a 3 secţiuni: coadă - mijloc lac, mijloc lac şi baraj.
Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă s-a
realizat prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanţi
specifici).
a. Elemente biologice
Evaluarea din punct de vedere al elementelor biologice, s-a făcut în funcţie de
fitoplancton şi fitobentos, evidenţiindu-se un potenţial ecologic maxim (PeMax).
b. Elemente fizico - chimice
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice generale a
evidenţiat un potenţial ecologic bun (PeB) .
c. Poluanţi specifici
Evaluarea pe baza poluanţilor specifici nu s-a făcut deoarece nu sunt date disponibile.
d. Evaluarea integrată a potenţialului ecologic al corpului de apă cu precizarea
indicatorilor care au determinat neatingerea obiectivului de calitate (potenţial
ecologic bun).
Corpul de apă Siret (amonte Galbeni - aval Bereşti) - acumularea Răcăciuni a
înregistrat în anul 2014 un potenţial ecologic bun (PeB).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă
Întrucât la screening-urile realizate în anii anteriori, corpul de apă Răcăciuni, a
înregistrat o stare chimică bună, pentru anul 2014 nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul
de Operare al Laboratoarelor pentru această categorie de substanţe.
Starea chimică bună a apelor de suprafaţă, este definită ca fiind starea chimică atinsă
de un corp de apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc standardele de
calitate pentru mediu, stabilite prin Acte legislative Comunitare. Standardele de calitate
pentru mediu (EQS-SCM) sunt definite drept concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie
depăşite, pentru a se asigura o protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Corpurile de apă
care nu se conformează cu toate valorile standard de calitate pentru mediu, sunt indicate ca
neîndeplinind obiectivul de stare chimică bună. În evaluarea stării chimice, substanţele
prioritare prezintă relevanţă, iar valorile standardelor de calitate pentru mediu (EQS - SCM)
sunt stabilite în Directiva privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei Directiva 2008/105/EC.
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Apele subterane
Regimul natural al apelor subterane a suferit în timp o serie de modificări cantitative
şi calitative, determinate atât de folosirea lor ca sursă de alimentare cu apă potabilă şi/sau
industrială, prin executarea unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative, cât şi factorilor
poluatori (naturali şi antropogeni).
Surse posibile de poluare a apelor freatice sunt următoarele:
 poluarea apelor de suprafaţă;
 condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în
soluţie a diferiţilor anioni şi cationi;
 utilizarea excesivă a îngraşămintelor chimice în agricultură pe bază de azot, fosfor
şi a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceşti compuşi
chimici (sau a produşilor de degradare);
 efectele pasivităţii complexelor zootehnice privind măsurile pentru conservarea a
factorilor de mediu;
 particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care
au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor
rezultate din aceste procese.
Din punct de vedere cantitativ, conform anexei V din Directiva Cadru Apa, starea
bună a corpului de apă subterană este atinsă atunci când nivelul apei subterane în corpul de
apă subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de
rata de captare medie anuală pe termen lung.
Apele subterane din subsolul comunei Orbeni aparţin corpului de apă ROGWSI03. În
anul 2014, evaluarea stării chimice a apelor subterane din corpul de apă ROGWSI03, s-a
realizat pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice obţinute în urma celor 16 foraje
hidrogeologice din Reţeaua Naţională de Foraje Hidrogeologice a României. Forajul relevant
pentru teritoriul comunei Orbeni este Răcăciuni F4.
Corpul de apă subterană ROGWSI03 se caracterizează printr-un fond natural
bicarbonato-sulfato-cloro-sodic. În acest corp de apă subterană funcţionează un număr mare
de alimentări cu apă potabilă pentru localităţi mari și mici.
Depășirile înregistrate reprezintă un procent foarte mic faţă de numărul punctelor de
monitorizare situate în acest corp de apă şi sunt considerate depăşiri izolate (locale).
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Având în vedere aceste considerente, corpul de apă subterană ROGWSI03, se
încadrează în stare chimică bună.
3.1.8. Solurile
Solurile de pe teritoriul judeţului Bacău prezintǎ o mare varietate tipologicǎ, datoritǎ
condiţiilor variate de relief, climǎ şi vegetaţie. Astfel, în partea vesticǎ înaltǎ, apar soluri
brune, luvisoluri albice, soluri cenuşii, cernoziomuri argiloiluviale pe terasele inferioare.
Structural, arealul este situat în sectorul sudic al bazinului Siret, inclus Platformei
Valahe. Peste soclul cristalin se suprapune cuvertura sedimentară, care se încheie către
suprafaţă cu depozite cuaternare alcătuite din nisipuri, pietrişuri, argile, nisipuri argiloase,
loessuri şi depozite loessoide, ale căror grosimi depăşesc câteva sute de metri, ca urmare a
intensităţii deosebite a mişcărilor negative din Cuaternar. Grosimea depozitelor loessoide
creşte progresiv odată cu înaintarea către sud.

Comuna
Orbeni

Încadrarea teritoriului comunei Orbeni în harta geologică a României
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În zona comunei Orbeni fundamentul este format din formaţiuni de molasă care
cuprind alternanţe de argile şi nisipuri depuse în apă dulce, uneori cu orizonturi având
continut de gresii şi cinerite, datate ca aparţinând Meotianului. Deasupra sunt depozite
aluvionare şi eoliene din Cuaternar, atribuite Pleistocenului mediu şi superior. Pe văi
depozitele aluvionare încep cu pietrişuri mărunte în bază, continuându-se cu nisipuri şi
prafuri argiloase nisipoase, pe o grosime de 3,00 —8,00 m. Pe dealuri sunt depozite eoliene
şi deluviale formate din argile de pantă nisipoase-prăfoase rezultate din alterarea
formatiunilor meotiene.
Depozitele cuaternare constituie principalele terenuri de fundare pentru construcţii.
Totul este acoperit de sol vegetal Holocen, cu o grosime variabilă determinate de
pantă, vegetaţie, eroziune etc.
Cineritele (cenuşii vulcanice) determină ca terenul agricol să fie favorabil viţei de vie.

Comuna
Orbeni

Încadrarea teritoriului comunei Orbeni în harta solurilor din România
Conform SR 11100/1-1993, amplasamentul este situat în zona de grad VIII(opt)
seismic, iar conform normativului P100/2006 coeficienţii de intensitate seismică sunt Ks =
0,16 şi Tc = 1,0. Orice construcţie va fi executată pe baza unui proiect care să includă un
studiu geotehnic și dacă este cazul și un studiu de stabilitate a terenului, prin care, pe bază
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de prospecţiuni geotehnice și încercări și analize specifice de laborator asupra probelor de
teren să se identifice natura terenului de fundare, capacitatea portantă a terenului în cauză,
condiţiile de fundare, influenţa apei subterane asupra caracteristicilor geomecanice pe zona
activă a fundaţiilor și să se recomande măsurile care se impun, dependent de caracteristicile
terenului de fundare.
Conform Raport privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2014, întocmit
de APM Bacău, factorul de degradare care afectează cea mai mare parte dintre solurile din
judeţul Bacău este deficitul de elemente nutritive, urmat de eroziunea solului, compactare,
exces de umiditate stagnant, pseudogleizare, alunecări de teren, acidifiere, secetă periodică,
gleizare, volum edafic redus, inundabilitate, terenuri nisipoase şi sărăturare. Zona în care se
află comuna Orbeni nu este menţionată cu zone critice privind fenomenele de degradare a
solurilor.
3.1.9. Flora, fauna şi arii naturale cu regim special
În limitele teritoriale ale comunei Orbeni există habitate naturale reprezentate de
floră şi faună sălbatică şi habitate artificiale reprezentate de culturile agricole. Din totalul
suprafeţei comunei, de 5711,18 ha, 3005,03 ha reprezintă teren agricol şi 579,51 ha sunt
ocupate de construcţii, căi de comunicaţie şi terenuri cu destinaţii speciale. Deci, un procent
de 62,76 % din teritoriul comunei este ocupat de habitate antropizate, iar habitatele
naturale reprezintă 37,24 % din teritoriul comunei.

Ponderea habitatelor naturale şi artificiale la nivelul
comunei Orbeni

Habitate naturale
Habitate antropizate
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3.1.9.1. Habitatele naturale
Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului,
determină categoriile de habitate naturale care se află pe teritoriul comunei Orbeni.
Datele de mai jos reprezintă rezultatul corelării observaţiilor efectuate în teren cu
informaţiile obţinute prin consultarea literaturii ştiinţifice de specialitate.
Flora şi vegetaţia spontană din comuna Orbeni
Din punct de vedere fitogeografic teritoriul Moldovei este împărţit în două regiuni:
euro-siberiană şi irano-turaniană.
Teritoriul comunei Orbeni aparţine regiunii euro-siberiene, provincia carpatică,
subprovincia subcarpatică, districtul subcarpaţilor moldoveneşti. Această zonă se
caracterizează prin elementele:
 Endemite: Rubus muelleri ssp. laetacoloratus;
 Central-europene: Carex hallerana, Rubus colemannii ssp. colemannii, Rubus
vestii;
 Circumpolare: Primula farinosa;
 Pontice: Dentaria quinquefolia, Seseli hippomarathrum;
 Balcanice: Cirsium ligulare;
 Mediteraneene: Trifolium resupinatum ssp. resupinatum.
Vegetaţia spontană din teritoriul comunei Orbeni corespunde zonei de silvostepă şi
de stepă, şi etajului nemoral (al pădurilor de foioase).
Unităţile fitosociologice principale în Subcarpaţii Moldovei aparţin subetajului
pădurilor de gorun şi de amestec şi sunt reprezentate de asociaţiile Genisto tinctoriae –
Quercetum petraeae Klika 1932 şi Cytiso nigricantis - Quercetum petraeae Paucă 1941. Se
dezvoltă fitocenoze ale asociaţiei Galio schultesii – Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et
Ştefan 1994.
Ca unităţi secundare erbacee sunt menţionate Agrostio capillaries-Festucetum
rupicolae Csürös-Kaptalan 1964 şi Taraxaco serotinae-Festucetum valesiacae (Burduja et al.
1956, Răvăruţ et al. 1956) Sârbu, Coldea et Chifu 1999 şi insular Festuco rubrae-Agrostietum
capillaries Horvat 1951.
Zona stepei este alcătuită din vegetaţie ieboasă, fără vegetaţii forestiere,
condiţionată ecologic şi istorico-geografic şi apare în zona de luncă a Siretului. Vegetaţia
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ierboasă natural de stepă lipseşte aproape complet, fiind degradată treptat sub presiune
antropică, până la transformarea ai într-o vegetaţie derivată. Vegetaţia stepică actual este
reprezentată aproape exclusive prin pajişti secundare, derivate din cele primare. Suprafeţe
mici de pajişti primare, în diferite stadia de degradare, se află doar pe dealuri şi pecoastele
din lungul văilor.
Reprezentative pentru pajiştile stepice din Moldova sunt fitocenozele asociaţiei
Taraxaco serotinae – Festucetum valesiacae (Burduja et al. 1956, Răvăruţ et al. 1956) Sârbu,
Coldea et Chifu 1999. Acestă asociaţie constituie aproape toate pajiştile, nu numai din stepă,
ci şi din silvostepă, pătrunzând în regiunea de dealuri, în zona pădurilor de stejar şi în
subetajul pădurilor de gorun. Combinaţia specifică este format din: Taraxacum serotinum,
Medicago falcata, M. minima, Teucrium polium ssp. Capitatum, Echium maculatum, Jurinea
arachnoidea, Euphorbia glareosa, Dianthus membranaceus, Festuca valesiaca, Campanula
macrostachya, Centaurea marschalliana, Galium humifusum, Astragalus dasyanthus,
Cleistogenes serotina etc.
În arealul stepei se mai găsesc şi alte asociaţii specific: Taraxaco serotinae –
Bothrichoetum ischaemi (Burduja et al. 1956) Sârbu, Coldea et Chifu 1999, Agropyro
pectinati – Stipetum capilatae (Burduja et al. 1956), Artemisio austriaci – Poëtum bulbosae I.
Pop 1970, Ceratocarpo – Euphorbietum stepposae Sanda et Popescu 1998.
Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja, Dactylis
glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens. Solurile umede care tolerează inundaţii de
scurtă durată sunt populate de: Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum
lapathifolium, Equisetum telmateja, juncus inflexus, Carex vulpina etc. Solurile frecvent
inundate şi submerse sunt acoperite de suprafeţe mari de Carex riparia şi Phragmites
australis, printre care se observă frecvent Alisma plantago-aquatica, Schoenoplectus
lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc
Vegetaţia palustră este specifică bălţilor, mlaştinilor şi apelor curgătoare. Unitatea
fitosociologică principală este Phragmitetum vulgaris Soó 1927, care formează stufării de
întinderi variabile. Alte asociaţii de mlaştini sunt: Typhetum angustifoliae Pignatti 1953,
Typhetum latifoliae Lang 1973, Caricetum rostratae Rübel 1912, Caricetum vesicariae
Chouard 1924, Caricetum acutiformis Eggler 1933 etc.
Vegetaţia de luncă s-a păstrat în mică măsură. Principalele asociaţii sunt: Salicetum
albae Issler 1926, Salici – Populetum Meijer-Drees 1936, Fraxino pannonici – Ulmetum Soó in
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Aszöd 1936 corr. Soó 1963, Fraxino angustifoliae – Quercetum pedunculiflorae Chifu, Sârbu
et Ştefan 2004, Fraxino pallisae - Quercetum pedunculiflorae (Popescu et al. 1979) Oprea
1997, Telekio speciosae – Alnetum incanae Coldea 1990, Stellario nemorum – Alnetum
glutinosae Lohmeyer 1957 et.

Fauna sălbatică de pe teritoriul comunei Orbeni
Fauna terestră specifică acestor habitate este reprezentată prin specii caracteristice
habitatelor din zonelor colinare.
Fauna ecosistemelor forestiere este deosebit de bogată este fauna de frunzar, în
care se regăsesc numeroase specii de nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi
miriapode.
În studiile entomologice consultate am găsit menţionate ca fiind prezente în zona
Fântânele artropode din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea,
Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae,
Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae
Dintre vertebrate, în zona de pădure putem întâlni:
Amfibieni: tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra slamandra),
buhai de balta (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de pădure
(Rana temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea).
Reptile: şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casa ( Natrix natrix), şarpele de
alun ( Coronella austriaca).
Păsări: ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus), muscar
(Ficedula albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză (Fringilla coelebs), vrabie de
câmp (Passer montanus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), piţigoi (Parus major),
piţigoiul albastru (Parus coeruleus), ţoi (Sitta europaea), mierlă (Turdus merula),
privighetoare (Luscinia megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap
negru (Sylvia atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita),
sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris).Dintre răpitoarele diurne am întâlnit uliul
(Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt: cucuveaua (Athene noctua), huhurezi
(Strix sp.).
Mamifere: cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic,
precum căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes ),
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veveriţa (Sciurus carolinensis), bursucul (Meles meles), iepurele (Oryctolagus cuniculus),
dihorul (Mustela putorius), nevăstuica (Mustela nivalis). În afară de acestea se mai găsesc şi
multe specii de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi obiceiurilor nocturne pot trece
neobservate:

şoarecele

de

pădure

(Apodemus

sylvaticus),

şoarecele

scurmător

(Cletrhionomis glareolus), chiţcanul (Sorex araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus
europaeus), cârtiţa (Talpa europaea), specii de pârşi (familia Myoxidae).
Fauna pajiştilor
Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de
şopârla de câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea).
Pajiştile reprezintă terenul de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente
fiind uliul şorecar (Buteo buteo) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus).
Zona umedă reprezentată de albiile cursurilor de apă, dar mai ales de zonele
mlăştinoase, atrage numeroase specii de păsări, dintre care o mică parte cuibăresc efectiv
aici, majoritatea folosindu-se de acest habitat ca loc de hrănire sau de popas în migraţie.

Concluzii referitoare la biodiversitatea din zona comunei Orbeni
Vegetaţia naturală din pajişti şi păduri, precum şi biotopurile caracteristice acestora
au fost influenţate de diverse activităţi umane: defrişări, desteleniri, lucrări hidrotehnice şi
ameliorative, chimizarea agriculturii, vânatul, pescuitul şi păşunatul excesiv.
Acestea au determinat o serie de consecinţe negative:
 reducerea suprafeţelor de păduri şi pajişti;
 restrângerea arealelor faunistice;
 scăderea numerică a unor specii de plante şi animale;
Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a II-a funcţionale, adică
păduri cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie - subgrupa de protecţie a solului.
În general calitatea pădurilor este bună.
Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost diminuate în timp şi
înlocuite treptat cu culturi agricole. S-au păstrat cu precădere in zonele improprii agriculturii
şi în Lunca Siretului.
Modificările faunei în urma intervenţiilor umane:
 restrângerea arealelor;
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 modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat;
 reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu valoare
cinegetică).
În aceste condiţii, totuşi fauna se menţine în limitele optime.
Toate tipurile de habitate naturale de pe teritoriul comunei Orbeni au valoare
conservativă redusă sau moderată.
Pe teritoriul comunei Orbeni se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura
2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare Buhuşi, Bacău, Bereşti”, localizată în partea
de est a comunei.

Din întreaga suprafaţă a Sitului Natura 2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare
Buhuşi, Bacău, Bereşti”, 7 % se află pe teritoriul comunei Orbeni.

ROSPA0063
„Lacurile de acumulare
Buhuşi, Bacău, Bereşti”

*Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu
Situl a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică, prin Hotarârea Guvernului
nr.1284/2007, modificată şi completată de Hotarârea Guvernului nr. 971/2011 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România.
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În temeiul Hotarârii nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone, au fost desemnate cinci arii de protecţie specială avifaunistică de
importanţă naţională, care au fost incluse în situl Natura 2000 ROSPA0063:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Arie naturală protejată
Lacul Lilieci
Lacul Bacău II
Lacul Galbeni
Lacul Răcăciuni
Lacul Bereşti

Suprafaţa
(ha)
262
202
1132
2004
1800

Suprafaţa
(ha)
262
202
1132
2004
1800

Judeţ
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău

Datele prezentate în continuare sunt extrase din Planul de Management pentru situl
Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ROSPA0063.
Cea mai mare suprafaţă din situl Natura 2000 ROSPA0063, este ocupată de acumulări
hidroenergetice, cursuri de apă şi zone umede, în procent redus fiind culturile agricole şi
păţunile.
Terenurile limitrofe lacurilor sunt predominant arabile. Pe unele porţiuni predomină
terenurile cu pajişti, întrerupte adesea de pâlcuri de păduri sau tarlale cultivate.
Datorită faptului că funcţia principală a lacurilor de acumulare este producerea de
energie electrică, fiind acumulări artificiale, ele sunt concesionate către Hidroelectrica S.A.
În vecinătatea ariei naturale protejate sunt situate zonele de intravilan ale
localităţilor Iteşti, Bacău, Siretu, Bazga. Alte terenuri sunt în proprietatea unităţilor
administrativ teritoriale: Gârleni, Hemeiuşi, Iteşti, Bacău, Tamaşi, Letea Veche, Nicolae
Bălcescu, Faraoani, Cleja, Pânceşti, Horgeşti, Gioseni, Orbeni, Valea Seacă, Sascut, Tătărăşti,
alţi concesionari persoane juridice şi mici proprietari privaţi.
Dintre cele cinci lacuri componente ale sitului, pe teritoriul comunei Orbeni se
regăseşte o suprafaţă mică din Lacul Bereşti.
Lacul Bereşti are o suprafaţă de 2253,7 ha, şi cuprinde luciul de apă al lacului de
acumulare Bereşti şi zone adiacente de pe râul Siret, extinse pe teritoriul judeţului Bacău,
comunele: Corbasca, Tătărăşti, Sascut, Valea Seacă şi Orbeni.
Limita nordică începe de la graniţa comunală Parava – Orbeni, coboară spre sud
incluzând bălţi aflate în exteriorul digului, pe o lungime de aproximativ 2 kilometri, după care
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traversează lunca de pe cursul vechi al Siretului, la aproximativ 4,5 km sud de barajul
Răcăciuni. Limita traversează canalul de fugă al Unităţii Hidroenergetice Răcăciuni, şi
continuă spre est, până la limita sudică a satului Marvila.
Limita estică urmează pe o distanţă de aproximativ 1,2 km un canal de drenaj care se
varsă în lac, după care este reprezentat de malul natural al versantului Colinelor Tutovei, în
zona localităţilor Scărişoara, Rogoaza, Cornii de Sus şi Cornii de Jos, pe raza comunelor
Corbasca şi Tătărăşti, cu o lungime totală de aproximativ 15,6 km.
Limita sudică corespunde secţiunii transversale a văii Siretului, porneşte de la baza
frunţii terasei Siretului, urmează traseul drumului asfaltat care face legătura dintre Tătărăşti
şi Sascut, până la digul vestic al lacului, având o lungime de aproximativ 1 kilometru.
Limita vestică corespunde digului pentru lacul de acumulare, pe o lungime de
aproximativ 12,3 km, până la graniţa comunală Valea Seacă–Orbeni, continuând spre nord
prin luncă, incluzând bălţile şi zonele umede din exteriorul digului pe raza comunei Orbeni,
având o lungime totală de 17,9 km.
Spaţiul aferent lacurilor are o biodiversitate deosebită, urmare a condiţiilor de
habitat pe care le oferă. Se caracterizează şi printr-o viaţă sezonieră activă. Cea mai mare
parte dintre specii sunt oaspeţi de vară 36% şi un număr nesemnificativ de specii sunt
oaspeţi de iarnă; acest fapt justifică rolul deosebit al sitului, mai ales ca arie de reproducţie.
Totodată speciile de pasaj sunt extrem de numeroase asigurând 47% din totalul speciilor
întâlnite.
Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuţi-Bacău-Bereşti este încadrat în
categoria de prioritate numărul 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
 aglomerări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: lebăda
de iarnă - Cygnus cygnus;
 aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2
specii: raţa sunătoare- Bucephala clangula, ferăstraş mare -Mergus
merganser;
 aglomerări mari de păsări acvatice;
 aglomerări de populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii
Europene – 2 specii: chira de baltă - Sterna hirundo, erete de stuf- Circus
aeruginosus.
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Studiul de inventariere s-a realizat pentru toate speciile de păsări din Anexa 1 a
Directivei Păsări, precum şi pentru speciile de păsări de interes naţional care necesită
protecţie strictă, din anexa 3 şi 4B a O.U.G. nr. 57/2007, prin observaţii realizate pe toate
cele cinci lacuri care intră în componenţa sitului: luciul de apă şi zonele limitrofe.
În zona celor cinci lacuri de acumulare - Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni şi Bereşti,
au fost identificate în perioada de studiu un număr de 169 specii.
Faţă de cele peste 210 specii confirmate de literatura de specialitate, cifra este mult
mai mică, deoarece multe dintre speciile de păsări citate în zonă, s-au adaugat listelor
faunistice, pe baza a unui număr redus de observaţii, uneori chiar o singură identificare.
Din numărul de 22 specii de păsări, specificate în Formularul Standard Natura 2000 al
sitului ”Lacurile de Acumulare Buhuşi–Bacău–Bereşti” – ROSPA0063, speciile Sylvia nisoria –
silvia porumbaca, Chlidonias hybridus – chirighiţa cu obraz alb, Grus grus - cocorul,
Himantopus himantopus – piciorongul, nu au fost observate în perioada studiului. În schimb,
au fost observate alte 32 de specii, înscrise în Anexa 3 a Directivei Păsări nr. 2009/147/EC.

Clase de habitate şi proporţiile ocupate de fiecare în parte:
Denumire

%

Comunităţi vegetale cu trestie, papură: R5309, R5308, R5305, R5304, R3709,
13,521
R2213, R2212, R2210, R2207, R2206, R2205
Habitat antropic
Luciu de apă

0,002
72,350

Păduri de salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408

3,841

Păduri de stejar, frasin
Pajişti: R3416, R3414
Terenuri agricole
Tufăriş de cătină albă şi răchită albă: R3133, R4417
Tufăriş de lemn câinesc: R3132, R3122
Tufăriş de salcie: R4418, R4416, R4419

0,188
8,316
0,297
0,327
0,178
0,981

Stufăriile au apărut în zonele lacurilor de acumulare câştigând în extindere pe
măsură ce fenomenul de colmatare este tot mai accentuat. Un număr de 38 de specii au
obiceiul de a-şi căuta hrana în stufării, la toate nivelurile, indiferent dacă acestea sunt în apă
sau pe un teren solid.
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Mediul acvatic este valorificat de un număr de 51 de specii de păsări. În zona cu
adâncime până la 50 cm, sunt frecvent observate specii din familiile Anatidae si Ardeidae. În
acelaşi mediu, la adâncimi mai mari, îşi caută hrana constituită cu precădere din peşti şi
nevertebrate de talie mai mare, specii din familiile Anatidae , Podicipedidae şi Gaviidae.
Pescuitul de tip industrial, cu diferite tipuri de setci, fie că are o origine legată de
braconajul piscicol sau chiar dacă este autorizat, constituie un risc major de moarte prin
înecare, pentru speciile de păsări scufundătoare.
Zonele terestre reprezintă suprafaţa de pe malul apelor sau terasele râurilor, unde sau format lacurile. Un număr de 67 specii, folosesc aceste zone pentru hrănire şi uneori
pentru cuibărit. Sursele principale de hrană din zonele terestre sunt constituite cu precădere
din fructificaţiile tufărişurilor, unele recolte ale culturilor agricole sau chiar din zonele
înierbate.
Ubicvistele în număr de 10 specii, se întâlnesc pe neaşteptate în oricare din zonele
cercetate, folosindu-le cu maximum de eficienţă.
Categorii de activităţi umane identificate în prezent, în perimetrul şi în imediata
vecinătate a sitului:
 Activităţi agricole şi silvice: cultivare, cosit, utilizarea pesticidelor, fertilizare,
irigare, păţunat, creşterea animalelor, plantare;
 Activităţi de pescuit, vânătoare, cules: acvacultură, pescuit comercial, pescuit
recreativ sportiv, vânătoare, braconaj, capturare faună în alte scopuri, recoltare
floră;
 Activităţi miniere şi extragere de minerale: extragere de balast;
 Activităţi de urbanism şi industrializare: dezvoltare de zone rezidenţiale,
locuinţe, aşezări, zone industriale, depozite de deşeuri menajere, construcţii
agricole;
 Transport şi comunicaţii: şosele, aeroport, linii electrice, drumuri tehnice şi de
exploatare, ţevi conducte, acces în sit;
 Activităţi desfăşurate în timpul

liber: turism, sporturi nautice, plimbări,

echitaţie, vehicule nemotorizate, camping;
 Activităţi industriale poluatoare pentru apă, aer; poluare sonoră;
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 Activităţi care conduc la schimbarea condiţiilor hidrologice: acoperire, asanare,
managementul nivelului de apă, îndiguire, consolidare maluri, lucrări de
apărare, canalizare, inundare.
Pentru orice lucrări, activităţi, construcţii ce se doresc a se realiza pe ape sau în
legătură cu apele, indiferent de beneficiar, este necesară solicitarea şi obţinerea actelor de
reglementare emise de Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală
Siret.
Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor şi a numărului de exemplare ale
populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional, s-a realizat pentru toate speciile de
păsări care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063.
Din punct de vedere al gradului de vulnerabilitate a speciilor de păsări întâlnite în
zonă, există:
a) categoria SPEC 1 cu 3 reprezentanţi,
b) categoria SPEC 2 cu 7 reprezentanţi,
c) categoria SPEC 3 cu 45 reprezentanţi,
d) categoria SPEC 4 cu 31 reprezentanţi,
e) NON-SPEC cu 82 reprezentanţi.
Starea de conservare a tuturor speciilor a fost corelată cu informaţiile din literatura
de specialitate. Astfel, multe specii care în unele zone supuse cercetărilor sunt considerate
vulnerabile, nu pun probleme pe toată suprafaţa arealului lor. La acest fapt se adaugă şi
fluctuaţiile populaţionale caracterizate prin curba lui Gauss, care presupun perioade cu
număr foarte redus, alternând cu perioade în care numărul de indivizi este foarte mare.
Factorii care determină acest fenomen sunt multipli şi de cele mai multe ori nu afectează în
mod capital specia în general, ci doar populaţiile locale, în anumite momente ale existenţei
lor. Pentru a stabili riscul potenţial generat de orice activitate sau fenomen natural, sunt
necesari ani îndelungaţi de observaţii efectuate de ornitologi, pentru cunoaşterea şi
evaluarea capacităţii de adaptare, în corelaţie cu biologia speciilor.
Din numărul de 22 specii de păsări, specificate în Formularul Standard Natura 2000
al sitului”Lacurile de Acumulare Buhuşi–Bacău–Bereşti”–ROSPA0063, speciile Sylvia nisoria
silvia porumbacă, Chlidonias hybridu chirighiţa cu obraz alb, Grus grus cocorul,
Himantopus himantopus piciorongul, nu au fost observate în perioada studiului. În schimb,
au fost observate alte 32 de specii, înscrise în Anexa 3 a Directivei Păsări nr.2009/147/EC.
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Alcedo atthis (pescăruşul albastru) –
este întâlnit pe tot arealul lacurilor din zona
protejată, iar starea de conservare a habitatului
caracteristic acestei specii, este favorabilă. Fiind
o specie teritorială destul de agresivă, care îsi
protejează spaţiile de procurare a hranei,
pescăruşul albastru are la dispozitie un spaţiu
favorabil, mult mai extins, motiv pentru care
poate fi încadrat în categoria S.

Anthus campestris (fâsa de câmp) – a
fost semnalată doar în perioadele de pasaj întrun număr redus de exemplare. Habitatele din
zonă nu sunt caracteristice speciei, aceasta
făcând parte din categoria R.
Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică)
– este destul de puţin răspândită în zonă,
observaţiile

în

timp,

fiind

caracteristice

pasajului. Ea este o specie care îşi face cuibul în
păduri, dar are nevoie pentru căutarea hranei
de teritoriu natural cu o suprafaţă de până la
1000 ha. Specia este rară în zona, fiind încadrată
în categoria R.
Ardea purpurea (stârcul roşu) – este o
specie prezentă pe valea mijlocie şi inferioară a
râului

Siret.

Deşi

cuibăreşte

în

colonii,

construind cuiburi în stufării, habitatele cu stuf
din zonele colmatate ale lacurilor nu pot fi
considerate ca sigure, deoarece fluctuaţiile
nivelului apelor îneacă adesea cuiburile. Din
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aceasta cauză, specia este rară, iar efectivele
populaţiilor dependente de modul de folosire a
apei din lacuri, reflectă condiţiile existente în
zonă. Specia poate fi încadrată în categoria R.

Asio flammeus (ciuful de câmp) – este
un

oaspete frecvent

de

iarnă,

care

se

deplasează în cautarea hranei doar noaptea,
restul zilei petrecându-l adăpostit în tufărişuri
dese de pe maluri, ceea ce îl face greu
observabil. În realitate, specia este oaspete de
iarnă, inclusă în categoria S.
Botaurus stellaris (buhaiul de baltă) –
este frecvent întâlnit în perioada pasajelor de
toamnă.

Datorită

faptului

că

amplasează

cuiburile în stufării, efectivele populaţiilor locale
sunt vulnerabile la fluctuaţiile nivelului apei din
lacuri. Dacă pentru perioadele de cuibărit,
specia se încadrează în categoria R, în
perioadele de pasaj se încadrează în categoria S.

Burchinus

oedicnemus

(pasărea

ogorului) – este caracteristică zonelor de stepă
sau deşertificate. În perioadele de pasaj, specia
a fost observată rareori, în exemplare izolate,
acestea fiind probabil cu un caracter eratic.
Specia se încadrează în categoria R.
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Calidris alpina (fugaciul de ţărm) – nu a
cuibărit niciodată în zonă. Datorită fluctuaţiilor
nivelului

apelor

prin

uzinarea

lacurilor,

suprafeţe destul de întinse mâloase, cu surse
importante de nevertebrate ca hrană, devin
accesibile şi favorizează staţionarea unor stoluri,
uneori destul de numeroase. Acestea îşi
continuă migraţia către
condiţiile

meteorologice

sud,
se

imediat

ce

înrăutăţesc.

Primavara, pe drumul de întoarcere, viteza de
deplasare este atat de mare încat specia poate fi
observată

doar

întâmplător.

Specia

se

încadrează în categoria S.
Chlidonias niger (chirighiţa neagră) –
depune ouăle pe sol, pe grinduri înierbate
(destul de rare). Nici acum nu cuibăresc multe
exemplare datorită faptului că nivelul apelor
variază, inundând adesea grindurile rezultate
din colmatare, pe care păsările depun ouă. În
perioadele de pasaj, numărul exemplarelor este
relativ constant şi dependent de fluctuaţiile
numerice ale populaţiilor care vin. Se încadrează
în categoria S.
Ciconia ciconia (barza albă) – cuibăreşte
în zonă, dar lucrările de desecare au limitat
posibilităţile ei de hrănire, prin disparitţa
zonelor mlăţtinoase. În zonele litorale ale
lacurilor, comportamentul de obţinere a hranei
nu favorizează barza. Întrucât zonele agricole
oferă surse de hrană foarte limitate pentru
această specie cuibăritoare, se încadrează în
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categoria V. Când pasajul se suprapune peste
perioade în care au loc araăurile de vară,
stolurile mari de berze pot fi considerate în
categoria S.
Ciconia nigra (barza neagră) – este
reprezentată

printr-un

număr

mic

de

exemplare. Cuibăreşte în arborii din pădurile
bătrâne, fiind dependentă de existenţa unor
zone mlăştinoase, pentru procurarea hraneu.
Desecările efectuate în ultimii 30 de ani au
redus posibilităţile de hrănire ale speciei; astfel,
deşi există condiţii favorabile pentru cuibărit,
efectivul populaţiilor este foarte redus. Specia
este încadrată în categoria R.
Circus aeruginosus (eretele de stuf) –
cuibăreşte în zonă, folosind pâlcurile de stufării
care se formează de regulă pe meandrele
abandonate sau în zonele înmlăştinate. Întrucât
cuibul

amplasat

pe

sol

este

vulnerabil

fluctuaţiilor nivelului apei chiar în zonele de
stufării de pe lacuri, numărul perechilor
cuibăritoare este relativ constant. Specia se
încadrează în categoria S.
Circus cyaneus (eretele vânat) – este o
specie de pasaj, mai ales oaspete de iarnă în
zona lacurilor de acumulare. Specia poate fi
afectată

numeric,

în

perioadele

în

care

îngheţurile sunt prelungite, iar câmpurile sunt
acoperite timp îndelungat cu straturi de zăpadă.
Specia se încadrează în categoria S.

65

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

Coracias garrulus (dumbrăveanca) –
dispariţia spaţiilor favorabile de cuibărit, a redus
drastic numărul perechilor cuibăritoare din zona
lacurilor de acumulare. Agricultura intensivă a
contribuit la limitarea surselor de hrană şi
diminuarea populaţiilor în perioadele de pasaj,
când specia este nevoită să-şi devieze traseele
de migraţie. Specia se poate încadra în
categoria V.

Crex crex – cristelul de câmp, este
constituit din populaţii cuibăritoare în zonă,
care folosesc de regulă, culturile perene de
trifoi, lucernă, sau spaţiile înierbate de tip
fâneţe pentru cuibărit. Specia are un caracter
teritorial foarte accentuat, numărul perechilor
de indivizi fiind limitat, dar constant în fiecare
an. Pentru zona lacurilor de acumulare specia
poate intra în categoria S.

Cygnus cygnus (lebada de iarnă) – este
oaspete de iarnă în zonă, neavând condiţii de
cuibărit. În anii favorabili, când stratul de gheaţă
al lacurilor este mai subţire, se observă un
număr mare de exemplare care folosesc apele
puţin profunde şi grindurile de colmatare,
pentru hrană şi adăpost. Pe unele lacuri au fost
numarate 500-1000 de exemplare pe tot
parcursul

iernii.

Specia

se încadrează în

categoria S.
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mare) – nu

cuibăreşte în zonă, dar în timpul pasajelor au
fost

observaţi

15-20 de indivizi. Uneori,

exemplare răzleţe rămân şi pe timpul iernii,
atâta timp cât au apă neîngheţată de mică
profunzime, de unde să-şi poată procura hrana.
Fiind prezentă constant, specia se poate încadra
în categoria R.

Egretta garzetta (egreta mică) – este
prezentă în timpul migraţiilor, îndeosebi pe
lacurile Bereşti şi Gârleni, unde au fost
observate

50-100 de exemplare. Specia se

încadrează în categoria S.

Falco vespertinus (vânturel de seară) –
dispariţia pădurilor din zonă, a diminuat
numărul perechilor cuibăritoare, iar în timpul
pasajelor pot fi observate exemplare răzleţe.
Practicile agricole, au contribuit la reducerea
efectivelor

populaţiilor

acestei

specii

consumatoare de insecte. Pentru zona lacurilor
de acumulare specia încadrează în categoria V
către E.
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Gallinago media (becaţina) – este
prezentă constant în zonele de păţune umedă,
dar numai în perioadele de pasaj şi în număr
redus de exemplare. În prezent specia poate fi
observată

doar

accidental.

Ea

poate

fi

considerată ca făcând parte din categoria V,
deoarece islazurile umede au dispărut aproape
complet.

Gavia stellata (cufundarul mic) – a fost
observat în număr mic de exemplare pe valea
Siretului, ca specie de pasaj şi uneori oaspete de
iarnă. Pe lacurile Gârleni şi Bereşti este frecvent
întalnită în grupuri de 10 exemplare, iar pe
toata suprafaţa acestor lacuri au fost observate
în perioada – iunie 2010 – aprilie 2011, între 30
şi 100 exemplare. Pe lacurile de acumulare
Lilieci şi Bacau II, apariţia acestei specii este
sporadică. Dacă la începutul migraţiei pot fi
observate mai multe exemplare, efectivele
populaţiilor scad pe parcursul anului, mai ales
înaintea unui îngheţ puternic. Faptul poate fi
pus pe seama continuării migraţiei către sud,
dar nu putem exclude nici posibilitatea ca
numeroşi indivizi să moară înecaţi, încurcânduse în plasele pescarilor. Specia poate fi trecută
în categoria V - datorită riscurilor probabile de
înec.
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Haliaetus albicilla (vulturul codalb) –
apare sporadic în zona lacurilor de acumulare
Buhuşi – Bacău – Bereşti, în perioadele de
migraţie, mai ales pe lacurile Gârleni şi Bereşti.
Specia se încadrează în categoria R.

Ixobrychus minutus (stârcul mic) –
cuibăreşte în număr mare de perechi, în
pâlcurile de stuf, de lângă bălţile râului Siret.
Peste populaţia locală, bine reprezentată, se
suprapun, mai ales în timpul migraţiei de
toamnă, numeroşi indivizi în trecere. Deşi este o
specie solitară şi destul de agresivă teritorial,
numărul de indivizi este totuşi destul de mare.
Specia poate fi încadrată în categoria S.

Lanius collurio (sfrânciocul roşiatic) – a
existat întotdeauna ca specie cuibăritoare în
zonă folosind cu eficacitate toate tufărişurile
răzleţe de pe islazurile sau lizierele forestiere.
Specia găseşte şi în momentul de faţă
numeroase habitate favorabile atât pentru
cuibărit, cât şi pentru hrănire, dar acestea sunt
situate în afara luciului de apă. Peste populaţia
locală, se suprapun uneori şi exemplare aflate în
migraţie, dar fenomenul este greu observabil
deoarece ele se deplasează solitar. Specia poate
fi încadrată în categoria S.
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(pescăruşul
în

număr

mic)

–

redus

de

exemplare, în perioadele de pasaj, fără a fi
abundent. Prezenţa sa în număr diferit de
exemplare este dependentă de dimensiunile
populaţiilor din zonele de cuibărit. Specia poate
fi considerată ca făcând parte din categoria S.

Nycticorax

nycticorax

(stârcul de

noapte) – Pe suprafeţele întinse ale lacurilor,
prezenţa sursei de hrană favorizează existenţa
acestei specii. Specia se încadrează în categoria
S.

Oxyura leucocephala (raţa cu cap alb) –
este întâlnită în perioadele de pasaj, toamna
tarziu, ca oaspete de iarnă. În zona lacurilor de
acumulare

Buhuşi–Bacău–Bereşti,

au

fost

observate 20-30 de exemplare, răspândite
printre raţele scufundătoare, aglomerate în
stoluri. Specia se încadrează în categoria R.

Pandion haliaetus (vulturul pescar) – se
observă sporadic, în exemplare izolate, pe
lacurile Gârleni şi Bereşti, datorită condiţiilor
habitatului în care peştii de talie medie nu
înoată aproape de suprafaţa apei. Specia se
încadrează în categoria R.
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Pernis apivorus (viesparul) – este o
specie migratoare care apare în zona lacurilor
de

acumulare

perioada

Buhuşi–Bacău–Bereşti.

În

iunie 2010 – aprilie 2011, au fost

observaţi 25-30 de indivizi. Specia se încadrează
în categoria R.

Phalacrocorax pygmaeus (cormoranul
mic) – a fost observat în grupuri mici de 8-10
exemplare pe lacurile Gârleni şi Bereşti, în
timpul perioadelor de pasaj, fără a staţiona prea
mult timp în zonă. Specia se încadrează în
categoria R.

Phalaropus lobatus (notătiţa) – a fost
observată izolat, în zonele litorale ale lacurilor
Gârleni şi Bereşti. Specia se încadrează în
categoria R.

Platalea leucorodia (lopătarul) – a fost
semnalat în fiecare an pe lacurile Gârleni şi
Bereşti în exemplare răzleţe, pe valea Siretului.
Neavând posibilităţi de filtrare a malului pentru
hrănire, acestea părăseau zona imediat. În
timpul pasajelor poate fi observată destul de
frecvent,

dar

stolurile

nu

depşesc

5-15

exemplare. În prezent, specia se încadrează în

71

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

categoria R.

Plegadis falcinellus (ţigănuşul) – este o
specie de pasaj, care nu cuibăreşte în zonă dar
poate fi observată în cârduri de 25-30
exemplare pe lacurile Lilieci, Gârleni şi Bereşti.
Specia se încadrează în categoria R.

Pluvialis apricaria (ploierul auriu) – a
fost observat în timpul pasajelor de toamnă în
cârduri mici de 5-15 exemplare, în căutarea
hranei, pe grindurile şi lacurile Gârleni şi Bereşti.
În timpul toamnei, nu staţionează în zonă mai
mult de 1-2 săptămâni. Specia se încadrează în
categoria R.

Porzana

parva

(creştet

cenuşiu)

-

cuibăreşte şi a fost observată în timpul pasajelor
aproape în toate bălţile cu stufării, create de
meandrele Siretului. Urmele lăsate pe mal, la
marginile apelor, sunt un indiciu privind
existenţa acestei specii. Specia se încadrează în
categoria S.
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Porzana porzana (creştet pestriţ) – este
frecventă în zonele cu stufării de lângă bălţile
create de meandrele Siretului.

Specia se

încadrează în categoria S.

Recurvirostra avosetta (ciocîntors) –
apare sub forma unor exemplare răzleţe pe
lacul Lilieci şi în cârduri de 25-50 exemplare, în
perioadele de pasaj, pe lacurile Gârleni şi
Bereşti. În anul 2009, pe unul din grindurile
formate pe lacul Gârleni, care oferă conditii
favorabile, au fost observate cuibărind 33 de
perechi de ciocîntors. În primavara anului 2010,
specia a revenit la cuibărit, dar odată cu
creşterea nivelului apei lacului, cuibăritul a fost
compromis. Dacă în perioada aprilie-mai nivelul
apei lacului Gârleni ar fi menţinut la un nivel mai
scăzut, în zona s-ar putea instala o colonie din
aceasta

specie.

Specia

se

încadrează

în

categoria S.

Sterna albifrons (chira mică) – a fost
observată sporadic pe lacul Lilieci putând fi
încadrată în categoria R.
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Sterna hirundo (chira de baltă) - a
cuibărit şi a fost observată în pasaj cu
numeroase exemplare, aproape pe toate bălţile
mai mari create de meandrele Siretului înainte
de apariţia lacurilor. În perioada actuală specia
este prezentă în toată zona cuibărind pe lacul
Lilieci în puţine exemplare şi mai multe perechi
pe lacurile Gârleni şi Bereşti. În timpul pasajelor
se adaugă populaţiei locale şi numeroşi indivizi
aflaţi în migraţie. Specia se încadrează în
categoria S.

Tringa glareola (fluierarul de mlaştină) –
a fost observat răzleţ, în număr redus de
exemplare, nefiind o specie ameninţată. Specia
se încadrează în categoria R.

Obiectivele specifice din Planul de Management se adresează tuturor speciilor
„ţintă”, precum şi tipurilor de habitate identificate în perimetrul sitului Natura 2000 –
ROSPA0063, transpuse de la nivel strategic, prin Planul de acţiune privind speciile „ţintă” ale
Planului de Management ROSPA0063:
a) menţinerea diversităţii ecosistemelor, habitatelor;
b) reducerea presiunilor privind pierderea habitatelor, prin schimbarea destinaţiei
terenurilor;
c) limitarea impactului activităţilor umane;
d) limitarea impactului speciilor care pot perturba păsările în perioada cuibăritului şi
creşterii puilor, prin controlul numeric al populaţiilor unor specii sălbatice sau
domestice de: coţofene, vulpi, dihori, câini şi pisici hoinare, exercitat împreună cu
gestionarii fondurilor cinegetice.
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Măsuri prevăzute în Planul de management al ROSPA0063
Măsuri privind protecţia păsărilor:
a) Accesul în zonele cu stuf este interzis în perioada 1 martie – 1 iunie.
b) Accesul pe insule, depozite de aluviuni sau alte structuri naturale aflate în apă,
este interzis.
c) Perturbarea liniştii în zona de luncă inundabilă este interzisă.
d) Recoltarea de ouă este strict interzisă.
e) Custodele poate lua măsuri pentru limitarea accesului pe perioade limitate în
zonele de aglomerare, în perioada de migraţie şi iernare.
Exploatarea amenajării hidrotehnice
Lucrările de exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice şi de gospodărire a
apelor din perimetrul ariei, atunci când pot genera un impact negativ asupra faunei şi
habitatelor, se vor face cu notificarea prealabilă şi avizul Custodelui.
Administratorul amenajării hidrotehnice şi Custodele vor comunica reciproc şi în mod
operativ, prin includerea în fluxul informaţional, situaţiile excepţionale apărute în
exploatare, cauzate de viituri, poluări accidentale, alunecări de maluri etc.
Turism, agrement, sport şi reguli de vizitare
Pe Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică sunt permise şi încurajate activităţile de
turism, educaţie şi sportive, cu respectarea regulilor de vizitare:
a) accesul auto sau cu alte mijloace cu motor cu combustie internă în zona Ariilor
de Protecţie Specială Avifaunistică se poate face pâna la limita ariei şi pe căile
de acces special marcate şi amenajate;
b) accesul cu bicicleta este liber;
c) camparea şi accesul sunt libere pe suprafaţa ariei, pâna la limita luciului apei;
d) aprinderea focului pe suprafaţa ariei în zona de luncă inundabilă este
interzisă, cu excepţia vetrelor de foc special amenajate în acest sens sau a
grătarelor prevăzute cu picioare-stativ;
e) în zilele de sâmbătă şi duminică, pentru utilizarea vetrelor de foc special
amenajate din perimetrul APSA “Lacul Bacău”, Custodele percepe o taxa de 3
lei;
f) organizarea de competiţii, cursuri şi alte manifestări de grup se pot face în
zona de luncă inundabilă sau pe luciul lacului cu avizarea prealabilă şi avizul
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Custodelui; g) organizatorii evenimentelor de grup şi persoanele care
desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate au obligativitatea
evacuării sau a depozitării doar în locurile special amenajate a deşeurilor pe
care le produc;
g) persoanele care desfăşoară activităţile prevăzute la literele c), d) şi f) sunt
obligate să aibă asupra lor şi să prezinte la solicitarea personalului de pază şi
control un sac menajer;
h) întreţinerea marcajelor turistice şi a traseelor deja existente, amplasarea
panourilor indicatoare şi informative se face de către Custode, sau alte
persoane fizice sau juridice, cu notificarea prealabilă şi avizul Custodelui;
i) sunt strict interzise distrugerea şi degradarea panourilor informative şi
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor, precum şi a oricăror
amenajări de pe suprafaţa ariei naturale protejate.
Este interzisă desfăşurarea de activităţi comerciale în perimetrul Ariilor de Protecţie
Specială Avifaunistică fără avizul Custodelui şi alte autorizaţii prevăzute de lege.

Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
Activităţile de exploatare industrială/comercială a resurselor naturale din ariile
naturale protejate se vor desfăşura numai după întocmirea unor studii de impact.
Sunt interzise arderea, distrugerea sau tăierea vegetaţiei din perimetrul ariei naturale
protejate, inclusiv a vegetaţiei acvatice, fără avizul prealabil şi acordul custodelui, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor,
puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale
sau de către alte persoane.
Vânatoarea se va organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
407/2006 republicată şi a legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu
atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri de
vânătoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt
personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de
Ministerul Administraţiei şi Internelor.
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Orice formă de pescuit, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv şi a pescuitului în
scopul cercetării ştiinţifice, este interzisă.
Pescuitul recreativ/sportiv se practică pe baza permisului vizat pe anul în curs de
către gestionarul fondului piscicol, al permisului nominal eliberat de Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură şi pe baza unui Permis de acces eliberat de Custode,
respectându-se prevederile actelor normative din domeniu.
În vederea obţinerii permisului de acces în perimetrul ariilor naturale protejate
pentru activitatea de pescuit recreativ/sportiv, pescarii vor prezenta permisul nominal
eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi vor achita o taxă anuală de 15
de lei.
Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica din barcă cu excepţia perioadei 15
noiembrie –1 martie.
Activitatea de control şi pază în domeniul pescuitului şi vânătorii va fi desfăşurată de
către autorităţile competente, custode, precum şi de gestionarul fondurilor de pescuit şi
vânătoare.
Realizarea oricărei populări cu faună cinegetică şi acvatică se va face în condiţiile legii
şi cu notificarea prealabilă şi acordul custodelui.
Păşunatul
În perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică sunt interzise păşunatul şi
amplasarea de stâne şi locuri de târlire.
Cositul şi păşunatul controlat se poate desfăşura în perioade şi zone clar definite, la
solicitarea Custodelui, în vederea menţinerii habitatelor precum pajişti din lunca inundabilă.
Construcţii şi lucrări de investiţii
Pe suprafata ariei de protecţie specială avifaunistică este interzisă realizarea de
construcţii şi lucrări de investiţii, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi
activităţi de cercetare, administrare, supraveghere, diversificarea şi protejarea habitatelor şi
facilitarea accesului vizitatorilor la arie.
În vecinătatea ariei de protecţie specială avifaunistică este interzisă realizarea de
construcţii şi investiţii susceptibile să aducă prejudicii ariei naturale protejate.
Orice studii sau proiecte care reglementează activităţi ce urmează să se desfăşoare în aria
naturală protejată şi în vecinatatea ei se vor întocmi de către proiectanţi cu consultarea
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regulamentului şi a planului de management al ariei naturale protejate şi se va supune în
mod obligatoriu avizării Custodelui.
 Sunt interzise depozitarea sau abandonarea oricăror deşeuri pe suprafaţa ariei;
deşeurile pot fi lăsate doar în locurile special amenajate în acest sens.
 Spălarea autoturismelor şi a obiectelor casnice pe suprafaţa ariei este interzisă.
 Este strict interzisă deteriorarea oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau orice
alte amenajări din perimetrul ariei naturale protejate.
 Exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din aria naturală protejată se
va efectua cu avizul Custodelui.
 Deţinătorii cu orice titlu ai suprafeţelor de teren de pe arie au obligaţia de a proteja
flora şi fauna salbatică, în sensul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării
biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale
în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurător şi sănătăţii umane.

3.1.9.2. Habitatele artificiale
În comuna Orbeni 52,62 % din suprafaţa administrativă este reprezentată de teren
agricol, deci la nivelul comunei aceste suprafeţe sunt sensibil mai mari decât cele neagricole.
Nr. crt.

Folosinţă

1. Suprafaţa totală – din care:
2. Terenuri agricole – din care:
Arabile
Păşuni, Fâneţe
Vii
Livezi
3.Terenuri neagricole – din care:
Păduri
Ape
Căi de comunicaţie
Curţi, construcţii
Neproductiv

Suprafaţa
(ha)
5711,18

Structura
(%)
100%

-

3005,03
2242,68
553,51
199,00
9,84
2706,15

52,62
74,63
18,41
6,62
0,32
47,38

100%
39,27
9,69
3,48
0,17
100%

1816,12
456,03
143,87
258,53
-

67,11
16,85
5,31
9,55
-

31,80
7,98
2,52
4,53
-

*Date preluate din Memoriul general al PUG al comunei Orbeni, întocmit de SC ARHIPROIECT SRL
Bacău
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În cadrul categoriei “terenuri agricole”, cea mai mare pondere o au terenurile arabile
(2242,68 ha – 74,63 % din total agricol), reprezentând mai mult de 1/3 din suprafaţa totală a
comunei (39,27 %).
Structura terenurilor agricole

Arabile
Păşuni, Fâneţe

Vii
Livezi

Structura terenurilor neagricole

Păduri
Ape
Căi de comunicaţie
Curţi, construcţii

Aceste activităţi se realizează în gospodării individuale sau pe suprafeţe mari de
teren, în arendă.
În culturile agricole se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida
(Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis). În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în
livezi există specii ca: păiuşul (Festuca pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasa (Andropogon
sp.).

79

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

În luncile din zonele colinare ale comunei există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de
iarbă moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.

Fauna habitatelor artificiale
Conţine specii caracteristice habitatelor naturale de silvostepă care se pot adapta
condiţiilor din habitatele artificiale. În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt
frecvente speciile de insecte ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii şi greierii
(Bradyporus montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul
Lepidoptere).
În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din
grupul izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus
terrestris). În orizonturile solurilor au fost identificate specii dăunătoare: larve de elateride
(viermi sârmă, Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale
genului Amara).
Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt:
vrabia (Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunele (Hirundo rustica), şoarecele
de câmp (Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus).

3.1.10. Spaţiile verzi şi zonele de agrement
La nivelul întregii comune suprafeţele de spaţii verzi sau alte zone cu rol de agrement
sunt reprezentate, dar ponderea acestora este mai mică decât prevede legislaţia. .
În comuna Orbeni spaţiile verzi, zonele de agrement, sport şi cimitirele sunt
distribuite la nivelul localităţilor componente conform tabelului de mai jos:
Localitatea
Orbeni
Scurta
Total

Spaţii verzi şi zone de agrement
Suprafaţa
% din
(ha)
intravilan
9,82
4,11
5,62
3,67
15,44
3,94

Cimitire
Suprafaţa
% din
(ha)
intravilan
2,38
1,00
0,73
0,48
3,11
0,79

Conform Art.3, pct.2 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în 2009, în calcularea suprafeţelor de
spaţii verzi existente la nivelul localităţilor, se iau în considerare şi suprafeţele ocupate de
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cimitire. Astfel, suprafaţa cumulată de spaţii verzi existente pe teritoriul comunei Orbeni
însumează 18,55 ha, asigurând 46,07 m2/locuitor şi reprezentând 4,73 % din totalul
suprafeţei intravilane. Această suprafaţă îndeplineşte obiectivele privind norma de minim 26
m2 de spaţiu verde/locuitor, dar nu şi procentul de minim 5% spaţii verzi publice din totalul
suprafeţei intravilane a comunei. Aceste condiţii sunt impuse prin Legea nr. 47/19.03.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
Prin PUG al comunei Orbeni se propune creşterea ponderii spaţiilor verzi şi a zonelor
de agrement, prin amenajări de terenuri cu astfel de destinaţii, ajungându-se la o suprafaţă
de 44,71 ha, care reprezintă cca 9,78 % din suprafaţa totală a intravilanului propus,
repartizate conform tabelului:
Localitatea
Orbeni
Scurta
Total

Spaţii verzi şi zone de agrement
Suprafaţa
% din
(ha)
intravilan
25,80
8,82
15,80
8,65
41,60
8,75

Cimitire
Suprafaţa
% din
(ha)
intravilan
2,38
0,81
0,73
0,40
3,11
0,65

Astfel, suprafeţele de spaţii verzi vor asigura îndeplinirea normei privind ponderea
acestora corelată cu suprafaţa de teren intravilan propusă prin PUG, respectiv de minim 5%
din intravilan. Prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul comunei, se va obţine o
normă 109,04 m2/locuitor.
Consiliul Local are în curs de elaborare Registrul local al spaţiilor verzi din
intravilanul comunei Orbeni.
3.1.11. Monumente istorice, arhitectonice şi de artă
Conform Listei monumentelor istorice (LMI) aprobata prin Ordinul nr. 2314/8 iulie
2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor pe teritoriul comunei Orbeni există există două
obiective desemnate ca monumente:
 A - 271 BC-II-m-A-00868 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ORBENI; comuna
ORBENI 1785;
 B - 272 BC-II-m-B-00869 Scoala sat ORBENI; comuna ORBENI 1902.
În jurul fiecărui monument istoric se instituie o zonă de protecţie, în funcţie de
caracteristicile monumentului, care se include în planurile urbanistice ale localităţii în care se
află imobilul. Până la stabilirea în concret a zonei de protecţie a fiecărui monument istoric în
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parte, se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată pe o rază de 200 metri în
localităţile rurale şi 500 metri în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jurîmprejurul monumentului istoric. Lucrările la clădirile aflate în zona de protecţie a unui
monument istoric sunt supuse obţinerii avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional.
Prevederi ale O.G. nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic
 Ministerul Culturii ţi Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de
specialitate care răspunde de elaborarea strategiilor şi normelor specifice de
cercetare în vederea protejării patrimoniului arheologic şi care urmăreşte aplicarea
acestora.
 Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural
naţional şi pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional
mobil, drept situri arheologice sau ca monumente istorice, conform legii.
 Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore,
primarului unităţii administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare,
proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
 Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este
reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi
a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional.
 Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în
cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul
constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare
întocmit de arheolog.
 Cercetările arheologice se efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul
Culturii şi Cultelor şi în conformitate cu aceasta, în condiţiile prevăzute de lege.
 Accesul cu detectoare de metal şi utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de
interes arheologic prioritar şi în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt
permise numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.
 În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul
unităţii administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în
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conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Cultelor, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.
 Certificatele de descărcare de sarcină arheologică emise în lipsa aprobării Comisiei
Naţionale de Arheologie sunt nule de drept.

3.2. Factorul antropic
3.2.1. Populaţia (date demografice)
Datele prezentate în acest capitol sunt coforme cu cele din Memoriul general pentru
PUG al comunei Orbeni, întocmit de SC ARHIPROIECT SRL Bacău.
În prezent comuna Orbeni reprezintă din punct de vedere demografic 0,7 % din
populaţia totală şi 1,2 % din populaţia rurală a judeţului Bacău, conform datelor
recensământului din anul 2011.
Numărul total de locuitori în comuna Orbeni este 4026, din care:
 1982 persoane de sex masculin (49,23%)
 2044 pesoane de sex feminin (50,77%)
Conform datelor recente, repartiţia populaţiei pe localităţi este conform tabelului:
Localitatea
Număr locuitori
%
Orbeni
2129
84,36
Scurta
1897
15,63
Total comună
4026
100

Scurta

Orbeni

Distribuţia locuitorilor la nivelul
localităţilor componente

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150
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Numărul total de locuitori în comuna Orbeni este 4026. Toţi locuitorii comunei sunt
deetnie română. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(97,80%), dar există și minorităţi de romano-catolici (1,04%), penticostali (0,57%), creştini de
rit vechi (0,62%) şi alte religii (0,59%).
Din analiza datelor ultimelor date statistice rezultă că între anii 1992-2011, pe o
perioadă de 19 ani, populaţia totală a comunei Orbeni a scăzut cu cca. 112 persoane (rata
medie anuală de scădere fiind 1,4‰). În perioada 1992-2005 s-a înregistrat o creştere cu cca.
0.2 ‰ anual, iar în intervalul 2005-2011 se remarcă o creştere cu cca. 2‰ anual.
Evoluţia numărului de locuitori
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Din analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă rezultă:
 grupele de vârstă 0-4 ani, reprezintă cca. 6,1% din populaţia totală
 grupele de vârstă 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani, reprezintă cca. 7,3 7,7% din populaţia totală;
 grupele de vârstă cuprinse în intervalul de la 25-29 ani la 65-69 ani reprezintă
cca. 6,0 -6,7 % din populaţia totală;
 grupele de vârsta 70-74 ani şi peste 85 de ani reprezintă cca. 0,4 - 4% din
numărul locuitorilor din comună.
Indicele îmbătrânirii demografice este foarte mare, fiind superior pentru sexul
feminin faţă de cel masculin, respectiv 92% faţă de 85%.

84

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

Structura populaţiei de grupe de vârstă şi sexe
Grupe de vârstă
0-4ani
5-9ani
10-14ani
15-19ani
20-24ani
25-29ani
30-34ani
35-39ani
40-44ani
45-49 ani
50-54ani
55-59ani
60-64ani
65-69ani
70-74ani
75-79ani
80-84ani
85si peste
Total

Total
248
306
309
307
293
271
272
254
243
249
247
266
256
244
165
53
25
18
4026

Masculin
119
158
161
158
146
135
138
129
118
121
120
128
123
118
78
14
11
7
1982

Feminin
129
148
148
149
147
136
134
125
125
128
127
138
133
126
87
39
14
11
2044

În perioada analizată, numărul gospodăriilor din comună urmează tendinţa
populaţiei:
 în perioada 1992-2005 scădere cu cca. 74 gospodării
 în perioada 2005-2011 creştere cu cca. 68 gospodării.
Din analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe, corelat cu datele de
recensământ, rezultă:
 populaţia curent ocupată este de 2778 persoane (69%), din care 1388 persoane de
sex masculin şi 1390 persoane de sex feminin.
o agricultori 2536 persoane
o lucrători la agenţi economici 169 persoane
o lucrători în cadrul sectorului social administrativ 73 persoane
o navetişti 148 persoane
 în prezent în comună există un număr de 1272 de pensionari, din care 744 persoane
pensionare la CAP şi 628 persoane pensionare de stat.
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Evolutia elementelor demografice componente ale indicatorului populaţiei (total comună)
în perioada 2005-2010
Indicator
Natalitate val.abs.
‰
Mortalitate val.abs
‰
Spor natural val.abs
‰
Stabilire de domiciliu val.abs.
Plecari definitive val.abs.
Spor migrator val.abs
‰
Nuptialitate val.abs
‰
Divortialitate val. abs
‰
Rata de formare de noi familii ‰

2005
42
10.1
66
15.8
-24
-5.7
58
59
-1
-0.5
26
6.2
6
1.4
4.8

2006
35
8.5
53
12.8
-18
-4.3
49
60
-11
-2.6
17
4.1
7
1.7
2.4

2007
37
9.0
69
16.9
-32
-7.9
59
64
-5
-1.3
29
7.1
8
1.9
5.2

2008
52
12.9
69
17.1
-17
-4.2
72
86
-14
-3.5
26
6.4
8
1.9
4.5

2009
58
14.4
60
14.9
-2
-0.5
39
53
-14
-3.5
20
5.0
5
1.2
3.8

2010
46
11.4
67
16.6
-21
-5.2
108
81
-27
-6.7
17
4.2
7
1.7
2.5

Evoluţia numărului de gospodării în comună şi în localităţile componente
Localitatea
Orbeni
Scurta
Total

1992
789
659
1448

2002
748
626
1374

2011
786
656
1442

800
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400
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300
200
100
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În paralel cu evoluţia numărului de locuitori, numărul gospodăriilor din comună a
scăzut de la 1448 gospodării în anul 1992 la 1442 în anul 2011.
În perspectiva următorilor 10 ani, populaţia comunei Orbeni va fi de cca. 4070
persoane, iar numărul gospodăriilor estimate va fi de cca 1510. Resursele de muncă ale
comunei vor reprezenta cca. 72% din populaţia prognozată, în cea mai mare parte fiind
vorba de persoane din grupele de vârstă tinere. Profilul activităţilor realizate în comună
(sector primar, sector secundar, sector terţiar) va fi influenţat de vecinătatea municipiului
Bacău.
3.2.2. Economia
Datele prezentate în acest capitol au fost extrase din lucrarea Memoriul general
pentru PUG al comunei Orbeni, întocmit de SC ARHIPROIECT SRL Bacău.
Comuna Orbeni este caracterizată de o situaţie economică care poate fi remediată
numai prin adâncirea mecanismelor de piaţă în mediul rural.
Resursele naturale reprezintă suportul activităţilor economice: păşunile şi fâneţele au
ponderea cea mai mare din terenul agricol, în timp ce pădurile au ponderea cea mai mare
din terenul neagricol.
Creşterea

animalelor (bovine, ovine, caprine, cabaline) este o activitate

preponderentă în comună, susţinută în primul rând de factorul relief, fiind realizată atât în
sistem privat individual,

cât şi în sistem asociativ. Terenul arabil este folosit pentru

grădinărit şi culturi cerealiere în gospodăriile individuale.
Activităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului pentru construcţii, mobilă,
combustibil, se desfăşoară în sistem privat, urmărindu-se comercializarea unor produse pe
plan intern şi extern.
Cu exceptia păşunilor, fâneţelor şi a terenurilor forestiere, comuna Orbeni nu
dispune de alte resurse naturale, de materii prime. Activitatile economice dominante,
realizate în teritoriul comunei sunt creşterea animalelor, prelucrarea materiilor prime
animaliere, activităţi silvice şi cele legate de exploatarea şi prelucrarea materiei prime
lemnoase. În paralel cu acestea s-au dezvoltat şi activităţile preponderent agricole.
Activităţile specifice sectorului terţiar sunt slab dezvoltate în comună, fiind
reprezentate prin câteva magazine săteşti şi unităţi social-culturale de strictă necesitate.
Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere (grâu, ovăz, porumb),
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legumicultură, grădinărit, plante de nutreţ. Aceste activităţi se realizează în gospodării
individuale sau pe suprafeţe mari de teren, în arendă. Păşunile şi fâneţele reprezintă
elementul principal în asigurarea hranei pentru creşterea animalelor (ovine, bovine).
În comuna Orbeni 52,62 % din suprafaţa administrativă reprezintă teren agricol, deci
comuna se înscrie în categoria comunelor cu potenţial preponderent agrar.
Comuna nu dispune de resurse naturale de materii prime deosebite, ci doar de cele
oferite de factorul de relief:
-

păşuni şi fâneţe care reprezintă 9,69 % din terenul agricol;

-

terenuri forestiere care reprezintă 31,80 % din teritoriul administrativ.

Creşterea animalelor, ca principală activitate, se desfăşoară în sistem privat individual
(gospodăresc) şi sistem asociativ. S-a dezvoltat sistemul de colectare şi prelucrare a
produselor animaliere (lapte şi carne) în sistem de stat, iar după anul 1990, în mare parte, în
sistem privat, particular.
Exploatarea şi prelucrarea lemnului pentru construcţii, mobilir, combustibil, se
desfăşoară în sistem particular, bine dezvoltat după anul 1990 şi se comercializează atât pe
piaţa internă, cât şi cea externă.
Majoritatea agricultorilor au o situaţie financiară modestă, motiv pentru care s-au
izolat de economia modernă, generatoare de progres, pentru a practica o agricultură
primitivă, de subzistenţă. Acest mod de producţie arhaic generează perpetuarea sărăciei
celor care îl practică. Piaţa este puţin dezvoltată, sunt puţini cei care cumpără materii prime
pentru a practica agricultură modernă, sunt de asemenea puţini cei care vând produse
agricole. Din cauza faptului că sunt puţini cei care vând sau cumpară, sunt puţine afaceri în
industrie, comerţ sau servicii.
Se constată că dotarea gospodăriilor este relativ modestă, fiind orientată în principal
spre utilaje cu grad de tehnicitate redus (care, căruţe, pluguri) şi mai puţin către cele
mecanizate (tractoare şi maşini agricole). Înzestrarea tehnologică precară din agricultură
determină populaţia rurală să desfăşoare activităţi cu productivitate redusă, destinate în
principal necesarului de supravieţuire (autoconsum) şi doar ocazional obţinerii unor venituri
prin vânzarea propriilor produse.
Structura proprietăţii funciare este foarte fragmentată, iar la nivelul gospodăriei
există o mare discrepanţă între accesul acesteia la pământ, forţa de muncă şi capital. Prin
comparaţie cu agricultorii în vârstă, celor tineri le lipseşte pământul. În plus, utilajele de
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producţie sunt puţine, învechite şi nepotrivite practicării agriculturii mici. Filierele de
aprovizionare cu materii prime şi cele de desfacere a producţiei, precum şi serviciile de
extensie şi credit continuă să fie inadecvate pentru nevoile agricultorilor.
Aceste disfuncţionalităţi sunt motivate de:
 fărâmiţarea terenurilor prin reconstituirea dreptului de proprietate din
1991;
 lipsa unui cadru legal favorabil vânzărilor de terenuri;
 lipsa de capital;
 neîncrederea în sistemul bancar.
3.2.3. Căile de comunicaţie
Reţeaua de căi de comunicaţie rutieră din comuna Orbeni
Legăturile dintre localităţile componente ale comunei, precum şi cu localităţile
învecinate, se realizează printr-o reţea de drumuri de diferite categorii şi anume: drum
naţional, drumuri judeţene, drumuri comunale şi drumuri de interes local.
Principalele căi de comunicaţie rutieră care străbat teritoriul administrativ al comunei
Orbeni sunt: drumul naţional DN 2 (E 85), drumul judeţean DJ 119 D şi drumurile comunale
DC 108 şi DC 109.
 Drumul naţional DN 2 - E 85 face parte din categoria drumurilor europene care
traversează judeţul Bacău. Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni traseul
drumului are o lungime de 5,00 km. Traseul drumului este modernizat, având două
benzi de circulaţie pe sens, cu suprastructura realizată din beton asfaltic. În profil
longitudinal drumul nu are declivităţi mari, iar în plan nu are raze mici de racordare,
fapt care permite circulaţia autovehiculelor în condiţii de siguranţă.
 Drumul judetean DJ 119 D traversează teritoriul comunei pe o distanţă de 8,20 km.
Drumul asigură legătura cea mai rapidă a comunei cu comunele Valea Seacă şi
Parava. Drumul este în totalitate modernizat, nu există curbe de racordare în plan cu
raze mici şi nici declivităţi importante în profil longitudinal. Drumul are două benzi de
circulaţie, cu suprastructura realizată din beton asfaltic şi face faţă traficului actual.
 Drumul comunal DC 109 face legătura dintre centrul comunei Orbeni cu drumul
naţional DN 2 şi cu staţia de cale ferată. De asemenea, asigură legătura comunei cu
comuna învecinată, Parava. Drumul are o lungime totală de 4,6 km pe teritoriul
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comunei, din care pe o lungime de 3,2 km este modernizat, cu o suprastructură
realizată din îmbrăcăminte asfaltică, restul de 1,4 km sunt balastaţi. Drumul are 2
benzi de circulaţie pe toată lungimea.
 Drumul comunal DC 108 face legătura localităţii Scurta cu drumul naţional DN 2,
respectiv cu centrul localităţii reşedinţă de comună. Drumul măsoară 9,00 km pe
teritoriul comunei, are două benzi de circulaţie, iar partea carosabilă este realizată
numai din balast. Traseul acestui drum urmăreşte albia pârâului Scurta.
Drumurile locale, în afară de drumurile menţionate, sunt în general din balast pământ, fiind greu practicabile pe timp nefavorabil, putând servi pentru circulaţia căruţelor
şi atelajelor agricole, şi au o platformă cuprinsă între 4,00 şi 6,00 m. Uliţele au lungimi
cuprinse între 10,00 m şi 2000,00 m şi platforme de cca. 4,00 m până la 6,00 m. Circulaţia
pietonală se desfăşoară în majoritate pe drumuri săteşti (uliţe), în comună nefiind amenajate
trotuare (cu excepţia centrului administrativ).
Trama stradală neorganizată în mare parte, într-o stare mediocră şi rea, prezintă
profile longitudinale şi transversale necorespunzătoare în funcţie de relief. Comuna nu
beneficiază de spaţii de garare şi parcare amenajate. Dirijarea circulaţiei în localitate se face
prin intermediul indicatoarelor rutiere.
Comuna deţine o reţea de drumuri necorespunzătoare din punct de vedere tehnic,
care nu permite desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă în tot cursul anului,
stânjeneşte desfăşurarea activităţilor economice şi are repercursiuni grave din punct de
vedere social, cum ar fi accesul dificil la diferite instituţii de interes public.
Drumurile au fost afectate de ploi, circulaţia pe unele dintre ele fiind foarte dificilă.

Reţeaua de căi de comunicaţie ferate din comuna Orbeni
Comuna Orbeni este traversată de calea ferată dublă electrificată CF 500, care leagă
capitala ţării cu nordul Moldovei. În comună este o staţie care asigură transportul de călători
şi marfă.
Suprafaţa totală de teren aferentă căii ferate pe raza comunei Orbeni, este de 29500
mp şi trece prin intavilanul localităţii Orbeni. Este modernizată, dublu electrificată, asigurând
un trafic important de călători şi un volum însemnat de marfă, legând practic comuna cu
celelalte localităţi care beneficiază de staţii de cale ferată.
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Administrarea în teritoriu a căilor ferate aparţine de Sucursala Regională CF Iaşi.

3.3. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării PUG

Neimplementarea PUG reprezintă de fapt menţinerea situaţiei actuale. Ca
urmare impactul asupra mediului se va accentua, iar calitatea factorilor de mediu va
cunoaşte o degradare continuă.

3.3.1. Riscurile naturale
Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi
importante pagube materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti. În general, sunt
considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un
grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. În literatura de specialitate din
acest domeniu, nu prea dezvoltată şi destul de fragmentată, sunt considerate riscuri naturale
următoarele:
 inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii
zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice (caracter
antropic), blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor, împotmolire;
 cutremurele de origine tectonică;
 alunecările de teren, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci (mai rar având în
vedere caracterul destul de uniform al comunei cu o variaţie foarte mică a cotelor
pe axa verticală).
Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură,
atenuate. La nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de prevăzut exact
timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul unde ele se vor produce,
în fapt, cu excepţia cutremurelor, celelalte sunt previzibile cel puţin cu câteva ore înainte. Se
ştie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile, zonele de mare seismicitate (gradul 7 şi
peste) sau cele cu alunecări. Acest lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de
protecţie.
Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 aprobă Planul de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. În înţelesul acestei legi, zonele de risc
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natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de
producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile
umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane. Fac obiectul
legii zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren.
Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice.
De asemenea, conform legii, în zonele de risc natural, delimitate geografic şi
declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea
riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de
urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de
protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor. Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în
vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi
lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin
bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. Lucrările
de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică. Priorităţile
privind finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare
a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene.
Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de
la data intrării în vigoare a legii vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara
zonele de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi vor constitui bănci
de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în
sistemul naţional de monitorizare. Delimitarea geografică a acestora (zonelor de risc natural)
se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate
prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale
şi centrale, competente potrivit legii.
Pe teritoriul judeţului Bacău inundaţiile au constituit un fenomen caracteristic,
producerea acestora datorându-se atât revărsării unor cursuri de apă, cât şi scurgerilor de
torenţi şi de pe versanţi. Pentru combaterea lor au fost realizate lucrări hidrotehnice
complexe (regularizări de cursuri de apă, diguri, acumulări cu rol de apărare, poldere, apărări
de maluri, etc.).
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Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Bacău
inundaţiile în judeţ se produc în principal pe cursurile de apă neamenajate, zonele inundabile
constituindu-le albiile majore. Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile
critice şi conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor, sau
accidente la amenajările piscicole. De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de
scurgerile de pe versanţi, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitaţii
deosebite sau topirea bruscă a zăpezii.
Pe cursurile de apă cu lucrări hidrotehnice executate sunt posibile inundaţii în cazul
descărcării unor debite peste asigurările acestor lucrări, sau în cazul unor accidente la baraje
şi diguri.
Ca şi în cazul alunecărilor este necesară inventarierea şi delimitarea zonelor cu risc de
inundabilitate în conformitate cu Ordinul comun menţionat, pe baza unui studiu de
specialitate. Pe cursuri de apă neamenajate zonele inundabile le constituie albiile majore.
Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice, ce conduc la concentrarea
unor debite ce depăşesc capacităţile de transport ale albiilor.
De asemenea, inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe versanţi ce se
caracterizează printr-o concentrare rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite
sau topirea bruscă a stratului de zăpadă.
Conform ordinului comun nr.62/N/31.07.1998, emis de către Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajarea Teritoriului, nr.19/282/31.07.1998 al Departamentului pentru
Administraţie Publică Locală, nr.1955/31.07.1998 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului, privind delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale, Consiliul Judeţean
Bacău, în colaborare cu Oficiul de Studii Geologice şi Agrochimice Bacău, Oficiul Judeţean de
Cadastru, Geodezie li Cartografie Bacău şi Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Bacău a
intocmit “Studiul zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul Judeţului Bacău”.
Acest studiu identifică pe teritoriul administrativ al comunei:
 1 zonă cu risc de inundaţii cauzate de scurgerile de pe torenţi: satul Orbeni, cursul
de apă Orbeni;
Ultimile inundaţii de proporţii au avut loc în anul 1991 (29 iulie). Obiectivele afectate
de inundaţia din anul 1998 au fost: 25 gospodării, 0,3 km reţele stradale, o suprafaţă din
intravilan de 2,5 ha şi 1 pod/DC.
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Cauzele adiacente dezastrului au fost: blocaje cu plutitori a secţiunii de scurgere de
sub poduri şi podeţe, poduri subdimensionate, insuficienţa deschiderilor şi a neîntreţinerii
subtraversărilor la liniile CF, DN, neîntreţinerea cursului de apă (colmatări, vegetaţie
abundentă în albia minoră, etc.).
 2 zone cu risc de inundaţii cauzate de revărsarea unui curs de apă: Satul Orbeni,
cursul de apă Orbeni, satul Scurta, cursul de apă Scurta.
Ultimile inundaţii de proporţii au avut loc în anul 1991 (29 iulie). Obiectivele afectate
de inundaţia din anul 1998 au fost: decesul unei persoane, 80 gospodării distruse, 3,0 km
reţea stradală, o suprafaţă din intravilan de 14 ha afectată, o suprafaţă din extravilan de 50
ha afectată, 2 poduri şi podeţe şi o porţiune de cale ferată distruse.
Cauzele adiacente dezastrului au fost: depozite de materiale, gunoaie pe ambele
maluri, vegetaţia care împiedica scurgerea, colmatare de albie, eroziune în baza de recepţie,
existenţa unor poduri şi podeţe subdimensionate, care prezintă risc de obturare cu plutitori
în timpul viiturilor.
Comuna Orbeni nu este menţionată în Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc
natural, Anexa 7, între unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren, la
nivelul judeţului Bacău.
Stabilitatea terenurilor depinde de interacţiunea factorilor permanenţi, favorizanţi şi
temporari agravanţi, declanşatori, care influenţează, sau nu, apariţia şi dezvoltarea
alunecărilor de teren. Factorii permanenţi sunt reprezentaţi prin condiţiile geologice,
geomorfologice, structurale, iar cei temporari prin condiţiile hidrologice şi climatice,
hidrogeologice, seismice, silvice şi antropice.
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Amenajare hidrotehnică pe cursul pârâului Orbeni

Zone cu risc seismic
Seismicitatea zonei este influenţată de cutremurele de "tip moldavic" cu hipocentrul
în zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 130 km.
După Normativul P100/1992 regiunea este încadrată din punct de vedere al
perioadelor de colţ, în zona cu Tc = 1,0 și în zona seismică de calcul E cu un coeficient Ks =
0,16, ceea ce este echivalent cu gradul VIII grade MKS.

Riscuri antropice
Riscurile antropice sunt acele activităţi şi creaţii umane ce pot genera la un moment
dat pericole pentru viaţa omului şi pentru mediul înconjurător. Conform datelor furnizate de
Inspectoratul Judeţean de Protecţia Civilă Bacău, sursele potenţiale de risc antropic sunt
reprezentate de obiective economice şi firme care prin activitatea lor pot genera accidente
sau poluări.
Pe teritoriul comunei Orbeni şi în zona învecinată nu există obiective cu astfel de
potenţial.
3.3.2. Atmosfera
Calitatea aerului este afectată prin gestionarea necorespunzătoare a activităţilor
antropice cu potenţial poluator.
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Sursele de poluare a aerului în perimetrul comunei Orbeni sunt:
 agricultură, dejecţii - oxizi de azot, mirosuri neplăcute;
 fermentaţii (descompunerea materiilor organice vegetale şi animale) – emisii de
CH4;
 arderea combustibililor solizi, incendierea maselor vegetale – emisii de CO2 ,
suspensii;
 trafic rutier - emisii de CO, CO2, praf , pulberi.
Problemele de mediu care afectează în prezent calitatea aerului în localităţile
comunei sunt generate în special de lipsa platformelor de gunoi ecologice, nepracticarea
colectării selective a deşeurilor şi inexistenţa zonelor cu plantaţie de protecţie pentru zonele
de locuit.
Emisiile rezultate din arderea necontrolată şi din procesele de fermentaţie a
deşeurilor, mirosurile şi impactul vizual inestetic afectează calitatea vieţii locuitorilor din
zonă. Aceste carenţe au un impact negativ atât asupra sănătăţii populaţiei, cât şi a mediului
depreciind calitatea aerului.
Gunoiul de grajd şi dejecţiile animaliere lichide sunt depozitate temporar
necorespunzător în incinta gospodăriilor individuale, apoi sunt transportate pe câmp unde
sunt utilizate ca fertilizator al solului.
În situaţia neimplementării PUG situaţia existentă va persista, iar calitatea aerului în
zonă va fi depreciată în continuare. Administraţia locală va subordona modalitatea de
gestionare a deşeurilor la nivel comunal, conform Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Bacău, masterplan care va fi conform cu legislaţia specifică în vigoare.
PUG recomandă ca măsură prioritară implementarea proiectului de gestionare conformă a
deşeurilor.
Circulaţia rutieră reprezintă o sursă de zgomot pentru zonele locuite şi o sursă de
impurificare a aerului cu gaze de eşapament şi pulberi, în special pentru zonele ce mărginesc
drumurile fără îmbrăcăminte asfaltică. Având în vedere direcţia de dezvoltare a
transporturilor la nivel judeţean, se preconizează o intensificare a traficului şi în mediul rural.
În acest sens trebuie prevăzut şi un plan de modernizare a drumurilor la nivel local.
În situaţia neimplementării PUG transporturile publice vor rămâne la stadiul actual,
inclusiv emisiile de noxe. Intensificarea traficului fără o infrastructură şi măsuri de protecţie
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adecvate, va conduce la o creştere a emisiilor în atmosferă şi a nivelului de zgomot cu
consecinţe nocive asupra stării mediului. Consiliul local al comunei Orbeni are în vedere
derularea unor proiecte de extindere a lucrărilor de amenajare şi modernizare a drumurilor
din teritoriu, care prin implementare vor asigura aplicarea măsurilor prevăzute prin PUG.
3.3.3. Resursele de apă
Calitatea apei de suprafaţă și cea din subteran se încadrează în parametrii normali.
Calitatea apei este afectată de deversările de ape uzate menajere și industriale, activităţile
din agricultură și de poluarea generată de platformele de deșeuri. În judeţul Bacău, în
general apa este poluată cu substante organice.
Principalele surse de poluare sunt:
 evacuările de efluenţi insuficient epuraţi din staţiile de epurare municipale și
industriale;
 platformele industriale (industria metalurgică);
 depozitele de deșeuri municipale și industriale;
 poluanţii generaţi din agricultură (nutrienţi), deșeuri generate în gospodării,
deșeuri provenite din construcţii.
Sursele de poluare a apei din subteran includ:
 infiltraţii de apă uzată de la reţelele de canalizare (conducte sparte, racorduri
neetanșe, guri de canal corodate) și alte structuri ale reţelei;
 infiltraţii din depozitele de deșeuri municipale și industriale care nu au sisteme de
colectare corespunzatoare a levigatului;
 poluări accidentale provenite din activităţile industriale.
În prezent întreaga comună, respectiv localităţile Orbeni şi Scurta, dispun de un sistem
centralizat de alimentare cu apă. În comună s-au realizat lucrări hidrotehnice şi
hidroameliorative.
O parte a populaţiei se mai aprovizionează cu apă potabilă din fântâni proprii. Aceste
sunt în general fără protecţie sanitară şi în perioadele secetoase rămân cu puţină apă sau
seacă.
Comuna Orbeni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apelele uzate
menajere rezultate din gospodării sunt evacuate direct la sol, infiltrându-se în pânza freatică
de mică adâncime, cu influenţe nefavorabile asupra calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a
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apei din fântâni, a factorilor de mediu (solul şi subsolul, aerul) şi asupra sănătăţii oamenilor.
Impurificarea apelor de suprafaţă este cauzată de lipsa protecţiei de-a lungul albiilor,
a lipsei delimitării proprietăţilor particulare de-a lungul cursurilor de apă, amplasării
grajdurilor în general în apropierea pâraielor şi a inexistenţei unui sistem centralizat de
gestionare a deşeurilor, situaţii favorabile pentru depozitarea deşeurilor menajere şi a
dejecţiilor animaliere pe malurile apelor.
Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor freatice are impact negativ asupra sănătăţii
populaţiei din zonă, iar din punct de vedere ecologic are efect asupra biodiversităţii
ecosistemelor acvatice.
În strategia PUG al comunei Orbeni sunt prevăzute proiecte ca: amenajarea
corespunzătoare a teritoriului intravilan şi extravilan al comunei, menţinearea în stare de
funcţionare a sistemului centralizat de alimentare cu apă, realizarea sistemului de canalizare
pentru colectarea apelor uzate şi a unei staţii de epurare a acestora, gestionarea centralizată
a deşeurilor, descrise detaliat în capitolul „Relaţia PUG cu alte planuri şi programe”, lucrări
de regularizare şi consolidare a malurilor cursurilor de apă. Aceste măsuri vor duce la
eliminarea disfuncţionalităţilor existente în prezent.
Neimplementarea PUG va avea ca efect menţinerea condiţiilor prezente şi agravarea
în timp a impactului acestora.
3.3.4. Solul
Contaminarea solului se produce prin infiltrarea diverşilor poluanţi de la suprafaţă.
Calitatea solului poate fi afectată prin următoarele activitaţi umane:
 depozitarea neconformă de deşeuri menajere (în comună nu s-a amenajat
niciun depozit controlat de reziduuri solide);
 deversarea accidentală a dejecţiilor zootehnice în condiţiile nefuncţionării
corespunzătoare a platformelor de stocare;
 administrarea haotică de substanţe chimice în agricultură.
Degradarea solurilor din comună poate fi determinată de un complex de fenomene
naturale:
 eroziuni de suprafaţă şi de adâncime;
 exces de umiditate şi inundaţii accidentale;
 compactare, etc.
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Aceste fenomene sunt rezultatul acţiunii unui complex de condiţii între care se
stabilesc legături de interdependenşă:
 activităţi umane din trecut (desţeleniri, defrişări, tehnici agricole înapoiate) şi
actuale:

tehnici

agricole

necorespunzătoare

pe

terenuri

în

pantă

neîntreţinerea lucrărilor de îmbunatăţiri funciare, desţelenirea unor versanţi
cu risc de alunecare, de eroziune, dezafectarea de acumulări piscicole);
 factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul
ploilor, caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu
vegetaţie în special arborescentă.
Poluarea fizică şi chimică a solurilor poate avea următoarele consecinţe:
 scăderea potenţialului productiv, prin limitarea sau anularea calităţilor
 biologice de fertilitate;
 ocuparea neraţională a unor terenuri;
 scoaterea unor terenuri din circuitul productiv;
 schimbări ale modului de folosinţă.
Distribuţia în teritoriu a problemelor legate de sol, evidenţiază:
 zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafaţă, localizate pe versanţi cu
înclinări mici şi medii ;
 zone cu soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în
şesuri.
Aceste carenţe au repercursiuni asupra stării mediului în general, a sănătăţii
populaţiei şi a peisajului.
În cazul neimplementării PUG calitatea solului va suferi o continuă degradare iar
riscurile generate de cauzele care determină în prezent degradarea solurilor vor creşte şi vor
avea consecinţe grave asupra calităţii solurilor.
3.3.5. Flora, fauna şi rezervaţiile naturale
Dintre speciile de plante şi animale enumerate în capitolul care conţine descrierea
florei şi faunei comunei Orbeni, o parte figurează în anexele 2, 4 şi 5 ale Directivei Habitate Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a
florei şi faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992. Acestea conţin specii de plante şi animale
de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate,
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specii de animale şi plante de interes comunitar care necesită o protecţie strictă şi specii de
plante şi animale de interes comunitar a căror prelevare din natură şi exploatare sunt
susceptibile de a face obiectul măsurilor de management.
Vegetaţia naturală din pajiști și păduri, precum și biotopurile caracteristice acestora
au fost influenţate de diverse activităţi umane: defrișări, desteleniri, lucrări hidrotehnice și
ameliorative, chimizarea agriculturii, vânatul, pescuitul și pășunatul excesiv.
Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a II-a funcţionale, adică
păduri cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie - subgrupa de protecţie a solului.
În general calitatea pădurilor este bună.
Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost diminuate în timp şi
înlocuite treptat cu culturi agricole.
Modificările faunei în urma intervenţiilor umane:
 restrângerea arealelor;
 modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat;
 reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu valoare
cinegetică).
În aceste condiţii, totuşi fauna se menţine în limitele optime.
Menţinerea situaţiei actuale privind activităţile antropice, gestionarea deşeurilor şi a
apelor uzate, afectează echilibrul ecologic al habitatelor naturale terestre şi acvatice care se
află în zonă. Există riscul creşterii ponderii speciilor antropofile şi oportuniste, în defavoarea
celor sălbatice, cu rol important în economia naturii.
Pe teritoriul comunei Orbeni se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura
2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare Buhuşi, Bacău, Bereşti”, localizată în partea de est a
comunei. Din întreaga suprafaţă a sitului, 7 % se află pe teritoriul comunei Orbeni.

Prin PUG sunt prevăzute măsuri de protecţie pentru zonele respective şi pentru
speciile care constituie obiective de conservare a sitului menţionat. Se vor respecta
prevederile legislative privind regimul ariilor naturale protejate şi prevederile Planului
de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti
ROSPA0063.
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În cazul neimplementării PUG deşeurile vor fi în continuare depozitate le întâmplare
sau în condiţii neconforme, apele uzate vor fi evacuate direct pe sol sau în cursurile de apă,
fără o epurare prealabilă, ajungând să modifice din punct de vedere fizico-chimic şi biologic
biotopul ecosistemelor terestre şi acvatice. Deprecierea calităţii mediului determină
dispariţia unor specii valoroase.

3.3.6. Sănătatea populaţiei
Lipsa sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate, gestionarea
neconformă a deşeurilor, prezenţa deşeurilor menajere în vecinătatea apelor de suprafaţă,
sunt factori care favorizează dezvoltarea microorganismelor patogene. Acestea pot avea
efect direct asupra locuitorilor comunei prin potenţialul infecţios sau pot crea mediu prielnic
proliferării speciilor de insecte, păsări şi rozătoare responsabile de transmiterea bolilor
contagioase.
Neimplementarea PUG al comunei Orbeni presupune conservarea şi amplificarea
fenomenului existent în prezent, cu impact negativ semnificativ asupra stării de sănătate a
populaţiei.

Capitolul 4: PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE
RELEVANTE PENTRU PUG ORBENI
Problemele de mediu identificate în contextul realizării Raportului de mediu pentru
Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Orbeni sunt următoarele:
→ caracterul cumulat al efectelor generate de promovarea proiectelor propuse prin
P.U.G,
→ identificarea, descrierea, evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra
mediului ale PUG în raport cu Alternativa 0,
→ corelarea planului cu prevederile capitolului „Protecţia mediului” în principal în
privinţa managementului apelor uzate, al deşeurilor rezultate şi protecţia solurilor
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,
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Problemele de mediu relevante pentru P.U.G. Orbeni sunt prezentate în cele ce
urmează pentru fiecare factor de mediu.
Factorul de mediu aer
Comuna Orbeni nu este amplasată într-o zonă cu risc de poluare atmosferică,
neînregistrându-se ca zona critică sau zonă fierbinte (definită ca zonă 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).
Conform Ordinului 1270 din 14/10/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din
cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protectiei
mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor
pentru evaluarea calităţii aerului în România, comuna Orbeni este nominalizată în
următoarele liste provizorii rezultate din evaluarea calităţii aerului prin modelare pentru
Regiunea 1 Nord-Est:
LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor
unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită
SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta şi
pragul superior de evaluare
3.1.1. Pentru pulberi în suspensie (PM10)
SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăşesc pragul inferior
de evaluare
3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)
3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)
3.3.3. Pentru plumb (Pb)
3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)
3.3.5. Pentru benzen (C6H6)
Cea mai apropiată localitate în care se realizează monitorizarea calităţii aerului este
municipiul Oneşti, dar raza ariei de reprezentativitate este de 100 m - 1km, deci nu este
relevantă pentru zona comunei Orbeni.
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Factorul de mediu Sol/Subsol
a) Poluarea solului este generată în principal de următoarele activitaţi umane
considerate ca surse:
→ depozitarea întâmplătoare de deşeuri menajere și a celor rezultate din
construcţii;
→ deversarea accidentală de dejecţii zootehnice;
→ administrarea fară discernământ a substantelor chimice folosite în
agricultură.
Dintre acestea, unele deşeuri sunt inerte, altele sunt folosite ca îngrăşământ natural,
neproducând poluarea solului.
b) Degradarea solurilor din comună este determinată de un complex de fenomene
naturale:
→ exces de umiditate şi inundaţii accidentale;
→ compactare, etc.
Aceste fenomene sunt rezultatul unor complexe de condiţii care acţionează de cele
mai multe ori simultan în interdependenţă.
→ activităţi umane:
 vechi: desţeleniri, defrişări, tehnici agricole neadecvate;
 actuale: tehnici agricole necorespunzătoare, neîntreţinerea lucrărilor de

îmbunatăţiri funciare;
→ factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul

ploilor, caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetaţie în
special arborescentă.
Consecinţele poluării şi degradării solurilor:
a) scăderea potenţialului la productiv, prin limitarea sau anularea calităţilor biologice
de fertilitate;
b) ocuparea neraţională a unor terenuri;
c) scoaterea unor terenuri din circuitul productiv;
d) schimbări ale modului de folosinţă.
Factorul de mediu apă
Sursele potenţiale care conduc la încărcarea apelor de suprafaţă cu diferiţi poluanţi
pot fi următoarele:
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 surse punctiforme - cota cea mai mare din potenţialul de poluare în cazul acestora

aparţinând unităţilor din domeniile gospodăriei comunale şi zootehniei, urmată
apoi de agenţii economici;
 surse difuze - din agricultură, datorită administrării de fertilizatori, depunerile

solide şi/sau lichide din atmosferă.
La nivelul comunei Orbeni, agricultura poate fi considerată o sursă potenţială
importantă de poluare a apelor, în principal prin utilizarea neraţională a îngrăşămintelor pe
terenurile agricole. O altă sursă potenţială de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane este
reprezentată de deversările de ape uzate neepurate.
Depozitarea deșeurilor menajere şi activătăţile zootehnice au reprezentat, respectiv
reprezintă importante surse potenţiale de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă cu
substanţe organice, compuşi ai azotului, precum şi încărcare biologică.
Planul prevede racordarea locuinţelor/obiectivelor din zonele funcţionale prin
înfiinţarea sistemului de canalizare pentru ambele localităţi ale comunei.
Comuna Orbeni este menţionată în Anexa din Ordinul Nr.1552/03.12.2008 al
ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole.
Directiva 91/676/ EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole, a fost transpusă în legislaţia românescă prin H.G. nr. 964/2000, care a
aprobat Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole. Comisia Interministerială pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a aprobat Programul de
acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010.
Conform acestui program, autorităţile administraţiei publice locale din localităţile declarate
zone vulnerabile la nitraţi, împreună cu reprezentanţi ai direcţiilor agricole judeţene şi
oficiilor de studii pedologice şi agrochimice, au următoarele obligaţii:
 să

evalueze presiunea exercitată de îngrăşămintele organice la nivelul

localităţilor;
 să identifice exploataţiile agricole de pe raza localităţilor cu un număr de

animale cuprins între 8 şi 100 unităţi vită mare (UVM); actualizarea listei
exploataţiilor agricole în raport cu numărul de UVM se va face o data la 2 ani;
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de

interdicţie

pentru
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aplicarea

îngrăşămintelor organice.
Autorităţile locale din localităţile declarate vulnerabile la nitraţi, consiliate de
reprezentanţi ai DADR judeţene şi OSPA, sunt obligate să ia decizia privind sistemul de
colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţilor: platforme/depozite
individuale sau depozite comune la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Comuna
Orbeni

Zone vulnerabile la nitraţi la nivelul anului 2012 (comuna Orbeni se încadrează în zona Siretului
superior)

Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică pentru eliminarea factorilor de risc la poluare a apei sunt precizate în HG
930/2005. 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.
În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune şi care sunt
executate astfel încât să realizeze condiţiile de izolare a stratului captat faţă de suprafaţa
terenului 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.
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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 H.G. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică.
Pentru teritoriul administrativ al comunei Orbeni principalele surse de emisii sunt
determinate de activităţi care se încadrează în patru mari domenii:
→ activităţi social - culturale
→ activităţi economice şi prestări servicii;
→ activităţi specifice desfăşurate în gospodăriile populaţiei şi anexele acestora;
→ activităţi diverse.
Domenii de
Categorii de noxe
activitate
I. Activităţi social - culturale
- unităţi ale
administraţiei
publice locale,
poliţie, şcoli
- unităţi de
sănătate
publică
(cabinet
medical,
farmacii)

gaze
provenite
încălzire;

Tipul şi modul de
emisie

Factorii de mediu afectaţi

din emisii în perioada - aerul prin noxe provenite de
rece a anului, din la surse de încălzire
surse staţionare.

deşeuri specifice (solide
şi ape uzate);

emisii permanente de
ape uzate;

- apele subterane şi de
suprafaţă prin evacuarea
apelor menajere direct în
mediu.
gaze
provenite
din emisii în perioada - aerul prin noxe provenite de
arderea combustibililor
rece a anului, din la încălzire,
surse staţionare.
- unităţi
diverse deşeuri (solide şi emisii
permanente - apele subterane şi de
culturale şi de ape uzate)
şi/sau temporare
suprafaţă prin evacuarea
cult (biserici,
apelor menajere direct în
etc)
mediu.
gaze
provenite
din emisii în perioada - aerul prin noxe provenite de
arderea combustibililor
rece a anului, din la surse de încălzire
surse staţionare
II. Activităţi economice
agricultură
deşeuri diverse (solide, emisii permanente
- apele subterane şi de
ape uzate, gaze de şi/sau temporare, în
suprafaţă prin evacuarea
eşapament)
funcţie de perioadă
apelor menajere direct în
din surse staţionare
mediu;
şi/ sau mobile
- aerul prin mirosuri degajate
de fermentarea gunoiului
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Domenii de
activitate

Categorii de noxe

Tipul şi modul de
emisie

2015

Factorii de mediu afectaţi

de grajd sau arderea unor
deşeuri
şi
gaze
de
eşapament.
agenţi
deşeuri diverse (solide, emisii permanente
- solul prin lipsa unui sistem
economici
ape uzate, gaze de şi/sau temporare, în
de
management
al
(industrie
eşapament)
funcţie de perioadă
deşeurilor solide;
locală, şi
din surse staţionare
- apele subterane şi de
prestări de
şi/ sau mobile
suprafaţă prin evacuarea
servicii)
apelor menajere direct în
mediu;
gaze
provenite
din emisii în perioada - aerul prin noxe provenite de
arderea combustibililor
rece a anului, din la surse de încălzire
surse staţionare
III. Activităţi din gospodăriile individuale
agricultură şi
Diverse deşeuri solide temporar în funcţie - solul prin lipsa unui sistem
zootehnie
(cadavre de animale, de
activităţile
de
management
al
resturi
de
plante, caracteristice fiecărei
deşeurilor rezultate din
dejecţii, etc.)
şi ape perioade a anului.
agricultură şi depozitarea
uzate,
acestora în spatele curţilor;
- apele subterane şi de
suprafaţă prin evacuarea
apelor menajere direct în
mediu;
activităţi
diverse deşeuri solide temporar în funcţie
- apele subterane şi de
casnice
(detergenţi,
uleiuri, de activităţile
suprafaţă prin evacuarea
solvenţi pentru vopsea, caracteristice fiecărei
apelor menajere direct în
dejecţii umane, hârtie, perioade a anului.
mediu;
PET-uri etc.) şi ape uzate
gaze
provenite
din emisii în perioada - aerul prin noxe provenite de
arderea combustibililor
rece a anului, din la surse de încălzire
surse staţionare
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Capitolul 5: OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA
NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, RELEVANTE
PENTRU P.U.G. ORBENI
Aderarea României la Programului General de Protecţie pentru Mediu din ţările
Europei Centra şi de Est a avut ca efect implementarea în ţara noastră a Planului Naţional de
Acţiune pentru protecţia Mediului. Acest plan reprezintă o abordare concretă a problemelor
de mediu la nivelul României.
Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este un instrument de
implementare a politicilor din domeniul mediului, prin care se promovează realizarea celor
mai importante proiecte, cu impact semnificativ asupra mediului, urmărind implementarea
legislaţiei în vigoare. El este conceput ca un document naţional şi reprezintă o corelare între
problemele de mediu şi cele ale sectoarelor economico-sociale.
Obiectivul strategic general al protecţiei mediului în România îl reprezintă
îmbunătăţirea calităţii vieţii în România prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie
la creşterea nivelului de viata al populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului, conservarea şi
ameliorarea stării patrimoniului natural de care România beneficiază.
Obiectivele şi proiectele privind îmbunătăţirea calităţii mediului

vor respecta

principiile stabilite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele strategice privind protecţia mediului relevante pentru PUG orbeni sunt:
→ conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
→ protecţia sănătăţii umane;
→ utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Obiectivele prioritare generale relevante pentru PUG Orbeni privind protecţia
mediului la nivel naţional sunt:
→ asigurarea fondurilor necesare investiţiilor pentru protecţia mediului conform
planurilor de implementare a acquis-ului comunitar;
→ creşterea capacităţii de atragere a şi utilizare a fondurilor structurale;
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→ încurajarea educaţiei la toate nivelurile şi a activităţilor de cercetare în
domeniul protecţiei mediului;
→ apărarea împotriva efectelor calamităţilor şi a poluărilor accidentale;
→ creşterea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin realizarea unui
sistem perfecţionat de monitorizare integrată a factorilor de mediu;
→ dezvoltarea de instrumente economice în domeniul protecţiei mediului;
→ valorificarea oportunităţilor oferite de Fondul pentru Mediu;
→ promovarea utilizării energiilor din surse regenerabile;
→ utilizarea durabilă a resurselor naturale, promovarea folosirii deşeurilor ca
materii prime secundare în scopul protejării resurselor naturale;
→ promovarea agriculturii şi dezvoltării rurale durabile;
Obiectivele de mediu stabilite la nivel judeţean relevante pentru PUG Orbeni sunt:
→ dezvoltarea spaţială durabilă va fi asigurată prin menţinerea echilibrului dintre
capacitatea ecologică a zonei şi cererea pentru noi terenuri solicitate de
economie şi societate în general;
→ dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza prin oferta de condiţii echivalente
cetăţenilor în sensul şansei de a accede la serviciile şi bunurilor publice oferite
de o dezvoltare comună;
→ coroborarea măsurilor pentru dezvoltarea spaţială viitoare cu acţiuni de
educare a comunităţilor locale în procesul de implicare în luarea deciziilor;
→ dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza în contextul dezvoltării resursei
umane şi al întăririi resurselor zonale existente cu sprijinul consiliului judeţean
şi al guvernului.
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Corelarea planurilor şi programelor pe nivele de implementare
Dintre obiectivele de mediu cuprinse în PATJ au fost identificate ca relevante pentru
implementarea PUG Orbeni următoarele:
→ inventarierea şi prezentarea zonelor de risc natural;
→ stabilirea zonelor în care se poate construi şi tipul construcţiilor;
→ modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;
→ inventarierea zonelor protejate şi asigurarea protecţiei acestora;
→ organizarea şi constituirea unui sistem de colectare, transport, tratare şi
eliminare a deşeurilor;
→ stabilirea surselor de apă potabilă;
→ monitorizarea calităţii apei potabile;
→ realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă;
→ sistematizarea, organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;
→ creşterea calităţii vieţii cu precădere în domeniile locuirii şi a serviciilor;
→ asigurarea bazei legale pentru realizarea programelor şi a acţiunilor de
dezvoltare.
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Obiective generale cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu în Judeţul Bacău
relevante pentru Planul Urbanistic General Orbeni:
→ să identifice, să evalueze şi să stabilească problemele şi aspectele de mediu în
judeţul Bacău;
→ să stabilească priorităţile de acţiune în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
mediu;
→ să promoveze conştientizarea publică cu privire la drepturile şi obligaţiile
comunităţii faţă de mediul natural;
→ să întărească capacitatea autorităţii locale, agenţilor economici şi a comunităţii
locale pentru a elabora şi implementa programe de protecţie şi conservare a
mediului natural;
→ să promoveze parteneriatul intre actorii implicaţi în procesul decizional de
mediu;
→ să respecte cerinţele legislative naţionale în domeniul mediului şi să
promoveze cerinţele Uniunii Europene;
→ să fie în concordanta cu toate strategiile şi planurile locale de acţiune în
implementare la nivelul Judeţului Bacău;
→ să fie în concordanta cu viziunea comunităţii de dezvoltare durabilă a Judeţului
Bacău;
→ să constituie un suport real şi obiectiv în elaborarea Planului Regional şi a
Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu.
Planul Local de Acţiune pentru Judeţul Bacău îşi propune să utilizeze resursele
existente la nivel judeţean sau regional în perspectiva accesării oportunităţilor sociale şi
economice generate de dezvoltarea durabilă a judeţului Bacău.
Obiective specifice (OS) cuprinse în PLAM-ul judeţului Bacău relevante pentru PUG
Orbeni, pe domenii sunt:
a. protecţia atmosferei
→ OS1 - menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele care se încadrează în
limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
→ OS2 - monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi în aer;
→ OS3 - introducerea/utilizarea combustibililor care generează emisii reduse de
poluanţi;
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→ OS4 - controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor
pentru reţinerea poluanţilor şi/sau prin introducerea de tehnologii mai puţin
poluante;
→ OS5 - corelarea planurilor locale şi regionale de dezvoltare şi a Planului
Naţional de Dezvoltare, precum şi a planurilor urbanistice cu Strategia
Naţională pentru Protecţia Atmosferei, cu programele şi planurile de
gestionare a calităţii aerului;
→ OS6 - eliminarea utilizării de substanţe care depreciază stratul de ozon;
→ OS7 - evitarea accidentelor din agricultura sau transporturi prin investiţii şi
respectarea legislaţiei şi a normelor specifice fiecărei activităţi;
→ OS8 - conştientizarea publicului privind problematica schimbărilor climatice şi
participarea societăţii civile la procesul decizional;
b. managementul resurselor de apă
 OS9 - satisfacerea cerinţelor de apă la sursă pentru populaţia din mediul rural
prin:


valorificarea superioară a capacităţilor disponibile ale surselor
existente pentru acoperirea deficitelor de apă potabilă;



amenajări de surse noi pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă;

 OS10 - îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de
alimentare cu apă şi canalizare din aglomerările urbane prin:


realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în
zonele rurale care nu au asemenea dotări;

 OS11 - îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă prin:


realizarea de noi staţii de epurare;

 OS12 - restaurarea ecologică/renaturarea râurilor prin:


refacerea habitatelor distruse;



asigurarea unor debite ecologice pe cursurile de apă;



creşterea responsabilităţii civice privind ecologizarea cursurilor de apă

 OS13 - conservarea, protecţia ecosistemelor acvatice (habitate, componente
biologice)
 OS14 - reducerea riscului la inundaţii şi secete prin:
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regularizarea cursurilor de apă în corelare cu conservarea zonelor
umede;



amenajarea torenţilor, împăduriri şi perdele de protecţie;



realizarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului şi desecare;



evitarea alterării şi a influenţei antropice în geomorfologia bazinelor
hidrografice;



prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane ca
urmare a inundaţiilor şi a efectelor asociate acestora;



protecţia şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor, iar acolo unde este
posibil, încurajarea schimbărilor în practica agricolă pentru a preveni
sau minimiza scurgerea de suprafaţă şi inundaţiile asociate ei ca
urmare a unor lucrări agricole intensive;



prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea
riscului la inundaţii asupra comunităţilor umane, activităţilor
economice şi infrastructurii;



prevenirea apariţiei de epidemii sau minimizarea deteriorării stării de
sănătate a populaţiei ca urmare a fenomenului de inundaţii şi a
poluării asociate acestuia;

c. managementul deşeurilor:
 OS15 - prevenirea apariţiei şi minimizarea cantităţii de deşeuri generate;
 OS16 - închiderea depozitelor de deşeuri neconforme şi reabilitarea
ecologică a amplasamentelor acestora;
 OS17 - dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, în
vederea atingerii ţintelor de reciclare pentru deşeurile de ambalaje,
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz,
baterii şi acumulatori, deşeuri din construcţii şi demolări, anvelope;
 OS18 - implementarea planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel
judeţean şi regional;
 OS19 - încurajarea utilizării nămolurilor de epurare în agricultură astfel
încât să se prevină efectele nocive asupra solurilor, vegetaţiei, animalelor,
omului;
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ca

urmare
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a

eliminării

necorespunzătoare a deşeurilor, inclusiv a poluării curente care poate
determina compromiterea terenurilor.
d. protecţia naturii:
 OS21 - asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale
şi conservării diversităţii biologice;
 OS22 - conservarea în-situ şi ex-situ a speciilor ameninţate, endemice
şi/sau rare, precum şi a celor cu valoare economică ridicată;
 OS23 - protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice terestre şi
acvatice, existente în afara ariilor naturale protejate: reducerea şi
eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viaţă şi
reconstrucţia ecosistemelor şi habitatelor deteriorate;
 OS24 - dezvoltarea sistemului de reglementare a comerţului cu specii de
floră şi faună sălbatică;
 OS25 - monitorizarea capturilor/uciderilor accidentale a speciilor strict
protejate;
 OS26 - protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice
agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi
durabile;
 OS27 - creşterea suprafeţei ocupate de vegetaţie forestieră, în scopul
restabilirii echilibrului ecologic şi al satisfacerii necesităţilor de dezvoltare;
 OS28 - accentuarea şi diversificarea funcţiilor socio-economice ale
ecosistemelor forestiere în raport cu creşterea cerinţelor societăţii faţă de
pădure;
e. reducerea şi prevenirea poluării şi degradării solurilor
 OS29 - reducerea poluării solului cauzata de activităţile agro-industriale;
 OS30 - ecologizarea zonelor afectate de depozitele de deşeuri amenajate
necorespunzător;
 OS31 - reducerea poluării solurilor afectate de infiltraţiile apelor
menajere;
 OS32 - reducerea eroziunii solurilor;
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 OS33 - reducerea impactului negativ provocat de fenomenele de
inundaţie şi băltire;
 OS34 - prevenirea degradării solurilor prin aplicarea celor mai bune
practici agricole;
 OS35 - conservarea funcţiilor ecologice ale solului;
 OS36 - ameliorarea calităţii solurilor în scopul creşterii capacităţii de
producţie;
f. urbanism, dezvoltare rurală şi protecţia împotriva zgomotului
 OS37 - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a transportului şi valorificarea
eficientă a patrimoniului natural şi a celui construibil;
 OS38 - ridicarea standardului de locuire în mediul rural;
 OS39 - reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;
 OS40 - păstrarea identităţii culturale a satelor;
 OS41 - inventarierea şi cercetarea la nivelul întregului teritoriu naţional a
zonelor cu risc de dezastre antropice şi naturale, în paralel cu elaborarea
planificării pre-dezastru;
 OS42 - asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor;
 OS43 - respectarea regulamentului general de urbanism;
 OS44 - îmbunătăţirea calităţii şi păstrarea diversităţii spaţiului rural în vederea
obţinerii unui echilibru între activităţile umane şi conservarea resurselor
naturale;
 OS45 - îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în mediul rural: drumuri,
alimentare cu apă, canalizare, staţii de epurare;
f. educaţie ecologică
 OS46 - informarea populaţiei privind problemele de mediu şi asigurarea
accesului la informaţia de mediu;
 OS47 - sensibilizarea şi conştientizarea publicului faţă de problematica
protecţiei mediului;
 OS48 - promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător;
 OS49 - însuşirea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra
mediului;
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 OS50 - educarea tinerei generaţii în spiritul respectării şi ocrotirii naturii;
 OS51 - responsabilizarea populaţiei adulte faţă de impactul pe care îl are
comportamentul său asupra mediului înconjurător;
 OS52 - promovarea programelor de educare şi informare a tinerilor privind
efectele poluării asupra sănătăţii umane.
Pe baza analizei situaţiei existente şi consultând factorii interesaţi, se pot stabili ca
priorităţi (P) ale administraţiei publice locale în parteneriat cu agenţii economici, care
activează în zonă, următoarele:
 P1 - eliminarea zonelor de risc natural din intravilan, în primul rând şi apoi din
extravilan;
 P2 - regularizarea pârâurilor din teritoriu;
 P3 - amenajarea de spaţii verzi şi de protecţie;
 P4 - amenajarea corespunzătoare a punctelor de colectare selectivă a
deşeurilor menajere de la populaţie;
 P5 – menţinerea în stare de funcţionare a reţelelor de alimentare cu apă;
 P6 - realizarea sistemului de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru
cele două localităţi ale comunei;
 P7 - realizarea sistemului de alimentare cu gaz metan;
 P8 - redimensionarea intravilanului prin redimensionarea zonelor funcţionale
din interiorul său şi prin cedarea către extravilan.
 P9 - asigurarea punerii la dispoziţia publicului a informaţiei de mediu şi a
diseminării acesteia.
Pentru a evalua corect compatibilitatea dintre obiective specifice (OS) cuprinse în
PLAM-ul judeţului Bacău relevante pentru PUG al comunei Orbeni şi priorităţile stabilite prin
PUG al comunei Orbeni, am realizat o matrice în care a fost analizat modul în care
interacţionează cele două categorii de obiective.
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Matricea compatibilităţii între obiective specifice (OS) cuprinse în PLAM-ul judeţului
Bacău şi priorităţile (P) stabilite prin PUG al comunei Orbeni
Compatibilitate directă

P1

P2

Compatibilitate indirectă

P3

P4

P5

P6

Neutralitate

P7

P8

P9

OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
OS9
OS10
OS11
OS12
OS13
OS14
OS15
OS16
OS17
OS18
OS19
OS20
OS21
OS22
OS23
OS24
OS25
OS26
OS27
OS28
OS29
OS30
OS31
OS32
OS33
OS34
OS35
OS36
OS37
OS38
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OS39
OS40
OS41
OS42
OS43
OS44
OS45
OS46
OS47
OS48
OS49
OS50
OS51
OS52
Total
obiective

10

6

18

17

8

19

18

2015

18

28

Din analiza matricei rezultă următoarele concluzii:
 priorităţile identificate prin PUG al comunei Orbeni asigură compatibilitatea cu
toate obiectivele specifice din PLAM pentru judeţul Bacău;
 prioritatea compatibilă cu cele mai multe dintre obiectivele specifice din PLAM
pentru judeţul Bacău este:


P9 - asigurarea punerii la dispoziţia publicului a informaţiei de mediu şi a
diseminării acesteia;

 priorităţile cu implicare mare în atingerea obiectivelor specifice din PLAM pentru
judeţul Bacău sunt:


P3 - amenajarea de spaţii verzi şi de protecţie,



P6 - realizarea sistemului de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru
cele două localităţi ale comunei,



P7 - realizarea sistemului de alimentare cu gaz metan,



P8

-

redimensionarea

intravilanului

prin

redimensionarea

zonelor

funcţionale din interiorul său şi prin cedarea către extravilan.
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Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru P.U.G. Orbeni
Factorul de
mediu/domeniu
APA

Obiectiv

Obiective P.U.G.

Directiva privind calitatea apei destinate
consumului uman Directiva de Apa
Potabilă
98/83/EC Obiectivul Directivei:
- Protejarea sănătăţii populaţiei de
efectele oricărui tip de contaminare a
apei destinate consumului uman;
- Asigurarea calităţii apei destinate
consumului uman; stabilirea parametrilor
de calitate pentru apa destinată
consumului uman şi valorilor pentru
parametrii relevanţi
Determinarea
punctelor
(amplasamentelor) în care apa trebuie sa
fie corespunzătoare valorilor stabilite în
Directivă,
- Asigurarea monitorizării şi informării
consumatorilor asupra calităţii apei
destinate consumului.

Menţinearea în stare de funcţionare
a sistemului centralizat de alimentare
cu apă, care în rezent deserveşte cele
2 localităţi ale comunei.

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate urbane a fost
transpusă în legislaţia româneasca prin
HG 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate modificată
şi completată cu HG 352/2005.
Obiectivul Directivei:
protecţia mediului împotriva efectelor
negative ale evacuărilor de ape uzate
orăşeneşti şi din anumite sectoare
industriale
(în
special
industria
alimentară).

Prin PUG se propune realizarea unui
sistem de reţele colectoare de
canalizare, conectat la o staţie de
epurare care va fi dotată atât cu
treaptă mecanică cât şi cu treaptă
biologică, dar şi cu instalaţii de
deshidratare a nămolurilor.
La dimensionarea staţiilor de epurare
se va ţine seama de posibilităţile de
cooperare cu alte unităţi economice
din zona comunei.
Proiectul nr. 150/2011 „Înfiinţare
reţea de canalizare şi staţie epurare
în satul Orbeni, comuna Orbeni,
judeţul Bacău", întocmit de SC AQUA
PPROJECT SRL, se află în faza S.F.

Directiva 91/676/CEE privind protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din
surse agricole. Transpunere:
- Ordinul nr. 918/2002 pentru aprobarea
Codului bunelor practici agricole pentru
uzul fermierilor,
- HG 964/13.10.2000 privind aprobarea
Planului de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi

Compostarea locală a deşeurilor în
curtea proprie a fiecărei gospodării,
cât mai departe de zona locuibilă.
Compostarea deşeurilor provenite
din
agricultură,
deşeuri
biodegradabile menajere împreună
cu dejecţiile solide de la animale.
Este şi soluţia propusă de Memoriul
General
pentru
gestionarea
reziduurilor zootehnice, care sunt
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Factorul de
mediu/domeniu

AERUL

SOLUL
Gestionarea
deşeurilor şi
substanţelor
chimice

Obiectiv

2015

Obiective P.U.G.

proveniţi din surse agricole,
importante surse de nitraţi. Acestă
- Ordinul 1552/2008 pentru aprobarea soluţie prevede înfiinţarea unor
Listei localităţilor pe judeţe unde exista platforme pentru dejecţiile animale.
surse de nitraţi din activităţi agricole.
Măsuri privind controlul aplicării
fertilizatorilor, monitorizarea modului
de inventariere a fertilizatorilor.
Directiva 96/62/CE privind evaluarea şi
Drumurile laterale ce pornesc din
managementul calităţii aerului şi
drumurile judeţene sunt drumuri
directivele Directiva 1999/30/CE,
săteşti şi se remarcă prin faptul că nu
Directiva 2000/69/CE si Directiva
deţin amenajări şi semnalizari
2002/3/CE :
corespunzătoare.
- evaluarea calităţii aerului înconjurător;
Se impune amenajarea lor cel puţin
- obţinerea informaţiei adecvate privind
pe o distanţă convenabilă astfel încât
calitatea aerului înconjurător;
să asigure o circulaţie în siguranţă
- menţinerea calităţii aerului înconjurător atât pe drumul naţional cât şi pe
acolo unde aceasta este corespunzătoare drumurile săteşti.
standardelor sau îmbunătăţirea acesteia
Prin lucrările preconizate a se
în cazuri necorespunzătoare
executa în plan, în profil longitudinal
Legislaţia europeană este transpusă prin şi transversal, se vor îmbunătăţi
legea 104 din 2011 privind calitatea elementele geometrice ale traseului,
aerului înconjurător
astfel încât pe întreg sectorul de
reabilitare se va putea lua în
considerare o viteză de circulaţie de
90 km/h, aşa cum prevede legislaţia
rutieră.
Pe tot traseul, drumurile propuse
pentru modernizare vor avea
podeţele laterale cu lungimi de 6,00
m.
Trama actuală satisface accesele, dar
este
necesară
îmbunătăţirea
calitativă
prin
aplicarea
de
îmbrăcăminţi provizorii din piatră sau
prin pavarea definitivă a acestora
acolo unde este strict necesar şi este
posibil.
Înlocuirea combustibililor tradiţionali
cu gaze naturale în cazul încălzirii
locuinţelor prin alimentarea cu gaze
naturale.
Deşeurile biodegradabile se vor
composta individual.
Directiva Cadru 75/442/CEE privind
În prezent Consiliul Local al
deşeurile; modificată de Directiva comunei are încheiat un contract
91/692/CEE, Regulamentul (CE) nr.
cu firma SC SOMA SRL pentru
1882/2003 şi de Directiva Consiliului preluarea deşeurilor. Pe teritoriul
91/156/CEE şi Decizia 96/350/CE.
comunei există colectoare pentru
Transpusă
în
totalitate
Directiva

PET-uri, distribuite în localităţile
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Factorul de
mediu/domeniu

Obiectiv
1999/31/CE
privind
depozitarea
deşeurilor, transpusă prin
HG 349/2005 Asigurarea de capacităţi de
colectare şi de sisteme de transport
adaptate numărului de locuitori şi
cantităţilor de deşeuri generate.

2015

Obiective P.U.G.

componente.

Amenajarea unui centru de colectare
temporară şi depozitare, dotat cu
cameră frigorifică pentru cadavrele
de animale. Aceste deşeuri vor fi
depozitate temporar
până la
preluarea de o societate autorizată
Asigurarea celor mai bune opţiuni de pentru desfăşurarea unor astfel de
colectare şi transport pentru deşeuri, activităţi.
corelat cu activităţile de reciclare şi
depozitare finală.
Creşterea nivelului de recuperare şi
valorificare a deşeurilor menajere
Reducerea
cantităţii
de
deşeuri refolosibile, prin asigurarea colectării
depozitate Directiva 94/62/CE privind selective.
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, Creşterea gradului de colectare
amendată prin Directiva 2004/12/EC, cu selectivă a deşeurilor recuperabile
excepţia ţintelor de reciclare pentru (PET, anvelope, uleiuri uzate), prin
hârtie/carton şi metale. Reducerea implementarea proiectului – Sistemul
cantităţii de deşeuri de ambalaje
integrat de gestionare a deşeurilor la
Valorificarea şi reciclarea deşeurilor de nivelul judeţului Bacău.
ambalaje.
Separarea pe fracţii a deşeurilor din Deşeurile din construcţii vor fi
construcţii şi demolări
depozitate, cu avizul primăriei, în
locuri autorizate.
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului
European şi provenite de la echipamente
electrice şi electronice (DEEE)
Se vor încheia contracte cu operatori
Transpusă prin:
autorizaţi în vederea eliminării şi
HG 1037/2010 cu legislaţia secundară:
recuperării deşeurilor de DEEE.
- Ordinul 901/2005,
- Ordinul 1225/721/2005,
- Ordinul nr. 1223/715/2005
Directiva 2000/53/CE este transpusă în
legislaţia româneasca prin HG 2406/2004 Deţinătorii de VSU de pe teritoriul
privind gestionarea VSU
comunei Orbeni beneficiază de
programul naţional pentru VSU.
Managementul ecologic raţional al
nămolului provenit de la staţiile de PUG al comunei Orbeni propune,
epurare
odată cu realizarea sistemului de
canalizare şi a staţiilor de epurare
eliminarea
corespunzătoare
a
nămolului deshidratat rezultat prin
funcţionarea acestora (eliminarea la
platforma de deşeuri sau utilizarea ca
îngrăşământ în concordanţă cu
prevederile legale).
Deşeurile periculoase din
deşeurile
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Factorul de
mediu/domeniu

Obiectiv

2015

Obiective P.U.G.

municipale

Implementarea serviciilor de colectare şi
transport pentru deşeurile periculoase.
Eliminarea deşeurilor periculoase în mod
ecologic.

ZGOMOT

Reducerea
cantităţii
de
deşeuri
biodegradabile organice menajere şi
deşeuri organice din comerţ, industrie,
instituţii, deşeuri verzi din parcuri, grădini
şi pieţe prin colectare separată
Reducerea zgomotului şi vibraţiilor în
zonele sensibile
Reducerea poluării fonice provenite din
industrie şi transporturi în aşezările
umane

SĂNĂTATEA
POPUALŢIEI

Reducerea riscului pentru sănătate
reducerea numărului de locuitori expuşii
la substanţe toxice din mediu, agenţi
biologici, şi zgomot excesiv.
Modificarea numărului de locuitori ca
urmare a migraţiei.
Extinderea zonei de locuinţe.
Reducerea numărului de locuitori care nu
dispun de apă potabilă.
Reducerea numărului de gospodării care
nu sunt racordate la sisteme de
canalizare centralizate.

RISCURI
NATURALE

Decizia Consiliului 99/847/CE privind
stabilirea Programului de acţiune
comunitar în domeniul Protecţiei Civile
amendată de Decizia 2005/12/CE masuri
tehnice şi organizatorice, precum şi de
acţiunile specifice planificate şi realizate
în scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a
situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor
acestora, protecţiei populaţiei, mediului,
bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin
mijloace şi măsuri specifice.
Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi
gestionarea riscurilor de inundaţii.
La nivel naţional s-au elaborat:
- Strategia naţională de management al
riscului la inundaţii, aprobată prin HG

Colectarea separată a deşeurilor
periculoase din deşeurile municipale.

Compostarea individuală, la nivelul
gospodăriilor a deşeurilor verzi
rezultate din agricultură, a deşeurilor
rezultate din zootehnie.

Modernizarea echipării edilitare
rutiere, perdele de protecţie,
instituirea zonelor de protecţie.

Realizarea unui sistem de colectare
selectivă a deşeurilor.
Asigurarea eliminării de pe suprafaţa
teritoriului administrativ al comunei
Orbeni a deşeurilor prin contract cu
un operator de salubritate.
Realizarea reţelelor de canalizare şi
extinderea ulterioară la zonele de
locuinţe noi.
Implementarea
sistemului
de
alimentare cu apă potabilă în sistem
centralizat
a
gospodăriilor
individuale.
Combaterea eroziunii versanţilor
prin lucrări de nivelare şi estompare
a ravenelor prin menţinerea şi
dezoltarea plantaţiilor şi vegetaţiei
forestiere existente.
Combaterea excesului de umiditate
şi inundabilitate din luncile pâraielor
prin regularizarea albiilor acestora.
Evitarea executării de construcţii pe
terenuri cu pante mari sau nesigure
până la verificarea stabilităţii
generale şi locale ale acestora.
Realizarea de şanţuri de gardă
pentru apărarea localităţilor de
scurgerile de pe versanţi.
Combaterea alunecărilor de teren
prin lucrări de consolidare şi plantare
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Factorul de
mediu/domeniu

BIODIVERSITATE,
FAUNĂ, FLORĂ

PATRIMONIUL
CULTURAL

CONSERVAREA
RESURSELOR
NATURALE

2015

Obiectiv

Obiective P.U.G.

1854/2005, şi HG 1286/2004 privind
aprobarea Planului general de masuri
preventive pentru evitarea şi reducerea
efectelor inundaţiilor,
Manualul
Primarului
pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în
caz de inundaţi
- prevenire a accidentelor majore si de
limitare a consecinţelor acestora.

cu vegetaţie forestieră.
Instituirea zonelor de protecţie
pentru
zonele
sensibile
la
amplasarea obiectivelor cărora le
sunt aplicabile prevederile HG
804/2007.

Directiva Habitate 92/43/EEC referitoare
la conservarea habitatelor naturale şi a
florei şi a faunei sălbatice.
Directiva Păsări 79/409 EEC privind
conservarea speciilor de păsări sălbatice.
Legea 5/2000 – Secţiunea a III-a – Zone
protejate
OUG nr. 195/2005 menţinerea şi
protejarea monumentelor istorice
Conservarea resurselor naturale
Creşterea eficientei energetice şi a
utilizării resurselor energetice

Prin implementarea PUG intravilanul
comunei nu se va suprapune cu arii
naturale protejate, situri Natura
2000, parcuri naţionale sau rezervaţii
ştiinţifice.
Instituirea zonelor de protecţie
pentru monumentele istorice 200 m
în rural şi 500 m de metri în
exteriorul localităţilor
Eficientizarea energetică prin:
- reabilitarea termică a clădirilor;
-modernizarea echipamentelor de
producere a energiei termice;
- realizarea reţelei de gaze naturale;
Reactualizarea PUG cuprinde acţiuni
care se vor realiza cu respectarea
Regulamentelor General şi Locale de
Urbanism care furnizează toate
elementele pentru încadrarea în
peisaj a obiectivelor cu respectarea
tradiţiilor locale şi fondului natural
aflat în proximitate.
Prin reactulizarea PUG se propune
creşterea ponderii spaţiilor verzi şi a
zonelor de agrement, ajungându-se
la o suprafaţă de 44,71 ha, fiecărui
locuitor revenindu-i 109,04 m2.
Zonarea generală la nivelul comunei,
ca tip de zone funcţionale, rămâne
neschimbată.
Modificarea limitei de intravilan s-a
făcut în 2 scopuri:
- regularizarea intravilanului pe
limite de proprietăţi, acţiune ce a
dus la mici diferenţe,
- noi propuneri pentru zonele
funcţionale care s-au făcut mai mult
să completeze trama deja existentă

PEISAJ

OUG 195/2005 cu modificările şi
completările ulterioare conţine prevederi
referitoare la menţinerea şi ameliorarea
fondului peisagistic natural şi antropic, de
refacere peisagistică a zonelor de interes
turistic sau de agrement.

ZONAREA
TERITORIULUI

Legislaţia prevede corelarea intravilanului
existent cu evidenţa OCOTA în vederea
asigurării unei bune administrări a
terenurilor şi a unei dezvoltări edilitare
judicioase care să conducă al protejarea
mediului.
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Factorul de
mediu/domeniu

Obiectiv

EDUCAŢIA
Directiva 85/337/CEE modificată prin
ECOLOGICĂ
– Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE
ACCESUL
LA privind evaluarea efectelor anumitor
INFORMAŢIE
proiecte publice şi private asupra
mediului Directiva 90/313/CEE şi
Directiva 2003/4/CE privind accesul
publicului la informaţia de mediu asigură:
- garantarea dreptului de acces la
informaţia de mediu deţinuta de sau
pentru autorităţile publice;
- asigurarea punerii la dispoziţia
publicului şi a diseminării informaţiei de
mediu.

2015

Obiective P.U.G.
şi care trebuie rezolvate mai detaliat
pentru satisfacerea infrastructurii
tehnice.
Derularea procedurilor de aprobare
a planurilor şi programelor conform
HG 1076/2004.
Supunerea spre dezbatere a PUG şi a
studiilor pentru extinderea sau
înfiinţarea de noi servicii.
Introducerea zonelor de protecţie
pentru arealele sensibile.

Capitolul 6: POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI ÎN CAZUL IMPLEMENTĂRII PUG ORBENI
Analiza alternativei ”0” (neimplementarea planului, prezentată anterior

în

subcapitolul - 3.3. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării P.U.G.)
se bazează pe gradul actual de cunoaştere şi evidenţiază efectele asupra mediului pe care le
va avea nerealizarea măsurilor propuse prin plan. În cazul neimplementării măsurilor
prevăzute în Reactualizarea Planului Urbanistic General, la nivelul comunei Orbeni se vor
înregistra deprecieri semnificative ale factorilor de mediu datorită lipsei unui sistem de
management al deşeurilor şi al eliminării apelor uzate menajere în mediu fără a fi în prealabil
epurate.
La evaluarea impactului de mediu prin implementarea reactuălizării P.U.G. se va ţine
cont de de criteriile recomandate prin Anexa nr. 1 la HG 1076/2004, pentru cuantificarea
amplorii prognozate a impactului avându-se în vedere efectele asupra mediului:
→ directe şi indirecte,
→ pe termen scurt şi lung,
→ reversibile sau ireversibile,
→ izolate, interactive şi cumulative.
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6.1. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra factorului de mediu
apă
Sub aspect hidrografic teritoriul comunei Orbeni aparţine bazinului hidrografic al
râului Siret, reţeaua hidrografică fiind formată din cursuri de apă permanente şi sezoniere.
Cursurile principale de apă care traversează suprafaţa comunei Orbeni sunt: pârâul
Orbeni şi pârâul Scurta, ambele fiind afluenţi ai râului Siret.

6.1.1. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra apelor de suprafaţă
În prezent localităţile comunei Orbeni dispun de un sistem de alimentare cu apă.
Implementarea sistemului de alimentare cu apă nu afectează calitatea apelor de suprafaţă
sau a celor subterane.
Sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă şi reţelele de
distribuţie se vor proteja astfel:
 sursele de apă precum şi reţelele de distribuţie se vor proteja prin instituirea
zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi zonele de restricţie conform
reglementarilor în vigoare;
 pentru protecţia sanitară a apei este necesară o strictă supraveghere şi bună
întreţinere a reţelei de distribuţie, întreaga reţea de distributie trebuei să fie în
bună stare de funcţionare, evitând pierderile pe reţea;
 traseul conductei de aducţiune a fost stabilit cât mai scurt posibil şi uşor
accesibil, situat în apropierea drumului, pentru a se putea interveni uşor în caz
de avarie şi a nu degrada terenurile agricole; pentru conductele de aducţiune şi
pentru reţelele de distribuţie a apei au fost folosite ţevi din polietilenă de înaltă
densitate.
Pentru sistemul centralizat de alimentarea cu apă a localităţilor comunei Orbeni, se
va avea în vedere întreţinerea surselor de alimentare cu apă şi a tuturor echipamentelor
componente.
Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi
responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru
toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi
distribuţie. Principalele lucrari privitoare la exploatare şi executie operativă, constau în:
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 supravegherea instalaţiilor;
 controlul curent al instalaţiilor;
 executarea de manevre;
 lucrări de întreţinere periodică;
 lucrări de întreţinere neprogramate;
 lucrări de intervenţii în caz de accidente.
Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de
echipamentele, regulamentele de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice
interne şi se execută, de regulă,fără oprirea utilajelor de bază.
Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau
eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în instrucţiunile de
exploatare.
Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:
 verificarea stării şi integritatea hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor;
 verificarea stării căminelor de vane;
 verificarea căminelor de branşament.
Pentru creşterea siguranţei în funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi pentru
continuitatea alimentării cu apă, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli
de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă.
Manevrele în instalaţii se execută pentru:
 modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii,
fiind determinate de necesităţile, obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele
utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea
pierderilor etc.;
 modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea
să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop
retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea
lor în exploatare;
 izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al
instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui
incident.
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Implementarea proiectului de realizare a unui sistem de alimentare cu apă
are consecinţe pozitive asupra stării de sănătate îmbunătăţind condiţiile de confort şi
contribuie la dezvoltarea economică în zonă.
Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni nu există un sistem centralizat de
colectare a apelor meteorice acestea se scurg gravitaţional prin şanţuri şi rigole deversânduse în apele de suprafaţă. Datorită amplasamentului comunei Orbeni, la distanţă faţă de surse
de poluare, considerăm că apele pluviale sunt convenţional curate.
Gospodăriilor din comuna Orbeni nu sunt racordate la un sistem de canalizare dotat
cu staţie de epurare.
Evacuarea apei uzate menajere din locuinţe, clădiri administrative, social-culturale, se
va realiza prin intermediul unor reţele colectoare de canalizare. Corelat conditiilor de relief,
canalizarea pentru comuna Orbeni va fi formată dintr-un sistem de canalizare cu un colector
principal în care vor fi preluate canalizările propuse pe străzile laterale.
Colectoarele principale sunt poziţionate pe traseele de străzi care să asigure:
 curgerea gravitaţională;
 panta de curgere convenabilă;
 viteza de autocurăţire;
 posibilitatea racordării ulterioare şi a altor reţele stradale;
 pozarea pe terenuri aparţinând domeniului public;
 posibilitatea de acces la execuţia lucrărilor.
Staţia de epurare pentru localităţile comunei Orbeni va asigura atât treapta mecanică
cât şi treapta biologică, cu instalaţii de deshidratare a nămolurilor şi eventauala utilizare a
acestora ca fertilizator de iarnă şi îngrăşământ.
Evacuarea apelor meteorice se va realiza natural prin lucrări de sistematizare
verticală la rigolele drumurilor care vor deversa în pâraiele limitrofe localităţilor.
Amplasamentul staţiei de epurare este stabilit în afara zonelor de locuit şi în aval de
localitate, respectându-se distanţele de protecţie sanitară - distanţă care să exceadă 300 m
faţă de cea mai apropiată zonă locuită - condiţionare sanitară şi pe cât posibil opusă direcţiei
vânturilor predominante.
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La dimensionarea staţiei de epurare se va ţine seama de posibilităţile de cooperare
cu alte unităţi economice din zona comunei.
Implementarea sistemului de canalizare şi amplasarea staţiei de epurare, la
nivelul comunei Orbeni, va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor de igienă,
confort şi siguranţă, precum asupra factorilor de mediu, determinând, în acelaşi timp,
dezvoltarea economică a zonei. Sistemul de canalizare şi staţiile de epurare vor
asigura eliminarea în mediul a apei epurate conform NTPA 001/2005.
Prin Reactualizarea Planului Urbanistic General nu se prevede, la nivelul comunei
Orbeni, implementarea unui sistem de colectare şi epurare a apelor pluviale. Deoarece apele
meteorice sunt considerate convenţional curate nu considerăm necesară implementarea
unui sistem de captare şi epurare a acestora.
Prin realizarea unui sistem de gospodărire a apelor menajere se va reduce
considerabil poluarea cursurilor de apă care străbat teritoriul administrativ al comunei
Orbeni prin eliminarea emisiilor necontrolate de ape uzate menajere în mediu. În prezent
apele menajere uzate sunt eliminate necontrolat în mediu şi ajung prin fenomene de
levigare în condiţii de precipitaţii torenţiale în corpurile de apă supraterane.
De asemenea, implementarea unui sistem centralizat de canalizare va reduce
numărul foselor septice mai mult sau mai puţin etanşe din gospodăriile cuprinse în cadrul
comunei.
Prin implementarea reactualizării PUG Orbeni se va asigura delimitarea zonelor de
protecţie sanitară cu regim sever prin gard de sârmă ghimpată amplasat în jurul zidurilor
exterioare următoarelor clădiri:
 staţia de pompare – 10 m;
 staţia de epurare – 20 m;
 rezervoare – 20 m;
 staţie de captare – 20 m.

Pentru realizarea unui sistem de management al deşeurilor se urmăreşte scăderea
poluării cu dejecţii animale şi nitriţii rezultaţi din descompunerea acestora care pătrund în
apele de suprafaţă.
PUG al comunei Orbeni propune regularizarea pâraielor şi consolidarea malurilor cu
scopul protejării construcţiilor de pe teritoriul administrativ al comunei. Prin aceste măsuri
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se va reduce substanţial riscul poluării apelor curgătoare cu material din sol. Surparea
malurilor şi antrenarea materialului pământos de către apele curgătoare are efecte negative
asupra ecosistemelor acvatice prin: creşterea turbidităţii apei, introducerea unei mari
cantităţi de substanţă organică în mediul acvatic cu efecte negative asupra concentraţiei
oxigenului în masa apei, blocarea cursului natural al pâraielor – care determină băltirea apei
pe terenurile adiacente, antrenarea de dejecţii animale cu un conţinut ridicat de germeni
patogeni.
În perioada de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivelor PUG impactul
obiectivelor propuse asupra apelor se poate produce astfel:
 prin pierderi accidentale de hidrocarburi şi/sau uleiuri minerale de la

utilajele tehnologice şi mijloacele de transport;
 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.

6.1.2. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra pânzei freatice
Localităţile comunei Orbeni nu dispun de un sistem de sistem de canalizare. Planul
urbanistic propune implementarea unui sistem de canalizare care să deservească locuitorii
comunei. Această măsură va avea un impact pozitiv prin reducerea poluanţilor infiltraţi în
acvifere ca urmare a deversărilor necontrolate în mediu.
Zona comunei a fost declarată zonă poluată în mediul acvifer prin infiltraţiile de
nitraţi. Aceştia sunt compuşi ai dejecţiilor animaliere care, prin dizolvare în apele pluviale,
ajung în pânza freatică. Fenomenul se produce de-a lungul pâraielor unde marea majoritate
a gospodăriilor au amplasate grajdurile.

Comuna Orbeni este menţionată în Anexa la

Ordinul nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de
nitraţi din activităţi agricole.
Pentru stoparea procesului, proiectantul propune prin P.U.G. instituirea unei zone de
protecţie sanitară de-a lungul păraielor care străbat zona de locuit, zonă în care s-a impus şi
interdicţia definitivă de construire (locuinţe şi anexe) pe 15 m de o parte şi de alta a
malurilor, conform Ordinului nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei).
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Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate agricol,
cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea
de fertilizatori şi pesticide şi care, prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante, pot fi
nocive pentru om sau animale.
Apele meteorice de pe acoperişurile caselor nu sunt canalizate, colectarea şi
scurgerea lor realizându-se la „zi”. Scurgerile meteorice, cele pluviale dar şi cele din topirea
zăpezii , datorită debitului redus de colectare superficială, nu impun realizarea unui sistem
de canalizare separativă meteorică şi actualmente colectarea acestora fiind nesmnificativă în
fenomenul scurgerilor de suprafaţă, ponderea infiltrându-se şi alimentând pânza subterană.
Apele pluviale de pe suprafeţele sistematizate nu beneficiază de un sistem centralizat
de colectare a apelor pluviale, scurgerea realizându-se la nivelul străzilor, dar majoritatea
drumurilor neavând practicate şanţuri colectoare adiacente, iar cele existente nu sunt
întreţinute şi sunt într-o stare necorespunzătoare. Prin Planul Urbanistic General nu se
prevede, la nivelul comunei Orbeni, implementarea unui sistem de colectare şi epurare a
apelor pluviale.
Deoarece aceste ape sunt considerate convenţional curate nu produc alterări ale
proprietăţilor fizico-chimice ale apelor freatice astfel că nu este necesară implementarea
unui sistem de captare şi epurare. Lucrările hidroedilitare prevăzute constau în realizarea de
şanţuri care să prea apele pluviale şi să le dirijeze către cursurile de apă de suprafaţă.
Prin Planul Urbanistic General proiectantul propune menţinerea zonelor de protecţie
sanitară cu regim de restricţie pentru rezervoare, staţia de captare şi staţia de epurare, deja
construite.
Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever s-a făcut cu gard de sârmă
ghimpată în jurul zidurilor exterioare ale clădirilor.
Pentru aceste zone sunt permise culturile de plante perene, păioase, pomi fructiferi,
dar este interzisă utilizarea substanţelor fitofarmaceutice.
În prezent comuna Orbeni nu dispune de un sistem de colectare selectivă a
deşeurilor. Planul Urbanistic General reactualizat al comunei prevede implementărea unui
sistem de management integrat al deşeurilor solide.
O măsură de protecţie a calităţii apelor, prevăzută în PUG o constituie, instituirea
unei zone de protecţie de-a lungul cursurilor de apă care traversează teritoriul administrativ
al comunei. Implementarea acestei măsuri va determina reducerea poluării cu dejecţii
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animale atât a apelor de suprafaţă cât şi a celor freatice. În zona protecţiei a albiilor nu se va
autoriza construcţii de locuinţe noi pe o distanţă de 30 m faţă de albia cursului de apă, ci
numai reparaţii curente la clădiri existente.

6.2. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra factorului de mediu aer
Datorită amplasării geografice a comunei Orbeni şi a dezvoltării economice actuale,
putem aprecia că în zonă aerul atmosferic nu prezintă poluări. Totuşi acest factor de mediu
este afectat de o serie de activităţi antropice potenţial poluatoare. Conform Ordinului 1270
din 14/10/2008 (Ordin 1270/2008) pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul
Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protectiei mediului nr.
745/2002 privind stabilirea aglomerarilor şi clasificarea aglomerarilor şi zonelor pentru
evaluarea calităţii aerului în România, comuna Orbeni este nominalizată în LISTA 3 rezultată
din evaluarea calităţii aerului prin modelare pentru Regiunea 1 Nord-Est, care cuprinde
zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea-limită. În acestă listă comuna Orbeni figurează ca:
 zonă în care nivelurile concentraţiilor unor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare
(SUBLISTA 3.1.), pentru pulberi în suspensie (PM10)
 zonă în care nivelurile concentraţiilor unor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi pragul
inferior de evaluare (SUBLISTA 3.2.), pentru pulberi în suspensie (PM10)
 zonă în care nivelurile concentraţiilor unor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea-limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare (SUBLISTA 3.3.),
pentru dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), plumb (Pb), monoxid de
carbon (CO), benzen (C6H6)
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de fenomenele de fermentaţie ale
deşeurilor de grajd depozitate necorespunzător, arderea combustibililor fosili şi într-o mai
mică măsură traficul rutier.
O sursă de poluare este şi traficul rutier. Pentru prevenirea poluării aerului prin
antrenarea pulberilor de către vehicule se propune ca drumurile care au calea de rulare
alcătuită din balast necesită în permanenţă lucrări de balastare, scarificarea şi reprofilarea cu
autogrederul pentru a îmbunătăţi starea de viabilitate. De asemenea, majoritatea drumurilor
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comunale sunt drumuri de pământ, greu accesibile în perioadele cu precipitaţii abundente.
Îmbunătăţirea stării acestor drumuri prin balastare atrage reducerea poluării atmosferice
datorită reducerii consumului de combustibil la mijloacele de transport rutier care le
tranzitează.
Pentru reducerea poluării atmosferice provenite din arderea lemnului ca principală
sursă de obţinere a căldurii se recomandă prin Planul Urbanistic General reactualizat
implementarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale. Se recomandă ca alimentarea
cu căldură a locuinţelor şi a unităţilor social culturale din satele comunei Orbeni, să se
realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz metan.
Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona
cu combustibil gaz natural din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă.
În perioadele de execuţie a lucrărilor pentru implementarea obiectivelor PUG
activităţile de şantier au impact negativ nesemnificativ asupra calităţii aerului din zonele de
lucru şi din zonele adiacente acestora. Realizarea lucrărilor proiectate constituie, pe de o
parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă 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.

6.3. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra factorului de mediu sol
Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni nu există factori care să determine
poluări importante la nivelul solului.
Implementarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor menajere va avea un
efect favorabil asupra solurilor din zonă. Apele menajere fiind în prezent deversate
necontrolat în mediu impurifică solurile cu diverşi poluanţi printre care enumerăm: resturi
alimentare, diferite uleiuri, coloranţi, detergenţi etc. Prezenţa acestor compuşi în sol
determină modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale acestui factor de mediu cu impact
negativ asupra covorului vegetal şi productivităţii. Măsura adoptată prin reactualizarea
P.U.G. de a realiza un sistem de canalizare va determina reducerea poluării solului.
Planul Urbanistic General reactualizat nu prevede realizarea unui sistem de captare a
apelor meteorice. Acestea se infiltrează în pânza freatică sau se scurg în regiunile de
versanţi, totuşi o cantitate redusă stagnează perioade variabile declivităţi ale reliefului.
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Suprafeţele pe care stagnează apa rezultată din precipitaţii suferă modificări la nivelul
procesului de pedogeneză.
Prin reactualizarea PUG se propune combaterea excesului de umiditate şi
inundabilitatea. Lucrările în bazine cursurilor de apă au rolul de a micşora eroziunile pe
versanţi prin împăduriri, plantaţii şi diferite alte procedee de fixare a solului. Se vor lua o
serie de măsuri de protecţie a terenului contra inundaţiilor prin:
 ridicarea cotelor suprafeţei terenului – umpluturi de pământ;
 eliminarea efectelor viiturilor – reglarea debitelor râurilor, creşterea albiilor,
apărări de maluri, realizarea unor canale de derivaţie.
Măsurile de regularizare şi consolidare a malurilor contribuie la protecţia solului prin
conservarea aspectului actual al reliefului şi combaterea eroziunii malurilor. Reducerea
excesului de umiditate asigură evoluţia fenomenelor de pedogeneză pe suprafeţele
respective şi împiedică degradarea solurilor.
Zonarea teritoriului propusă prin reactualizarea PUG are un impact pozitiv asupra
calităţii solurilor prin stabilirea funcţiunilor terenurilor.
Prin reactualizarea PUG se propune executarea de plantaţii de protecţie cu scop de
stabilizare a terenurilor cu risc de alunecări. Această măsură va contribui la consolidarea
învelişului de soluri de pe versanţi, prevenirea eroziunii şi reducerea formării torenţilor.
În cadrul natural al mediului inconjurător, zona verde naturală este bogat
reprezentată, atât în intavilan cât şi în extravilan. Conform reactualizării PUG este propusă o
creştere a suprafeţei ocupate de spaţiile verzi. Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de
agrement se măreşte ca urmare a schimbării unor categorii de terenuri, în terenuri cu
destinaţia de spaţii plantate de-a lungul albiilor apelor şi perdele de protecţie şi propunerii
unor zone de agrement, turism şi agroturism.
Prin reactualizarea Planului Urbanistic General ar trebui propusă înfiinţarea unor
platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd astfel încât levigatul rezultat în perioada de
descompunere a acestuia să nu se mai infiltreze în sol. Această măsură are ca efect
reducerea poluării solurilor şi apelor freatice cu nitriţi şi baterii patogene. Implementarea
unui sistem de gestionare a gunoiului de grajd va determina reducerea poluării solurilor prin
eliminarea depozitelor aleatorii amplasate pe terenurile neproductive sau de-a lungul
malurilor cursurilor de apă.
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În perioadele de execuţie ale obiectivelor prevăzute prin reactualizarea PUG se vor
produce modificări ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor. Deşeurile care
vor rezulta din activitatea de construcţii pentru realizarea obiectivelor ce derivă din
implementarea reactualizării PUG sunt de tip:
 menajer,
 industrial (de producţie):
 inerte şi nepericuloase - din construcţii,
 cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase (înlocuire piese auto, pierderi

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.
Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor prevăzut prin reactualizarea PUG
Orbeni va avea ca efect reducerea suprafeţelor afectate de depozitarea necontrolată a
diferitelor tipuri de deşeuri cu impact pozitiv asupra calităţii solului.

6.4. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra sănătăţii populaţiei
Populaţia satelor din comuna Orbeni dispune de un sistem centralizat de alimentare
cu apă, ceea ce determină un confort sporit dar şi o stare igienico-sanitară conformă a
populaţiei.
Prin Planul Urbanistic General reactualizat se propune menţinerea în stare de
funcţionare a reţelelor de distribuţie a apei potabile, conformă cu debitele de consum
menajer şi de incendiu.
Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor ţine cont de
următoarele aspecte:
 specificaţiile temei de proiectare pentru asigurarea necesarului de apă la
consumatori, defalcat pe consumuri specifice pentru:
-

nevoi gospodăreşti,
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- nevoi zootehnice,
- asigurarea debitelor de incendiu exterior şi interior,
 reglementărilor de mediu naţionale precum şi cu reglementările europene de mediu
adoptate în legislaţia naţională
 legislaţiei aferente, STAS - uri, normative specifice la:
- dimensionările sistemului (aducţiune, înmagazinare, tratare şi distribuţie)
- asigurarea exigenţelor minime de calitate,
- asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei.
Realizarea sistemelor de alimentare cu apă în localităţile comunei Orbeni a
determinat un confort sporit al populaţiei şi calităţi igienico-sanitare superioare ale apei
potabile, cu impact pozitiv asupra sănătăţii publice la nivel local. În prezent, în localităţile
comunei Orbeni alimentarea cu apă se face din sistemul centralizat, care corespunde din
punct de vedere fizic şi chimic conform STAS 1342/91, cu zonă de protecţie sanitară,
conform HG 101/1997. Prin P.U.G. se prevede menţinerea stării de funcţionare a sistemului
de alimentare existent şi creşterea numărului de gospodării branşate.
Planul Urbanistic General reactualizat al comunei Orbeni prevede implementarea
unui sistem de colectare a deşeurilor. Această măsură are un impact pozitiv asupra sănătăţii
populaţiei din zonă prin reducerea focarelor de infecţii reprezentate de depozitele
necontrolate de deşeuri menajere şi zootehnice. Propunerea realizării unui spaţiu frigorific
pentru depozitarea temporară a deşeurilor provenite de la cadavrele de animale are un
impact pozitiv prin eliminarea focarelor de infecţii reprezentate de acestea.
O altă măsură inclusă în PUG care are un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei
umane din zonă, este instaurarea unei zone de protecţie de-a lungul malurilor râurilor şi
pâraielor. În această zonă se impun interdicţii de construcţii.
Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever în jurul unor utilităţi ale
sistemului de alimentare cu apă (staţia de pompare – 10 m, rezervoare – 20 m, staţia de
captare – 20 m) contribuie la reducerea riscului de poluare a apei potabile distribuite prin
sistemul de alimentare cu apă. În cadrul acestor zone de protecţiei este interzis păşunatul şi
tratarea cu substanţe fitosanitare, fiind permisă doar culturile de plante perene (păioase şi
pomi).
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De asemenea, la sporirea confortului populaţiei va contribui şi propunerea de
implementare a unui sistem de furnizare a gazelor naturale în regim de presiune scăzută
care vor putea fi utilizate pentru încălzirea locuinţelor.

6.5. Potenţialele efecte ale implementării PUG asupra florei, faunei şi rezervaţiilor
naturale
Pe teritoriul comunei au fost identificate zone naturale protejate. Având în vedere ca
terenul intravilan, care constituie obiectul principal de analiză al reactualizării PUG nu se
suprapune peste siturile Natura 2000, rezultă că nu sunt necesare măsuri speciale de
protecţie a biodiversităţii.
Măsurile propuse prin reactualizarea PUG Orbeni au un impact pozitiv asupra
biodiversităţii ecosistemelor terestre şi acvatice din zonă. Conform analizei efectuate în
capitolele anterioare asupra impactului implementării PUG s-au constat efecte pozitive ca
urmare a aplicării măsurilor propuse. Reducerea poluării factorilor de mediu prin realizarea
sistemului de canalizare şi a unui sistem de management a deşeurilor menajere determină o
îmbunătăţire a condiţiilor de mediu care atrage creşterea biodiversităţii speciilor terestre şi
acvatice din zonă.
În perioada de construcţie a unor obiective prevăzute în reactualizarea PUG pot să
apară manifestări negative nesemnificative ale impactului (de exemplu ocuparea temporară
a unor suprafeţe acoperite de vegetaţie ierboasă ntaurală).

6.6. Evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului implementării PUG asupra
factorilor de mediu
Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Orbeni este un
instrument care ghidează administraţia publică în alegerea priorităţilor şi etapizarea
intervenţiilor în teritoriul administrat. Pentru a se face o evaluare corectă a impactului
asupra mediului prin aplicarea planului se va folosi în analiză o scală care să ierarhizeze în ce
direcţie (pozitiv sau negativ) va influenţa calitatea factorilor de mediu implementarea
Planului Urbanistic General.
Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului obiectivelor Planului
Urbanistic General reactualizat al comunei Orbeni asupra factorilor/aspectelor de mediu a
constat în evaluarea propunerilor planului, în raport cu obiectivele de protecţie a mediului,
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de protecţie a sănătăţii populaţiei şi cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate
din zona amplasamentelor proiectului analizat. Ca urmare, atât categoriile de impact, cât şi
criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.
Categorii de impact
Categoria de impact
Descriere
Impact
pozitiv Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor
semnificativ
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu.
Impact pozitiv
Efecte
pozitive
ale
propunerilor
proiectului
asupra
factorilor/aspectelor de mediu.
Neutru
Efecte pozitive şi negative ale propunerilor proiectului care se
echilibrează sau nu au nici un efect.
Impact negativ
Efecte negative minore ale propunerilor proiectului asupra
nesemnificativ
factorilor/aspectelor de mediu.
Impact negativ
Efecte negative de scurtă durată sau reversibile ale propunerilor
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu.
Impact
negativ Efecte negative de lungă durată sau ireversibile ale propunerilor
semnificativ
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu.

Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de impact se va folosi pentru analiză o scală
cu 5 niveluri care să ierarhizeze sensul (pozitiv sau negativ):
 peste + 3 = impact pozitiv semnificativ
 + 1 - + 3 = impact pozitiv
 0 = niciun impact (neutru)
 - 1 - 3 = impact negativ nesemnificativ
 sub - 3 = impact negativ semnificativ

Principalele obiective din PUG asupra cărora s-a extins în Raport analiza sunt:
 întreţinerea sistemului de alimentare cu apă existent;
 realizarea sistemului de canalizare dotat cu staţie de epurare;
 gestionarea deşeurilor;
 modernizarea infrastructurii rutiere;
 zonarea teritorială;
 reducerea/eliminarea riscurilor naturale;
 eficientizarea energetică prin introducerea alimentării cu gaz;
 creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu.
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Măsura din P.U.G. – Menţinerea stării de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă
potabilă
Factor de
mediu

Obiective de mediu
relevante

Aer

Protecţia calităţii aerului

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane
Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate

Apă
Sol

Sănătatea
populaţiei

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului

Fenomene sau
riscuri naturale
Patrimoniu
cultural

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de teren
şi a inundaţiilor
Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric
Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

Nivel
impact

0

0

Justificarea nivelului de impact
acordat
Nu are impact asupra calităţii
aerului.
Temporar, pe perioada executării
lucrărilor pot să apară emisii de
praf.
Nu are efect asupra calităţii apei
Nu are impact

0

+2

Asigurarea apei curente contribuie
la îmbunătăţirea confortului şi a
igienei şi reducerea incidenţei
afecţiunilor digestive determinate
de bacterii patogene.
Nu are impact riscurilor naturale.

0

0

Nu are impact asupra
patrimoniului şi peisajului natural.

Conservare şi
utilizare
resurse

Conservarea resurselor

+1

Impact pozitiv; permite
dezvoltarea urbană, a economiei
şi serviciilor.
Consum raţional de apă

Reducerea GES

0

Nu are impact

Conştientizare
a populaţiei

Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu

+1

Implicarea populaţiei în păstrarea
calităţii surselor de apă
(respectarea zonelor de protecţie
a surselor de apă).

Zonarea
teritorială

MEDIA IMPACTULUI

+1

+1,25

Menţinerea sistemului de alimentare cu apă potabilă în stare funcţională va avea un
impact pozitiv pe termen lung asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.
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Măsura din P.U.G. – Implementarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate
Factor de mediu

Aer

Obiective de mediu
relevante

Protecţia calităţii aerului

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat

+1

Determină reducerea gazelor
eliminate prin fermentarea compuşilor
organici din apele menajere evacuate
în mediu.
Temporar, pe perioada executării
lucrărilor pot să apară emisii de praf.
Evacuarea de ape uzate corect
epurate contribuie la menţinerea
calităţii bune a apelor de suprafaţă şi
elimină poluarea pânzei freatice.

Apă

Asigurarea calităţii apelor
de suprafaţă şi subterane

Sol

Protecţia solului şi
reducerea suprafeţei
afectate de depozitări
necontrolate

Sănătatea
populaţiei

Îmbunătăţirea calităţii
vieţii, creşterea
confortului

Fenomene sau
riscuri naturale

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor

0

Patrimoniu
cultural

Asigurarea protecţiei
peisajului natural,
cultural şi istoric

0

Zonarea
teritorială

Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

+1

Impact pozitiv; permite dezvoltarea
economică şi socială durabilă a
localităţii.

Conservarea resurselor

0

Nu are impact

Reducerea GES

0

Nu are impact

Conservare şi
utilizare resurse
Conştienti zarea
populaţiei

Creşterea
responsabilităţii
publicului faţă de mediu

MEDIA IMPACTULUI

+2

+2

+2

Se elimină contaminarea solului prin
deversări necontrolate de ape
menajere uzate.
Determină îmbunătăţirea confortului
populaţiei şi reduce riscurile de
îmbolnăvire prin apă contaminată cu
substanţe poluante şi organisme
patogene.
Nu are impact

Nu are impact

+1

Implicarea populaţiei în
managementul apelor uzate.

+1,33

Implementarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare va avea un impact
pozitiv pe termen lung asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.
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Măsura din P.U.G. – Organizarea sistemului de colectare selectivă şi transport al deşeurilor
Factor de
mediu

Obiective de mediu
relevante

Aer

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat

+1

Se elimină sursele de emisii
atmosferice generate de
descompunerea substanţelor
organice biodegradabile din deşeurile
menajere depozitate necontrolat.

+2

Se elimină aruncarea deşeurilor pe
malurile apelor curgătoare şi astfel
poluarea apelor de suprafaţă

+2

Se elimină suprafeţele de teren
afectate de depozitările necontrolate
ale deşeurilor rezultate din
activităţile agricole şi din gospodării.

+2

Se îmbunătăţesc condiţiile de igienă
prin îndepărtarea focarelor de
infecţiei reprezentate de depozitarea
neconformă a deşeurilor din
zootehnie, a celor de cadavre de
animale, deşeurilor periculoase din
deşeurile municipale, etc.

Protecţia calităţii aerului

Apă

Asigurarea calităţii apelor
de suprafaţă şi subterane

Sol

Protecţia solului şi
reducerea suprafeţei
afectate de depozitări
necontrolate

Sănătatea
populaţiei

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului

Fenomene sau
riscuri naturale

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor

0

Patrimoniu
cultural

Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric

+1

Eliminarea deşeurilor depozitate
neconform va avea un impact pozitiv
asupra peisajului.

Zonarea
teritorială

Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

+1

Se stabilesc puncte de colectare în
conformitate cu zonarea din bilanţul
teritorial al terenurilor.

+1

Permite valorificarea materiilor
reciclabile din deşeuri

0

Nu are impact

+1

Se elimină poluarea din surse difuze
de la gospodăriile populaţiei;creşte
grija faţă de cantitatea de deşeuri
produsă

Conservare şi
utilizare resurse

Conservarea resurselor
Reducerea GES

Conştientizarea Creşterea responsabilităţii
populaţiei
publicului faţă de mediu

MEDIA IMPACTULUI

Nu are impact

+1,37

Implementarea sistemului colectare selectivă şi transport a deşeurilor va avea un
impact pozitiv pe termen lung asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.
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Măsura din P.U.G. – Modernizarea infrastructurii rutiere
Factor de mediu

Obiective de mediu
relevante

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat

+2

Fluidizează traficul; se reduc
emisiile de gaze prin reducerea
consumului de carburant.

Protecţia calităţii aerului
Aer

Se reduc pulberile antrenate în
atmosferă.
Apă

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane

0

Sol

Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate

+1

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului

Sănătatea
populaţiei

+1

Fenomene sau
riscuri naturale

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor

0

Patrimoniu
cultural

Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric

0

Zonarea teritorială

Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă
Conservarea resurselor

Conservare şi
utilizare resurse

Reducerea GES

Conştientizarea
populaţiei

Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu
MEDIA IMPACTULUI

Nu are impact
Se reduce poluarea solului de-a
lungul drumurilor.
Creşte siguranţa în trafic,
confortul deplasărilor şi
posibilităţile de comunicare.
Nu are impact

Nu are impact

+1

Impact pozitiv; se asigură
suprafeţele
necesare
dezvoltării
infrastructurii
rutiere.

0

Nu are impact

+1

Se reduc emisiile de GES prin
reducerea cantităţii de
combustibil

+1

Creşte grija faţă de integritatea
infrastructurii rutiere.

+1,16

Modernizarea infrastructurii rutiere va avea un impact pozitiv asupra factorilor de
mediu şi domeniilor analizate pe termen lung.
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Măsura din P.U.G. – Zonarea teritorială
Factor de mediu

Obiective de mediu
relevante

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat

+1

Separarea funcţiunilor în intravilan
protejează zonele de locuit de
activităţile economice potenţial
generatoare de poluări.

+2

Impact pozitiv asupra calităţii
apelor prin stabilirea zonelor de
protecţie de-a lungul cursurilor de
apă şi a obiectivelor sistemelor de
alimentare cu apă şi a de
canalizare.

Protecţia calităţii aerului
Aer

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane
Apă

Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate

Sol

+2

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului
Sănătatea
populaţiei

Asigură utilizarea raţională a
terenurilor din intravilan.

+1

Asigură confort şi protecţie prin
stabilirea activităţilor ce pot fi
dezvoltate într-o unitate teritorială.
Separă activităţile economice de
zonele de locuit şi sfera serviciilor
publice (educaţie, sănătate,
cultură, agrement, etc.)
Creşte siguranţa locuirii şi a
construcţiilor prin instituirea de
interdicţii permanente sau
temporare de construire.

Fenomene sau
riscuri naturale

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor

+1

Patrimoniu
cultural

Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric

+1

Zonarea
teritorială

Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

-

Obiectivul de mediu corespunde cu
obiectivul P.U.G.

Conservarea resurselor

0

Nu are impact

Reducerea GES

0

Nu are impact

Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu

+1

Conştientizează populaţia asupra
valorii terenurilor şi o implică în
utilizarea lor optimă.

Conservare şi
utilizare resurse
Conştientizarea
populaţiei

MEDIA IMPACTULUI

Asigură perimetre de protecţie a
monumentelor.

+1,28

Zonarea teritorială propusă prin Reactualizarea Planului Urbanistic General va avea
un impact pozitiv asupra factorilor de mediu şi domeniilor analizate pe termen lung.
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Măsura din P.U.G. – Eficientizarea energetică prin implementarea alimentării cu gaze
naturale
*Până în prezent nu s-a realizat documentaţia necesară pentru înfiinţarea unui sistem de alimentare
cu gaze naturale. Se recomandă demararea procedurilor de identificare a surselor de finanţare
pentru acestă investiţie.
Obiective de mediu
Nivel
Justificarea nivelului de impact
Factor de mediu
relevante
impact
acordat
Protecţia calităţii aerului

Aer

+1

Apă

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane

0

Sol

Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate

0

Sănătatea
populaţiei

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului

+1

Fenomene sau
riscuri naturale

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor

0

Patrimoniu
cultural

Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric

+1

Zonarea
teritorială

Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

0

Nu are impact

Conştientizarea
populaţiei

Reducerea exploatărilor de
material lemnos.
Nu are impact

-1/+1

Reducerea GES

+1

Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu

+1

MEDIA IMPACTULUI

Creşte confortul populaţiei.
Nu are impact

Conservarea resurselor
Conservarea şi
utilizare resurse

Calitatea aerului mai bună prin:
- scade cantitatea de gaze cu
efect de seră (instalaţiile de
producere a energiei termice cu
randament mare);
- se
conservă
ecosistemele
forestiere (consumator de CO2 din
atmosferă)
Nu are impact

Se consumă o resursă
neregenerabilă;
Scade utilizarea lemnului şi
reducerea suprafeţelor
împădurite.
Scade consumul de combustibil
Creşte aportul populaţiei în
economisirea de resurse
energetice

+1

Implementarea sistemului de alimentare cu gaze naturale propus prin
Reactualizarea Planului Urbanistic General va avea un impact pozitiv pe termen lung.
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Măsura din P.U.G. – Reducerea/eliminarea riscurilor naturale
Factor de mediu
Aer

Obiective de mediu relevante

Nivel
impact

Protecţia calităţii aerului
+1

Apă

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane

+1

Sol

Sănătatea
populaţiei

Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate

+2

Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului
+2

Fenomene sau
riscuri naturale

Patrimoniu
cultural
Zonarea
teritorială
Conservare şi
utilizare resurse
Conştientizarea
populaţiei

Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de teren
şi a inundaţiilor
Asigurarea protecţiei peisajului
natural, cultural şi istoric
Stabilirea funcţiunilor unităţilor
teritoriale de referinţă
Conservarea resurselor
Reducerea GES
Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu

+2

+1
0
0
0

+1

MEDIA IMPACTULUI

Justificarea nivelului de impact
acordat
Îmbunătăşte calitatea aerului
din zonă prin plantaţiile
înfiinţate.
Reduce posibilitatea antrenării
de materiale pământoase de
pe versanţi în apele de
suprafaţă prin eroziune
superficială.
Reduce riscul producerii de
inundaţii şi de contaminare a
apelor de suprafaţă cu
substanţe organice.
Se reduce degradarea solului.
Se instituie măsuri pentru
protecţia vieţii şi a bunurilor
populaţiei
Evitarea producerii de daune
materiale sau pierderi de vieţi
omeneşti în cazul producerii
unor fenomene naturale
deosebite (ploi torenţiale, etc).
Protecţia vieţii şi a bunurilor
populaţiei.

Protejarea cadrului natural.
Nu are impact.
Nu are impact
Nu are impact.
Creşte responsabilitatea
publicului faţă de integritatea
lucrărilor de amenajare
hidrotehnică şi a consolidărilor
împotriva alunecărilor de
teren.

+1,42

Propunerile Planului Urbanistic General al comunei Orbeni în vederea reducerii
riscurilor naturale vor avea un impact pozitiv asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.
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Măsura din P.U.G. – Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu
Factor de
mediu
Aer

Obiective de mediu
relevante

Nivel
impact

Protecţia calităţii aerului
+1

Apă

Asigurarea calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane
+1

Sol

Sănătatea
populaţiei
Fenomene sau
riscuri naturale

Patrimoniu
cultural
Zonarea
teritorială

Conservarea şi
utilizare
resurse

Protecţia solului şi reducerea
suprafeţei afectate de
depozitări necontrolate
Îmbunătăţirea calităţii vieţii,
creşterea confortului
Protecţia populaţiei prin
diminuarea/eliminarea
efectelor alunecărilor de
teren şi a inundaţiilor
Asigurarea protecţiei
peisajului natural, cultural şi
istoric
Stabilirea funcţiunilor
unităţilor teritoriale de
referinţă

+1
+1

+1

+1

+1

Conservarea resurselor

Reducerea GES
Conştientizarea Creşterea responsabilităţii
populaţiei
publicului faţă de mediu
MEDIA IMPACTULUI

+1

+1
-

Justificarea nivelului de impact
acordat
Implicare conştientă în economia de
resurse energetice şi energie.
Renunţarea la arderea resturilor
vegetale.
Respectarea zonelor de protecţie a
surselor de apă.
Respectarea regimului deşeurilor
(interdicţia de a mai depozita
dezorganizat pe malurile cursurilor
de apă).
Implementarea sistemului de
management al deşeurilor.
Respectare normelor igienicosanitare.
Participarea voluntară a populaţiei la
implementarea
măsurilor
de
prevenire a efectelor inundaţiilor şi
alunecărilor de teren.
Instituirea
şi
respectarea
regulamentelor de urbanism în
zonele de protecţie a monumentelor.
Creşterea responsabilităţii
administraţiei şi a populaţiei în
respectarea destinaţiei terenurilor şi
a regimului de construire.
Cea mai bună resursă energetică este
economia de resurse.
Conservarea fondului forestier.
Promovarea surselor alternative de
producere energie (solară, eoliană)
Reabilitarea termică a locuinţelor.
Obiectivul de mediu corespunde cu
obiectivul PU..G.

+1

Conştientizarea populaţiei va avea un impact pozitiv asupra calităţii factorilor de
mediu atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.
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Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din P.U.G. Orbeni
am analizat dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul încălcării standardelor
de mediu.
Obiectiv de mediu
Protecţia calităţii aerului
Asigurarea calităţii apelor
de suprafaţă şi subterane
Protecţia solului
Îmbunătăţirea calităţii
vieţii
Protecţia populaţiei la
riscuri naturale
Asigurarea protecţiei
peisajului
Zonarea teritorială

Conservarea resurselor

Reducerea GES
Creşterea responsabilităţii
publicului faţă de mediu

Evaluare cumulativă
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra calităţii aerului
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra calităţii apelor
de suprafaţă şi subteran
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra solului
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra calităţii vieţii
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra protecţiei
populaţiei
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă pozitivă asupra peisajului
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au
influenţă
pozitivă
asupra
zonării
teritoriului
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au efect,
în general pozitiv asupra obiectivelor de
mediu deşi gazele naturale sunt o
resursă neregenerabilă
Obiectivul de mediu poate fi atins prin
reducerea consumului de combustibil
Educarea, informarea şi participarea
populaţiei la luarea deciziilor privind
mediu

Există premisele
atingerii obiectivului?
DA
DA

DA
DA

DA

DA
DA

DA

DA

DA

Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor Reactualizării
Planului Urbanistic General al comunei Orbeni rezultă un efect majoritar pozitiv asupra
factorilor de mediu, ceea ce va asigura respectarea standardelor de mediu.
Efectul obiectivelor din Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Orbeni
pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de
mediu adoptate de legislaţie pe factori de mediu şi prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de
mediu şi ale condiţiilor de viaţă a populaţiei.
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Capitolul 7: POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIRĂ ŞI EFECTELE
CUMULATIVE
Având în vedre poziţia geografică a comunei Orbeni faţă de frontierele statului
considerăm că nu este cazul evaluării potenţialelor efecte transfrontaliere ale implementării
PUG. De asemenea, pe teritoriul comunei nu există surse de poluare a aerului care prin
circulaţia maselor de aer ar putea produce poluări cu impact transfrontalier.
Nu există efecte cumulative deoarece PUG Orbeni descrie dezvoltarea teritoriului
administrativ al comunei Orbeni, fără a interacţiona cu U.A.T-urile adiacente. De asemenea,
reactualizarea P.U.G. Orbeni se subscrie proiectelor naţionale, regionale şi judeţene prin care
se urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Capitolul 8: MĂSURI PROPUSE PRIN STRATEGIA P.U.G. PENTRU A
PREVENI ŞI REDUCE EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI
8.1. Măsuri privind gestiunea serviciilor
Măsurile de protecţie a mediului rezultate din îmbunătăţirea serviciilor la nivelul
comunităţii locale sunt specifice pentru fiecare domeniu în parte.
Serviciile de interes public sunt reprezentate la nivelul unităţilor administrativteritoriale de următoarele utilităţi publice:
 administraţie publică: primărie, poliţie
 învăţământ: şcoli generale şi gradiniţă
 sănătate: două dispensare umane, un dispensar veterinar şi o farmacie
 cultură: casă de cultură, cămin cultural, biserică, casa tineretului
 comerciale şi alimentaţie publică: complex comercial, spaţii comerciale
proprietate particulară.
La nivelul acestor servicii de interes public se impun următoarele măsuri de protecţie
a mediului:
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 implementarea unui sistem de management al deşeurilor;
 implementarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă (deja existent;
se impun măsuri necesare pentru întreţinerea acestuia);
 realizarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Activităţile realizate în comuna Orbeni, se încadrează în următoarele sectoare de
activitate :
 sector primar: culturi cerealiere în gospodării personale sau în arendă,

creşterea animalelor şi a păsărilor;
 secor terţiar: învăţământ, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, culte, prestări

servicii, activităţi financiar-bancare, comerţ, transporturi.
Zona instituţiilor şi serviciilor publice cuprinde atât instituţiile și serviciile publice
existente, cât și activităţi comerciale, servicii, locuinţe, mică producţie manufacturieră
nepoluantă. În teritoriul localităţii Orbeni se află o zonă cu destinaţie specială reprezentată
de M.A.I. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unitatea
teritorială 325) - 13.24 % din suprafaţa intravilanului, ocupând 31,60 ha.
Zona instituţiilor şi serviciilor publice se caracterizează printr-o mare mixitate
funcţională axată pe acceptarea diferitelor funcţiuni de interes public și general, a diverselor
categorii de activităţi comerciale, servicii și mică producţie, cât și a locuinţelor.
Măsurile de protecţie a mediului privind gestiunea serviciilor care vor fi implementate
prin reactualizarea P.U.G. relevante pentru unităţile prestatoare de servicii:
 înfiinţarea sistemului de canalizare şi epurare care va prelua apele

menajere uzate provenite de la toate societăţile prestatoare de servicii
reducând substanţial poluarea factorilor de mediu;
 modernizarea şi întreţinerea sistemului de drumuri de pe teritoriul

administrativ al comunei Orbeni va avea ca efect creşterea accesibilităţii
locuitorilor la serviciile oferite de societăţi.
Această zonă se caracterizează printr-o mare mixitate funcţională axată pe
acceptarea diferitelor funcţiuni de interes public și general, a diverselor categorii de activităţi
comerciale, servicii și mică producţie, cât și a locuinţelor.
Măsurile de protecţie a mediului privind gestiunea serviciilor care vor fi implementate
prin reactualizarea P.U.G. relevante pentru unităţile prestatoare de servicii:
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 extinderea sistemului de canalizare şi epurare care va prelua apele

menajere uzate provenite de la toate societăţile prestatoare de servicii
reducând substanţial poluarea factorilor de mediu;
 modernizarea şi întreţinerea sistemului de drumuri de pe teritoriul

administrativ al comunei Orbeni va avea ca efect creşterea accesibilităţii
locuitorilor la serviciile oferite de societăţi.
Zona pentru locuinţe cu regim mic de înălţime se majorează datorită includerii în
această zonă a unei părţi din terenurile agricole situate în intravilan.
Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerea privind
realizarea reţelei de canalizare şi a sistemului de alimentare cu gaze naturale.
Se vor mări şi suprafeţele pentru următoarele zone:
 unităţi industriale şi depozite;
 instituţii şi servicii de interes public;
 căi de comunicaţie;
 spaţii verzi, sport, agrement, zone protecţie.
Restul zonelor funcţionale îşi menţin aproximativ actualele suprafeţe.
Prin Regulamentul Local de Urbanism se va impune aliniamentul construcţiilor faţă
de căile de acces, regimul de înălţime, aspectul general exterior al viitoarelor obiective.
Zona de siguranţă stânga–dreapta drumurilor se va extinde conform Ordonanţei nr.
43/1997, de la marginea amprizei proiectate.
Amenajarea profilurilor transversale ale drumurilor pentru aducerea la parametrii
ceruţi de STAS 10144/1-89.
 Drum judeţean

- carosabil = 8,00 m

 Drum local

- ampriza = 3,50 – 5,00 m
- prospectul = 9,00 – 12,00 m

Prospectul drumului reprezintă delimitarea dintre domeniul public şi cel privat şi
cuprinde:
 ampriza (3,50 / 5,50 / 7,00);
 fâşii de siguranţă (1,00 / 0,75);
 rigole de scurgere a apelor meteorice (1,00 / 1,50);
 fâşii de protecţie spaţiu verde (0,75 / 1,00 x 2);
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 fâşii de circulaţie pietonală ( 1,00 / 1,50 x 2).

Conform Ordonanţei Nr. 43/1997, republicată privind regimul drumurilor, zonele de
siguranţă a drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la
nivelul terenului;
 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea mai mare de 5,00 m.
Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă
şi marginile zonei drumului, cu limite conform tabelului:
Categoria drumului
Distanţa de la axul
drumului până la
marginea exterioară a
zonei drumului (m)

Drumuri naţionale
22

Drumuri judeţene Drumuri comunale
20

18

În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor se interzic :
 amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii
care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare ;
 efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor ar, provoca alunecări de teren,
surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea
demateriale de construcţii sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane;
 depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor inflamabile, explozibile,
carburanţilor, gazelor lichifiate sau oricăror materiale care, prin natura lor, ar
putea provoca incendii sau explozii.
Proiectele de dezvoltare urbanistică vor ţine cont de Norma tehnică din 09.03.2007
privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.
Pentru un post de transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după
cum urmează:
Zona de protecţie, ţinându-se seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte
astfel:
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 pentru posturi aeriene pe stâlpi zona de protecţie este delimitată de conturul
fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate;
 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare
îngrădite, zona de protecţie este delimitată de îngrădire;
 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în
construcţie zidită sau construită din alte materiale (cabine metalice), supraterane,
zona de protecţie este delimitată de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa
fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), extinsă cu
câte 0,2 m pe fiecare latură;
 pentru posturi de transformare subterane, zona de protecţie este egală cu
proiecţia pe sol a perimetrului încăperii postului.
Zona de siguranţă, ţinându-se seama de tipul constructiv al postului, respectiv al
echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:
 pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian,
respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de
secţionare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranţă este zona extinsă în
spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie;
 pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de
secţionare, prevăzută cu echipament uscat, zona de siguranţă coincide cu zona de
protecţie;
 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare
supraterane, amplasate în cabină metalică, în construcţie zidită/în anvelopă de
beton sau înglobate în clădiri, precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu
echipament cu ulei sau uscat, zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie.
Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV, zona de protecţie şi zona de
siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei. Distanţa
de protecţie/de siguranţă reprezintă lăţimea culoarului de trecere al liniei.
Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu
circuit are valorile:
 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV;
 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;
151

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;
 75 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;
 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.
Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu
circuit, construită pe teren împădurit, are valorile:
 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;
 44 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;
 54 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;
 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.
Pe teritoriul comunei nu există reţea de gaz metan. În situaţia în care, în viitor se va
realiza la nivelul comunei o reţea pentru alimentare cu gaze naturale se va ţine cont de
faptul că amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură, în zona de
protecţie a reţelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor NTPEE – 2008,
Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale.
Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se
întindela suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală
de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m.
Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior reţelelor de
distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care
intersectează traseul acestora, se montează la cel puţin distanţa minimă admisă, conform
tabelului:
Distanţe de securitate între conductele (reţelele dedistribuţie /instalaţiile de utilizare)
subterane de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii
Distanţa minimă de la Distanţa minimă de
conducta de gaze din
laconducta de gaze
Nr.
Instalaţia, construcţia sau
PE (m)
din OL (m)
crt.
obstacolul
PJ
PR
PM
PJ
PR
PM
1. Clădiri cu subsoluri sau aliniamente
deterenuri susceptibile de a fi
construite
2. Clădiri fără subsoluri
3. Canale pentru reţele termice,

1

1

2

2

2

3

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

1,5
1,5

1,5
1,5

2
2
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canale pentru instalaţii telefonice,
televiziune etc.
4. Conducte de canalizare
5. Conducte de apă, cabluri de forţă,
cabluri telefonice montate direct in
sol,cabluri TV, sau căminele acestor
instalaţii
6. Cămine pentru reţele termice,
telefonice şi canalizare sau alte
cămine subterane
7. Copaci
8. Stalpi
9. Linii de cale ferată, exclusiv cele din
staţii, triaje şi incinte industriale:
- în rambleu
- în debleu, la nivelul terenului
*) De la piciorul taluzului
**) Din axul liniei de cale ferată
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1

1

1,5

1

1

1,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

1,5*

1,5*

1,5*

2*

2*

2*

3**

3**

3**

5,5**

5,5** 5,5**

8.2. Măsuri relevante pentru resursele de apă
În perspectiva implementării Planului Urbanistic General reactualizat al comunei
Orbeni, se va avea în vedere aplicarea de măsuri pentru reducerea impactului negativ asupra
factorului de mediu apă. Planul urbanistic General al comunei Orbeni recomandă realizarea
pe teritoriul comunei a următoarelor investiţii, care vor reduce şi preveni poluarea cursurilor
de apă şi a acviferelor:
 asigurarea mentenanţei pentru funcţionarea optimă a sistemului de alimentare

cu apă şi creşterea numărului de beneficiari – măsură care va atrage gestionarea
eficientă a resurselor de apă din zonă;
 înfiinţarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere – ceea ce

va determina diminuarea fenomenului de poluarea apelor de suprafaţă şi
freatice;
 înfiinţarea sistemului conform de gestionare a deşeurilor – ceea ce va atrage

determina diminuarea fenomenului de poluarea apelor de suprafaţă şi freatice;
 instituirea unor zone de protecţie sanitară de-a lungul pâraielor pe o lăţime de

30 m de pe ambele maluri, în scopul interzicerii amplasării a grajdurilor şi
anexelor pentru animale aproape de corpurile de apă;
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 amenajarea tuturor cursurilor de apă de pe teritoriul comunei, conform

schemelor cadru de gospodărire şi amenajare durabilă privind: apărarea
împotriva inundaţiilor, realizarea de aducţiuni, asigurarea surselor de apă
potabilă, pentru irigaţii şi piscicultură, îmbunătăţirea calităţii apelor.
 plantarea de specii de arbori caracteristici zonei, pe suprafeţele afectate de

eroziuni şi pe cele predispuse la alunecări de teren;
 combaterea excesului de umiditate şi inundabilitate din luncile pâraielor prin

regularizarea albiilor acestora.

8.3. Măsuri relevante pentru protecţia atmosferei
Factorul de mediu aer nu prezintă poluări semnificative la nivelul comunei Orbeni.
Principalele surse de poluare ale aerului fiind: emisiile de mijloacele de transport,
substanţele volatile urât mirositoare provenite din fermentarea deşeurilor menajere şi
emisiile rezultate prin utilizarea lemnului drept combustibil principal pentru încălzirea
gospodăriilor.
Prin implementarea reactualizării P.U.G. se vor lua următoarele măsuri de reducere a
emisiilor surselor poluante:
 modernizarea reţelei de drumuri astfel încât deplasarea mijloacelor de transport

să se producă fără dificultate şi cu un consum cât mai mic de carburanţi;
 implementarea sistemului de management conform a deşeurilor, va determina

reducerea emisiilor de compuşi volatili urât mirositori răspândiţi în atmosferă ca
urmare a proceselor de fermentaţie a deşeurilor organice;
 înfiinţarea unui sistem de distribuire a gazului metan în comună pentru a înlocui

lemnul utilizat pentru încălzirea locuinţelor.

8.4. Măsuri relevante pentru ameliorarea calităţii solului şi subsolului
Prin implementarea reactualizării P.U.G. Orbeni se va obţine o ameliorare a calităţii
solului prin îndepărtarea deşeurilor depozitate aleatoriu şi a apelor menajere ca surse de
poluare. De asemenea, au fost propuse măsuri pentru reducerea solurilor degradate prin
fenomene de alunecări de teren, eroziune superficială sau exces de umiditate.
În prezent lipsa unui sistem de canalizare are ca efect deversarea necontrolată a
apelor uzate menajere în mediul determinând poluarea solului şi subsolului. Prin
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reactualizarea P.U.G. se propune ca măsură de reducere a efectelor negative ale activităţii
antropice înfiinţarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Analiza teritoriului comunei Orbeni a evidenţiat lipsa spaţiilor verzi amenajate. Prin
actualizarea PUG se propune ca toate spaţiile libere dintre construcţii să fie înierbate, iar în
zona spaţiului de protecţie a drumurilor se vor planta arbori, ce vor constitui perdeaua de
protecţie a acestora.
Prin reactualizarea Planului Urbanistic Genral al comunei Orbeni se propune:
 trecerea în extravilan a următoarelor terenuri:


terenuri aferente cursurilor de apă;



terenuri agricole pe care se practică în prezent agricultura, aflate în
imediata apropiere a gospodăriilor persoanelor fizice care le deţin în
proprietate;

 introducerea în intravilan a terenurilor:


locuit (stabilit din creşterea populaţiei sau din necesitatea unei zone de
locuit – rezervă);



terenuri agricole necesare dezvoltării reţelei de căi de comunicaţie;



teren agricol pe care există construcţii;

 schimbarea destinaţiei în cadrul intravilanului:


terenuri agricole care vor deveni terenuri aparţinătoare zonei de parc,
zonei de vegetaţie de protecţie, zonei de echipare tehnico-edilitară,
zonei de servicii şi instituţii publice sau zonei de locuit.

Pentru toate zonele propuse pentru introducere în intravilan s-au stabilit interdicţii
temporare sau definitive de construire.
În zonele cu interdicţii temporare:
 se va stabili necesitatea schimbarea funcţiunii terenului,
 se va asigura circulaţia carosabilă şi pietonală la nivelul cerinţelor,
 se va analiza compatibilitatea funcţiunilor propuse cu zonele funcţionale

existente,
 se va organiza urbanistic zona prin stabilitatea amplasamentelor noilor

construcţii,
 se va completa infrastructura tehnico-edilitară.
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Prin Planul Urbanistic General al comunei Orbeni se propune extinderea intravilanului
de la 391,82 ha la 475,14 ha.
Suprafeţele incluse în noul intravilan vor fi scoase din circuitul agricol prin efectul
autorizaţiei de construire. Ca urmare, în aceste zone vor fi necesare elaborarea
documentaţiilor de tip PUZ sau PUD, care să stabilească obiectivele, acţiunile şi priorităţile,
compatibilitatea cu vecinătăţile, reglementările urbanistice necesare pentru utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor.
Zona pentru locuinţe se măreşte, existând pe viitor necesar de terenuri pentru
construirea de locuinţe. Având în vedere procentul de ocupare a terenului (POT) de 30%
stabilit de către Regulamentul General de Urbanism pentru localităţile rurale, circa 30% din
terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcţii de locuinţe, restul
rămânând cu destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi.
Zona de unităţi agricole şi industriale se va mări cu suprafeţe propuse pentru
realizarea unor obiective agricole şi industriale şi de dezvoltare economică care se
preconizează a se realiza în viitor.
Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte ca urmare a crearii de noi drumuri în
intravilan şi a propunerii unor drumuri pe trasee noi precum şi prin modificarea profilelor
celor existente.
Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de realizare a
sistemului de canalizare a apelor uzate şi a sistemului de alimentare cu gaze naturale.
Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele destinate platformelor de
colectare selectivă a deşeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste funcţiuni vor fi
preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeţean.
Zona cu terenuri libere se măreşte ca urmare a redării în agricultură a unor terenuri
neproductive şi introducerii unor suprafeţe de teren în intravilan, adiacente curţilor
construcţii.

8.5. Măsuri privind flora, fauna şi rezervaţiile naturale
Prin PUG se propune ca toate spaţiile libere dintre construcţii vor fi înierbate, iar în
zona spaţiului de protecţie a drumurilor se vor planta arbori, ce vor constitui perdeaua de
protecţie a acestora.
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Prin PUG s-a stabilit o zonă de protecţie cu lăţimea de 30 m de-a lungul pâraielor,
supusă interdicţiilor de construire. Această măsură are efecte favorabile asupra calităţii
apelor şi implicit asupra florei şi faunei din aceste habitate, dar şi asupra biocenozelor care
se vor stabili la nivelul malurilor.
O altă măsură prevăzută prin PUG, cu impact pozitiv asupra biodiversităţii, este
realizarea de plantaţii cu rol de stabilizare a terenurilor supuse alunecărilor, situate pe
versanţii despăduriţi.
Pe teritoriul comunei Orbeni se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura
2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare Buhuşi, Bacău, Bereşti”, localizată în partea de est a
comunei.
Pentru investiţiile care vor fi implementate pe suprafaţa sitului de importanţă
comunitară se impune efectuarea de studii de Evaluare adecvată, în procedura de obţinere a
avizelor şi a acordurilorde mediu, astfel încât să să fie evitată afectarea obiectivelor de
conservare a ariei naturale protejate.

8.6. Măsuri privind populaţia
Pentru reactulizarea P.U.G. Orbeni s-au urmărit măsuri orientate în direcţia
amenajării teritoriului, stabilirea dreptului de proprietate şi a unor noi relaţii socioeconomice:
- zonarea funcţională a terenurilor din intravilan;
- dezvoltarea zonei de locuit în concordanţă cu evoluţia populaţiei, numărul de
gospodării preconizat (luând în considerare eventualele strămutări), P.O.T.
impus, posibilităţile economice de atragere a locuitorilor;
- excluderea din intravilan, pe cât posibil, a zonelor agricole;
- reorganizarea zonei centrale;
- zonele de interdicţie temporară (până la întocmirea şi aprobarea P.U.Z.) sau
definitive de construire (până la momentul eliminării cauzelor ce le-au
determinat);
- modul de utilizare a terenului prin indicii de control impuse (P.O.T. şi C.U.T.);
- mărimea zonelor protejate sanitar;
- necesarul de fond de locuit, de instituţii şi servicii publice (conform
normativelor);
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- raportul între zonele funcţionale şi intravilanul total propus;
- organizarea căilor de comunicaţie conform normativelor.
Sprafaţa redusă de verzi amenajate a impus reglementări în acest sens prin
reactualizarea P.U.G. Se recomandă identificarea de terenuri cu potenţial în vederea creării
de spaţii verzi în localităţile comunei.
Pentru îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei în intravilanul localităţii se propun
următoarele lucrări:
-

executarea de trotuare pentru circulaţia pietonilor de-a lungul traseelor
drumurilor de ambele părţi;

-

executarea de spaţii de parcare în zonele centrale a localităţilor;

-

montare de hidranţi pe reţeaua stradală;

-

rectificarea traseelor, străzilor şi dimensionarea lor conform normativelor şi
executarea de şanţuri pentru scurgerea apelor, deoarece în perioadele
ploioase se distruge suprafaţa carosabila a acestora;

-

pentru asigurarea unor relaţii de transport rapide şi eficiente, precum şi
pentru sporirea continuă a gradului de confort şi a vitezelor de deplasare pe
reţeaua de drumuri existentă se impun lucrări de întreţinere şi reparaţii
specifice;

-

drumurile care au calea de rulare alcătuită din unul sau mai multe straturi de
balast necesită în permanenţă lucrări de balastare, scarificarea şi reprofilarea
cu autogrederului pentru a îmbunătăţi starea de viabilitate;

-

pentru asigurarea scurgerii apelor este necesara revizuirea periodică a tuturor
podurilor şi podeţelor existente, precum şi decolmatarea şi desfundarea
tuturor şanţurilor, rigolelor şi camerelor de cădere la podeţe.

8.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de fundare din studiile
geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale.
Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor
meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat
de canalizare – şanţuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fără să afecteze
proprietăţile învecinate. De asemenea drumurile vor avea îmbrăcăminţi şi profile
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transversale corespunzătoare pentru o bună utilizare şi pentru o bună scurgere a apelor
meteorice.
Principalele obiective şi măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor şi situaţiilor
negative, în vederea asigurării unui mediu echilibrat şi stabil sunt următoarele:
- combaterea eroziunii versanţilor prin lucrări de nivelare şi estompare a
ravenelor prin menţinerea şi dezoltarea plantaţiilor şi vegetaţiei forestiere
existente;
- stabilirea unor reguli cu privire la amplasarea de construcţii în zonele de risc
natural;
- realizarea noilor construcţii si a căilor decomunicaţie va ţine cont de
amplasarea acestora în raport cu zonele sensibile (zone inundabile, zone cu
alunecări de teren sau afectate de eroziuni puternice) şi de restricţiile existente
pentru zonele respective;
- gropile de împrumut pentru asigurarea necesarului desol ca material de
umplutură în cadrul lucrărilor deconstrucţii sau a lucrărilor de remediere
trebuie să fierealizate în afara zonelor afectate de eroziune sau alunecări de
teren;
- se va realiza continuu monitorizarea suprafeţelor cu risc la alunecări de teren,
torenţialitate,

ravenare,

creep

şi

ameliorarea

drenajului

suprafeţelor

interfluviale, a teraselor şi luncilor;
- realizarea lucrărilor agricole se va face în lungul curbelor de nivel şi se va evita
suprapăşunatul în zonele de obârşie a organismelor torenţiale;
- menţinerea şi protejarea pădurilor cu rol deosebit de protecţie din extravilan;
- ridicarea cotelor suprafeţelor de tren din zonele inundabile prin umpluturi;

- reglarea debitelor râurilor, creşterea albiilor, apărări de maluri, realizarea unor
canale de derivaţie
- realizarea de şanţuri de gardă pentru apărarea localităţilor de scurgerile de pe
versanţi.
Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni au fost identificate următoarele zone cu
risc natural:
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 1 zonă cu risc de inundaţii cauzate de scurgerile de pe torenţi: satul Orbeni,
cursul de apă Orbeni;
 2 zone cu risc de inundaţii cauzate de revărsarea unui curs de apă: Satul Orbeni,
cursul de apă Orbeni, satul Scurta, cursul de apă Scurta
În aceste zone s-au pus restricţii temporare de construire până la eliminarea
factorilor de risc. Prin P.U.G. al comunei Orben, se propun următoarele măsuri :
 alocarea de fonduri pentru reconstrucţia vegetaţiei, replantare cu arbori pentru
fixarea stratului de pământ;
 eliminarea efectului de eroziune la baza versantului prin lucrări hidrotehnice pe
cursul pâraielor şi torenţilor din zonă;
 executarea de lucrări de stabilizare a zonei (ziduri de sprijin, drenuri, etc);
 amenajarea terenului prin nivelare şi drenare a apelor (se va face pentru
întreaga zonă delimitată);
 efectuarea de lucrări de regularizare, consolidări de mal contra eroziunii apelor;
 aplicarea de măsuri pentru regularizarea sau atenuarea efectului de acţiune
torenţială a apei (baraje de atenuare a efectului torenţial);
 amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul
stabilităţii versantului la încărcările suplimentare create de construcţii;
 se vor proiecta construcţii usoare;
 nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură (şanţuri adânci, platforme,
taluze verticale, umpluturi);
 se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de
sprijin, care vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;
 se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea apei în săpătură;
 se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi orientate
astfel încât să nu producă eroziuni pe suprafaţa versantului;
 depozitarea pământului sau a materialelor pentru construcţie se va face astfel
încât să nu fie înlăturată vegetaţia fixată deja pe sol;
 talpa fundaţiilor se va aşeza pe roca de bază sau imediat sub o posibilă
suprafaţă de alunecare, calculată.
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8.8. Măsuri pentru salubrizarea localităţilor comunei
Implementarea sistemului de gestionare conformă a deşeurilor va duce la
îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, în special a calităţii apelor de suprafaţă, a apelor
freatice, a solului şi subsolului prin extinderea sistemului colectarea şi transport al deşeurilor
la nivelul întregului judeţ şi închidere depozitelor neconforme.
Un alt aspect foarte important este folosirea/păstrarea eficientă a resurselor
naturale prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi creşterea procentului de reciclare
şi valorificare a deşeurilor.
Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor conduce, de asemenea la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin respectarea cerinţelor privind
colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor (colectarea corespunzătoare a deşeurilor,
păstrarea spaţiilor de siguranţă, controlul emisiilor atmosferice, colectarea şi tratarea apelor,
oprirea depozitărilor necontrolate de deşeuri în spaţii necorespunzătoare).
Măsurile propuse respectă criteriile de suportabilitate, cadrul instituţional constituit
şi viabilitate financiară.
Se recomandă gestionarea conformă a eventualelor resturi de plăci din azbest, care
au constituit acoperişul unor clădiri.

8.9. Măsuri privind patrimoniul cultural
Conform Listei monumentelor istorice (LMI) aprobata prin Ordinul nr. 2314/8 iulie
2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor pe teritoriul comunei Orbeni există următoarele
obiective monument:
 A - 271 BC-II-m-A-00868 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ORBENI; comuna
ORBENI 1785;
 B - 272 BC-II-m-B-00869 Scoala sat ORBENI; comuna ORBENI 1902.
În Planul Urbanistic General al comunei Orbeni sunt prevăzute următoarele:
 stabilirea zonei de protecţie pentru monumentele care se află în intravilanul
localităţii, cu raza de 200 m şi respectiv de 500 m pentru cele situate în
extravilanul localităţii;
 prevederile O.G. nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului
arheologic conform Legii nr. 422/2001 (delimitarea şi instituirea zonei de
161

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU

2015

protecţie, clasarea bunului imobil ca monument istoric, elaborarea şi aprobarea
programelor speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice, avizarea în
domeniul monumentelor istorice de către instituţiile de cultură centrale şi locale).

Capitolul 9: DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE
Raportul de mediu a fost elaborat pe baza analizei unei singure variante a Memoriul
general pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Orbeni, cea finală.
Factorii de mediu au fost analizaţi, iar datele au fost interpretate din punct de vedere
cantitativ şi calitativ.
Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu a reactualizării P.U.G.-ului comunei
Orbeni s-a realizat după şedinţa grupului de lucru constituit, pe baza prevederilor legale şi a
următoarelor normative:
 Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM pentru aprobarea Condiţiilor tehnice
privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
 NTPA 001/2005 Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu
poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii
naturali;
 NTPA 002/2005 Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în
reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare;
 STAS 10009/1988 limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul urban
 STAS 12574/87 concentraţii medii admisibile pentru principalii poluanţi;
Nu am întâmpinat dificultăţi majore în obţinerea, prelucrarea şi interpretarea datelor.
Calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane a fost apreciată pe baza
informaţiilor din literatura de specialitate.
Caracteristicile geotehnice şi pedologice ale zonei sunt corect prezentate, pe baza
documentelor întocmite în urma studiilor de specialitate, puse la dispoziţia noastră de
Primăria comunei Orbeni.
Pentru elaborarea capitolului referitor la conservarea biodiversităţii au fost studiate
lucrări ştiinţifice de specialitate publicate în domeniul botanic, fitocenologic, geobotanic,
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entomologic şi ornitologic. Nu există însă date complete de conspect al florei şi faunei
specifice locale. Informaţiile despre situl Natura 2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare
Buhuşi-Bacău-Bereşti” au fost sintetizate din Planul de Management pentru situl Natura
2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti” şi din actele legislative
specifice.
În general informaţiile puse la dispoziţie de colaboratori şi de reprezentanţii
instituţiilor participante la realizarea proiectului sunt bine sintetizate şi evaluate corect
pentru implementarea P.U.G.-lui reactualizat al comunei Orbeni.
Menţionăm că prin reactualizarea acestui P.U.G. s-a urmărit tratarea unitară a întregii
suprafeţe de teren aflată pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni, atât din punct de
vedere arhitectural, cât şi al utilităţilor tehnico-edilitare. Recomandările formulate de
prezentul plan au urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse în condiţiile respectării
prevederilor legislaţiei de mediu. Nu a fost evidenţiat un potenţial impact negativ asupra
mediului natural şi socio-economic. Derularea proiectelor propuse va avea efect benefic
asupra condiţiilor socio-economice locale.

Capitolul 10: DESCRIEREA MĂSURILOR DE MONITORIZARE
10.1. Prevederi legislative privind monitorizarea planurilor şi programelor
Conform O.U.G. 195 din 22 decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 265 din 29 iunie
2006, cu modificările ulterioare:
Art. 70 - Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
a) să îmbunătăţească microclimatul urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a
luciilor de apa din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi
să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradala;
b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, masuri de
menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi,
condiţii de refacere peisagistica şi ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protecţie
sanitara a captărilor de apa potabila şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
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c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind
amplasarea obiectivelor industriale, a cailor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de
canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi
a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament şi
recreere, starea de sănătate şi confort a populaţiei;
f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire,
concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a
aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradala, a amenajamentelor
peisagistice cu funcţie ecologica, estetica şi recreativa;
g) să reglementeze, inclusiv prin interzicere temporară sau permanentă, accesul anumitor
tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor,
în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de
orice fel;
i) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a canalizării.
Art. 71 – Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile
urbanistice este interzisă;
Art. 72 – La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementarilor speciale şi se prevăd, în
mod obligatoriu, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic
al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate
şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabila şi
lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.
Art. 90 – Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea
principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care
prestează servicii publice de gospodărie comunală;
………………………………………………………………………………………………
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f) asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de
salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a
parcurilor publice;
g) conservă şi protejează spaţiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure
suprafaţa optimă stabilită de reglementările în vigoare, în localităţile în care nu există
posibilitatea asigurării acesteia, conservarea spaţiilor verzi existente este prioritară;
h) supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării
accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de
colectare a deşeurilor refolosibile.

10.2. Propuneri privind programul de monitorizare al implementării PUG
Monitorizarea activităţilor de protecţia mediului şi respectarea condiţiilor de
implementare a Reactualizării Planului Urbanistic General se vor realiza în conformitate cu
Legea protecţiei mediului, Articolul nr. 10 al Directivei nr. 2001/42/CE privind Evaluarea
Strategică de Mediu (SEA), adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care
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. Frecvenţa şi modul de realizare a
monitorizării efectelor semnificative ale implementarii reactualizării P.U.G. Orbeni vor fi
stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competentă de protecţia mediului
A.P.M. Bacău şi ale altor autorităţi şi instituţii, pe baza propunerii unui program de
monitorizare, înaintată de către beneficiar, la fazele ulterioare ce vor urma aprobării PUG.
Monitorizarea se va realiza prin terţi sau laboratoare proprii care în conformitate cu
prevederile strategiei primăriei poate fi organizat în cadrul structurilor locale, prin dotare cu
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aparatura de măsură şi control necesară efectuării de analize pentru asigurarea obţinerii
informaţiilor necesare desfăşurării activităţilor proprii în condiţii de respectare a
prevederilor legale şi cu privire la impactul determinat de activităţile desfăşurate în teritoriul
administrativ în care se implementează Planul de Urbanism General reactualizat al comunei
Orbeni.
Implementarea Planului Urbanistic General reactualizat se va realiza în cadrul unui
management de mediu de către titularul de plan, respectiv Consiliul Local Orbeni, care va
cuprinde:
A. managementul deşeurilor:
 monitorizarea cantităţilor de deşeuri colectate prin implementarea sistemului
de gestiune al deşeurilor;
 ecologizarea albiilor pâraielor în care au fost depozitate deşeuri;
 stoparea depozitării deşeurilor menajere sau de construcţii pe terenuri
neproductive;
 eliminarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase rezultate ca urmare a
activităţii unor instituţii şi agenţi economici (deşeurile medicale rezultate de la
punctul sanitar, uleiurile rezultate de la ateliere de reparaţii auto, ambalajele
îngrăşămintelor şi pesticidelor utilizate în agricultura locală, etc);
 vor fi monorizate cantităţile de deşeuri, tipurile de deşuri, compoziţia
deşeurilor, documentele de expediţie şi facturile emise de firmele specializate
pentru deşeurile transportate şi expediate.
B. protecţia apelor calităţii apelor de suprafaţă:
 se va urmări implementarea măsurii PUG de instituire a unei zone de
protecţie de-a lungul cursurilor de apă;
 realizarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare;
 staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare sunt dotate cu
aparate de proprii de măsură a parametrilor de desfăşurare a fluxului
tehnologic:


debit evacuat;



durata fazelor ciclului tehnologic;



oxigenul dizolvat;
166

RAPORTUL DE MEDIU PENTRU REACTUALIZAREA P.U.G. AL COMUNEI ORBENI, JUDEŢUL
BACĂU



pH-ul apei epurate;



încărcarea în suspensii;



încărcarea în substanţă organică exprimată în CBO5;
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 pe durata funcţionării staţiilor de epurare monitorizarea proprietăţilor fizice,

chimice şi biologice ale apei deversate va fi realizată de către laboratoare
specializate prin prelevare de probe la solicitarea administratorului staţiei de
epurare;
 vor fi urmăriţi indicatorii 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;
C. protecţia apelor calităţii apelor subterane:
 prelevarea periodică de probe în vederea monitorizării proprietăţilor fizico-

chimice ale apelor din puţuri şi fântâni;
 executarea tehnică corectă a lucrărilor care vor fi prevăzute pentru

mentenanţa sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare
(respectarea adâncilor de îngropare a conductelor, adâncimii de fundare);
 instituirea şi respectarea zonelor de protecţie pentru puţurile de captare şi

fântâni;
 după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru

a constata eventualele defecţiuni;
D. protecţia atmosferei:
 se va urmări reducerea numărului de gospodării care utilizează lemnul drept

combustibil principal prin proiectarea unui sistem de distribuţie a gazelor pe
teritoriul comunei;
 caracteristicile tehnice ale echipamentelor staţionare şi mobile care produc

emisii atmosferice;
 monitorizarea traficului auto;
 indicatori pentru monitorizarea şi raportarea calităţii aerului:

 concentraţii de poluanţi la emisie pentru sursele dirijate;
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 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.
E. protecţia solului şi subsolului:
 executarea tehnică corectă a lucrărilor care vor fi prevăzute pentru

implementarea sistemului de canalizare (respectarea adâncimilor de
îngropare a conductelor, adâncimii de fundare);
 după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru

a constata eventualele defecţiuni privind etanşeitatea conductelor;
 se va urmări înfiinţarea de plantaţii pe suprafeţele de teren degradat;
 se vor realiza lucrările de consolidare a malurilor;
 respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte

chimice;
 utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu

evitarea scurgerii în cursurile de apă;
 interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri

neautorizate şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi;
F. conservarea biodiversităţii:
 respectarea prevederilor P.U.G. privind regimul suprafeţelor de teren;
 monitorizarea evacuărilor de la staţia de epurare care vor deservi sistemul de

canalizare;
 monitorizarea suprafeţelor susceptibile de a evolua spre terenuri degradate;
 menţinerea habitatelor naturale;
 protecţia speciilor sălbatice de plante şi animale;
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G. starea de sănătate a populaţiei din zonă:
 monitorizarea calităţii apei din fântâni şi puţuri prin verificări periodice;
 monitorizarea calităţii apei distribuită prin sistemul centralizat de alimentare

cu apă;
 asigurarea unei surse de apă potabilă pentru alimentarea sistemului de de

alimentare cu apă;
 eliminarea deşeurilor rezultate din gospodării;
 asigurare protecţie sanitare pentru rezervoarele şi pompele care deservesc

sistemul de alimentare cu apă;
 preluarea apelor menajere uzate prin implementarea sistemului de canalizare

şi epurare.
Rezultatele obţinute din activitatea de monitorizare a implementării PUG Orbeni se
vor introduce în baza de date gestionată de titular şi concretizate prin rapoarte periodice
prezentate autorităţilor.

Capitolul 11: REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Prezentul plan urbanistic conţine informaţii privind modul de gestionare spaţială a
teritoriului comunei Orbeni, concepută pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a zonei, în
contextul armonizării la nivel regional şi naţional şi al încadrării în normele europene privind
amenajarea teritoriului. În planul urbanistic sunt evidenţiate activităţile prezente şi viitoare
ale comunei care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor în acord cu
măsurile de protejare a patrimoniului natural şi construit conform legislaţiei în vigoare.
Studiul de faţă identifică direcţiile coerente de dezvoltare urbanistică de largă
perspectivă pentru care au fost conturate unele strategii, priorităţi, reglementări şi servituţii
de urbanism aplicabile în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul localităţii.
Obiectivele principale ale PUG sunt:
 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
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 stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice
existente;
 evidenţierea formelor de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate;
 delimitarea zonelor de risc natural, delimitate şi declarate astfel conform
legii, precum şi a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea
riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
 valorificarea potenţialului uman, economic şi natural existente în zonă;
 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, cu identificarea şi eliminarea
surselor de poluare;
 identificarea potenţialul de relansare economică şi mutaţiile ce pot interveni
în categoria de folosinţă a terenurilor.
Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei prevede derularea unor planuri şi
programe care au ca scop obţinerea progresului socio-economic la nivel local şi implicit
sporirea calităţii vieţii locuitorilor comunei. Acest PUG va relaţiona cu proiectele locale,
conforme cu portofoliul propus de către Consiliul Local al comunei Orbeni şi cu
recomandările menţionate în PUG.
 asigurarea mentenanţei pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă;
 realizarea reţelei de canalizare pentru cele două localităţi ale comunei;
 modernizarea infrastructurii de transport rutier;
 implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
 extinderea suprafeţelor de spaţii verzi;
 combaterea poluării aerului, solului şi a apelor;
 amenajarea păşunilor şi islazurilor comunale;
 modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură;
 modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate;
 modernizarea serviciului administraţiei locale;
 dezvoltare economică.
O parte dintre acţiunile menţionate vor determina interacţiune cu factorii de mediu.
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Localitatea se află în partea de sud a judeţului Bacău, la 29 km faţă de municipiul
Adjud și la 40 km faţă de municipiul Bacău.
Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăţii:
 nord: teritoriul administrativ al comunei Parava
 est: teritoriul administrativ al comunei Corbasca
 sud: teritoriul administrativ al comunei Valea Seacă
 vest: teritoriul administrativ al comunei Gura Văii
Teritoriul administrativ al comunei Orbeni este străbătut pe direcţia nord–sud de 3
căi de comunicaţie importante:
 calea ferată CF 500,
 drumul naţional DN 2 (E 85),
 drumul judeţean DJ 119 D
 drumurile comunale DC 108 şi DC 109.
Comuna Orbeni este traversată de calea ferată dubla electrificată CF 500 care leagă
capitala ţării cu nordul Moldovei. În comună există o staţie care asigură transportul de
călători şi marfă.
Comuna Orbeni are în componenţă două localităţi: Orbeni, reşedinta de comună, şi
Scurta, sat component.
Numărul total de locuitori în comuna Orbeni este 4026.
În prezent comuna Orbeni reprezintă din punct de vedere demografic 0,7 % din
populaţia totală şi 1,2 % din populaţia rurală a judeţului Bacău, conform datelor
recensământului din anul 2011.
În comuna Orbeni 52,62 % din suprafaţa administrativă reprezintă teren agricol, deci
comuna se înscrie în categoria comunelor cu potenţial preponderent agrar.
Activităţile specifice sectorului terţiar sunt slab dezvoltate în comună, fiind
reprezentate prin câteva magazine săteşti şi unităţi social-culturale de strictă necesitate. Cu
exceptia păşunilor, fâneţelor şi a terenurilor forestiere, comuna Orbeni nu dispune de alte
resurse naturale, de materii prime.
Pe teritoriul comunei Orbeni există următoarele obiective monument:
 A - 271 BC-II-m-A-00868 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ORBENI; comuna
ORBENI 1785;
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 B - 272 BC-II-m-B-00869 Scoala sat ORBENI; comuna ORBENI 1902.
Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi
importante pagube materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti. În general, sunt
considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un
grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. În literatura de specialitate din
acest domeniu, nu prea dezvoltată şi destul de fragmentată, sunt considerate riscuri naturale
următoarele:
 inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii
zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice (caracter
antropic), blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor, împotmolire;
 cutremurele de origine tectonică;
 alunecările de teren, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci (mai rar având în
vedere caracterul destul de uniform al comunei cu o variaţie foarte mică a cotelor
pe axa verticală).
Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni au fost identificate următoarele zone cu
risc natural:
 1 zonă cu risc de inundaţii cauzate de scurgerile de pe torenţi: satul Orbeni,
cursul de apă Orbeni;
 2 zone cu risc de inundaţii cauzate de revărsarea unui curs de apă: Satul Orbeni,
cursul de apă Orbeni, satul Scurta, cursul de apă Scurta
În prezent pe teritoriul comunei Orbeni fucţionează un sistem centralizat de alimentare
cu apă potabilă, pentru ambele localităţi componente (recent construit). Prin Reactualizarea
Planului Urbanistic General se propune menţinerea în stare otimă de funcţionare a
sistemului centralizat de alimentare cu apă.
Funţionarea sistemului de alimentare cu apă nu va afecta calitatea apelor de
suprafaţă sau a celor subterane. Menţinerea în stare de funcţionare a

sistemului de

alimentare cu apă va avea consecinţe pozitive asupra stării de sănătate, ameliorând
condiţiile de confort şi contribuind la dezvoltarea economică în zonă.
Sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă şi reţelele de
distribuţie se vor proteja prin următoarele măsuri:
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 sursele de apă precum şi reţelele de distribuţie se vor proteja prin instituirea
zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi zonele de restricţie conform
reglementarilor în vigoare;
 pentru protecţia sanitară a apei este necesară o strictă supraveghere şi bună
întreţinere a reţelei de distribuţie, întreaga reţea de distributie trebuei să fie
în bună stare de funcţionare, evitând pierderile pe reţea.
Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni nu există un sistem centralizat de
colectare a apelor meteorice acestea se scurg gravitaţional prin şanţuri şi rigole deversânduse în apele de suprafaţă. Datorită amplasamentului comunei Orbeni, la distanţă faţă de surse
de poluare, considerăm că apele pluviale sunt convenţional curate. Evacuarea apelor
meteorice se va realiza natural prin lucrări de sistematizare verticală la rigolele drumurilor
care vor deversa în pâraiele limitrofe localităţilor.
Gospodăriile din comuna Orbeni nu sunt racordate la un sistem de canalizare dotat
cu staţie de epurare. Prin PUG se propune realizarea documentaţiei pentru realizarea reţelei
de canalizare a apelor uzate de pe teritoriul comunei şi racordarea acesteia la o staţie de
epurare.
Dimensionarea reţelei de canalizare se va face la debitele maxime de calcul conform
prevederilor STAS1486 şi 1795, la Qorarmax. Cantităţile de apă evacuate vor fi stabilite în
conformitate cu prevederile STAS 1846 şi 1795, având în vedere restituţiile folosinţelor de
apă care au instalaţii de evacuare a apelor uzate, în reţeaua de canalizare.
Implementarea sistemului de canalizare şi racordarea la staţia de epurare va avea un
impact pozitiv asupra creşterii condiţiilor de igienă, confort şi siguranţă, precum asupra
factorilor de mediu, determinând, în acelaşi timp, dezvoltarea economică a zonei. Sistemul
de canalizare şi epurarea apelor vor asigura eliminarea în mediul a apei epurate conform
NTPA 001/2005.
Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Orbeni prevede ca soluţie
temporară deversarea apelor rezultate din activităţile menajere în fose septice
impermeabilizate, vidanjabile, individuale sau comune până la rezolvarea unui sistem de
canalizare în sistem unitar pentru toată zona.
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Prin implementarea reactualizării P.U.G. Orbeni se va asigura menţinerea zonelor
de protecţie sanitară cu regim sever prin gard de sârmă ghimpată amplasat în jurul zidurilor
exterioare următoarelor clădiri:
→ staţia de pompare – 10 m;
→ staţia de epurare – 20 m;
→ rezervoare – 20 m;
→ staţie de captare – 20 m.

Pentru realizarea unui sistem de management al deşeurilor se urmăreşte scăderea
poluării cu dejecţii animale şi nitriţii rezultaţi din descompunerea acestora care pătrund în
apele de suprafaţă.
În perioada de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivelor P.U.G. Orbeni
impactul obiectivelor propuse asupra apelor se poate produce astfel:
→ prin pierderi accidentale de hidrocarburi şi/sau uleiuri minerale de la utilajele

tehnologice şi mijloacele de transport;
→ 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.

Comuna dispune de un număr de 2 cimitire (Orbeni 1 şi Orbeni 2). Acestea fac parte
din teritoriul intravilan; nu sunt propuse extinderi de suprafaţă la aceste obiective.
La nivelul comunei Orbeni, agricultura poate fi considerată o sursă potenţială
importantă de poluare a apelor în principal prin utilizarea neraţională a îngrăşămintelor pe
terenurile agricole. O altă sursă potenţială de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane este
reprezentată de deversările de ape uzate neepurate.
Depozitarea deșeurilor menajere şi activătăţile zootehnice au reprezentat, respectiv
reprezintă importante surse potenţiale de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă cu
substanţe organice, compuşi ai azotului, precum şi încărcare biologică.
Planul prevede racordarea tuturor locuinţelor/obiectivelor din zonele funcţionale la
sistemul de canalizare prevăzut cu staţie de epurare.
Comuna Orbeni este menţionată în Anexa din Ordinul Nr.1552/03.12.2008 al
ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
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pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole.
Comuna Orbeni nu este amplasată într-o zonă cu risc de poluare atmosferică,
neînregistrându-se ca zona critică sau zona fierbinte (definită ca zonă 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).
Conform Ordinului 1270 din 14/10/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din
cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protectiei
mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor
pentru evaluarea calităţii aerului în România, comuna Orbeni este nominalizată în
următoarele liste provizorii rezultate din evaluarea calităţii aerului prin modelare pentru
Regiunea 1 Nord-Est:
LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor
unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită
SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta şi
pragul superior de evaluare
3.1.1. Pentru pulberi în suspensie (PM10)
SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea-limită, dar nu depăşesc pragul inferior
de evaluare
3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)
3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)
3.3.3. Pentru plumb (Pb)
3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)
3.3.5. Pentru benzen (C6H6)
Cea mai apropiată localitate în care se realizează monitorizarea calităţii aerului este
municipiul Oneşti, dar raza ariei de reprezentativitate este de 100 m - 1km, deci nu este
relevantă pentru zona comunei Orbeni.
Datorită amplasării geografice a comunei Orbeni şi a dezvoltării economice actuale,
putem aprecia că în zonă aerul atmosferic nu prezintă poluări. Totuşi acest factor de mediu
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este afectat de o serie de activităţi antropice potenţial poluatoare. Conform Ordinului 1270
din 14/10/2008 (Ordin 1270/2008) pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul
Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protectiei mediului nr.
745/2002 privind stabilirea aglomerarilor şi clasificarea aglomerarilor şi zonelor pentru
evaluarea calităţii aerului în România, comuna Orbeni este nominalizată în LISTA 3 rezultată
din evaluarea calităţii aerului prin modelare pentru Regiunea 1 Nord-Est, care cuprinde
zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea-limită.
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de fenomenele de fermentaţie ale
deşeurilor de grajd depozitate necorespunzător, arderea combustibililor fosili şi într-o mai
mică măsură traficul rutier.
O sursă de poluare de importanţă mai redusă este şi traficul rutier. Pentru prevenirea
poluării aerului prin antrenarea pulberilor de către vehicule, se propune ca drumurile care au
calea de rulare alcătuită din balast necesită în permanenţă lucrări de balastare, scarificarea şi
reprofilarea cu autogrederul pentru a îmbunătăţi starea de viabilitate. De asemenea,
majoritatea drumurilor comunale sunt de pământ, greu accesibile în perioadele cu
precipitaţii abundente. Îmbunătăţirea stării acestor drumuri prin balastare are drept
consecinţă reducerea poluării atmosferice prin diminuarea consumului de combustibil
pentru mijloacele de transport rutier, care le tranzitează.
Pentru reducerea poluării atmosferice provenite din arderea lemnului ca principală
sursă de obţinere a căldurii, e recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a
unităţilor social culturale din satele comunei Orbeni, să se realizeze pe viitor cu centrale
termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz metan.

Aceste centrale termice

individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona cu combustibil gaz natural, dacă
la nivelul comunei se va realiza un sistem de alimentare cu gaz metan.
În perioadele de execuţie a lucrărilor pentru implementarea obiectivelor PUG
activităţile de şantier au impact negativ nesemnificativ asupra calităţii aerului din zonele de
lucru şi din zonele adiacente acestora. Realizarea lucrărilor proiectate constituie, pe de o
parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă 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.
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Pe teritoriul administrativ al comunei Orbeni nu există factori care să determine
semnificative poluări la nivelul solului.
Realizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor menajere va avea un efect
favorabil asupra solurilor din zonă. Apele menajere fiind în prezent deversate necontrolat în
mediu, impurifică solurile cu diverşi poluanţi printre care enumerăm: resturi alimentare,
diferite uleiuri, coloranţi, detergenţi etc. Prezenţa acestor compuşi în sol determină
modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale acestui factor de mediu, cu impact negativ
asupra covorului vegetal şi productivităţii. Măsura adoptată prin reactualizarea P.U.G., de a
realiza un sistem de canalizare, va determina reducerea poluării solului.
Planul Urbanistic General reactualizat nu prevede realizarea unui sistem de captare a
apelor meteorice. Acestea se infiltrează în pânza freatică sau se scurg în regiunile de
versanţi. Totuşi, o cantitate redusă stagnează pe perioade variabile, la nivelul declivităţilor
reliefului. Suprafeţele pe care stagnează apa rezultată din precipitaţii suferă modificări la
nivelul procesului de pedogeneză.
Zonarea teritoriului propusă prin reactualizarea P.U.G. are un impact pozitiv asupra
calităţii solurilor prin stabilirea funcţiunilor terenurilor. Prin reactualizarea Planului
Urbanistic Genral al comunei Orbeni se propune:
 trecerea în extravilan a următoarelor terenuri:
 terenuri aferente cursurilor de apă;
 terenuri agricole pe care se practică în prezent agricultura, aflate în imediata
apropiere a gospodăriilor persoanelor fizice care le deţin în proprietate;
 introducerea în intravilan a terenurilor:
 locuit (stabilit din creşterea populaţiei sau din necesitatea unei zone de locuit –
rezervă);
Pentru toate zonele propuse a se introduce în intravilan s-au pus interdicţii
temporare sau definitive de construire. Prin Planul Urbanistic General al comunei Orbeni se
propuse extinderea intravilanului de la 391,82 ha la 475,14 ha.
Zona pentru locuinţe se măreşte, existând pe viitor necesar de terenuri pentru
construirea de locuinţe. Având în vedere procentul de ocupare a terenului (POT) de 30%
stabilit de către Regulamentul General de Urbanism pentru localităţile rurale, circa 30% din
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terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcţii de locuinţe, restul
rămânând cu destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi.
Zona de unităţi agricole şi industriale se va mări cu suprafeţe propuse pentru
realizarea unor obiective agricole şi industriale şi de dezvoltare economică care se
preconizează a se realiza în viitor.
Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte ca urmare a crearii de noi drumuri în
intravilan şi a propunerii unor drumuri pe trasee noi precum şi prin modificarea profilelor
celor existente.
Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de realizare a
sistemului de canalizare a apelor uzate şi a sistemului de alimentare cu gaze naturale.
Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele destinate platformelor de
colectare selectivă a deşeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste funcţiuni vor fi
preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeţean.
Zona cu terenuri libere se măreşte ca urmare a redării în agricultură a unor terenuri
neproductive şi introducerii unor suprafeţe de teren în intravilan, adiacente curţilor
construcţii.
În cadrul natural al mediului înconjurător, zona verde naturală este reprezentată, atât
în intavilan cât şi în extravilan.
Prin reactualizarea Planului Urbanistic General ar trebui propusă înfiinţarea unor
platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd, astfel încât levigatul rezultat în perioada de
descompunere a acestuia să nu se mai infiltreze în sol. Această măsură are ca efect
reducerea poluării solurilor şi apelor freatice cu nitriţi şi baterii patogene. Implementarea
unui sistem de gestionare a gunoiului de grajd va determina reducerea poluării solurilor prin
eliminarea depozitelor aleatori amplasate pe terenurile neproductive sau de-a lungul
malurilor cursurilor de apă.
În perioadele de execuţie a obiectivelor prevăzute prin reactualizarea P.U.G. se vor
produce modificări ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor. Deşeurile care
vor rezulta din activitatea de construcţii pentru realizarea obiectivelor ce derivă din
implementarea reactualizării PUG sunt de tip:
→ menajer,
→ industrial (de producţie):
→ inerte şi nepericuloase - din construcţii,
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→ cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase (înlocuire piese auto, pierderi

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.
Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor prevăzut prin reactualizarea
P.U.G. Orbeni, va avea ca efect reducerea suprafeţelor afectate de depozitarea necontrolată
a diferitelor tipuri de deşeuri, cu impact pozitiv asupra calităţii solului.
Planul Urbanistic General reactualizat al comunei Orbeni prevede implementarea
unui sistem de colectare a deşeurilor – măsură materializată deja la nivelul comunităţii prin
amplasarea de puncte de colectare selectivă a deşeurilor. Această măsură are un impact
pozitiv asupra sănătăţii populaţiei din zonă prin reducerea focarelor de infecţii reprezentate
de depozitele necontrolate de deşeuri menajere şi zootehnice. Propunerea realizării unui
spaţiu frigorific pentru depozitarea temporară a deşeurilor provenite de la cadavrele de
animale are un impact pozitiv prin eliminarea focarelor de infecţii reprezentate de acestea.
Pe teritoriul comunei Orbeni se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura
2000 ROSPA0063 „Lacurile de acumulare Buhuşi, Bacău, Bereşti”, localizată în partea de est a
comunei.
Măsurile propuse prin reactualizarea PUG Orbeni au un impact pozitiv asupra
biodiversităţii ecosistemelor terestre şi acvatice din zonă. Conform analizei efectuate în
capitolele anterioare asupra impactului implementării P.U.G., s-au constat efecte pozitive ca
urmare a aplicării măsurilor propuse. Reducerea poluării factorilor de mediu prin realizarea
sistemului de canalizare şi prin implementarea unui sistem de management a deşeurilor
menajere, determină o îmbunătăţire a condiţiilor de mediu care va avea drept consecinţă
creşterea biodiversităţii speciilor terestre şi acvatice din zonă.
În perioada de construcţie a unor obiective prevăzute în reactualizarea P.U.G pot
apărea manifestări negative nesemnificative ale impactului (de exemplu ocuparea
temporară a unor suprafeţe acoperite de vegetaţie ierboasă ntaurală).
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Efectul obiectivelor propuse prin reactualizarea Planului Urbanistic General al
comunei Orbeni, pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse
în politicile de mediu adoptate de legislaţie în privinţa factorilor de mediu şi va determina
îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă pentru populaţie.
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