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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAN DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU 

 

„O viziune fără un plan este doar un vis. Un plan fără o viziune este doar trudă. 

Dar o viziune şi un plan pot schimba lumea.” 

 

 

1.1. DEFINIREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU 

Planificarea strategică de mediu este un process permanent care stabileşte direcţia şi obiectivele 

necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului. Etapele elaborării şi 

realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu, prin intermediul sistemului de monitorizare, 

evaluare şi actualizare, pe baza mecanismului parteneriatului strategic. 

Planurile de acţiune pentru mediu reprezintă un instrument de sprijin al comunităţii în stabilirea 

priorităţilor în ceea ce priveşte problemele de mediu şi soluţionarea acestora la nivel 

judeţean/regional/naţional, acestea fiind cele trei niveluri la care  au  fost elaborate  planuri  de acţiune 

pentru mediu:  

- Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (elaborat în anul 1995 şi 

actualizat/revizuit periodic); 

-  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (elaborat la nivelul Regiunii 7 Centru în anul 

2004 şi revizuit ulterior în concordanţă cu noile prevederi legislative apărute în urma 

armonizării cu legislaţia europeană) 

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu este un document strategic oficial, complementar 

celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor administraţiei publice locale. Acest document 

reprezintă opinia comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi 

acţiunile identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea problemelor. Acţiunile incluse în 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu sunt în conformitate cu priorităţile identificate prin 

strategiile sectoriale. 

Planurile presupun dezvoltarea unei viziuni colective, prin evaluarea calităţii mediului la un moment 

dat, identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate strategii pentru 

rezolvarea acestora şi alocarea unor acţiuni de implementare care să conducă la o îmbunătăţire reală a 

calităţii mediului şi a sănătăţii publice. 

Planurile de acţiune pentru mediu sunt strâns corelate cu alte activităţi, cum ar fi: programele de 

dezvoltare durabilă, Agenda Locală 21, sistemele de management al mediului, strategiile şi planurile de 

implementare ale acquis-ului comunitar etc. Multe dintre aceste programe utilizează metodologii 

similare prin abordarea planificării strategice bazate pe o largă implicare a părţilor interesate în proces: 

autorităţi publice, experţi consultanţi, organizaţii nonguvernamentale, operatori economici, instituţii 

publice, publicul interesat, etc. 

Strategiile naţionale, planurile naţionale/regionale/judeţene de acţiune în domeniul protecţiei mediului 

sunt elaborate şi actualizate în scopul asigurării unei viziuni coerente asupra politicii de mediu din 

România şi a modului în care aceasta poate fi aplicată în practică. 

Principiile şi elementele strategice care stau la baza elaborării planurilor de acţiune pentru 

mediu sunt: 

- principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 

- principiul precauţiei în luarea deciziei; 

- principiul acţiunii preventive; 

- principiul reţinerii poluanţilor la sursă; 

- principiul "poluatorul plăteşte"; 

- principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; 

- utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
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- informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu; 

- dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului. 

Planurile de acţiune pentru mediu  contribuie la  dezvoltarea în  ansamblu a   comunităţilor  şi 

determină o îmbunătăţire a calităţii mediului. Elaborarea şi implementarea acestora  reprezintă o 

cerinţă indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate. 

Gândim durabil atunci când, ori de câte ori luăm o decizie,  ne întrebăm ce efecte va avea asupra 

copiilor noştri. Avem dreptul la un mediu sănătos, dar avem şi obligaţia de a-l păstra. 

  

1.2. SCOPUL PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU 

- prezentarea unui set de acţiuni care să stea la baza implementării proiectelor de îmbunătăţirea 

calităţii mediului; 

- stimularea iniţiativelor de realizare a proiectelor de mediu care  vizează  îmbunătăţirea  calităţii 

mediului şi reducerea impactului negativ al activităţilor antropice asupra  sănătaţii populaţiei; 

- asigurarea armonizării proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu; 

- asigurarea complementarităţii surselor de finanţare (fiecare acţiune propusă pentru a fi 

finanţată prin programele naţionale sau internaţionale trebuie să aibă la bază consensul 

publicului din zona căreia i se adresează). 

 

Ţinând cont de resursele limitate disponibile pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu, 

comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice implementarea acestora în mod 

eficient pentru următorii ani. 

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a 

resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea 

activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural. 

PLAM-urile accentuează de asemenea importanţa respectării cerinţelor economice prezente, ţinând 

cont de necesitatea respectării principiilor de coabitare cu mediul natural. 

PLAM oferă publicului un mod democratic de a-şi modela propriul viitor, selectând priorităţi şi 

proiectând ţeluri, implementând proiectele prioritare. 

In baza principiilor care vizează dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu (conform 

prevederilor Convenţiei de la Aarchus), autorităţile locale trebuie să realizeze o participare publică 

eficientă în procesul de luare a deciziilor de mediu. 

PLAM-urile implică participarea unui spectru larg de actori în procesul de planificare în domeniul 

mediului. Practic, PLAM-ul oferă un cadru de întâlnire a diverselor grupuri de indivizi având idei, 

interese, valori şi perspective diferite. Aceste persoane lucrează împreună pe o durată bine definită 

pentru a obţine consensul asupra priorităţilor şi acţiunilor prin care se pot soluţiona problemele de 

mediu. Aceste priorităţi şi acţiuni sunt incluse într-un Plan de Acţiune pentru Mediu care se constituie 

într-un program al investiţiilor viitoare din respectiva comunitătii.  

Recomandările PLAM-ului trebuie încorporate în deciziile şi strategiile administraţiei publice locale, 

agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ şi ale altor autorităţi cu atribuţii în domeniul mediului. 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu oferă cadrul de abordare a celor mai importante probleme de 

mediu şi un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de mediu ale judeţului Braşov. 

Aprobarea sa de către Consiliul Judeţean Braşov , conferă acestui document putere de lege la 

nivel de judeţ şi va trebui respectat cu stricteţe de companiile industriale poluatoare, de 

instituţiile administrative şi de autorităţile locale. 

Pentru a mări eficienţa PLAM, este necesar ca recomandările ce rezultă din acesta să fie corelate cu 

celelalte procese de planificare şi reglementare legislativă, cum ar fi dezvoltarea unui plan de 

amenajare a teritoriului, planul general al infrastructurii şi bugetele anuale. 

PLAM serveşte astfel drept ghid pe termen lung al acţiunilor pentru mediu ale comunităţii. 
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Totodată , acest document reprezintă o bază oficială pentru elaborarea planurilor de finanţare, pentru 

elaborarea şi aprobarea proiectelor prioritare de investiţii de mediu, inclusiv prin colaborare 

internaţională. 

Implementarea PLAM în judeţul Braşov va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de sănătate a 

populaţiei, dată fiind corelaţia directă între mediu şi sănătate, precum şi la creşterea gradului de 

absorbţie a fondurilor naţionale şi europene pentru proiecte de mediu. 

 

1.3. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 

Cadrul legislativ în domeniul protecției mediului a fost asigurat prin transpunerea directivelor Uniunii 

Europene într-o serie de acte normative (legi, hotarâri de guvern, ordine ale diverselor ministere etc.). 

În acest sens, s-au avut în vedere angajamentele asumate prin Documentul de poziție pentru aderarea la 

Uniunea Europeana - Capitolul 22 – Protecţia mediului înconjurator, prin care România a acceptat 

acquis-ul comunitar. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte principalele direcţii de acţune în 

domeniul protecţiei mediului. În baza acesteia sunt emise acte normative care reglementează 

problemele de mediu din România şi care sunt într-o continuă dinamică, încercând să  satisfacă 

exigenţele şi criteriile Uniunii Europene. Alinierea standardelor naţionale la cele europene pune 

probleme mai ales în ceea ce priveşte metodele, concepţiile, relaţiile şi structurile instituţionale. 

Conformarea cu standardele europene este, în condiţiile actuale, problema cheie în ceea ce priveşte 

protecţia mediului. 

 

1.4. ISTORICUL PLAM BRAŞOV 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)- judeţul Braşov a fost elaborat în anul  2004, în 

cadrul  Programul PHARE « Implementarea Aquis-ului de Mediu » prin Proiectului PHARE RO 

0006.14.03 "Asistenţa tehnică pentru întărirea inspectoratelor locale de Protecţia Mediului şi înfiinţarea 

Inspectoratelor Regionale de Protecţia Mediului".  

Procesul PLAM a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului  nr. 851 din 22.08.2003. PLAM Braşov 

a fost aprobat  de către Consiliul Judeţean Braşov prin Hotărârea nr.326/02.11.2005. 

La realizarea lui au participat: autorităţi locale şi alte instituţii şi organizaţii cu responsabilităţi în 

domeniul protecţiei mediului, societatea civilă, agenţi eonomici, cu scopul de a dezvolta un instrument 

de sprijin al comunităţii în stabilirea priorităţilor de mediu şi participarea publică la nivel local. 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Braşov a fost revizuit în cursul anului 2006, pentru perioada 

2006-2013, şi a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Braşov prin Hotărârea nr.53/02.02.2007. 

În prezent PLAM Braşov se află în etapa de implementare şi monitorizare a acţiunilor, realizându-se 

anual evaluarea rezultatelor implementării PLAM, de către APM Braşov. 

În luna iunie 2011 APM Braşov a demarat procesul de actualizare a PLAM Braşov, proces 

instituţionalizat prin Ordin de Prefect nr.115/28.02.2012. 

 

1.5. ACTUALIZAREA PLAM BRAŞOV 

Actualizarea periodică a Planului Local de Acţiune pentru Mediu este necesară datorită modificărilor 

apărute în starea mediului, în situaţia socio-economică, în legislaţia pentru protecţia mediului, în 

tehnologiile de producţie şi de protecţie a Mediului. 

Actualizarea încheie şi, în acelaşi timp, începe un nou ciclu al procesului continuu al unui Plan de 

Acţiune pentru Mediu. 

Actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Braşov s-a realizat conform 

metodologiei din ”Ghidului practic al planificării de mediu”, elaborat de Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului în anul 2009 şi a avut la bazǎ structura PLAM Braşov, ediţia din anul 2006. 
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În cadrul procesului de actualizare a PLAM Braşov s-a urmărit: 

- implicarea comunităţilor locale pentru a fi siguri că problemele abordate în plan sunt 

importante pentru acestea; 

- stabilirea unor obiective bine definite cu indicatori măsurabili, care să permită comunităţii 

locale să evalueze reuşita planului; 

- includerea unor activităţi pentru care sunt alocate resurse corespunzǎtoare din fonduri locale, 

naţionale şi comunitare. 

La actualizarea PLAM s-a ţinut cont de legislaţia, standardele şi reglementările în vigoare, conceptul 

fiind în conformitate cu principiile generale şi cu obiectivele prioritare identificate în Planul Naţional 

de Acţiune pentru Mediu, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Programul Operaţional Sectorial 

de Mediu. 

În vederea actualizării PLAM Braşov s-a elaborat Raportul final de evaluare a rezultatelor 

implementării pentru perioada 2006 – 2011 (nr.înregistrare APM Bv.14409/11.11.2011), bazat pe 

rapoartele anuale de evaluare, raport aprobat de directorul APM Braşov, coordonatorul procesului de 

actualizare PLAM Braşov. 

Astfel, PLAM Braşov ediţia 2006, a cuprins un număr de 221 acţiuni, cu termene şi responsabili, prin 

implementarea  cărora s-a urmărit rezolvarea problemelor de mediu  identificate şi prioritizate pe 

următoarele categorii: 

1. Calitatea şi cantitatea de apă potabilă asigurată consumatorilor (PM 01) 

2. Managementul necorespunzător al deşeurilor PM (09) 

3. Poluarea apelor de suprafaţă (PM 03) 

4. Poluarea atmosferei (PM 05) 

5. Afectarea sănătăţii populaţiei (PM 10) 

6. Poluarea solului (PM 07)  

7. Poluarea apelor subterane (PM 02) 

8. Mediul natural şi antropic-administrare necorespunzătoare a resurselor naturale (PM14) 

9. Turism şi agrement (PM 13) 

10. Urbanizarea Mediului (PM 08) 

11. Accidente majore datorate fenomenelor naturale şi antropice (PM 12) 

12. Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice locale (PM 13) 

13. Capacitatea instituţională nesatisfăcătoare a APM Bv în redresarea problemelor de mediu şi 

impunerea legislaţiei de mediu (PM 14) 

Procesul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Braşov a constat, în esenţă, în compararea 

rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare, cu obiectivele şi ţintele stabilite în Planul de 

Acţiune şi în Planul de monitorizare, incluzând şi modul de respectare al termenelor propuse.  

Scopurile principale ale procesului de evaluare au fost: 

- cunoaşterea stadiului implementării acţiunilor; 

- cunoaşterea efectelor acţiunilor asupra problemelor de mediu adresate acţiunii 

- furnizarea elementelor pentru ajustarea acţiunilor în funcţie de noile realităţi; 

- furnizarea datelor şi informaţiilor pentru actualizarea/revizuirea PLAM. 

În continuare este prezentată, sub formă tabelară şi apoi grafică, situaţia privind  Stadiul realizării 

acţiunilor de mediu incluse în PLAM Braşov ediţia 2006, la finele anului 2011. 

 



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 8 

 

Tabelul nr.1.5.1. Stadiul realizării acţiunilor de mediu incluse în PLAM Braşov, la finele anului 2011 

 

Termen de 

realizare 

Număr 

acţiuni 

realizate 

Număr 

acţiuni 

realizate 

în avans 

Număr 

acţiuni în 

curs de 

realizare 

Număr 

acţiuni 

nerealizate 

Număr 

acţiuni 

amânate 

Număr 

acţiuni 

anulate 

Total 

acţiuni 

Permanente 85    7  92 

≤ 2011 46  42   1 89 

> 2011   40    40 

Total 131  82  7 1 221 

 

 

Figura nr.1.5.1. Graficul de realizare a acţiunilor din PLAM Braşov 

72%
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4% 1%
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Menţionăm că în grafic nu au fost luate în considerare cele 40 de acţiuni care au termen de 

implementare după anul 2011.  

 

Analizând stadiul implementării acţiunilor stabilite pentru atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în 

PLAM, în scopul soluţionării problemelor de mediu identificate, s-a  realizat situaţia privind stadiul  

soluţionării problemelor de mediu identificate în PLAM Braşov, pe componente de mediu, 

conform Tabelului nr.3 – Evaluarea pe componente de mediu - , anexat. 

Menţionăm că pentru o problemă există un singur obiectiv general, care reprezintă ameliorarea 

situaţiei constatate şi  la care dorim să ajungem prin rezolvarea problemei, şi unul sau mai multe 

obiective specifice, care reprezintă transcrierea într-o manieră afirmativă a fiecărui aspect caracteristic 

al problemei. 

Astfel, situaţia privind atingerea celor 44 de obiective generale stabilite pentru rezolvarea celor 44 

probleme de mediu, identificate în cele 13  capitole prioritare de mediu din PLAM Braşov, în perioada 

2006-2011 este următoarea: 

- Obiective generale realizate: 28, din care  24 sunt realizate conform ţintelor propuse pentru 

2011, aceasta însemnând continuarea acţiunilor cu caracter permanent şi a acţiunilor care au 

ţinte specifice pentru anii următori; 

- Obiective generale în curs de realizare: 13 

- Obiective generale nerealizate: 3 
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o Acreditarea laboratorului APM Braşov – nu s-a realizat la termenul propus din lipsă de 

fonduri, dar se va realiza cu cu sprijinul ANPM. În cursul anului 2012 APM Braşov va 

depune documenaţia necesară acreditării. 

o Corelarea sistemelor de monitorizare a calităţii mediului cu sistemul de monitorizare a 

sănătăţii populaţiei la nivelul judeţului Braşov - colaborare deficitară cu instituţia 

abilitată, nu se furnizează datele solicitate de APM Bv. 

o Monitorizarea / consolidarea clădirilor cu risc de prăbuşire la cutremure – nu au fost 

furnizate informaţiile necesare de către instituţia abilitată. Măsura s-a scos din PLAM 

actualizat. 

 

 

Figura nr.1.5.2. Graficul de realizare al obiectivelor generale/soluţionare a problemelor din 

PLAM Braşov  

 

9%

54%

30%

7%
realizate/soluţionate

realizate/soluţionate conf.ţintelor

propuse

în curs

nerealizate/nesoluţionate

 
 

 

Modalitatea în care realizarea obiectivelor/acţiunilor incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea 

Mediului 

Deşi nu s-au realizat integral toate acţiunile prevăzute în PLAM în perioada supusă analizei, s-au 

evidenţiat o serie de aspecte pozitive privind rezolvarea unor probleme de mediu identificate, printre 

care: 

• îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi ameliorarea calităţii vieţii. Îmbunătăţirea calităţii 

factorilor de mediu în perioada monitorizată este reliefată de rapoartele privind starea factorilor de 

mediu; 

• implementarea proiectului ISPA al Companiei Apa Braşov, precum şi a altor proiecte vizând 

realizarea/reabilitarea reţelelor de canalizare precum şi realizarea/modernizarea unor staţii de epurare – 

conform Matricei Monitorizare PLAM - a contribuit la  limitarea poluării apelor de suprafaţă, iar   

realizarea/reabilitarea reţelelor de alimentare, precum şi realizarea/modernizarea staţiilor de tratare au 

contribuit la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii apei potabile funizate populaţiei, cu impact pozitiv 

asupra sănătăţii acesteia; 

• în limita resurselor financiare existente, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu 

identificate în judeţ. Acţiunile amânate, unele acţiuni aflate în curs de realizare, dar care nu au putut 

respecta termenul de implementare, au avut drept cauze, în principal, lipsa fondurilor necesare 

realizării investiţiilor programate; 

• în urma închiderii depozitelor de deşeuri din mediul rural se constată, la nivelul administraţiilor 

publice locale, un interes major în contractarea de servicii de salubrizare specializate precum şi în 

realizarea unei reţele de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile la nivel de comune.  
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Astfel, în Judeţul Braşov, nivelul de acoperire cu servicii de salubrizare a ajuns la 95% în mediul urban 

şi 84% în mediul rural; 

• progrese importante se observă si în soluţionarea problemelor legate de calitate a aerului prin 

reducerea surselor de poluare industrială. Se constată de asemenea tendinţa de înlocuire a 

surselor de energie convenţională cu surse de energie regenerabilă; 

• în ceea ce priveşte protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, este important de mentionat că în 

Judeţul Braşov s-a  extins reţeaua Natura 2000 cu un număr de 5 SPA-uri. Pentru ariile protejate care 

au fost preluate în custodie/administrare  sunt în curs de aprobare/elaborare regulamentele şi planurile 

de management. 

În general, calitatea mediului s-a îmbunătăţit, dar pentru a avea rezultatele aşteptate în toate domeniile 

vizate, sunt încă necesare acţiuni ample de conştientizare, în scopul creşterii gradului de implicare a 

publicului în implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului. 

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare 

La nivelul judeţului Braşov, demararea în anul 2010 a proiectelor operatorilor regionali Compania 

APA SA Braşov şi Apă Canal SA Sibiu, finanţate din POS Mediu – Axa 1, respectiv “Reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” şi “Extindere şi modernizare alimentare 

cu apă/apă uzată în Victoria şi Făgăraş” conduce la implementarea unui număr important de acţiuni 

din PLAM, privind apa/apa uzată. 

De asemenea, în domeniul gestionării deşeurilor s-a aprobat  MASTER PLAN –ul la nivelul judeţului 

Braşov, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.397 din  26.09.2011. Se parcurg în continuare etapele 

necesare finalizării propunerii de proiect “Sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului 

Braşov”,  care va fi depus pentru finanţare prin POS Mediu - Axa 2. 

În cazul aprobării proiectului, prin implementarea acestuia se vor realiza şi unele acţiuni din PLAM, 

referitoare la managementul deşeurilor. 

O altă oportunitate pentru judeţul Braşov este şi finanţarea proiectelor prioritare din Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Braşov, prin POR 2007-2013, Axa 1, DMI 1.1 “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. 

Din cauza numărului mare de responsabili pentru implementarea acţiunilor din PLAM, precum şi a unor 

acţiuni de amploare prevăzute în PLAM, procesul de implementare precum şi cel de monitorizare a decurs 

mai lent.  Referitor la monitorizarea PLAM, efectuată semestrial, s-au întâmpinat dificultăţi cauzate de lipsa 

de interes a unora din responsabilii cu monitorizarea acţiunilor, manifestată prin faptul că nu au răspuns 

solicitării APM Braşov, privind transmiterea informaţiilor necesare completării stadiului de realizare a 

acţiunilor din PLAM, sau nu au participat la întâlnirile Grupului de lucru constituit în vederea actualizării 

PLAM. 

Probleme abordate în cadrul procesului de actualizare 

În cadrul procesului de actualizare, pe baza concluziilor analizei raportului final de evaluare şi ţinând 

cont de evoluţia contextului instituţional şi legislativ, precum şi de noile oportunităţi de parteneriat, 

financiare, tehnologice etc, s-a realizat: 

- actualizarea stării mediului; 

- actualizarea celor 13 categorii de probleme; 

- înlăturarea problemelor care au fost rezolvate precum şi adăugarea unor noi probleme generate 

de evoluţia contextului (economic, social, mediu etc); 

- înlăturarea acţiunilor realizate integral şi a celor care nu mai prezintă interes la momentul 

actual; 

- ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de actualitate; 

- redefinirea obiectivelor strategice; 
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- redefinirea ţintelor,  în cazul în care s-au schimbat normele şi a termenele; 

- actualizarea unor indicatori prin introducerea unui set de indicatori tehnico-economici relevanţi 

pentru cuantificarea şi evaluarea rezultatelor; 

- reelaborarea matricelor de acţiune/implementare; 

- îmbunătăţirea procesului de implementare/monitorizare. 

 

La actualizarea PLAM Braşov s-au luat în considerare documentele: Raportul privind starea mediului 

în Judeţul Braşov pentru anul 2010, Master Planurile pentru apă şi managementul integrat al deşeurilor 

pentru judeţul Braşov, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Braşov, Planul 

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor –varianta 2010,  precum Strategia Naţională de Dezvoltare 

Durabilă orizonturi 2013-2020-2030, elaborată în anul 2008.  

De asemenea  actualizarea acţiunilor privind infrastructura de apă/apă uzată s-a bazat pe datele 

furnizate de ANAR – Administraţia Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire al Apelor Braşov  ( 

“Stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerinţelor de apă ale populaţiei din localităţi şi a 

capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune” , “Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate 

urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune”, în Semestrul I 2011). 

Proiectele finanţate prin  POS Mediu, care au demarat în judeţul nostru începând din anul 2010, 

precum şi proiecte prioritare din PIDU vor contribui la rezolvarea unor probleme de mediu semnalate 

în PLAM. 

 

1.6. STRUCTURA METODOLOGICĂ UTILIZATĂ PENTRU ACTUALIZAREA PLAM BRAŞOV 

 1.6.1. Consideraţii generale 

Structura organizatorică. Existenţa unei structuri organizatorice este esenţială pentru ca procesul de 

actualizare a PLAM să se desfăşoare coerent şi raţional în vederea realizării scopurilor acestuia. 

Componentele structurii organizatorice au atât rol de coordonare, cât şi de asigurare a desfăşurării 

întregului proces, în toate etapele sale: 

- structura decizională – Comitetul de Coordonare - pentru coordonarea şi validarea PLAM 

actualizat; 

- structura operaţională - Grupul de lucru - pentru actualizarea PLAM. 

Menţionăm că nu s-au efectuat schimbări structurale în cadrul structurii organizatorice a PLAM 

Braşov, ci doar schimbări nominale ale unor membrii ai Comitetului de Coordonare şi ai Grupului de 

lucru, datorită modificărilor survenite în conducerile unor instituţii implicate, care la rândul lor au 

nominalizat membrii noi în Grupul de lucru pentru actualizarea PLAM.  

 

Structura organizatorică a PLAM Braşov este formată din următoarele componente: 

Coordonatorul PLAM, în persoana conducătorului autorităţii locale de protecţie a mediului APM 

Braşov (conform Deciziei ANPM nr.712/22.09.2009). 

 

Componenţa Comitetului de Coordonare a PLAM Braşov: 

 Ion GONŢEA     - prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov 

Aristotel CĂNCESCU – preşedintele Consiliului Judeţean Braşov 

George SCRIPCARU- primar, Primăria Municipiului Braşov 

Ciprian BĂNCILĂ – director executiv, Agenţia pentru Protecţia  Mediului Braşov 

Nicolae IONAŞCU – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

Stelian RECHIŢEANU – inspector şef , Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 

Florin BORDAŞ, director  Direcţia Silvică Braşov 

Cornelia BENŢEA – prim comisar, Comisariatul Judeţean Braşov al GNM 
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Călin ACHIM -  director Direcţia Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov 

Alexandru BĂLESCU – director, Direcţia de Sănătate Publică Braşov 

Dragoş DAVID – director general Agenţia Metropolitană Braşov 

Cosmin Dorel TODERAŞ,  director CNU-Sucursala Feldioara 

 

Componenţa Grupului de lucru : 

Cătălin POPA - consilier juridic, Instituţia Prefectului Braşov 

Blănaru Doina - Consiliul Judeţean Braşov 

Daniela MARTIN – consilier, Primăria Municipiului Braşov 

Adriana RĂILEANU - Sistemul de Gospodărire al Apelor Braşov 

Carmen DIMA - Compania Apa Braşov 

Alina CURTU- inginer, Direcţia Silvică Braşov 

Paul LĂZĂRESCU – inspector superior, Direcţia de Sănătate Publică Braşov 

Cristina TĂLMĂCEAN, comisar Comisariatul Judeţean Braşov al GNM 

Dorina MIHAI – Agenţia Metropolitană Braşov 

Ioan BUCUR,  consilier APM Braşov 

Ioana BENGA - consilier APM Braşov 

Mihaela MAREAN - consilier APM Braşov 

Nina ZGONDEA – consilier APM Braşov 

Viorel MAREAN - consilier APM Braşov 

Cristina TĂBÂRCĂ -  consilier APM Braşov 

Cristina ROMETE – consilier APM Braşov 

Cristina ALDEA - consilier APM Braşov 

Elena BUCUR, consilier APM Braşov 

Angela BUBUIANU – consilier APM Braşov, responsabil Grup de lucru 

  

Fiecare Plan Local de Acţiune pentru Mediu este unic datorită circumstanţelor particulare date de 

condiţiile de mediu specifice fiecărui judeţ. Realizarea unui plan de acţiune este un process ciclic ce 

cuprinde ca etape: planificarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea.  

Prezentul PLAM are o structura simplă şi logică, pornind de la modelele existente în domeniu şi având, 

în acelaşi timp, elemente specifice existente în judeţul Braşov.  

Trebuie să menţionăm importanţa secţiunii referitoare la descrierea stării actuale a mediului, avându-se 

în vedere că datele prezentate aici constituie baza de pornire în identificarea, analizarea, evaluarea şi 

ierarhizarea problemelor de mediu din judeţ. 

Metodologia utilizată în procesul reactualizării PLAM Braşov corespunde procesului de planificare 

strategică de mediu şi este în concordanţă cu ciclul planificării din Ghidul practic al planificării de 

mediu, elaborat în anul 2009 de către ANPM Bucureşti, conform căruia ciclul de viaţă al unui plan de 

acţiune pentru mediu cuprinde etapele: 

- iniţierea şi instituţionalizarea procesului de planificare 

- evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii 

- identificarea, evaluarea, prioritizarea  problemelor de mediu 



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 13 

 

- definirea obiectivelor strategice, a ţintelor şi indicatorilor de mediu 

- definirea acţiunilor de mediu 

- elaborarea planului de acţiune pentru mediu 

- aprobarea oficială a planului de acţiune pentru mediu 

- implementarea programului de acţiuni 

- monitorizarea 

- evaluarea rezultatelor 

- revizuirea/actualizarea planului de acţiune pentru mediu 

Actualizarea încheie şi în acelaşi timp începe un nou ciclu al procesului continuu al unui plan de 

acţiune pentru mediu.  

 

 1.6.2. Identificarea, clasificarea problemelor/aspectelor de mediu  

În cadrul primei întâlniri a Grupului de lucru s-a stabilit că pentru actualizarea PLAM, în prima etapă, 

este necesară identificarea eventualelor  probleme de mediu apărute la nivelul judeţului Braşov, de la  

revizuirea planului din anul 2006. 

În acest sens, APM Braşov, a solicitat membrilor Comitetului de Coordonare să analizeze matricile cu 

planul de implementare a acţiunilor pentru soluţionarea problemelor de mediu prioritare din 

documentul PLAM 2006 şi să transmită: 

- probleme de mediu nou identificate; 

- propuneri pentru noi obiective şi/sau activităţi pentru fiecare din componentele de mediu, cu 

stabilirea responsabilităţilor şi a termenelor de realizare care să fie incluse în PLAM- ul 

actualizat; 

- reactualizarea termenelor de realizare, acolo unde este cazul, a măsurilor în curs de 

implementare. 

APM Braşov a centralizat propunerile şi a organizat o nouă întâlnire a Grupului de Lucru pentru a 

analiza conţinutul final al matricilor, acestea urmând să fie înaintate spre 

analizare/completare/aprobare, Comitetului de Coordonare. 

Identificarea şi clasificarea problemelor/aspectelor de mediu a fost realizatǎ folosind şi urmǎtoarele 

surse informaţionale: 

- rapoarte şi studii de specialitate ale instituţiilor cu atribuţii în controlul şi gestiunea mediului 

natural şi a activităţilor antropice cu impact asupra mediului (Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Braşov, Administraţia Bazinală de Apă Olt – SGA Braşov, Direcţia Silvicǎ Braşov); 

- rapoarte, studii şi evidenţe ale administraţiei publice locale şi judeţene (Consiliul Judeţean, 

Primării şi Consilii Locale, Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Braşov); 

- agenţi economici şi instituţii de cercetare/educare, prin solicitarea unor studii, rapoarte 

specifice unei activitǎţi economice sau unui domeniu/areal bine definit, în scopul 

fundamentǎrii analizei de risc efectuate pentru identificarea problemelor/aspectelor de mediu. 

Categoriile de probleme/aspecte de mediu, precum şi problemele/aspectele individuale din cadrul 

fiecărei categorii au fost ierarhizate şi prioritizate pe baza criteriilor specifice adoptate de Grupul de 

Lucru PLAM aşa cum sunt prezentate în capitolele următoare. Pe baza rezultatelor procesului de 

prioritizare, s-a decis asupra categoriilor/problemelor individuale selectate pentru includerea în planul 

de acţiune propriu-zis, luându-se în consideraţie cele mai apropriate ca valoare de media pe fiecare 

categorie de probleme. 
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Astfel, la nivelul judeţului Braşov, cele 30 de problemele de mediu identificate au fost prioritizate în 

cadrul următoarelor  12 categorii de probleme/aspecte de mediu prioritare: 

1. Cantitatea şi calitatea necorespunzătoare a apei potabile  (PM 01) 

2. Managementul necorespunzător al deşeurilor PM (02) 

3. Poluarea apelor de suprafaţă (PM 03) 

4. Poluarea atmosferei (PM 04) 

5. Poluarea solului şi a apei subterane (PM 05) 

6. Degradarea mediului natural şi antropic (PM 06) 

7. Urbanizarea mediului (07) 

8. Degradarea mediului datorită turismului şi agrementului  (08) 

9. Afectarea sănătăţii populaţiei (PM 09) 

10. Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice (PM 10) 

11. Informare şi educaţie ecologică (PM 11) 

12. Întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru gestionarea schimbărilor climatice (PM 12) 

Pentru rezolvarea problemelor de mediu identificate este necesară atingerea celor 30 de obiective 

generale asociate acestora, respectiv 49 de obiective specifice, prin implementarea unui număr de 162 

de acţiuni cu termene şi responsabili stabiliţi, conform matricilor de implementare, monitorizare şi 

evaluare prezentate în capitolele următoare. 

 

 1.6.3. Transformarea problemelor/aspectelor de mediu în plan de acţiune 

Fiecare problemă identificată necesită alocarea unui set coerent de acţiuni care să vizeze măsuri 

necesare pentru rezolvarea acelei probleme. 

Pentru a putea realiza o abordare logică graduală în rezolvarea problemelor/aspectelor de mediu, în 

concordanţă cu principiile complementarităţii, un plan de acţiune conţine o serie de elemente incluse 

într-o structură bine definită. 

PLAM a fost realizat de Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru pe baza etapelor corespunzătoare 

unor principii de planificare strategică . 

Cu ajutorul listei de priorităţi s-au aranjat problemele în arborele problemelor care a fost convertit 

ulterior in arborele obiectivelor. 

Fiecare abordare de obiective a fost transpusă într-o matrice plan de acţiune, cu următoarea structură: 

a) Obiective generale 

b) Obiective specifice 

c) Ţinte 

d) Indicatori 

e) Acţiuni 

Obiectivele generale şi specifice de mediu asigură direcţia strategică a eforturilor pe termen mediu şi 

lung pentru rezolvarea problemelor de mediu şi creeazǎ totodată posibilitatea construirii unui consens 

al participanţilor asupra viziunii comunitare în ceea ce vizează problema/aspectul de mediu identificat. 

Ţintele reprezintă sarcinile cuantificabile necesare a fi realizate într-un interval de timp specificat. 

Acestea sunt utilizate şi pentru cuantificarea progreselor realizate în implementarea PLAM. 

Indicatorii reprezintă măsura realizării obiectivelor de mediu şi a ţintelor, precum şi măsura 

îmbunătăţirii vieţii populaţiei din comunitate prin rezultatele obţinute. 

Acţiunile reprezintă schimbările concrete care conduc la rezolvarea unor componente ale problemelor / 

aspectelor de mediu, reprezentând elementul fundamental care determinǎ schimbările în 

comportamentul părţilor implicate. 
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 1.6.4. Implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM Braşov 

Transformarea unui document programatic în domeniul mediului într-un instrument util comunitǎţii 

pentru rezolvarea problemelor de mediu se realizeazǎ prin alocarea pentru fiecare acţiune a unor 

responsabilitǎţi şi indicatori economico-financiari care sǎ susţinǎ responsabilizarea părţilor implicate în 

implementarea PLAM.  

Pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Braşov, elementele utilizate în 

implementarea acţiunilor sunt: 

a) Responsabili; 

b) Termen; 

c) Surse de finanţare. 

Aceastǎ etapǎ parcursǎ reprezintǎ asumarea de cǎtre toţi actorii implicaţi a mǎsurilor incluse în PLAM, 

reprezentând în acest sens recunoaşterea participǎrii largi în elaborarea acţiunilor necesare rezolvǎrii 

problemelor/aspectelor de mediu şi totodatǎ implementarea legislaţiei comunitare în domeniul 

mediului. 

 

 1.6.5. Monitorizarea şi evaluarea implementării PLAM Braşov 

Ulterior actualizării PLAM, implementarea acestuia trebuie sistematic evaluatǎ pentru a se asigura cǎ 

schimbarea condiţiilor de mediu are loc în concordanţǎ cu obiectivele stabilite. 

Monitorizarea continuǎ a planului de acţiune va pune în evidenţǎ dacǎ instituţiile şi organizaţiile 

responsabile cu îndeplinirea diferitelor sarcini îşi realizeazǎ sistematic şi efficient obligaţiile. 

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă cadrul pentru: 

- compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale; 

- determinarea progresului fǎcut pentru obţinerea rezultatelor scontate; 

- determinarea încadrării în schemele de timp propuse în plan. 

Comitetul de Monitorizare va informa constant comunitatea locală asupra progresului realizat cu 

implementarea PLAM şi cu scopul şi obiectivele Planului de Implementare. Membrii comunitǎţii 

locale vor fi informaţi asupra stǎrii condiţiilor de mediu locale, a îmbunǎtǎţirilor aduse acestora şi 

acţiunilor ce pot fi desfǎşurate de cetăţeni în acelaşi scop. Se va stabili un program eficient de 

comunicare cu publicul pentru a oferi constant informaţii membrilor comunitǎţii şi a transmite 

feedback-ul acestora cǎtre instituţiile de implementare. 

Raportul de evaluare a implementării PLAM va cuprinde : 

- rezumatul principalelor activitǎţi desfǎşurate; 

- rezultate obţinute; 

- impactul direct pentru beneficiarii activitǎţilor desfǎşurate; 

- probleme înregistrate în implementarea acţiunilor; 

- analiza cunoştinţelor şi experienţei în scopul identificării recomandărilor necesare 

implementării în continuare a PLAM. 
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CAPITOLUL 2. PROFILUL JUDEŢULUI BRAŞOV 

2.1. DESCRIEREA JUDEŢULUI 

 

 2.1.1. Date geografice şi climatice  

Aşezare: Judeţul Braşov este situat în partea central - estică a României, pe cursul mijlociu al Oltului 

în interiorul arcului Carpatic fiind mărginit la est de Munţii Ciucaşului, la sud de munţii Piatra Mare, 

Bucegi, Piatra Craiului şi masivul Făgăraş (cei mai înalţi munţi din ţară),  iar în partea nord - estică de 

munţii Baraolt şi respectiv depresiunea dintre Olt şi Târnave. 

Judeţul Braşov se învecinează cu 8 judeţe: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, 

Sibiu şi Mureş. 

Conform Legii 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, Judeţul Braşov face parte din 

Regiunea de Dezvoltare 7 Centru alături de judeţele Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Alba. 

Suprafaţa judeţului este de 5363,1 km
2
, respectiv 2,2% din suprafaţa ţării şi este intersectat de paralela 

46º latitudine nordică ce trece prin localităţile Jibert şi Ormeniş. Meridianul de 25º longitudine estică 

străbate judeţul prin municipiul Făgăraş. 

 

Figura 2.1.1. Poziţia geografică şi harta judeţului Braşov 

 

 

Municipiul Braşov, reşedinţa judeţului, situat la o altitudine medie de 625 m, este aşezat în 

Depresiunea Bârsei, în curbura Carpaţilor, având în spate masivele Piatra Mare şi Postăvaru, străjuit 

din trei părţi de dealurile Tâmpa, Straja (Warthe) şi Dealul Cetăţii. 

Relief: Judeţul Braşov ocupă cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş, unităţile de relief 

având altitudini cuprinse între 400 m (în talvegul Oltului, la ieşirea din judeţ) şi 2544 m (în Vârful 

Moldoveanu). 

Din punct de vedere morfologic se disting trei trepte majore de relief: 

- Lanţul munţilor înalţi care trec de 1750 m altitudine: şi anume M. Făgăraş, M. Piatra 

Craiului, M. Bucegi, M. Postăvaru, M. Piatra Mare şi M. Ciucaş. 

- Lanţul munţilor scunzi între 800 şi 1750 m: cuprins de munţii Intorsura Buzăului, 

Dârstelor, Tâmpa, Poiana Braşovului, Codlei şi Perşani. 

- Lanţul depresiunilor şi a dealurilor, situat între 450 şi 700 m: Câmpiile se desfăşoară în 

cadrul depresiunilor submontane şi intramontane în componenta acestora intrând Câmpia 

Bârsei, ce cuprinde depresiunile Zărneşti - Tohan, Vlădeni şi culoarul Măieruş, urmată de 

Câmpia Făgăraşului cu depresiunea Homoroadelor şi Colinele Târnavelor. 
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Zona dealurilor subcarpatice şi zona montană ocupă circa jumătate din teritoriul judeţului, restul fiind 

reprezentat de zona depresiunilor Bârsei, Făgăraşului şi platoul Hârtibaci. 

Date climatice: Judeţul Braşov se încadrează (zonal) în climatul temperat, iar regional la tranziţia 

dintre climatul continental vest-european, de nuanţă oceanică şi cel excesiv-continental, din est. Astfel, 

putem spune că este un climat de tip continental-moderat, dominat de circulaţia atmosferică din nord-

vest. 

Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 pe an. Numărul mediu al zilelor de iarnă este 

de aproximativ 50 pe an. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Temperatura aerului se 

diferenţiază foarte mult în funcţie de altitudinea reliefului. Lunile cele mai reci sunt ianuarie, în 

depresiuni, şi februarie, pe munţii înalţi.  

 

2.1.2. Resurse naturale  

În strânsă legătură cu condiţiile geologice şi geomorfologice, subsolul judeţului Braşov, este lipsit de 

resurse energetice (petrol, gaze). Singurele resurse valorificabile şi exploatate pe plan local sunt 

reprezentate prin: 

 O răspândire mai largă în cuprinsul judeţului o au resursele de roci sedimentare, mai ales cele 

detritice: argile comune, luturile din terasele Oltului şi din Depresiunea Făgăraşului, argila 

refractară din depozitele liasice de lângă Cristian, marnele din dealurile Munţilor Perşani şi a 

Munţilor Codlei, gresiile sarmatiene din marginea S-E a Depresiunii Făgăraşului, calcarul din 

zona Munţilor Perşani, Munţii Codlei, Masivul Piatra Craiului, Munţii Bârsei, etc. 

 Pietrişuri şi nisipuri din albiile principalelor cursuri de apă ale judeţului, exploatate pentru 

balast şi materiale de construcţii. 

 Dintre rocile magmatice se remarcă mai ales bazaltul, roca neovulcanică cu textură masivă sau 

vacuolară (scorie bazaltică) răspândită pe latura vestică a Munţilor Perşani începând din 

defileul Oltului de la Racoş şi până în Valea Bogăţii, lângă Hoghiz. 

 Mineralizaţii metalifere – de plumb, zinc, cupru, fier, nichel, platină s.a. - sunt semnalate în 

cristalinul metamorfic din zona Poiana Mărului, Şinca Nouă –Holbav. 

De asemenea trebuie menţionate: apele minerale de la Zizin – cu ape carbogazoase- bicarbonate, ape 

clorosodice la Perşani, Grid, Veneţia de Jos, Rupea, Homorod şi ape sărate de zăcământ din depozitele 

de nisipuri sarmaţiene – Băile Rotbav. La acestea se pot adăuga izvoarele mezotermele de sub Măgura 

Codlei şi de la Hoghiz(izvor carstic). 

  

 2.1.3. Hidrografie 

În alcătuirea resurselor de apă ale Judeţului Braşov intră: apele subterane (freatice şi de adâncime), 

apele de suprafaţă, reprezentate de reţeaua de râuri care străbate teritoriul judeţului şi lacurile naturale 

şi artificiale. 

Întreg teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului care străbate 

judeţul pe o distanţă de aproximativ 210 km de la confluenţa cu Râul Negru până la Confluenţa cu 

Râul Ucea. Cei mai importanţi afluenţi ai Oltului sunt: Timiş, Ghimbăşel, Bârsa, Homorodul Mare şi 

Şercaia. Tabloul apelor de suprafaţă este completat cu lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului )Urlea şi 

Podragu) şi cu lacurile artificiale. 

  

 2.1.4.Căile de comunicaţie 

Căile de comunicaţie de pe teritoriul judeţului facilitează legătura între toate regiunile ţării. Braşovul 

este un important nod feroviar, deţinând cea mai mare densitate de căi ferate din Regiunea Centru 

(62km/1000km
2
). 

Judeţul este străbătut de şoselele internaţionale E60 şi E68 şi de 848 km de drumuri judeţene. 

   

2.1.5. Date demografice şi organizare administrativ teritorială 

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, judeţul Braşov are o populaţie de 598.208 

locuitori, 73,6 % dintre aceştia se află în mediul urban şi 26,4% în mediul rural. În municipiul Braşov,  

reşedinţa de judeţ, locuieşte 47% din populaţia judeţului şi 63,1 % din locuitorii mediului urban. 
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În mediul urban densitate medie este de 367 locuitori/km², iar în mediul rural de 38 locuitori/km². Din 

suprafaţa totală de 5.363 km², aşezările rurale reprezintă 77% din teritoriul judeţului. Altfel spus, 25% 

din populaţia judeţului locuieşte pe 77% din suprafaţa totală.    Într-o aşezare rurală trăiesc în medie 

977 de locuitori. 

La nivel administrativ, din punct de vedere administrativ-teritorial, în Judeţul Braşov sunt 58 de 

administraţii publice:  4 municipii – Braşov, Codlea, Făgăraş şi Săcele, 6 oraşe – Ghimbav, Predeal, 

Râşnov, Rupea, Victoria şi Zărneşti, 48 de comune cu 149 sate. 

   

2.1.6. Tendinţe economice 

Exportul şi importul.  

Judeţul Braşov, se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor pe locul: 4 referitor la 

volumul exporturilor; 5 referitor la volumul importurilor. 

Investiţii şi construcţii 

Activitatea de investiţii
 

în anul 2010 s-a concretizat într-un volum de 941,31 milioane lei, reprezentând 

41,8% din volumul investiţiilor înregistrate în anul 2009. Pe elemente de structură, investiţiile au 

scăzut la utilaje (cu şi fără montaj) cu 71,1%, cu 49,1% la construcţii şi au crescut cu 14,1% la mijloace 

de transport şi cu 21,9% la alte cheltuieli de investiţii.  

În luna martie 2011, au fost eliberate 76 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 21 

autorizaţii mai puţin comparativ cu luna martie 2010. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în 

martie 2011, din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2,25%.  

În trimestrul I 2011 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 166 locuinţe (81 în mediul urban şi 85 în 

mediul rural). Comparativ cu trimestrul I 2010 numărul acestora a scăzut cu 4 (în mediul urban 

numărul locuinţelor a scăzut cu 10, iar în mediul rural a crescut cu 6).  

La 31.03.2011 se aflau în construcţie 1101 locuinţe, cu 20 locuinţe mai puţin decât la sfârşitul 

trimestrului precedent. 

Turismul 

În urma raportărilor unui număr de 398 unităţi cu activitate turistică, reiese că numărul turiştilor sosiţi 

în structurile de primire turistică, în luna martie 2011, a fost de 34.409 persoane, din care 31.047 turişti 

români (90,2%) şi 3.362 turişti străini (9,8%). Comparativ cu luna martie 2010 numărul total de turişti 

a crescut cu 19,3%.  

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 73.426 în luna martie 2011, în creştere 

cu 28,6% faţă de aceeaşi lună a anului 2010.  

Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în judeţul Braşov, în luna martie 2011, 

a fost de 16,3% (23,8% la hoteluri, 10,2% la vile, 12,3% la cabane,10,8% la pensiuni turistice şi 7,1% 

la pensiuni agroturistice), mai mare cu 2,5 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a 

anului 2010.  

Agricultura   

Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii martie 2011 de: 917 bovine 

(în creştere cu 11,0% faţă de 31 martie 2010 ), 57 mii păsări (în creştere cu 26,7% faţă de 31 martie 

2010). În aceste unităţi, s-a obţinut la 31.03.2011 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) 

de 2701 hl şi o producţie totală de ouă de 2386 mii bucăţi.  

La data de 31.03.2011, în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 55.850 

bovine, 84.149 porcine, 532.186 capete ovine şi caprine şi 2003 mii capete păsări. Comparativ cu 

31.03.2011 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 11,9% la porcine, cu 53,6% la ovine 

si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1,3% la bovine si cu 19,0% la păsări.  
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Societăţi comerciale 

Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul lunii martie 2011 în judeţul Braşov era de 34.327, cu 

202 mai puţine faţă de 31.03.2010. 

La sfârşitul lunii martie 2011 erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai 

puţine decât în 31.03.2010), 554 societăţi pe acţiuni (cu 20 de societăţi mai puţine), 33.609 societăţi cu 

răspundere limitată (cu 179 societăţi mai puţine), 57 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai 

puţin), 5 societăţi în comandită simplă (cu o unitate mai puţin), 85 organizaţii cooperatiste (cu 10 

unităţi mai multe). 

Judeţul Braşov ocupă locul 7 pe ţară dacă luăm în considerare numărul societăţilor înmatriculate în 

luna noiembrie şi locul 12 având în vedere valoarea capitalului social total exprimat în valută. 
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CAPITOLUL 3. STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 

 

3.1. STAREA CALITĂŢII ATMOSFEREI 

Supravegherea calităţii aerului în judeţul Braşov se realizează prin: 

 reţeaua semiautomată proprie APM Braşov atât la nivelul municipiului Braşov (calitatea 

aerului ambiental, pulberi sedimentabile), cât şi la nivelul întregului judeţ (pulberi 

sedimentabile); 

 reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Braşov - în cele 5 staţii de 

monitorizare, unde se măsoară indicatori specifici reglementaţi prin legislaţia referitoare la 

calitatea aerului ambiental: 

o Staţie de trafic: staţia BV1 – B-dul Calea Bucureşti – amplasată în zonă cu trafic 

intens;  

o Staţie de trafic: staţia BV3 – B-dul Gării – amplasată în zonă cu trafic intens şi trafic 

greu;  

o Staţie de fond urban: staţia BV2 – str. Castanilor – amplasată în zonă rezidenţială, 

pentru a  evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană; 

o Staţie de fond industrial: staţia BV5 – B-dul Al. Vlahuţă – al cărei amplasament a 

rezultat din evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru a  evidenţia influenţa 

emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a 

municipiului Braşov; 

o Staţie de fond suburban: staţia BV4 – comuna Sânpetru – având ca obiectiv evaluarea 

expunerii la ozon a populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării.  

În reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului s-a evaluat calitatea aerului în aglomerarea 

Braşov (formată din municipiul Braşov, comuna Sânpetru, oraşul Ghimbav, mun. Codlea) prin 

măsurători continue în 5 staţii de monitorizare amplasate, conform criteriilor indicate în legislaţie, în 

zone reprezentative pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană, 

contribuţia traficului la poluare, influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din 

zona de sud a municipiului Braşov, respectiv pentru a monitoriza zona larg urbană, metropolitană şi a 

evalua expunerea la ozon a populaţiei şi a vegetaţiei de la marginea aglomerării. 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare sunt 

stabilite în legislaţia naţională privind protecţia atmosferei, în principal Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător care transpune reglementările europene (Directiva CE 50/2008). 

În staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov, parte integrantă a reţelei naţionale de monitorizare a 

calităţii aerului, se efectuează măsurători continue pentru:  

- dioxid de sulf (SO2),  

- oxizi de azot (NO, NO2, NOx),  

- monoxid de carbon (CO),  

- pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5 la o staţie)  

- ozon (O3) şi  

- precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen).  

Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu sursele de poluare, se face pe baza datelor 

meteorologice obţinute în staţii, care sunt prevăzute şi cu senzori meteorologici: direcţie şi viteză vânt, 

temperatură, presiune, umiditate, precipitaţii şi intensitate a radiaţiei solare.  

Rezultatele monitorizării calităţii aerului ambiental sunt prezentate ca medii lunare, minime şi maxime 

orare şi sunt comparate cu obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea nr. 

104/2011 şi au scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului.  



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 21 

Datele de calitate a aerului provenite de la staţii sunt transmise on-line la serverul APM Braşov şi sunt 

prezentate publicului cu ajutorul unui panou exterior (amplasat la intersecţia de la magazinul Star) şi a 

unui panou interior amplasat în holul primăriei Braşov. Datele sunt deasemenea transmise şi Centrului 

de Evaluare a Calităţii Aerului ce funcţionează în cadrul ANPM, unde se centralizează  datele de 

calitate a aerului de la toate staţiile din România. Pe site-ul www.calitateaer.ro  pot fi obţinute 

informaţii privind calitatea aerului, pentru ultimele 24 ore, de la toate staţiile automate de monitorizare 

a calităţii aerului din ţară, exprimate prin indici de calitate, similar cu prezentarea de pe panoul 

exterior, (de la 1 la 6) şi vizualizată prin culori distincte (verde – foarte bună, galben – bună, portocaliu 

– mai puţin bună, roşu – proastă).  Pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului, începând 

cu data de 1 august 2009 pe site-ul www.apmbv.anpm.ro este postat zilnic un buletin de informare în 

care sunt prezentaţi indicii generali zilnici pentru fiecare staţie de monitorizare şi concentraţiile 

indicatorilor măsuraţi în reţeaua semiautomată de monitorizare.  

Datele brute de calitate a aerului achiziţionate de la  staţiile automate sunt validate manual, zilnic, la 

APM Braşov. De asemenea laboratorul APM Braşov efectuează determinări gravimetrice a masei 

fracţiei PM10, respectiv a masei fracţiei PM 2,5 prelevate în staţiile automate de monitorizare. Pentru 

caracterizarea compoziţiei chimice a pulberilor în suspensie, fracţia PM10, se efectuează analize 

chimice pentru determinarea conţinutului de Pb, Ni, Cd. 

În ultimii ani au fost înregistrate scăderi ale emisiilor de poluanţi atmosferici specifici în judeţul 

Braşov, dar în ciuda acestor reduceri, concentraţiile măsurate de poluanţi relevanţi pentru sănătate, cum 

ar fi NO2, PM şi O3,  nu au evidenţiat o îmbunătăţire similară. Astfel  populaţia din mediul urban este 

încă expusă, uneori, la concentraţii de poluanţi atmosferici peste valoarea limită / valoarea ţintă.  

 

Pulberile în suspensie PM10 şi PM2,5 

Particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm formează fracţia PM10 a pulberilor în 

suspensie. În ultimii doi ani populaţia, în special în mediul urban, a fost expusă la concentraţii mai mari 

decât valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, de 50 μg/m
3
, care nu trebuie depăşită de 

mai mult de 35 ori pe an. Situaţia privind aceste depăşiri pentru anii 2009 şi 2010 este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 3.1.1. 
Numărul de depăşiri ale valorii limită zilnică pentru PM10 în 

aglomerarea Braşov  

 

An 

Număr depăşiri ale valorii limită zilnică pentru sănătatea umană 

Staţia BV1 Staţia BV3 Staţia BV4 Permis 

2009 8 72 11 35 

2010 14 35 12 35 

 

Măsurătorile efectuate în staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov au indicat o scădere a 

valorilor medii de PM10, valoarea limită fiind depăşită în special la staţia de trafic BV3, la staţia de 

fond suburban BV4 fiind înregistrate cele mai mici valori  

În figura următoare se  prezintă evoluţia evoluţia mediilor zilnice de PM10 înregistrate în cursul anului  

2010 la staţiile din aglomerarea Braşov. 

 

 

 

http://www.calitateaer.ro/
http://www.apmbv.anpm.ro/
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Figura 3.1.1.  Evoluţia mediilor zilnice de PM 10 în anul 2010 
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Conform datelor prezentate în graficul anterior au fost înregistrate medii zilnice mai mari decât 

valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m
3
, cele mai mari valori fiind 

înregistrate la staţia de trafic, BV3 B-dul Gării. Trebuie menţionat faptul că în legislaţia în vigoare 

referitoare la calitatea aerului ambiemtal este permis un număr maxim de 35 depăşiri ale valorii limită 

zilnice într-un an calendaristic, în fiecare punct de monitorizare.  

Valorile concentraţiei medii anuale de PM 10 în anul 2010 au fost mai mici decât valoarea limită 

anuală pentru potecţia sănătăţii umane,  40 µg/m
3
.  

Pentru a stabili indicatorul mediu de expunere la PM 2,5, în aglomerarea Braşov, în staţia de fond 

urban BV2 – str. Castanilor, începând cu 1 ianuarie 2009 s-a măsurat concentraţia fracţiei PM 2,5 din 

pulberile în suspensie.  

Evoluţia mediilor zilnice de PM 2,5 măsurate prin metoda gravimetrică  înregistrate în anul 2010 în 

staţia de fond urban BV2 este prezentată în figura 2.2.1.4. 

Figura 3.1.2. Evoluţia mediilor zilnice de PM2 2,5 
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Din graficul anterior se observă că în timul iernii concentraţia de PM2,5 este mai mare decât vara. 

Această variaţie ar putea fi corelată cu scăderea temperaturii de la sfârşitul toamnei până la începutul 

primăverii, care favorizează formarea PM2,5, prin trecerea precursorilor (oxizi de azot, oxizi de sulf, 

amoniac) din fază gazoasă în fază solidă ca azotat /sulfat de amoniu. La temperaturi ridicate (>30°C) 

precursorii sunt în general în fază gazoasă, concentraţia de PM2,5 fiind astefl mai scăzută vara. 

Deasemenea în timpul iernii particulele de carbon (carbon organic şi carbon elementar) se gasesc într-o 

cantitate mai mare.  



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 23 

Ozon 

Formarea ozonului fotochimic depinde de condiţiile meteorologice şi de concentraţiile de oxizi de  azot 

şi compuşi organici volatili. Concentraţia ozonului în zona urbană, unde se emit în general cantităţi mai 

mari de NOx,  este mai mică decât în zona rurală, ca urmare a reacţiei O3 cu NO emis, în principal, din 

traficul rutier. Astfel în zona rurală, datorită traficului redus şi a concentraţiei scăzute de NO 

concentraţia de ozon este mai ridicată şi astfel un număr mai mic de persoane este expus. 

În anul 2010 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 µg/m
3
, pragului de informare 

de 180 µg/m
3
 şi valorii ţintă pentru ozon de 120 µg/m

3
 la staţiile de monitorizare din aglomerarea 

Braşov.  

Măsurătorile efectuate în staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov evidenţiază o tendinţă 

generală de scădere a valorilor concentraţiilor de ozon.  

Dioxidul de azot  

Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea 

rezultând din traficul rutier şi activităţile de producere a energiei electrice şi termice din combustibili 

fosili. Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în cantităţi variabile. În staţiile 

automate de monitorizare se măsoară concentraţia de monoxid de azot (NO), gaz incolor şi inodor, 

dioxid de azot (NO2), gaz de culoare brun-roşcat cu miros puternic înecăcios şi oxizi de azot (NOx).  

În ultimii doi ani populaţia, în special în mediul urban, a fost expusă la concentraţii ridicate, uneori mai 

mari decât valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane, care nu trebuie depăşită de mai mult 

de 18 ori pe an. Măsurătorile efectuate în staţiile de monitorizare din municipiul Braşov au indicat o 

tendinţă generală de descreştere a valorilor medii orare de NO2, valoarea limită fiind depăşită în special 

la staţiile situate în zone cu trafic, la staţia de fond suburban BV4 fiind înregistrate cele mai mici 

valori.  

Valorile medii orare înregistrate la cele cinci staţii de monitorizare în anul 2010 sunt mai mici decât 

pragul de alertă pentru NO2 de 400µg / m
3
. Valorile medii care au depăşit valoarea limită orară au fost 

înregistrate la staţia BV2, în luna ianuarie. Concentraţiile mari au fost cauzate de condiţiile locale – 

emisie şi condiţii meteo - care au favorizat acumularea NO2 pentru scurt timp.  

Trebuie menţionat faptul că în legislaţia în vigoare referitoare la calitatea aerului ambiental este permis 

un număr maxim de 18 depăşiri ale valorii limită orară într-un an calendaristic, în fiecare punct de 

monitorizare. Conform datelor, valorile cele mai mari au fost înregistrate la staţiile amplasate în zone 

cu trafic intens.  

Valorile concentraţiei medii anuale de NO2 calculate în baza datelor achiziţionate la staţiile de 

monitorizare din aglomerarea Braşov în perioada 2008 – 2010 sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul 3.1.2. Valorile concentraţiei medii anuale de NO2 

Anul  Staţia BV1 Staţia BV2 Staţia BV3 Staţia BV4 Staţia BV5 PIE PSE VL 

2008 
43,0  

µg/m
3
 

58,1  

µg/m
3
 

64,02 

 µg/m
3
 

10,9  

µg/m
3
 

- 
30,3 

µg/m
3
 

37,3 

µg/m
3
 

46,6 

µg/m
3
 

2009 
40,8  

µg/m
3
 

54,4  

µg/m
3
 

63,2 

 µg/m
3
 

13,1  

µg/m
3
 

44,5  

µg/m
3
 

28,1 

µg/m
3
 

34,6 

µg/m
3
 

43,3 

µg/m
3
 

2010 
38,0* 

 µg/m
3
 

47,5 

µg/m
3
 

42,2 

µg/m
3
 

11,9 

µg/m
3
 

27,9 

µg/m
3
 

26 

µg/m
3
 

32 

µg/m
3
 

40 

µg/m
3
 

 

Notă: Având în vedere disponibilitatea datelor, distribuţia pe anotimpuri şi captura de date este 

posibil ca media estimată să nu fie reprezentativă pentru întregul an. 

*captura de date valide a fost 40,7% 
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Valorile prezentate în tabelul anterior evidenţiază o tendinţă generală de scădere a concentraţiei de NO2 

în aerul ambiental, dar nu suficient pentru a fi respectate obiectivele de calitate a aerului. Din acest 

motiv municipiul Braşov este declarată zonă de gestionare a calităţii aerului pentru dioxidul de azot.   

În anul 2010 au fost înregistrate valori mai mari decât valoarea limită anuală pentru potecţia sănătăţii 

umane la staţiile BV2 şi BV3.  

Dioxidul de sulf 

În ultimii trei ani, 2008-2010,  populaţia din aglomerarea Braşov nu a fost expusă la concentraţii mari 

de dioxid de sulf. Valorile concentraţiilor medii anuale înregistrate la cele cinci staţii de monitorizare 

din aglomerarea Braşov sunt mici, dioxidul de sulf nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea 

populaţiei din aglomerarea Braşov.  

Monoxidul de carbon 

Populaţia din aglomerarea Braşov nu a fost expusă la concentraţii mari de monoxid de carbon. Valorile 

concentraţiilor medii anuale înregistrate la cele cinci staţii de monitorizare din aglomerarea Braşov sunt 

mici, monoxidul de carbon nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populaţiei din aglomerarea 

Braşov. 

Valorile maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore pentru CO înregistate în anul 2010 la cele 5 staţii 

de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită de 10 mg/m
3
.  

Benzenul 

Populaţia din aglomerarea Braşov nu a fost expusă la concentraţii mari de benzen. Valorile 

concentraţiilor medii anuale înregistrate la cele cinci staţii de monitorizare din aglomerarea Braşov sunt 

mici, benzenul nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populaţiei din aglomerarea Braşov.  

Metalele grele 

Metalele grele se găsesc în aerul ambiental sub formă de aerosoli, a căror dimensiune influenţează 

remanenţa în atmosferă şi implicit posibilitatea de a fi transportaţi la distanţă. Metalele grele provin din 

surse antropice: procese metalurgice neferoase, arderi ale combustibililor pentru obţinerea energiei, 

arderea combustibililor în motoarele autovehiculelor, incinerarea deşeurilor.  

În Laboratorul APM Braşov, în anul 2010 au fost efectuate încercări pentru determinarea concentraţiei 

de plumb, nichel, cadmiu din aerul ambiental prin prelevarea zilnică a fracţiei PM10 din pulberile în 

suspensie pe filtre de fibră de cuarţ. Rezultatele monitorizării metalelor grele în aglomerarea Braşov în 

anul 2009 şi 2010 sunt prezentate în tabelul următor.  

 

Tabelul 3.1.3. Valorile concentraţiei medii anuale de metale grele 

Staţia de monitorizare 

Staţia BV1 

B-dul Calea Bucureşti 

Staţia BV3 

B-dul Gării 
Staţia BV4 Sânpetru 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Concentraţia medie anuală de Pb, 

µg/m
3
 

0,0358 0,0264 0,0309 0,0281 0,0234 0,0143 

Concentraţia medie anuală de Ni, 

ng/m
3
 

5,2 5,2 5,3 3,7 2,4 4,8 

Concentraţia medie anuală de Cd, 

ng/m
3
 

0,47 0,82 0,84 1,01 0,40 0,48 

 

Din tabelul anterior se observă că cele mai mari valori au fost înregistrate la staţiile din municipiul 

Braşov. Valoarea medie anuală calculată pentru plumb din datele disponibile nu a depăşit valoarea 

limită anuală de 0,5 μg/m
3
. Valorile medii anuale calculate pentru nichel şi cadmiu au fost mai mici 

decât  valorarea ţintă de 10 ng/m
3
 pentru Ni,respectiv 2 ng/m

3
 pentru Cd.  
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Amoniacul 

Valorile concentraţiilor de amoniac măsurate în anul 2010 au fost mai mici decât concentraţia maximă 

zilnică de 0,100 mg/m
3
, valoarea maximă zilnică înregistrată fiind de0,078 mg/m

3
, iar media anuală de 

0,028.mg/m
3
. 

De asemenea concentraţiile medii anuale, respectiv concentraţiile maxime zilnice de amoniac măsurate 

în perioada 2003 – 2010, au fost mai mici decât CMA zilnică conform STAS 12574/1987. 

Având în vedere cele mai sus menţionate în aglomerarea Braşov pentru poluanţii la care au fost 

înregistate depăşiri ale valorilor limită, în ultimii ani au fost dezvoltate şi implementate diverse politici 

de reducere a concentraţiei lor în aerul ambiental, pentru a proteja sănătatea umană şi mediul. De 

exemplu, sub coordonarea APM Braşov şi în colaborare cu administraţiile locale şi operatorii 

economici, a fot elaborat programul integrat de gestionare a calităţii aerului şi sunt în curs de 

implementare măsurile de reducere a emisiilor provenite din traficul rutier şi sursele industriale pentru 

reducerea NOx/NO2, respectiv din încălzirea rezidenţială, sursele industriale şi traficul rutier pentru 

reducerea PM10. Ca urmare a aplicării acestor măsuri a fost evidenţiată o tendinţă generală de scădere 

a concentraţiei de poluanţi în aerul ambiental, dar nu suficient, în special pentru NO2. Din acest motiv, 

în continuare trebuie dezvoltate şi puse în aplicare planurile de calitatea aerului, inclusiv iniţiative cum 

ar fi zonele cu emisii reduse.  

Depăşirea valorilor  limită de calitate a aerului în aglomerarea Braşov  

Având în vedere caracteristicile şi reprezentativitatea staţiilor de monitorizare din aglomerarea Braşov, 

datele referitoare la calitatea aerului nu pot fi considerate reprezentative pentru toată populaţia din 

aglomerare. În cadrul acestei analize se vor lua în considerare datele de la staţia cea mai expusă din 

aglomerare. Pentru municipiul Braşov, în situaţia cea mai nefericită, se presupune că cel mai ridicat 

număr de zile de depăşire a valorilor limită înregistrate într-una dintre staţiile operaţionale (clasificate 

ca urbană, de trafic) este reprezentativ pentru întregul oraş. Dar trebuie luat în considerare faptul că la 

nivel local, indicatorul este supus variaţiilor anuale datorită variabilităţii meteorologice. Deasemenea, 

trebuie menţionat faptul că nu sunt date disponibile pentru perioada anterioară anului 2008. 

O mare parte a populaţiei urbane este expusă la concentraţii de poluanţi atmosferici care depăşesc 

limita stabilită pentru protejarea sănătăţii sau valorile ţintă definite în directivele privind calitatea 

aerului. Expunerea la CO şi SO2 nu prezintă risc pentru populaţie şi mediu, dar această situaţie nu se 

regăseşte şi în cazul altor poluanţi. Astfel,  PM10, ozonul şi NO2 sunt un subiect de discuţie legat de 

calitatea aerului, deoarece valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane au fost depăşite la staţiile de 

monitorizare. 

Din monitorizarea PM10 realizată la staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov s-a observat că o 

parte din populaţia urbană este expusă la concentraţii de substanţe sub formă de particule ce depăşesc 

valorile limită stabilite în scopul protejării sănătăţii umane. Valorile concentraţiilor de PM10 prezintă o 

tendinţă de scădere a celor mai ridicate valori zilnice medii în perioada 2009 - 2010. 

Scăderea înregistrată la nivelul emisiilor de precursori ai ozonului pare să fi condus la concentraţii mai 

reduse de ozon în troposferă, valoarea ţintă pentru protejarea sănătăţii în cazul ozonului nefiind 

depăşită în anul 2010. Trebuie menţionat faptul că populaţia din zona suburbană a fost expusă la 

concentraţii care au depăşit nivelul de 120 μg O3/m
3
 timp de mai mult de 25 zile în 2008 şi 2009. 

Datele provenind de la staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov indică faptul că populaţia din 

municipiul Braşov trăieşte în zone cu concentraţii care depăşesc valoarea limită anuală de 40 μg/m
3
 de 

dioxid de azot. Totuşi valorile limită sunt probabil depăşite şi în alte zone urbane în care concentraţia 

se află sub valoarea limită, mai ales în locaţiile critice cu o densitate ridicată de trafic.  

În perioada 2008-2010 s-a înregistrat  o tendinţă de scădere a concentraţiei ambientale de NO2. 

Principala sursă de emisie în atmosferă a oxizilor de azot (NOx) este arderea combustibililor în 

transportul rutier, producerea energiei electrice. Punerea în aplicare a legislaţiei comunitare actuale 

(Directiva privind instalaţiile mari de combustie şi IPPC, Programul Auto Oil, Directiva NEC), precum 

şi protocoalele CLRTAP au avut ca rezultat scăderea emisiilor. Această scădere se reflectă deja în 

concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare urbane ce măsoară concentraţiile de 

oxizi de azot.  
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Efecte asupra ecosistemelor 

Strict vorbind, în judeţul Braşov există risc scăzut pentru ecosisteme de a fi afectate de acidifiere, 

datorat în principal reducerii concentraţiei de SO2. În prezent compuşi cu azot (N), emisiile de NOx şi 

amoniac (NH3) ar putea reprezenta un risc pentru ecosisteme din punct de vedere al prezenţei 

poluanţilor acidifianţi în atmosferă. În plus faţă de efectele acidifiante, N, de asemenea, contribuie la 

excesul de nutrienţi din ecosistemele terestre şi acvatice, cea ce ar putea produce modificări ale 

biodiversităţii, dar expunerea ecosistemelor sensibile afectate de azot atmosferic în exces s-a diminuat 

în ultima perioadă. Deasemenea, în ultimii ani au fost înregistrate scăderi ale concentraţiei ambientale 

de O3 troposferic, riscul expunerii vegetaţiei şi recoltelor fiind astfel în scădere. 

Impactul aupra sănătăţii umane  

În prezent, pulberi în suspensie (PM), dioxid de azot (NO2) şi uneori ozonul troposferic (O3) sunt 

substanţele poluante care ridică probleme în judeţul Braşov în ceea ce priveşte afectarea sănătăţii 

umane. Efectele pot varia de la iritaţii respiratorii minore la boli cardiovasculare şi moarte prematură.  

 

3.2. CALITATEA APELOR 

 3.2.1. Starea apelor de suprafaţă şi subterane 

  3.2.1.1. Introducere 

Monitorizarea  calităţii  apelor  reprezintă  activitatea  de  observaţii,  măsurători  standardizate  şi  

continue  pe  termen  lung,  pentru  cunoaşterea  şi  evaluarea  parametrilor  caracteristici ai apelor,  în  

vederea gospodăririi  şi a definirii  stării  şi  tendinţei de evoluţie a  calităţii acestora, precum şi 

evidenţierii permanente a stării resurselor de apă. În  România,  calitatea  apelor  este  urmărită  

conform  structurii  şi  principiilor  metodologice ale Sistemului de Monitoring  Integrat  al  Apelor  din  

România  (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerinţele Directivelor Europene. Sistemul 

naţional de  monitorizare  a  apelor  cuprinde  două  tipuri  de  monitoring, conform cerinţelor 

legislative din domeniu:   

 monitoring de supraveghere, cu  rolul de a evalua starea  tuturor corpurilor de apă din cadrul 

bazinelor hidrografice;   

 monitoring  operaţional  (integrat monitoringului  de  supraveghere) pentru  corpurile  de apă 
care prezintă riscul de a nu îndeplini obiectivele de protecţie a apelor.  

Activitatea de gospodărire a apelor în România se conformează  cerinţelor Directivei Cadru 

60/2000/CEE în domeniul apei şi celorlalte Directive UE în domeniul apelor: Directiva 75/440/EEC – 

apa de suprafaţă destinată potabilizării; Directiva  76/464/EEC – eliminarea treptată  a  substanţelor 

prioritare/prioritar  periculoase, Directiva  91/676/EEC – poluarea cu azotaţi  din  surse  agricole,  

Directiva  78/659/EEC – calitatea  apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţire pentru a susţine 

viaţa peştilor, Directiva 91/271/EEC – epurarea  apelor uzate urbane.  

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  DCA  prin  „corp  de  apă  de  suprafaţă”:  se  înţelege  un  element  discret  şi semnificativ al 

apelor de suprafaţă, de exemplu: lac, lac de acumulare, curs de apă-râu sau canal, sector de curs de apă-

râu sau canal, ape tranzitorii sau un sector/secţiune din apele  costiere.  Acest concept nou ia în 

considerare ecosistemul acvatic (inclusiv  flora  şi  fauna acvatică). Conform  acestei  Directive, Statele 

Membre  din  Uniunea  Europeană  trebuie  să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă 

până în anul 2015.   
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Având  în  vedere  impactul  activităţilor  agricole  asupra mediului  şi mai  ales  asupra calităţii apelor 

la nivel european prin H.G. nr. 964/2000 s-au transpus în totalitate prevederile  Directivei 91/676/CEE 

privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.   

Prin Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din  surse agricole, 

se urmăreşte, pe lângă stadiului implementării prevederilor directivei şi modul  în care sunt introduse 

măsuri şi practici prietenoase mediului la nivel de fermă. Activităţile de monitorizare continuă a 

calităţii apelor, conform Directivei Cadru pentru  Apă, alături de implementarea Codurilor de Bune 

Practici Agricole şi Programului de Acţiune  în  zonele  vulnerabile  la  nitraţi  sunt  în  conformitate  

cu  obligaţiile Tratatul de Aderare  şi  cu  prevederilor H.G. nr. 964/2000.  

 

  3.2.1.2. Resursele de apă, cantităţi şi fluxuri 

Gospodărirea durabilă şi echilibrată a resurselor de apă sub aspect calitativ necesită satisfacerea tuturor 

folosinţelor de apă dintr-un bazin hidrografic fără neglijarea problemelor de mediu, apa fiind privită ca 

o resursă naturală, un factor economic, dar şi parte integrantă a sistemelor acvatice. Protecţia şi 

gestiunea sistemelor acvatice presupune în primul rând cunoaşterea regimului calitativ al apelor şi a 

efectelor determinate de extinderea folosinţelor, având în vedere menţinerea şi restabilirea 

proprietăţilor naturale, a funcţiilor ecologice ale sistemelor acvatice. 

 

Tabel 3.2.1.2.1. Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile 

Bazinul 

hidrografic 

Resursa de suprafaţă (mii mc) Resursa din subteran (mii mc) 

teoretică utilizabilă teoretică utilizabilă 

Olt 87902 82131,712 26139 20522,635 

 

Teoretic – în regim natural, fără lucrări hidrotehnice (regularizări) 

Utilizabil – cuprinde şi lucrările hidrotehnice (lacurile) 

 

Figura 3.2.1.2.1. Volume de apă prelevate din surse de suprafaţă şi subterane 
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Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 
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Datele indică o tendinţă descrescătoare în utilizarea apei, în perioada 2004 - 2010, deoarece cerinţa de 

apă a scăzut, datorită diminuării activităţii industriale, reducerii consumurilor de apă în procesele 

tehnologice, reducerii pierderilor şi aplicării mecanismului economic în gospodărirea apelor.  

Cantităţile totale de apă captate pentru principalii consumatori (populaţie, industrie, piscicultură, 

zootehnie, irigaţii), din sursele de suprafaţă şi subterane sunt prezentate în figura 3.2., aceste cantităţi 

fiind urmărite de Direcţia Apele Române Olt - Sistemul de Gospodărire al  Apelor Braşov. 

 

Figura 3.2.1.2.2. Cantităţile apă captate pe principalii consumatori 

 

49.99%

7.29%
0.00%

23.64%

19.08%

Populaţie Industrie Agricultura + Irigaţii Alte activităţi + piscicultura Total

 

Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

 

În judeţul Braşov,  se utilizează cele mai mari procente de apă captată în producţia industrială şi în 

sistemul public de furnizare a apei.  

 

  3.2.1.3. Apele de suprafaţă 

Apele de suprafaţă sunt apele interioare, stătătoare sau curgătoare, de pe suprafaţa terenului, precum şi 

apele tranzitorii şi apele costiere. 

Teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic al Oltului, care străbate judeţul pe o distanţă de 

cca 210 km, de la confluenţa Râului Negru până la confluenţa cu pârâul Ucea. Între aceste limite Oltul 

primeşte numeroşi afluenţi dintre care cei mai importanţi sunt: Homorod, Tărlung, Ghimbăşel, Bârsa, 

Vulcăniţa, Hamaradia, Berivoi, Ucea, etc.  

 

   3.2.1.3.1. Starea  râurilor 

 

La nivelul judeţului Braşov - bazin hidrografic Olt - au fost delimitate un număr total de 67 corpuri de 

apă în stare naturală, din care un număr de 19 corpuri de apă au fost monitorizate, iar 48 

nemonitorizate. Astfel, la nivelul anului 2010, conform Manualului de Operare al Sistemului de 

Monitoring Integrat, au fost monitorizate un număr de 19 secţiuni, aferente corpurilor de apă naturale 

delimitate, de către LCA-SGA Braşov. 

 

Evaluarea stării apelor de suprafaţă s-a făcut în conformitate cu Directiva Cadru a Apei 105/2008/EEC, 

ce defineşte starea apelor prin starea ecologică şi starea chimică. 

Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă naturale s-au luat în considerare atât elementele 

biologice, cât şi elementele fizico-chimice generale, precum şi poluanţii specifici, conform 

„Metodologiei de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă”. 
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Elementele fizico-chimice, suport pentru starea biologică sunt: 

1. Elementele fizico-chimice generale: condiţii termice (temperatura), condiţii de oxigenare 

(oxigen dizolvat), starea acidifierii (pH), condiţiile nutrienţilor (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-

PO4, Ptotal); 

2. Elementele biologice: fitoplancton, fitobentos şi macrofite, nevertebrate bentice, peşti; 

3. Poluanţii specifici: sintetici (substanţele organice - concentraţia totală în coloana de apă - 

PCB -uri, acenaften, toluen, fenol); şi nesintetici (metale - concentraţia fracţiunii dizolvate 

în coloana de apă - cupru, zinc, arsen, crom). 

 

Din totalul de 67 corpuri de apă naturale, monitorizate şi nemonitorizate, un număr de 29 de 

corpuri s-au încadrat în stare ecologică bună (43,28%), 30 de corpuri în stare ecologică moderată 

(44,77%), 7 corpuri de apă în stare ecologică slabă (10,44%) şi un corp de apă (Homorod Ciucaş 

- aval acumulare Hamaradia - confluenta Olt şi afluentul pârâul Auriu) s-a încadrat în starea 

ecologică proastă (1,5%). 

 

Dintre aceste corpuri de apă monitorizate menţionăm: 

 

1. Homorod (Ciucaş) - aval acumulare Hamaradia – confluenţa Olt şi afluentul Pârâul Auriu, 

tipologie RO01, lungime corp apă 21 km. Global, corpul de apă s-a încadrat în starea 

ecologică proastă datorită elementelor biologice. Starea ecologică a acestui corp de apă este 

determinată de aportul de impurificatori aduşi de pârâul Vulcăniţa prin evacuările de ape uzate 

neepurate şi insuficient epurate provenite de la Servicii de Gospodărire Măgura Codlei, SC 

Protan SA Codlea, SC Avicod SA Codlea. 

2. Ghimbăşel - confluenţa Canal Timiş - confluenţa Bârsa şi afluentul Timiş de la confluenţa Canal 

Timiş - vărsare Ghimbăşel, tipologia RO01, lungime corp apa 33 km. Acest corp de apă a fost 

monitorizat în secţiunea amonte confluenţa Bârsa, în cadrul programului de monitoring 

operational (O), pentru ihtiofauna (IH) şi pentru zonele vulnerabile (ZV), cu o frecvenţă de 12 

ori/an pentru indicatorii regimului de nutrienţi, regimului de oxigen, de 6 ori/an pentru starea 

acidifierii, condiţii termice, indicatorii salinitate şi 4 ori/an pentru grupa poluanţilor specifici şi 

substanţele prioritare. 

Global, acest corp de apă, s-a încadrat în starea ecologică slabă, datorită elementelor biologice. 

Starea ecologică a acestui corp de apă este determinată de aportul de impurificatori aduşi de 

Canalul Timiş, pârăul Timiş, staţia de epurare a Companiei Apa Braşov şi de evacuările de ape 

uzate insuficient epurate din zona Râşnov, Cristian, Ghimbav şi Braşov. 

3. Timiş - izvoare - confluenţa Ghimbăşel, tipologia RO01, lungime corp apa 35 km.  Global, acest 

corp de apă, s-a încadrat în starea ecologică moderată, datorită  apelor uzate insuficient 

epurate şi neepurate de pe platforma municipiului Braşov. 

 

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă s-a realizat pe baza substanţelor prioritare având în vedere 

prevederile Directivei Cadru a Apei 105/2008/EC, privind standardele de calitate a mediului în 

domeniul apei.  

 

Starea chimică a fost determinată de cea mai defavorabilă situaţie (orice depăşire a SCM a condus la 

neconformare şi încadrarea în starea chimică proastă). Conform Manualului de Operare al Sistemului 

de Monitoring au fost analizate următoarele substanţe: 

- Substanţe prioritare nesintetice (metale - concentraţia fracţiunii dizolvate în coloana de apă: 

cadmiu, mercur, nichel, plumb); 

- Substanţe prioritare sintetice (substanţe organice - concentraţia totală în coloana de apă - 

pentaclorbenzen, suma benz(g,h,i)perilen şi indeno(1,2,3)piren, suma benz(b)fluoranten şi 

benz(k)fluoranten, alaclor, antracen, atrazin, suma de triclorbenzeni, naftalina, endosulfan, 

hexaclorbenzen, benz(a)piren, diuron, p,p’-DDT, izoproturon, simazin, benzen, 

hexaclorciclohexan, fluoranten. 

 

Astfel, din 33 de corpuri de apă naturale monitorizate şi nemonitorizate, a căror stare chimică a 

fost evaluată, conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, un număr de 15 

corpuri (45,45 %) s-au încadrat în stare chimică bună, iar 18 corpuri (54,54 %) în stare chimică 

proastă. 
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Evaluarea potenţialului ecologic şi a stării chimice a corpurilor de apă puternic modificate şi 

artificiale   

 

La nivelul judeţului Braşov - bazin hidrografic Olt - au fost delimitate şi monitorizate un număr total de 

2 corpuri de apă puternic modificate, respectiv 5 secţiuni de monitorizare şi 2 corpuri de apa artificiale, 

respectiv 2 secţiuni de monitorizare. Atât corpurile de apă puternic modificate, cât şi corpurile 

artificiale, monitorizate în anul 2010, prezintă un potenţial ecologic moderat, pe o lungime de 415 km. 

 

Corpuri de apă puternic modificate 

1. Olt - aval confluenţa râul Negru - amonte acumulare Voila, tipologie RO05, lungime corp apă 347 

km. Acest corp de apă a fost monitorizat în patru secţiuni: 

- Olt la Araci de către SGA Covasna; 

- Olt la Feldioara, în cadrul programului de monitoring operaţional (O), programul de 

monitorizare pentru ihtiofauna (IH) şi programul pentru zonele vulnerabile la nitraţi (ZV), cu o 

frecvenţă de 12 ori/an pentru nutrienţi, de 6 ori/an pentru condiţii termice, condiţii de oxigenare, 

salinitate, starea acidifierii şi de 4 ori/an pentru poluanţii specifici şi substanţele prioritare, de 

către SGA Braşov. 

- Olt la Hoghiz, în cadrul programului de monitoring operaţional (O) şi programul pentru 

monitorizare ihtiofauna (IH), cu o frecvenţa de monitorizare de 12 ori/an pentru elementele 

fizico-chimice generale şi de 6 ori/an pentru poluanţii specifici şi substanţele prioritare, de către 

SGA Braşov. 

- Olt la Voila, în cadrul programului de monitoring de supraveghere (S) şi programul pentru 

monitorizare ihtiofauna (IH), cu o frecvenţă de 2 ori/an pentru elementele fizico-chimice 

generale şi poluanţii specifici (fenoli). 

 

Din punct de vedere al poluanţilor specifici s-a încadrat în starea moderată datorită indicatorilor cupru 

şi zinc. Global, acest corp de apă, prezinta un potential ecologic moderat datorita poluantilor specifici. 

 

2. Racoviţă - nod hidrotehnic - confluenţa Olt, tipologie RO01, lungime corp apă 26 km. Acest corp de 

apă a fost monitorizat în secţiunea amonte confluenţa contracanal Voila, în cadrul programului de 

monitorizare operaţional (O) şi programului de monitorizare pentru zonele vulnerabile (ZV), cu 

frecvenţa de monitorizare de 6 ori/an.  

 

Global, acest corp de apă, prezintă un potenţial ecologic moderat. 

 

Corpuri de apă artificiale 

 

Canalul Timiş - derivaţie Timiş - confluenţa Ghimbăşel, tipologie RO01, lungime corp apă 14 km. 

Acest corp de apă a fost monitorizat în secţiunea amonte confluenţa Ghimbaşel în cadrul programului 

de monitoring de supraveghere (S), cu o frecvenţă de 6 ori/an pentru elementele fizico - chimice 

generale şi de 4 ori/an pentru poluanţii specifici şi substanţele prioritare. 

 

Global, acest corp de apă, prezintă un potenţial ecologic moderat, datorită evacuărilor de ape menajere 

din municipiul Braşov. 

 

Vulcăniţa - izvoare - confluenţa Homorod (Ciucaş), tipologie RO01, lungime corp apă 28 km. Acest 

corp de apă a fost monitorizat în secţiunea aval Hălchiu în cadrul programului de monitoring 

operaţional (O), program de monitoring pentru ihtiofauna (IH) şi programul de monitorizare pentru 

zonele vulnerabile la nitraţi (ZV), cu o frecvenţă de 12 ori/an pentru condiţiile de oxigenare, nutrienţi, 

de 6 ori pe an pentru condiţii termice, salinitate, starea acidifierii şi de 4 ori/an pentru poluanţii 

specifici şi substanţele prioritare. 

 

Global, acest corp de apă, prezintă un potenţial ecologic moderat, în urma evacuărilor de ape uzate 

insuficient epurate şi neepurate din municipiul Codlea.  
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Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă puternic modificate şi a corpurilor artificiale 

 

La nivelul anului 2010 s-au monitorizat 351 km în cadrul corpurilor de apă puternic modificate şi 

artificiale, din care 14 km s-au încadrat în stare chimica bună (un corp de apa - Canal Timiş - derivaţie 

Timiş - confluenţa Ghimbăşel) şi 337 km (două corpuri de apă: Olt - aval confluenţa râul Negru - 

amonte acumulare Voila şi Vulcaniţa - izvoare - confluenţa Homorod Ciucaş), în stare chimică proastă 

datorită indicatorilor mercur şi suma benz(g,h,i)perilen şi indeno(1,2,3)piren. 

Corpuri de apă puternic modificate: Olt - aval confluenţa râul Negru - amonte acumulare Voila - stare 

chimică proastă datorită indicatorului mercur. 

 

Corpuri de apă artificiale: Canalul Timiş derivaţie Timiş - confluenţa Ghimbăşel - stare chimică bună, 

Vulcăniţa - izvoare - confluenţa Homorod (Ciucaş) - stare chimică proastă datorită indicatorului suma 

benz(g,h,i)perilen şi indeno(1,2,3)piren. 

 

Concluzii 

Analizând repartiţia corpurilor de apă de suprafaţă în stare naturală (râuri), conform evaluării stării 

ecologice, se constată că din numărul total de 67 corpuri de apă delimitate (19 corpuri monitorizate şi 

48 nemonitorizate), un număr de 29 se află în stare chimică bună (43,28%), 30 se află în stare moderată 

(44,77%), 7 corpuri de apă se află în stare slabă (10,44%) şi un corp de apă se află în stare ecologică 

proastă (1,5%), acesta din urma fiind Homorod (Ciucaş) - aval acumulare Hamaradia - confluenţa Olt 

şi afluentul Pârâul Auriu. Evaluarea acestui corp de apă în stare chimică proastă s-a datorat elementelor 

biologice, aportului de impurificatori aduşi de pârâul Vulcăniţa. 
 

Astfel, din totalul de 1260 km monitorizaţi şi nemonitorizati, aparţinând corpurilor de apă naturale, 

ponderea cea mai mare o prezintă starea ecologică moderată - 583 km (46,26%), urmată de starea 

ecologică bună - 570 km (45,23%), starea ecologică slabă - 86 km (6,82%) şi starea ecologică proastă - 

21 km (1,67 km). 
 

Din punct de vedere al evaluării stării chimice a corpurilor de apă naturale, din totalul de 783 km, 

monitorizaţi şi nemonitorizaţi, 348 km s-au încadrat în starea chimică bună (44,44%) şi 435 km 

(55,55%). 

 

Corpurile de apă de suprafaţă, aflate în stare naturală, care s-au monitorizat în anul 2010 prezintă 

preponderent starea ecologică moderată, urmată de starea ecologică bună, slabă şi proastă. Astfel, din 

totalul de 576 km monitorizati, ponderea cea mai mare o prezintă starea ecologică moderată - 362 km 

(62,84%), urmată de starea ecologică bună - 146 km (25,34%), starea ecologică slabă - 47 km (8,15%) 

şi starea ecologică proastă - 21 km (3,64%). 

 

Analizând repartiţia corpurilor de apă de suprafaţă puternic modificate (râuri), conform evaluării 

potenţialului ecologic, se constată că cele 2 corpuri monitorizate prezintă un potenţial ecologic 

moderat: 

- Olt - aval confluenţa râul Negru - amonte acumulare Voila, datorită poluanţilor specifici; 

- Racoviţă - nod hidrotehnic - confluenţa Olt, datorită elementelor biologice, fizico-chimice 

generale şi poluanţilor specifici. 

-  

Analizând repartiţia corpurilor de apă de suprafaţă artificiale (râuri), conform evaluării potenţialului 

ecologic, se constată că cele 2 corpuri monitorizate prezintă un potenţial ecologic moderat: 

 

- Canalul Timiş - derivaţie Timiş - confluenţa Ghimbăşel, datorită elementelor fizico-chimice 

generale şi poluanţilor specifici; 

- Vulcăniţa - izvoare – confluenţa Homorod (Ciucas), datorita elementelor biologice, fizico-

chimice generale si poluantilor specifici. 

 

Corpurile de apă de suprafaţă puternic modificate şi artificiale, care s-au monitorizat în anul 2010, pe o 

lungime de 377 km, prezintă în totalitate potenţial ecologic moderat.  
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 Nitraţii şi fosfaţii în râuri  

Figura 3.2.1.3.1. Concentraţiile de nitraţi şi fosfor în apele râului Olt   
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Notă: Concentraţiile sunt exprimate ca fiind concentraţiile medii anuale din  numărul de corpuri 

monitorizate  

 Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

 

În ultimii ani, s-a înregistrat o diminuare redusă a concentraţiilor de nitraţi din râuri. Scăderea a fost 

mai lentă decât în cazul fosforului.  

Cantităţile mari de azot şi de fosfor în corpurile de apă pot duce la eutrofizare. Aceasta va cauza 

schimbări ecologice care pot avea ca rezultat dispariţia unor specii de plante şi animale (diminuarea 

stării ecologice) şi pot avea consecinţe negative asupra utilizării apei destinate consumului uman şi 

altor scopuri. 

Oxigenul dizolvat, materiile organice şi amoniu în apele râurilor 

Indicatorul principal pentru starea de oxigenare a corpurilor de apă este consumul biochimic de 

oxigen (CBO) care reprezintă necesarul de oxigen al organismelor acvatice care consumă materii 

organice oxidabile. Indicatorul prezintă situaţia actuală şi tendinţele legate de CBO şi de concentraţiile 

de amoniu (NH4) din râuri. Valoarea medie anuală a CBO după 5 zile de incubaţie (CBO5) este 

exprimată în mg O2/l, iar valoarea medie anuală a concentraţiilor de amoniu total, în micrograme N/l.  

Figura 3.2.1.3.2. Concentraţiile de CBO5 şi amoniu în apele râului Olt   
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Indicatorul CCO
Cr 

 reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu K
2
Cr

2
O

7 
în mediu acid. Acest 

indicator determină în general 60-70% din substanţele organice, inclusiv cele nebiodegradabile. 

 

Figura 3.2.1.3.3. Concentraţiile de CCOCr în apele râului Olt   
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Notă: Concentraţiile sunt exprimate ca fiind concentraţiile medii anuale din  numărul de 

corpuri monitorizate  

 Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

 

Cantităţi mari de materii organice (microbi şi deşeuri organice în descompunere) pot determina 

deteriorarea calităţii chimice şi biologice a râului, diminuarea biodiversităţii comunităţilor acvatice şi o 

contaminare microbiologică care poate afecta calitatea apei potabile şi a apei de îmbăiere. Sursele de 

materii organice sunt deversările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate, afluenţii industriali şi 

scurgerile provenite din agricultură. Poluarea organică conduce la o medie mai ridicată a proceselor 

metabolice ce solicită oxigen. Acest fapt poate avea ca rezultat dezvoltarea unor zone acvatice fără 

oxigen (condiţii anaerobe). Transformarea azotului în forme reduse, în condiţii anaerobe, conduce la 

creşterea concentraţiilor de amoniu care este toxic pentru viaţa acvatică atunci când depăşeşte anumite 

concentraţii, în funcţie de temperatura apei, salinitate şi pH. 

Deşi concentraţiile de substanţe eutrofizante nu depăşesc valoarea limită în ceea ce priveşte apele 

tranzitorii din judeţul Braşov, se poate înregistra fenomenul de eutrofizare, în special în perioadele de 

vară, în principal, din cauza aportului de nutrienţi şi a temperaturii ridicate a apei. 

 
   3.2.1.3.2. Starea lacurilor  

In anul 2010, conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, au fost monitorizate două 

corpuri de apă din cadrul subsistemului lacuri de acumulare, respectiv patru secţiuni şi anume: 

 

1. In cadrul coprului de apă Tărlung - acumulare Târlung, tipologie ROLA06, a fost monitorizată 

acumularea Tărlung în secţiunile de supraveghere baraj, mijloc lac şi turn priza fereastra 

captare. 

2. In cadrul corpului de apa Olt - am. ac. Voila, Viştea, Arpaş, Scorei şi av. Ac. Avrig, tipologie 

ROLA07, a fost monitorizată acumularea Viştea în secţiunea de supraveghere baraj. 

 

Notă: Concentraţiile sunt exprimate ca fiind concentraţiile medii anuale din  numărul de 

corpuri monitorizate  

 Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 
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Evaluarea potenţialului ecologic şi a stării chimice a corpurilor de apă –acumulare Tărlung 

 

In cadrul acestui corp de apă a fost monitorizată acumularea Tărlung - Săcele. Lacul artificial de 

acumulare Tărlung – Săcele, aflat în administrarea S.G.A. Braşov, este situat la o distanţă de cca. 20 

km de municipiul Braşov şi reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a municipiilor Braşov şi 

Săcele.  

Suprafaţa bazinului hidrografic aferent lacului este de 180 kmp, cu o altitudine medie de 1150 m şi un 

grad de împădurire de cca. 61 %. Lacul de acumulare Tărlung are o  suprafaţă de 135 ha la cota 741 

mdMB, iar la cota 745,50 mdMB, suprafaţa este de 148 ha. Alte caracteristici: adâncimea medie 17,50 

m, lungimea coronamentului barajului 766 m (supraînalţat), lăţimea coronamentului 7,50 m, lungimea 

lacului este 2,4 km, iar  lăţimea acestuia este 900 m. 

Conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring acest corp de apă a fost monitorizat în 

trei secţiuni: 

- Baraj lac acumulare Tărlung, în cadrul programului de monitoring de supraveghere cu o 

frecvenţă de 4 ori/an pentru indicatorii biologici şi indicatorii  fizico-chimici generali şi pentru 

poluanţii specifici. 

- Mijloc lac acumulare Tărlung, în cadrul programului de monitoring de supraveghere cu o 

frecvenţă de 4 ori/an pentru indicatorii biologici şi indicatorii fizico-chimici generali şi pentru 

poluanţii specifici. 

- Turn priza fereastra captare lac acumulare Tărlung, în cadrul programului de monitoring de 

supraveghere (S), programului pentru potabilizare (P), cu o frecvenţă de 12 ori/an pentru 

elementele fizico-chimice generale, poluanţi specifici şi substanţe prioritare. 

 

Global, acest corp de apă, prezintă un potenţial ecologic moderat datorită indicatorilor biologici. 

Evaluarea stării chimice a acestui corp de apă s-a făcut numai la nivelul secţiunii turn priza fereastra 

captare, cu o frecvenţă de 12 ori/an pentru substanţele prioritare, conform Manualului de Operare 2010, 

corpul de apă fiind evaluat în starea chimică proastă, datorită indicatorilor mercur şi suma 

benz(g,h,i)perilen şi indeno(1,2,3)piren. 

 

3.2.1.4. Starea apelor subterane 

In sectorul aferent judeţului Braşov, captările de ape subterane sunt relativ numeroase şi importante, 

datorită condiţiilor climatologice, hidrologice şi hidrogeologice favorabile. Numeroase captări de 

izvoare din formaţiuni jurasice şi cretacice alimentează cu apă potabilă localităţile Zărneşti, Râşnov, 

Codlea, Săcele, Cristian, Braşov etc. Zona conurilor aluvionare formate din torenţii ce coboară din 

Munţii Făgăraş, prezintă o importanţă hidrogeologică deosebită în special pentru oraşul Făgăraş, căruia 

îi furnizează un debit total de circa 1100 l/s din captările existente în zonele Hârseni - Săsciori - Pojorta 

şi Rezervoare. 

La nivelul judeţul Braşov au fost delimitate un număr de cinci corpuri de apă subterană: Depresiunea 

Braşov - ROOT02, Munţii Perşani - ROOT03, Munţii Bârsei -ROOT04, Depresiunea Brasov - 

ROOT11, Depresiunea Făgăraş - ROOT07. 

Prin recoltările de probe de apă din forajele de urmărire a calităţii apei subterane şi analizele efectuate 

în cursul anului 2010 de către Laboratorul de Calitatea Apei SGA Braşov şi Laboratorul Regional de 

calitatea Apei Râmnicu Vâlcea, s-a urmărit calitatea stratului acvifer freatic. S-a monitorizat calitatea 

apelor subterane din 28 de foraje de urmărire a poluării, cu o frecvenţă de 2 ori/an, respectiv din 23 

izvoare şi foraje destinate potabilizării cu o frecvenţă de 4ori/an, aferente corpurilor de apa delimitate. 

Incadrarea corpurilor de apă subterană s-a făcut conform HG 53/2009 pentru aprobarea Planului 

naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi a Ordinului 137/2009 

privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România. Conform 

Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat, indicatorii fizico-chimici analizaţi de 

către LCA Brasov au fost următorii: oxigen dizolvat, pH, conductivitate, reziduu filtrabil la 105˚C, 

azotaţi, azotiţi, amoniu, ortofosfaţi, fier total, mangan total, sulfaţi, cloruri, sodiu, duritate totală 

(temporara+permanenta), detergenti anionici, cupru, crom total, zinc, plumb, cadmiu, nichel. 
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Tabel 3.2.1.4. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană 

 

Nr. 

crt. 

Corp apă subterană /  

Foraj, Izvor 

Codul 

corpului 

de apă 

Tip 

monito 

ring 

Indicatori depăşiţi faţă 

de valorile prag conform 

HG 53/2009 şi Ordin 

137/2009  

Depresiunea Braşov 

ROOT02 

  

1 F5 Braşov ANIF front est Prejmer P - 

2 F21 Brasov ANIF front Harman Prejmer P - 

3 F 10 Hărman Prejmer S, ZV - 

4 F 13 Hărman Prejmer S, ZV 
Nitraţi (60,105 mg/l 

NO3) 

5 Zărneşti P2 S,O - 

6 Zărneşti P3 S,O - 

7 Codlea P1 S,O,ZV Nitraţi (72,21mg/l NO3) 

8 Codlea P4 S,O, ZV - 

9 Codlea P16  S,O,ZV - 

10 Braşov F1 S,O,ZV - 

11 Braşov F2 S,O,ZV - 

12 Braşov F7A P - 

13 Ghimbav ord II F1 S,O - 

14 Bod ord II F1 S,O,ZV Fosfaţi (0,506 mg/l PO4) 

15 Râşnov F5 S,O - 

16 Rotbav F3 S,O,ZV Fosfaţi (1,523 mg/l PO4) 

17 Rotbav F4 S,O,ZV - 

Munţii Persani ROOT03   

1 
Compania Apa SA Braşov-sector Rupea, 

punct de lucru Apaţa-izvor 
P - 

Muntii Bârsei ROOT04   

1 Compania Apa Brasov Izvoare Răcădău  P - 

2 Compania Apa Braşov Izvoare Solomon  P - 

3 Goscom Cetate Râşnov Izvoare Cheia  P - 

4 Apevita Predeal Izvoare Chiba  P - 

5 
Compania Apa Braşov-sector Săcele 

Izvoare Poiana Angelescu 

 
P - 

Depresiunea Braşov ROOT11   

1 CNU Feldioara-foraj Casa Pădurarului  P - 

2 
Compania Apa Braşov front Măgurele –

sector Poiana 

 
P - 
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Nr. 

crt. 

Corp apă subterană /  

Foraj, Izvor 

Codul 

corpului 

de apă 

Tip 

monito 

ring 

Indicatori depăşiţi faţă 

de valorile prag conform 

HG 53/2009 şi Ordin 

137/2009  

3 
F1 Compania Apa Braşov front Stupini 

Sânpetru 

 
P - 

Depresiunea Făgăraş ROOT07   

1 F21 Nitroporos Făgăraş front Hârseni  P - 

2 F4 Nitroporos Făgăraş front Hurez  P - 

3 
F VI Apa Canal Sibiu Suc Făgăraş front 

Pojorta 

 
P - 

4 F1 Apa Canal Sibiu Suc Făgăraş front Iaşi  P - 

5 F3 Nitroporos (aval staţie epurare)  S, ZV Plumb (0,021 mg/l) 

6 P2 Viromet Victoria (halda namol) 
 

S,O,ZV 
Amoniu (14,022 mg/l 

NH4) 

7 Izvoare Primaria Cincu  P - 

8 F1 Breaza  S,O,ZV - 

9 F3 Hoghiz  S,O Plumb (0,156 mg/l) 

10 P1 Făgăraş  S,O - 

11 P2 Făgăraş 
 

S,O 
Amoniu (2,465 mg/l 

HN4) 

12 P3 Făgăraş  S,O - 

13 P4 Făgăraş  S,O - 

14 P5 Făgăraş  S,O - 

15 F2 Făgăraş 
 

S,O,ZV 
Amoniu (2,843 mg/l 

NH4) 

16 F3 Făgăraş  S,O,ZV - 

17 F4 Făgăraş  S,O,ZV - 

18 P2 Victoria Ucea  S,O - 

19 P4 Victoria Ucea  S,O - 

Fara corpuri 

1 Primaria Budila 7 izvoare  P - 

2 Primaria Bran Izvoare Clincea  P - 

3 Primaria Hoghiz Izvoare Saros  P - 

4 Izvoare Primaria Vulcan  P - 

5 
SC Morani Impex SRL Zărneşti Izvoare 

Prapastii 

 
P - 

6 
Servicii de Gospodarire Măgura Codlei 

Izvoare Parcul cu Soare 

 
P - 
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Corpurile de apă subterană se clasifică în două clase: bună şi slabă, atât pentru starea cantitativă, cât şi 

pentru cea chimică. 

Astfel, din numărul total de corpuri de apă subterană delimitate, la nivelul jud. Braşov, patru se află în 

stare chimică bună şi un corp de apă în stare chimica slabă: 

o stare chimica bună: Depresiunea Brasov, cod corp apă ROOT02, Munţii Perşani, cod corp apă 

ROOT03, Munţii Bârsei, cod corp apă ROOT04 şi Depresiunea Braşov, cod corp apă 

ROOT11; 

o stare chimică slabă: Depresiunea Făgăraş, cod corp apă ROOT07, datorită indicatorilor plumb 

şi amoniu care au fost identificaţi la cel puţin 20% din numărul total de puncte de 
monitorizare din cadrul acestui corp de apă. 

Factorii poluatori majori, care afectează calitatea apei subterane, se pot grupa în  următoarele 

categorii: produse petroliere, produse rezultate din procesele industriale, produse chimice 

(îngrăşăminte, pesticide) utilizate în agricultură, ce provoacă o poluare difuză greu de depistat şi 

prevenit, produse menajere şi produse rezultate din zootehnie, metale grele, radioactivitatea, 

necorelarea creşterii capacităţilor de producţie şi a  dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de 

canalizare şi realizarea staţiilor de  epurare, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare 

existente, lipsa unui sistem organizat  de  colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi a 

nămolurilor de la epurarea apelor industriale uzate. 

  

 3.2.1.5. Infrastructura de apă şi canalizare din judeţul Braşov  

   3.2.1.5.1. Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei 

Apa potabilă provine, de regulă, din ape subterane sau din ape de suprafaţă, mai rar din alte surse 

precum: reciclarea apei uzate, ape meteorice, apă din topirea zăpezii.  Alimentarea cu apă potabilă 

presupune prizarea apei din surse (de  regulă  lacuri de  acumulare, mai  rar râuri),  tratarea,  

transportul,  stocarea  şi  distribuţia.  Zonele  din  care  se  captează  apa  ce  va  fi  folosită  ca  apă  

potabilă  trebuie  îngrijite  astfel  încât  să  se  evite  poluarea lor, motiv pentru care se instituie „zone 

de protecţie sanitară”.   

Apele  subterane  sunt  adesea  de  o  calitate  care  permite  utilizarea  directă  ca  apă potabilă, fără 

prelucrare. 

Apa  provenită  din  alte  surse,  cum  sunt  apele  de  suprafaţă,  trebuie  prelucrată  în scopul 

potabilizării într-un proces complex de preparare sau tratare, metodele convenţionale de tratare fiind: 

sedimentare, coagulare, filtrare (fizică sau biologică), dezinfecţie.  

Calitatea apei din reţea este supravegheată de către autorităţile sanitare şi de către furnizor.  

Sursele de alimentare cu apă potabilă s-au dezvoltat în permanenţă în judeţul Braşov. Existenţa unei 

multitudini de surse – de suprafaţă şi subterane – asigură o flexibilitate considerabilă a alimentării 

consumatorilor cu apă potabilă. 

În municipiul Braşov, oraşul Rupea, Ghimbav şi localităţile (Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Apaţa, Teliu, 

Prejmer), Compania APA Braşov exploatează şi gestionează sursele de apă potabilă. Compania Apa 

Braşov, are ca obiectiv strategic prioritar dezvoltarea ca entitate orientată spre perfecţionarea continuă 

a activităţilor de alimentare cu apă potabilă şi respectiv de colectare, transport, epurare a apelor uzate, 

aferente comunităţii socio-economice din municipiul Braşov şi a altor localităţi din surse de suprafaţă 

sau subterane. În municipiul Făgăraş şi municipiul Codlea necesarul de apă este asigurat din sursa 

subterană şi din captări de izvoare. În oraşul Predeal, Râşnov şi Rupea apa pentru consum este 

asigurată din surse subterane şi de suprafaţă.  În oraşul Victoria  necesarul de apă este asigurat din 

surse de suprafaţă, iar în oraşul Zărneşti din sursa subterană. Celelalte localităţi (comune şi sate) ale 

judeţului beneficiază de apă potabilă prin racordare la reţeua de distribuţie locală, apa potabilă 

provenind din izvoare captate. 

În judeţul Braşov, 89 % din totalul populaţiei urbane beneficiează de apă potabilă prin racordare la 

reţeaua de distribuţie centralizată. 
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Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov, la nivelul anului 2009, doar 49 

de localităţi beneficiau de sistem centralizat de distribuţie a apei potabile şi doar 21 de localităţi 

dispuneau de reţele de canalizare. Cantitatea de apă distribuită consumatorilor în anul 2009 a fost de 

37.350 mii m
3
, dintre care 26.453 m

3
 pentru uz casnic.  

 

Figura 3.2.1.5.1.1. Evoluţia volumului apei potabile distribuite consumatorilor 
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Figura 3.2.1.5.1.2. Evoluţia reţelelor de distribuţie a apei potabile 
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Având în vedere dezvoltarea insuficientă şi starea ridicată de uzură a majorităţii reţelelor de alimentare 

cu apă şi de canalizare existente, sunt în derulare atât în mediul urban, cât şi în unele localităţi rurale, 

proiecte ce presupun eforturi financiare substanţiale, atât pentru reabilitarea, cât şi pentru extinderea 

acestora, atât în mediul urban, cât şi, mai ales, în localităţile rurale. 

Calitatea apei potabile furnizate prin sisteme publice este reglementată prin Legea 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, care transpune Directiva 98/83/CEE – Calitatea apei destinate consumului 

uman, modificată şi completată de Legea 311/2004. Anterior aceasta era evaluată conform STAS 

1342/1991 - Apa potabilă. Având în vedere costurile ridicate ale investiţiilor necesare în domeniul 

implementării directivei UE privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, România a 

solicitat şi a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu cerinţele directivei privind calitatea 

apei destinate consumului uman. Acestea sunt diferenţiate în raport de mărimea localităţilor şi 

indicatorii de calitate, un prim termen fiind 31.12.2010, iar al doilea 31.12.2015. 

Supravegherea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor publice şi 

individuale de alimentare cu apă potabilă se realizează la nivelul judeţului de către Direcţia de 

Sănătate Publică Braşov.  

 

   3.2.1.5.2. Apele uzate şi reţele de canalizare. Tratarea apelor uzate  

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate 

industriale şi/sau scurgerile apei de ploaie. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane (oraşe şi 

sate) se datorează în principal factorilor descrişi în continuare.  

 Rata redusă a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor uzate  

Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare au un rol important pentru îmbunătăţirea 

calităţii vieţii. Datorită ratei reduse a populaţiei racordate la sisteme de colectare şi epurare a apelor 

uzate, se produce poluarea râurilor prin evacuarea apelor uzate menajere prin rigole, direct în râu şi 

poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a apelor uzate.  

Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente  

Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru epurarea apelor poluate prin care se diminuează 

conţinutul în poluanţi, din apele care ajung în apele curgatoare, însă, dacă acestea nu funcţionează 

corespunzător, conduc la poluarea apelor de suprafaţă cu substanţe organice, nutrieţi şi substanţe 

toxice.  

Managementul necorespunzător al deşeurilor  

Dezvoltarea zonelor urbane necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al colectării deşeurilor 

menajere, prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi eliminarea depozitării necontrolate a 

deşeurilor, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi ale lacurilor.  

Dezvoltarea zonelor urbane şi protecţia insuficientă a resurselor de apă  

Captările de apă pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, în ceea ce priveşte calitatea apei şi 

protecţia sursei de apă. Lipsa zonelor de protecţie constituie un pericol de contaminare a apei. 

Deversarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate, este una din principalele cauze ale poluării şi 

degradării apelor de suprafaţă. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie a calităţii apelor de 

suprafaţă, o reprezintă epurararea apelor uzate, ceea ce presupune colectarea acestora, prin sisteme de 

canalizare, epurarea în staţii de epurare, urmată de evacuarea în emisar. 

Principalele surse de poluare supravegheate de SGA Braşov, în cursul anului 2010, au fost: 

SC Compania Apa Braşov SA, SC Apa Canal SA Sibiu - Sucursala Exploatare Făgăraş, SC Servicii de 

Gospodărire Măgura Codlei, SC Europig SA Poiana Mărului - Ferma zootehnică Şercaia, SC Viromet 

SA Victoria, CNU SA Sucursala Feldioara,SC Avicod SA Codlea, SC Raptronic SRL Brasov - Punct 

de lucru: Staţie epurare Ghimbav, SC Carmolimp SRL Ucea de Jos - Staţie de epurare ape uzate oraşul 

Victoria. S-a efectuat supravegherea calitativă şi cantitativă atât a apelor uzate epurate cât şi a celor 

neepurate, evacuate în sursele naturale de apă cu sau fără o prealabilă epurare. S-a acordat o atenţie 

deosebită apelor uzate evacuate în emisari naturali.   
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COMPANIA APA Braşov - Municipiul Braşov - unitatea este autorizată din punct de vedere al 

gospodăririi apelor cu program de etapizare care prevede lucrări de extindere a reţelelor de canalizare 

pentru zonele mun. Braşov, precum şi completarea staţiei de epurare Stupini cu treapta terţiară pentru 

îndepărtarea azotului şi fosforului. SC Compania Apa Braşov SA asigură alimentarea cu apă potabilă şi 

tehnologică pentru municipiul Braşov, Poiana Braşov, Săcele şi localităţile Prejmer, Bod, Hărman, 

Sânpetru, Stupini.  

Investitia de extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă în cartierul Stupini –prin fonduri ISPA 

a fost realizată 100%. De asemenea staţia de Tratare apă brută din acumularea Tărlung s-a reabilitat, 

investitie prin fonduri ISPA, - procent realizat 100%. Epurarea apelor uzate din localităţile Braşov, 

Săcele, Cristian, Râşnov, Ghimbav, Hărman şi Sânpetru se asigură în staţia de epurare Stupini cu  o 

capacitate de Qzi = 2200 l/s pentru treapta mecanică şi Qzi=1620 l/s pentru treapta biologică. Staţia de 

epurare a fost modernizată în perioada 1998-2000 şi nu are prevazută treapta terţiară de epurare şi nici 

treapta de dezinfecţie.  

De asemenea, s-a realizat  investiţia «Colector de canalizare Poiana Braşov – Râşnov –Braşov ». 

Apele uzate evacuate prin deversoarele sistemului de canalizare administrat de Compania Apa Braşov 

şi din staţia de epurare contribuie la creşterea gradului de poluare al pârâului Ghimbăşel, Timiş, râului 

Olt şi a pânzei freatice din zona de influenţă. 

In urma monitorizarii staţiei de epurare s-au constatat depăşiri sporadice la următorii indicatori 

şi anume: CBO5, amoniu, şi detergenţi iar la deversorul aval Rulmentul  s-au constatat depăşiri 

la indicatorii: CCOCr, fosfor, sulfuri, extractibile şi amoniu conform proceselor verbale de 
penalitate încheiate. 

SC APA CANAL SA Sibiu – Sucursala Exploatare Făgăraş - începând cu 01.06.2009 operatorul de apă 

în Făgăraş, este SC Apa Canal SA Sibiu, unitate care a fost şi autorizată din punct de vedere al 

gospodăririi apelor, cu program de etapizare. Se află în derulare proiectul Operatorului Regional ”Apă 

Canal SA” Sibiu pe POS Mediu Axa 1: Extindere modernizare alim.cu apă/apă uzată Victoria, Făgăraş. 

Staţia de epurare are echipamentele uzate fizic şi moral, preluând doar 40% din apele uzate colectate 

din Municipiul Făgăraş; s-a obţinut avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea unei staţii de 

epurare noi. Licitaţia pentru desemnarea constructorului a fost contestată în instanţă, fiind astfel 

întârziată începerea lucrărilor de execuţie.  

De asemenea este în curs de realizare colectorul Galaţi care va conduce apele uzate din cartierul Galaţi 

în staţia de epurare. In urma monitorizării efectuate de laboratorul SGA Braşov s-au înregistrat depăşiri 

ale indicatorilor de calitate : CBO5, CCOCr, detergenţi şi amoniu la staţia de epurare, iar la cele două 

evacuări directe: Iazul Morii depăşiri la indicatorii: CCOCr, fosfor şi amoniu; Canal Libertăţii la 

indicatorul amoniu.  

Apele uzate evacuate prin cele 2 deversări directe (Iazul Morii şi str. Libertăţii) cât şi cele evacuate 

prin staţia de epurare, contribuie la creşterea gradului de poluare al Contracanalului Acumulare Voila şi 

a pânzei freatice din zona de influenţă. 

SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE Măgura Codlei SRL - asigura captarea, tratarea în vederea 

potabilizarii, înmagazinarea, pomparea şi distribuţia apei potabile, transportul şi evacuarea apelor uzate 

menajere, apele uzate tehnologice şi a apelor pluviale din localitatea Codlea. Apele uzate menajere 

provenite de la populaţie şi agenţii economici sunt colectate prin colectoare principale amplasate pe 

străzile: 9 Mai, Codlea Nord, Măgura, Centrul Civic şi Colorom. La reţeaua de canalizare a 

municipiului Codlea, realizată în sistem divizor, executată din tuburi de beton Dn  300 - 400 mm cu 

lungime totala de cca. 37 km, sunt racordaţi aprox. 84% din totalul populaţiei.  

Descărcarea apelor uzate menajere şi tehnologice se face direct în pârâul Vulcăniţa prin 4 guri de 

evacuare şi anume: staţie epurare (ape uzate epurate mecanic), platforma Măgura (ape uzate 

neepurate) şi 2 colectoare str. Gării (ape uzate neepurate şi ape pluviale). 
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In urma analizelor efectuate de laboratorul SGA Brasov s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor de 

calitate maxim admişi la staţia de epurare  pentru: azot total; iar la  evacuările directe: Măgura şi Gării 

la indicatorii de calitate: CCOCr, azot total, detergenţi şi fosfor.  

Apele uzate poluează pârâul Vulcaniţa şi pânza freatică din zona de influenţă cu: substanţe organice, 

nutrienţi şi sulfuri reprezentând în acelaşi timp şi o sursă de contaminare bacteriană. 

SC EUROPIG SA Poiana Mărului – Ferma zootehnică Şercaia  - unitate cu profil zootehnic de 

creşterea porcilor.  

Apele uzate de pe platforma unităţii sunt epurate într-o staţie de epurare compusă din treapta mecanică 

şi o treaptă biologică. Instalaţiile de preepurare sunt compuse dintr-un separator de grăsimi aferent 

cantinei şi staţie de preepurare ape uzate provenite de la abator. Instalaţia de stabilizare anaerobă a 

nămolului este compusă din camera de distribuţie, rezervoare de fermentare a nămolului echipate cu 

serpentine interne de încălzire şi gozometru. Instalatia de dezinfecţie a apei nu funcţionează.  

Staţia de epurare nu este dotată cu laborator pentru urmărirea fluxului tehnologic de epurare, 

automonitorizarea făcându-se cu laborator SGA Braşov pe baza de contract. In urma analizelor 

efectuate s-au inregistrat valori mari la indicatorii: CBO5 şi CCO-Cr. 

Unitatea este folosinţă IPPC, cu termen de tranzitie 2014, are întocmit şi aprobat program de etapizare 

în care sunt cuprinse lucrări de transformare a staţiei de epurare în staţie de obtinere a fertilizantului 

agricol. Toate lucrările şi măsurile din programul de etapizare cu termen scadent au fost integral 

realizate. 

SC VIROMET SA Victoria - este folosinţă IPPC. Staţia de epurare ape uzate tehnologice a fost 

retehnologizată în totalitate. Apele care spală halda de cenuşă de pirită sunt tratate într-o instalaţie de 

neutralizare înainte de descărcarea lor în pârâul Corbul Ucei. In urma monitorizării staţiei de epurare s-

au constatat depăşiri frecvente doar la indicatorul de calitate: CBO5 conform proceselor verbale de 

penalitate încheiate. 

SC AVICOD SA Codlea - abator de tăiere păsări, are în dotare o staţie de epurare tip mecano - biologic 

cu descărcare ape uzate epurate în pârâul Vulcăniţa prin canal de desecare. In urma monitorizării de 

către laboratorul SGA Braşov, s-au constatat depăşiri frecvente la următorii indicatori de calitate: 

CBO5, CCOCr, suspensii, azot total, sulfuri, fosfor, extractibile. Menţionăm că pentru aceste depăşiri s-

au calculat şi aplicat penalităţi.  

De asemenea SGA Braşov a emis aviz de gospodărire a apelor pentru optimizare staţie de epurare cu 

treapta chimică. 

SC RAPTRONIC SRL Braşov - punct de lucru: Staţie epurare Ghimbav - epurează apele uzate de la 

următorii agenţi economici : SC Ecopack SA, SC Silva Carpat Prodimpex SA Ghimbav, SC Transilana 

SA Ghimbav (numai ape menajere), SC Intersnack SA - fabrica prelucrare cartofi şi SC Rap 

Confectionery SRL - fabrica produse zaharoase. 

Staţia este compusă din treapta chimică, mecanică, biologică şi linie tratare nămol. In urma 

monitorizării de către laboratorul SGA Brasov, acreditat RENAR, s-au constatat depăşiri frecvente la 

următorii indicatori de calitate: CBO5, CCOCr, suspensii, azot total, sulfuri, fosfor, amoniu şi 

extractibile. Menţionăm că pentru aceste depăşiri s-au calculat şi aplicat penalităţi. 

 SC CARMOLIMP SA – Evacuare ape uzate pentru oraşul Victoria, este operatorul de servicii publice 

pentru localitatea Victoria; asigură alimentarea cu apă, distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea 

apelor uzate urbane pentru localitatea Victoria şi localităţile Corbi şi Feldioara. 

Apele uzate urbane sunt trecute printr-o staţie de epurare mecano-biologică şi evacuate în râul Olt prin 

colectorul SC Viromet SA Victoria. In urma monitorizării de către laboratorul SGA Brasov, s-au 

constatat depăşiri frecvente la următorii indicatori de calitate: CBO5, azot total, fosfor, extractibile.  

Menţionăm că pentru aceste depăşiri s-au calculat şi aplicat penalităţi. 

 



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 42 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
ii
 m

3
volume de ape uzate evacuate in emisari

 

 Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

 

Deversarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate, este una din principalele cauze ale poluării 

şi degradării apelor de suprafaţă. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie a calităţii apelor 

de suprafaţă, o reprezintă epurararea apelor uzate, ceea ce presupune colectarea acestora, prin sisteme 

de canalizare, epurarea în staţii de epurare, urmată de evacuarea în emisar. 

În cursul anului 2010, sursele de poluare supravegheate de SGA Brasov, au evacuat în emisarii 

naturali un volum total de  55,814 milioane mc/an, valoare ceva mai mare comparativ cu anii 2008 şi 

2009, dar mai mică faţă de anii 2007 respectiv 2006. 

Ponderea cea mai mare ca volum de apă uzată evacuată, o reprezintă apele menajere 81,12 % 

din volumul total de ape uzate, urmat de industria chimică, care evacuează 11,10% din volumul de ape 

uzate. Industria extractivă evacuează 3,26% din volumul total de ape uzate, celelalte ramuri economice 

evacuând fiecare în parte sub 1 % din volumul total.  

 

Figura 3.2.1.5.2.2. Evoluţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi 
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Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

Figura 3.2.1.5.2.1. Evoluţia volumelor de ape uzate evacuate în emisari 
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In ceea ce priveşte cantităţile de poluanţi evacuate pe activităţi, la indicatorul CCO-Cr, se constată ca 

ponderea cea mai mare o deţine în continuare activitatea de captare şi prelucrare apă, urmate de 

industria chimică. 

In ceea ce priveşte funcţionarea staţiilor de epurare, la nivelul anului 2010, din volumul total evacuat în 

receptori de 55.814 mil mc/an, 53.943 mil mc/an (96,65%) necesită epurare şi anume:13.237 mil mc/an 

(24.54%) nu se epurează, 38.070 mil mc/an (70.57) sunt insuficient epurate şi 2.636 mil mc/an (4.89) 

sunt suficient epurate iar 1.871mil mc/an (3.35%) nu necesită epurare.  

Prin urmare un procent de 91.76 % din apele uzate provenite de la principalele surse de poluare a ajuns 

în anul 2010 în receptori naturali - neepurate sau insuficient epurate, comparativ cu un procent de 

96,64% în anul 2009.  

Ca urmare, la nivelul anului 2010 se constată o funcţionare mai eficientă a staţiilor de epurare 

comparativ cu anul 2009.  

De mentionat că în anul 2010 s-a aplicat pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale apelor 

uzate evacuate în receptor, un număr de 86 penalităţi în valoare totală de 415567,50 lei. 

 

Figura 3.2.1.5.2.3. Indicatorul CCO-Cr în apele uzate evacuate pe activităţi 
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Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov 

 

SC Compania APA Braşov colectează apele uzate din municipiul Braşov, Săcele şi Codlea, oraşul 

Râşnov şi Ghimbav, comuna Cristian, Hărman şi Sânpetru.  

Ele sunt dirijate în Staţia de Epurare amplasată în Stupini, unde sunt epurate şi apoi evacuate în pârâul 

Ghimbăşel, reţeaua de canalizare având o lungime de 480 km, deservind o zonă cu aproximativ 

400.000 locuitori (88,7 % din totalul populaţiei), ceilalţi, situaţi la periferia Braşovului sau în 

localităţile limitrofe, beneficiază de sisteme de canalizare autonome. 

Evoluţia reţelelor de canalizare în judeţul Braşov în perioada 2004 -2009, ca rezultat al acţiunilor de 

extindere a acestora, este prezentată în figura următoare. 
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Figura 3.2.1.5.2.4. Evoluţia canalizării publice 
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Sursa de date: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov  

 

Majoritatea sistemelor de canalizare sunt vechi, prezentând un grad de uzură fizică şi morală 

avansată, fiind necesare multe intervenţii pentru reparaţii, uneori chiar de noi reţele de canalizare, 

privind înlocuirea vechii canalizării în multe localităţi. Cea mai mare problemă o reprezintă înfundarea 

canalizării din cauza consumului/ volumelor mai mici de apă insuficiente pentru menţinerea capacităţii 

de autocurăţire a conductelor de canalizare. 

În unele localităţi din judeţ s-au desfăşurat tot mai intens în ultimii ani atât lucrări de realizare sau 

extindere a reţelelor de alimentare cu apă, cât şi lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor de 

canalizare şi a staţiilor de epurare, dar costurile ridicate ale acestor tipuri de lucrări nu au permis 

realizarea de astfel de investiţii în ritmul şi volumul dorit de către autorităţile administraţiei publice 

locale. 

 

  3.2.1.6. Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane 

În general, potenţialul de poluare cel mai mare al surselor de poluare punctiforme îl reprezintă unităţile 

din domeniile gospodăriei comunale, industriei chimice, industriei extractive şi industriei metalurgice. 

Putem declara ca zone critice, din punct de vedere a calităţii apelor curgătoare din judeţul Brasov, 

următoarele tronsoane: 

 pârâul Timiş - tronsonul situat între aval municipiul Braşov - aval  confluenţă Ghimbăşel. Pe 

acest tronson de râu calitatea apei este afectată de apele uzate neepurate din municipiul Braşov, 

descărcate prin deversorul Rulmentul, administrat de SC Compania Apa SA Braşov, de către 

apa provenită din precipitaţii de pe cele două depozite de deşeuri menajere şi unul de deşeuri 

industriale situate pe malul Timişului, preluarea unei părţi a apelor uzate menajere neepurate 

din oraşul Braşov prin deversoarele canalizarii acestuia. Apele uzate evacuate de aceste unităţi 

determină încadrarea pârâului pe acest tronson în starea ecologică moderată; 

 pârâul Vulcăniţa - tronsonul intravilan Codlea - confluenţa Homorod (Ciucaş). Pe acest tronson 

de râu calitatea apei este afectată de evacuarile apelor uzate neepurate şi insuficient epurate 

provenite de la: Servicii de Gospodărire Măgura Codlei, Protan SA Codlea, Avicod SA 

Codlea. Acest pârâu prezintă un potenţial ecologic moderat, cu menţiunea că de pe fosta 

platformă Colorom SA Codlea s-au evacuat o perioadă îndelungată ape cu conţinut în compuşi 

nebiodegradabili cu efect toxic asupra biocenozei, ceea ce a dus la dispariţia fondului piscicol 
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natural de pe acest curs de apă. Apa pârâului pe acest tronson prezintă un potenţial ecologic 

moderat; 

 pârâul Ghimbăşel – confluenţa Canalul Timiş - amonte confluenţa Bârsa. Apa pârâului pe acest 

tronson s-a încadrat în starea ecologică slabă datorită aportului de impurificatori aduşi de 

Canalul Timiş, părâul Timiş, staţia de epurare a Companiei Apa Braşov şi de evacuările de ape 

uzate insuficient epurate din zona Râşnov, Cristian, Ghimbav şi Braşov; 

 pârâul Homorod (Ciucaş) - aval acumulare Hamaradia - confluenţa Olt. Apa pârâului pe acest 

tronson s-a încadrat în starea ecologică proastă datorită aportului de impurificatori aduşi de 

pârâul Vulcăniţa prin evacuările de ape uzate neepurate şi insuficient epurate provenite de la 

Servicii de Gospodarire Măgura Codlei, SC Protan SA Codlea, SC Avicod SA Codlea. 

 

 3.2.1.7. Presiuni asupra stării de calitate a apelor  

Presiunile de mediului asupra sistemelor europene de apă sunt strâns legate de modurile de utilizare a 

terenurilor şi de activităţile umane conexe din bazinele hidrografice. Principalele presiuni sunt poluarea 

difuză, captarea apei, precum şi modificările hidro-morfologice care sunt legate de generarea 

hidroenergiei, drenajului şi canalizării. 

Agricultura are cea mai mare contribuţie în ceea ce priveşte poluarea cu azot a apelor subterane şi de 

asemenea a multor corpuri de apă de suprafaţă, întrucât fertilizatorii pe bază de azot şi îngrăşămintele 

animale sunt utilizaţi în culturile arabile pentru a ridica nivelul recoltelor şi al productivităţii. Azotul 

provenit din fertilizatorii în exces pătrunde în sol şi este detectabil sub forma unor niveluri ridicate de 

nitraţi în condiţii aerobe şi sub forma unor niveluri ridicate de amoniu în condiţii anaerobe. Rata de 

percolare este adesea lentă, iar nivelul de azot în exces poate fi rezultatul poluării de suprafaţă de acum 

40 de ani, în funcţie de condiţiile hidro-geologice. Mai există şi alte surse ale nitraţilor, inclusiv 

efluenţii de ape uzate din sistemele de canalizare, care pot contribui la poluarea cu nitraţi în unele râuri. 

Marile cantităţi de azot şi de fosfor din corpurile de apă din zonele urbane, industriale şi agricole pot 

duce la eutrofizare. Aceasta va cauza schimbări ecologice care pot avea ca rezultat dispariţia unor 

specii de plante şi animale (diminuarea stării ecologice) şi pot avea consecinţe negative asupra utilizării 

apei destinate consumului uman şi altor scopuri.  

Calitatea mediului apelor de suprafaţă în ceea ce priveşte eutrofizarea şi concentraţiile de substanţe 

nutritive reprezintă obiectivul mai multor directive: Directiva Cadru a Apei, Directiva privind nitraţii, 

Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva privind apele de suprafaţă, Directiva privind 

peştii de apă dulce. În anii viitori, concentraţiile de fosfor din lacuri vor fi foarte relevante pentru 

activităţile legate de Directiva Cadru a Apei. 

Pe lângă activităţile agricole, o contribuţie importantă la poluarea cu azotaţi şi nutrienţi, o au şi 

aglomerările umane care nu sunt conforme din punct de vedere al sistemelor de canalizare şi al staţiilor 

de epurare. În acest context, principala măsură de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă o reprezintă 

creşterea gradului de epurare a apelor uzate, retehnologizarea şi eficientizarea procesului de epurare. 

 

 3.2.1.8. Tendinţe 

Îndeplinirea obiectivului celui de-al şaselea program de acţiune UE pentru mediu (2001–2010), de a 

asigura durabilitatea ratelor de captare a resurselor de apă pe termen lung, necesită monitorizarea 

eficienţei în utilizarea apei în diferite sectoare economice la nivel naţional, regional şi local. Directiva 

Cadru a Apei (2000/60/EC) solicită ţărilor să promoveze o utilizare durabilă, bazată pe protejarea pe 

termen lung a resurselor de apă disponibile, asigurând un echilibru între captare şi regenerarea apelor 

subterane, în scopul atingerii stării bune a apelor subterane până în 2015. 

La sfârşitul anului 2009 a fost finalizat Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunării pe 

porţiunea teritoriului  românesc, şi care cuprinde şi planurile de management pentru cele 11 bazine 

hidrografice ale României. Planul  de  management  al  bazinului  hidrografic  reprezintă  instrumentul  

pentru implementarea Directivei Cadru Apa şi are drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de  

apă,  precum  şi  protecţia  ecosistemelor  acvatice,  având  ca  obiectiv  principal  atingerea unei „stări 

bune” a apelor de suprafaţă şi subterane, până la   31.12.2015. 
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Pentru ca DCA să aibă succes, sunt necesare eforturi puternice în următorii ani pentru a atinge o stare 

ecologică bună până în 2015, implicând părţile interesate relevante în identificarea şi punerea în 

aplicare a măsurilor spaţial-diferenţiate care implică adesea compromisuri între diferitele interese. 

Gestionarea riscurilor la inundaţii, în special reamplasarea de diguri şi restabilirea zonelor inundabile, 

necesită o planificare urbană integrată şi o amenajare a teritoriului în acelaşi scop. 

Concentraţiile de CBO şi amoniu au înregistrat o diminuare, reflectându-se astfel implementarea 

Directivei privind epurarea apelor uzate urbane. Concentraţiile s-au redus parţial ca rezultat al 

îmbunătăţirii procesului de epurare a apelor uzate, dar şi al recesiunii economice ce a avut ca rezultat 

diminuarea industriilor poluante.  

Calitatea apei potabile furnizate prin sisteme publice nu este încă la nivelul impus de directiva UE 

privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, fiind necesare cheltuieli substanţiale pentru 

conformare în următorii ani, până la termenele stabilite în urma negocierilor cu Uniunea Europeană. 

Reţelele publice de alimentare cu apă sunt încă insuficient de extinse. 

Nivelul  scăzut  al  colectării  şi  epurării  apelor  uzate  existent  în  România  înainte  de aderare a 

determinat Comisia Europeană să acorde României cea mai  lungă perioadă de tranziţie  în  vederea  

implementării  prevederilor  Directivei  privind  epurarea  apelor  uzate urbane şi realizării 

conformării, respectiv până la 31 decembrie 2018.   

Un alt aspect rezultat din negocierile de aderare l-a reprezentat decizia României de a  declara  întregul  

său  teritoriu  ca  zonă  sensibilă,  ţinând  cont  de  necesitatea  protejarii mediului şi de poziţia 

geografică a ţării  în bazinul Dunării şi al Mării Negre. Apele uzate din aglomerările  umane  cu  peste  

10.000  l.e.  trebuie  supuse  unei  epurării mai  avansate,  prin care nutrienţii, în principal compuşi cu 

fosfor şi azot, să fie îndepărtaţi până la limita legală. Pentru îndeplinirea acestei condiţii vor fi necesare 

fonduri suplimentare, iar termenul de conformare, 31 decembrie 2015, va coincide cu atingerea 

„stării bune a apelor” prevăzut în Directiva Cadru a Apei.  

  

3.3. STAREA SOLURILOR 

Introducere 

Toate terenurile arabile şi cea mai mare parte a pajiştilor din judeţul Braşov sunt situate în zona de 

pădure, ceea ce înseamnă că folosinţa agricolă a terenurilor s-a realizat prin defrişarea pădurilor.  

Această acţiune, începută cu multe secole în urmă, s-a desfăşurat progresiv şi a fost mai intensă cu 

două, trei secole în urmă. Ea a constituit primul impact antropic major asupra solurilor, iar consecinţele 

nefaste continuă şi astăzi.  

Cea mai importantă consecinţă a fost declanşarea eroziunii accelerate, mai ales pe terenurile utilizate ca 

arabil. Acest fenomen are, deocamdată, amploare şi intensitate redusă pe ansamblu, dar există areale, 

mai ales în Podişul Târnavelor şi Subcarpaţii Transilvaniei, pe care eroziunea prin apă are valori 

ridicate.  

Tot în unităţile deluroase menţionate mai sus (şi în celelalte unităţi deluroase) există suprafeţe întinse 

cu alunecări de teren. O parte din alunecări sunt stabilizate, dar o parte sunt active, sau pot fi reactivate. 

Cauzele declanşării alunecărilor sunt atât naturale cât şi antropice. 

O mare parte din solurile judeţului sunt afectate de excesul de umiditate (de suprafaţă şi freatic). 

Suprafeţe întinse din aceste soluri, mai ales în depresiunile Făgăraş şi Braşov, au fost desecate/drenate.  

Problema excesului de umiditate în sol nu mai este, actualmente, acută în judeţ, atât din cauza acestor 

sisteme, cât şi a condiţiilor climatice. După toate semnele, perioadele îndelungate de secetă din 

ultimele decenii, la care s-au adăugat anumite activităţi antropice (executarea multor foraje de 

adâncime, regularizări de râuri) au contribuit hotărâtor la scăderea accentuată a nivelelor freatice şi, în 

consecinţă, la reducerea excesului de umiditate în soluri. 

 Toate luncile râurilor sunt inundabile (cu frecvenţă diferită). O bună parte din râuri (mai ales cele 

principale) au fost regularizate şi îndiguite.  
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Repartiţia pe clase de folosinţă 

Suprafaţa administrativă a judeţului Braşov este de 536.309 ha, ponderea principală fiind reprezentată 

de terenuri agricole (55,08 %), terenuri cu vegetaţie forestieră (32,61 %)  şi terenurile neagricole 

ocupând doar 12,31 % din suprafaţa totală.  

Relieful judeţului are un caracter montan pe 45 % din suprafaţa totală a acestuia, deluros (podiş) pe 24 

% şi depresionar cu aspect de câmpie premontană pe 31 % (depresiunea Braşovului şi depresiunea 

Făgăraşului). 

Fondul funciar reprezintă una din cele mai importante resurse naturale ale ţării şi a fost reglementat 

prin Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta este descris prin doi 

indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren şi schimbările apărute în utilizarea terenurilor. 

 

Tabel 3.3.1. Repartiţia fondului funciar, pe categorii de folosinţe 

Suprafaţa totală  

(ha) 

Teren agricol  

(ha) 

Teren forestier  

(ha) 
Teren neforestier (ha) 

536.309 295.418 204.323 36.599 

 

Pentru anul 2010, în conformitate cu datele transmise de DAJ Braşov suprafeţele care s-au scos din 

circuitul agricol pentru construcţii au fost de 195,12 ha. 

 

Clase de calitate ale solurilor  

Solul este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea sa depinde formarea 

şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât şi a celei subterane. Calitatea solurilor 

reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor.  

Diversitatea condiţiilor naturale şi antropice determină o variabilitate ridicată a pretabilităţii solurilor 

pentru agricultură. Terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferenţiate după nota 

medie de bonitare. Cele cinci clase de calitate indică pretabilitatea terenurilor pentru folosinţele 

agricole. Numărul punctelor de bonitare exprimă favorabilitatea terenului faţă de cerinţele de viaţă ale 

unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale. 

 

Tabel 3.3.2. Încadrarea solurilor pe categorii de folosinţă şi clase de pretabilitate 

Categoria de folosinţă Suprafaţa (ha) Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

Arabil (ha) 116.520 586 10.980 39.841 60.500 4.613 

Păşuni + fâneţe (ha) 177.461 798 2.704 60.080 99.261 14.618 

Livezi (ha) 1.406 - - 412 745 246 

Vii + hameişti (ha) 3 - - - - 3 

Suprafaţa agricolă totală 

(ha) 
295.418 1.384 13.684 100.333 160.519 19.480 

% clase 100,00 0,47 4,63 33,97 54,33 6,60 

 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov 
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Ponderea solurilor de categoria a III-a şi IV-a este de aproximativ 88,3%. Suprafeţele agricole cu soluri 

fertile (clasa I şi II) au o pondere extrem de mică, ele deţinând doar 5,1 % din suprafaţa agricolă a 

judeţului. 

 

Monitorizarea calităţii solului 

În cadrul Laboratorului APM Braşov, factorul de mediu sol se analizează din 20 de puncte de recoltare 

din judeţul Braşov. 

Aceste puncte de recoltare sunt grupate pe zone, după cum urmează: Braşov, Codlea, Făgăraş, Hoghiz, 

Feldioara, Valea Bogăţii, Victoria 2 (6 puncte se află în exteriorul societăţii SC „Purolite” SA şi în alte 

puncte din localitate). Zona Valea Bogăţii este zonă de pădure şi este considerată zona de referinţă.  

Începând cu anul 2010 se recoltează sol şi din zona staţiilor pentru monitorizarea calităţii aerului, 

respectiv:  BV1-Calea Bucureşti, BV3 – B-dul Gării şi BV4 - Comuna  Sânpetru.   

Solul se recoltează în perioada aprilie - noiembrie a fiecărui an. Indicatorii analizaţi sunt: umiditate, 

pH, carbon organic, humus, azotul din ionul amoniu, sulful din ionul sulfat, conductivitate electrică şi 

metale (Cu, Zn, Cd, Ni, Cr, Pb ).  

Valorile indicatorilor analizaţi s-au încadrat  limitele prevăzute de normativele în vigoare. 

 

Presiuni asupra stării de calitatea a solurilor 

Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important care contribuie la creşterea productivităţii plantelor 

şi a fertilităţii solului. În cazul în care sunt utilizate fără a se ţine cont de natura solurilor, de necesităţile 

plantelor şi de condiţiile meteorologice, îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic (în 

special prin acumularea nitraţilor). Excesul de azotaţi şi fosfaţi în sol, cauzat de utilizarea neraţională a 

îngrăşămintelor, dăunează microflorei edafice, duce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente, 

poluarea pânzei freatice precum şi la eutrofizarea apelor de suprafaţă. 

Situaţia utilizării îngrăşămintelor în anul 2010, în judeţul Braşov, este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 3.3.3. Situaţia utilizării îngrăşămintelor chimice 

An 

Îngrăşăminte chimice folosite                   

 (tone substanţă activă) 
N+ P2O5+ K2O (kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 

2010 1828 1828 1828 5483 22,22 18 

 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov 

 

Trebuie remarcat faptul că recoltele an de an, înregistrează randamente scăzute datorită utilizării 

îngrăşămintelor chimice în cantităţi foarte mici. Fertilitatea solului aflată în scădere nu poate fi 

compensată decât prin sporirea cantităţilor alocate. Nu putem spune că aportul insuficient de 

îngrăşăminte chimice este compensat de aplicarea îngrăşămintelor naturale.  

Concluzia care se desprinde este că în judeţul nostru nu există pericolul de supradozare cu 

îngrăşăminte chimice. 

Modul de administrare a îngrăşămintelor chimice şi naturale în perioada 2007 - 2010 pe terenurile 

agricole din judeţul Braşov, rezultă din tabelul prezentat în continuare. 
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 Tabel 3.3.4. Tipuri de îngrăşăminte utilizate 

 Judeţ An 
Tipuri de îngrăşăminte (tone) Cantitatea utilizată la ha (t/ha) 

naturale chimice naturale chimice 

Braşov 

2007 814.050 5356 39,8 15 

2008 1.158.400 7545 40 22 

2009 868.400 5483 40 22,22 

2010 872.400 5483 40,2 22,22 

 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov 

 

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 

Sursele cele mai importante de deteriorare a solului sunt reprezentate prin depunerea deşeurilor 

industriale, a deşeurilor menajere, prin fenomenul eroziunii de suprafaţă şi prin alunecare de teren. 

Eroziunile conduc la distrugerea solului, pierderea fertilităţii, colmatarea văilor cursurilor de apă şi a 

acumulărilor.  

În condiţiile aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi aspecte care prin efectul lor agresează 

solul. Astfel, se execută lucrări agricole, fără respectarea tehnologiilor adecvate, în special arături 

perpendiculare pe curbele de nivel, fertilizări în perioade necorespunzătoare, distrugându-se benzile 

înierbate, lucrările de combatere a eroziunii şi lucrările de desecare şi drenaj.  

Conform informaţiilor primite de la ANIF-RA Braşov, eroziune activă se înregistrează pe drumul 

judeţean Caţa - Ioneşti unde pârâul Homorod îşi transformă secţiunea oprindu-se la drumul judeţean.  

Din punct de vedere al atenuării viiturilor amenajarea „Acumulare Hamaradea Holboşel” este stabilă şi 

totodată oferă microclimat avifaunistic în „Aria protejată sit Natura 2000”. 

Amenajările privind apărarea împotriva inundaţiilor (digurile) necesită lucrări de reparaţii curente, 

efectul precipitaţiilor frecvente cu debit mare au transformat secţiunile albiilor în traonsoane 

importante cu eroziuni de maluri (zona Braşov – zona Rupea). 

Frecvent se întâlnesc baraje executate de castorii care au invadat zona Făgăraş. În foarte multe locuri în 

albiile pâraielor sunt construite baraje care pot provoca inundaţii pe terenurile agricole şi chiar 

drumurile naţionale. 

Canalele de desecare, în situaţia actuală cu exces de umiditate îndeosebi în zonele joase, secţiunile 

canalelor sunt invate de vegetaţie acvatică şi arbustivă. Acest fapt creează cadru natural de menţinere a 

excesului de umiditate şi îngreunează evacuarea liberă a pelor către emisari mărind astfel suprafaţa 

„ariilor de protecţie avifaunistică”. 

Conform datelor primite de la Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov suprafaţa totală 

a alunecărilor de teren din anul 2010, la nivelul judeţului Braşov, stabileşte o suprafaţă totală afectată 

de 41.936 ha. 

În tabelul următor este prezentată situaţia terenurilor afectate de diferite activităţi, natura sursei de 

poluare, localizarea, suprafeţele afectate şi gradul de afectare a acestora. 
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Tabel 3.3.5. Inventarul terenurilor afectate de diferite procese 

Tipul activităţii ce 

a provocat 

poluarea 

Natura sursei de 

poluare 

Localizare 

poluanţi 

Suprafaţa (ha) şi gradul de afectare 

sl
ab

 

m
o

d
er

at
 

p
u

te
rn

ic
 

F
o

ar
te

 

p
u

te
rn

ic
 

ex
ce

si
v
 

to
ta

l 

Poluare prin lucrări 

de excavare  

cariere (calcar) Braşov     25 25 

balastieră Braşov     2 2 

carieră (calcar) Budila     2 2 

carieră (bazalt) Comăna     6 6 

balastieră Cristian     6 6 

balastieră Ghimbav     97 97 

cariere (calcar, argilă, 

scorie, bazalt) 
Hoghiz     115 115 

balastieră Măieruş     2 2 

carieră (calcar, 

gresie) 
Ormeniş     2 2 

cariere (calcar, bazalt, 

scorie, tuf) 
Racoş     61 61 

balastieră Recea     12 12 

carieră (argilă, gresie) Tărlungeni     3 3 

balastieră Vulcan     1 1 

Depozite cu deponii, 

halde 

depozite de gunoaie Braşov     3 3 

depozite de gunoaie Budila   3   3 

depozite de gunoaie Ghimbav     9 9 

depozite de gunoaie Rupea     1 1 

depozite de gunoaie Săcele     0,5 0,5 

depozite de gunoaie Zărneşti     3 3 

Poluare cu deşeuri şi 

reziduuri anorganice 

de la industrie 

nisip de turnătorie 
municipiul 

Braşov 
    0,5 0,5 

pietre din cariera de 

calcar 
com. Hoghiz  6    6 

Poluare cu substanţe 

purtate de aer 
pulberi de var 

municipiul 

Braşov 
 250    250 

Poluare cu materii 

radioactive  materiale radioactive 

purtate de vânt 

com. Crizbav  500    500 

com. 

Feldioara 
 400    400 

Poluare cu deşeuri de 

la industria uşoară 
Deşeuri lemnoase 

Oraşul 

Zărneşti 
    6 6 

 

Sursa: Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov 
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Managementul siturilor contaminate 

Mai multe activităţi economice cauzează încă poluarea solului, mai ales cele care desfăşoară un proces 

inadecvat de depozitare a deşeurilor şi a scurgerilor provenite din operaţiunile economice.  

În anii viitori se speră ca implementarea măsurilor preventive impuse de legislaţia deja în vigoare să 

limiteze scurgerea produselor contaminante în sol. Drept consecinţă, majoritatea eforturilor viitoare de 

management vor fi concentrate pe ştergerea urmelor contaminărilor istorice. Acest proces va necesita 

importante alocări de sume din bani publici, care se ridică deja la 25 % din totalul cheltuielilor de 

remediere. 

Implementarea legislaţiei existente şi a cadrului de reglementare (de exemplu, Directiva privind 

prevenirea şi controlul integrat al poluării şi Directiva pentru depozitarea deşeurilor) ar trebui să aibă 

ca rezultat o diminuare a noilor contaminări ale solului. Cu toate acestea, este încă necesar un mare 

volum de timp şi de resurse financiare din sectorul public şi privat pentru a putea rezolva problema 

contaminării istorice. Acesta este un proces etapizat, în care paşii finali (remedierea) implică resurse 

mult mai importante decât paşii iniţiali (documentările pe teren). 

Principalii contaminanţi ce cauzează contaminarea solului din surse locale, în amplasamentele 

industriale şi comerciale sunt metalele grele, uleiurile minerale, hidrocarburile aromatice policiclice 

(PAH) şi hidrocarburile clorurate şi aromatice. 

Termenul de „locaţie contaminată” se referă la aria delimitată unde s-a confirmat prezenţa unei 

contaminări a solului, iar gravitatea posibilelor consecinţe asupra ecosistemelor şi a sănătăţii umane 

este atât de ridicată, încât este necesar un proces de remediere, mai ales în ceea ce priveşte utilizarea 

curentă sau planificată a locaţiei. 

Remedierea sau curăţarea locaţiilor contaminate poate avea ca rezultat eliminarea totală sau reducerea 

acestor consecinţe. Termenul de “locaţie potenţial contaminată” include orice loc în care se 

suspectează, dar nu este verificată, o contaminare a solului şi sunt necesare investigaţii pentru a verifica 

dacă există un impact relevant. 

Managementul locaţiilor contaminate este un proces etapizat, menit să amelioreze orice efecte adverse 

acolo unde se suspectează sau s-a dovedit deteriorarea mediului înconjurător, şi, de asemenea, să 

minimizeze orice ameninţări potenţiale (pentru sănătatea umană, corpurile de apă, sol, habitate, hrană, 

biodiversitate, etc.).  

Managementul unei locaţii este iniţiat printr-o documentare şi investigaţie de bază care pot duce la 

luarea de măsuri de remediere, de post-tratare şi de re-dezvoltare de tip brownfield. Managementul 

locaţiilor contaminate are ca scop evaluarea impactului contaminării provocate de surse locale şi luarea 

de măsuri care să satisfacă standardele de mediu în conformitate cu cerinţele legale existente. 

Principalul obiectiv al politicii de mediu al legislaţiei având ca scop protejarea solului de contaminarea 

din surse locale este aceea de a ajunge la o calitate a mediului înconjurător în care nivelurile de 

contaminare nu au un impact sau riscuri semnificative asupra sănătăţii umane. 

Hotărârile de Guvern nr. 1403/2007 şi nr. 1408/2007 introduc cerinţe de a reface terenul contaminat şi 

de a investiga şi evalua poluarea solului şi subsolului din România.  

Prima versiune a Strategiei Naţionale de Gestionare a Siturilor Contaminate - iunie 2011 propune 

îmbunătăţiri ale acestor Hotărâri de Guvern privind dezvoltarea amplasamentelor poluate cu ajutorul 

finanţării din sectorului privat (dezvoltatori) şi PPP (parteneriat public-privat) ca şi prin reabilitare 

(remediere) finanţată de stat.  

Scopul acestei Strategii Naţionale este acela de a trasa politicile publice în domeniul gestionării 

siturilor contaminate până în 2013, definit ca termen scurt; de rezolvare a problemei siturilor care 

necesită acţiune urgentă până în 2020, definit ca termen mediu, şi de finalizare a acţiunii până în 2050, 

definit ca termen lung). 

În continuare sunt prezentate situaţiile privind siturile contaminate şi siturile potenţial contaminate din 

Judeţul Braşov. 

 



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 52 

Tabel 3.3.6. Siturile contaminate 

Nr. 

crt. 

Codul din baza de 

date 

Operator economic (autoritate locală) /  

Date de identificare 
Domeniul de activitate 

1 RO7APMBV00016 SC ROMOIL SA-Zărneşti 
Depozitare produse 

petroliere 

2 RO7APMBV00017 SC CET-Braşov SA Producere energie 

3 RO7APMBV00018 CN Romarm SA - SC Tohan SA Industrie de apărare 

4 RO7APMBV00005 
SC Flavus Investiţii SRL (platforma fostei SC 

Tractorul UTB SA) 
Fabricare tractoare 

5 RO7APMBV00010 

SC Avasca Real Estate SRL (Depozit deşeuri 

industriale nepericuloase fosta SC Colorom 

SA) 

Industrie chimică - 

fabricare pigmenţi şi  

coloranţi 

6 RO7APMBV00007 

SC Avasca Real Estate SRL (Statia de epurare 

mecanica ape uzate industriale fosta SC 

Colorom SA) 

Industrie chimică - 

fabricare pigmenţi şi  

coloranţi 

7 RO7APMBV00011 SC Ecopaper SA Zărnesti fabricare hârtie 

8 RO7APMBV00012 

Casa de Insolvenţă Transilvania SA Cluj 

Napoca şi  RVA Insolvency Specialists SRL 

Bucuresti (platforma fostei SC Rulmentul SA) 

fabricare rulmenţi 

9 RO7APMBV00014 SC Semifabricate SA prelucrări mecanice 

 

Tabel 3.3.7. Siturile potenţial contaminate 

Nr. 

crt 

Codul din baza de 

date 

Operator economic (autoritate locală) /  

Date de identificare 
Domeniul de activitate 

1 RO7APMBV00015 S.C.Carpatex SA Brasov Producere textile 

2 RO7APMBV00006 SC Nitroporos SA Făgăraş 
Industrie chimică – 

îngrăşăminte chimice 

3 RO7APMBV00001 Primăria Predeal depozitare deşeuri 

4 RO7APMBV00002 Primăria Făgăraş depozitare deşeuri 

5 RO7APMBV00003 Primăria Codlea depozitare deseuri 

 

Regenerarea urbană a unor astfel de terenuri se desfăşoară pe o perioadă de timp care este măsurată în 

decenii; contextul trebuie analizat din perspectiva maximizării raportului cost-beneficiu socio-

economic, în special în zone defavorizate. Remedierea amplasamentelor contaminate trebuie abordată 

sistemic şi trebuie descurajate abordări de tipul ”depoluare de dragul depoluării”, produse de 

interpretarea unei depăşiri a unui prag de intervenţie aşa cum este acesta stabilit în prezent prin Ordinul 

756/1997. Remedierea trebuie să fie avută în vedere în contextul regenerării urbane a unor terenuri 

contaminate, şi pentru reducerea riscului generat de prezenta unor substanţe contaminante pe acestea. 
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3.4. STAREA PĂDURILOR 

Pădurile sunt cruciale pentru biodiversitate şi distribuirea serviciilor de ecosistem. Ele oferă habitate 

naturale pentru viaţa plantelor şi animalelor, protecţie împotriva eroziunii solului şi inundaţiilor, 

sechestrarea carbonului, reglementarea climatică şi au o mare valoare recreativă şi culturală.  

Fondul forestier reprezintă pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de 

cultură, producţie ori administrare silvică, iazurile, albiile pâraielor (altele decât cele cuprinse în 

cadastrul apelor), precum şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile 

legii. Sunt considerate păduri, în sensul Codului silvic şi sunt cuprinse în fondul forestier naţional, 

terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 hectare. 

Fondul forestier în judeţul Braşov se întinde pe o suprafaţă de 204.323 ha şi este administrat de către:  

- Direcţia Silvică Braşov care administrează fondul forestier în proprietatea statului român şi 

aparţinând altor proprietari (primării, composesorate, şcoli, biserici, etc.); 

- Ocoale Silvice private (10 ocoale), care administrează fond forestier proprietate publică 

aparţinând primăriilor, persoane juridice, persoanelor fizice; 

- persoane fizice şi juridice. 

Starea de sănătate a pădurilor se urmăreşte prin sistemul de monitoring forestier (instituit prin OMS nr. 

96/1990), care înregistrează atât vătămările fiziologice (defolierea şi decolorarea frunzişului din 

coroana arborilor), cât şi vătămările fizice cauzate de factori biotice (vânat, animale domestice, insecte, 

ciuperci), abiotici (vânt, zăpada, geruri, grindina) şi antropici (rezinaj, vătămări de exploatare). 

Pe linia stării de sănătate, în anul 2010, nu au fost probleme deosebite privind atacul de dăunători ai 

pădurii, nu a fost cazul de acţiuni de combatere ci numai de acţiuni de supraveghere şi depistare a 

potenţialilor dăunători. Din punct de vedere fitosanitar pădurile judeţului Braşov se află într-o stare 

bună. 

Gospodărirea intensivă, raţională şi în spiritul dezvoltării durabile a pădurilor, impune adoptarea unei 

game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală, capabilă să contribuie în 

cea mai mare măsură la promovarea speciilor autohtone valoroase. 

În funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le 

îndeplineşte arboretul, se stabileşte lucrarea ce urmează a fi efectuată, aceasta fiind conformă cu planul 

decenal de lucrări prevăzute în amenajamentele silvice. 

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. 

Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin: regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a 

recoltat masă lemnoasă, urmare aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără 

vegetaţie forestieră, care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, reconstrucţia ecologică a 

terenurilor afectate de fenomene de degradate, aflate în administrarea regiei, precum şi a celor din afara 

fondului forestier. 

 

În perioada 1997-2010, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a preluat în vederea împăduririi, o 

suprafaţă de 22.200 ha de terenuri degradate sau inapte pentru folosinţe agricole. Acestea au fost 

plantate integral. 

Conform Programului naţional de împădurire din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, pentru judeţul 

Braşov, cota de împădurire este în creştere. Astfel, pentru atingerea acestui scop au fost identificate 

terenuri agricole degradate care au fost propuse pentru împădurire. Mijloacele financiare atrase în acest 

scop sunt: bugetul de stat, Administraţia Fondului de Mediu precum şi fondurile structurale prin 

Măsura 221 derulată prin APDRP. 

Evoluţia suprafeţelor de păduri regenerate şi împădurite, în perioada anilor 2002 – 2010 este ilustrată în 

figura următoare. 
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Figura 3.4.1. Evoluţia suprafeţelor de păduri regenerate şi împădurite 
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Sursa: Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Braşov 

 

3.5. STAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE   

Multă vreme conceptul de biodiversitate a desemnat numai diversitatea speciilor (bogăţia de specii) şi a 

taxonilor de rang superior. În momentul de faţă sunt suficiente argumente de a extinde acest concept 

pentru a cuprinde, pe lângă diversitatea taxonomică şi diversitatea unităţilor structurale şi funcţionale 

care fac parte din ierarhiile organizatorice  ale mediului fizic, chimic şi biologic. 

Sistemele socio-economice care includ o mare diversitate a capitalului social, cultural şi fizic 

(construit) trebuie de asemenea să fie luate în considerare atunci când se dezbate problema delimitării 

ariei acoperite de către conceptul de biodiversitate în sens larg. Deci sensul larg al conceptului de 

biodiversitate include deopotrivă  totalitatea unităţilor organizate  care constitue  capitalul natural, 

specia umană  şi totalitatea componentelor capitalului creat de către acesta. 

 Habitate naturale. Flora şi fauna sălbatică  

Conform împarţirii Europei în regiuni biogeografice, judeţul Braşov se afla la interferenţa a doua zone: 

alpină şi continentală. 

Habitatul este o suprafaţă de teren ocupată de un individ sau de o populaţie pe care acesta îşi 

desfaşoară activitatea. Habitatele naturale întîlnite în judeţul Braşov sunt caracteristice  zonei terestre, 

acvatice  şi subterane, respectiv:  

 Habitate acvatice 

 Habitate terestre: 

 -  habitate de păduri :       

 -  habitate de pajişti alpine şi tufărişuri       

  -  habitate din turbării şi mlaştini               

 Habitate subterane (peşteri)      

A. Habitatele acvatice (de ape dulci-statatoare şi ape curgătoare) –Starea acestora este în general bună, 

datorită scăderii poluării reţelei hidrografice. Nu s-au constatat poluări accidentale care să ducă la 

distrugerea florei şi faunei specifice. Fondurile piscicole (habitatele acvatice) nu au fost poluate iar 

speciile de peşti au avut o dezvoltare normală. Flora şi fauna ce se dezvoltă în habitatul acvatic nu au 

avut de suferit. Mlaştinile eutrofe nu au avut de suferit datorită alternanţei dintre perioada de secetă şi 

umiditate . 

B. Habitatul terestru este format din pajişti şi păduri. Pădurile se desfaşoară de la altitudinea de 200m 

la 1700m, ocupând o suprafaţă de 165000ha. Ele se împart în trei etaje: 

I. Etajul stejarului (subzonele cu gorunete, stejar, cer şi garniţa) care ocupa o suprafaţă de  16500 ha 

reprezentând 10% din întreaga suprafaţă ocupată de păduri. Pădurile de cvercinee au avut de suferit din 

cauza secetei din anul aneterior astfel este supusă fenomenului de uscare o suprafaţă de1674ha.   
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II. Etajul pădurilor de fag- se află la alt. de 600-1300m, ocupând o suprafaţă de 66000ha şi reprezintă 

40% din suprafaţa ocupată de pădure. Acest habitat este cel mai puţin afectat de condiţiile de mediu fie 

naturale sau antropice. Pădurile de fag adăpostesc principalele mamifere sălbatice. Sănătatea relativ 

bună a acestui habitat a creat condiţii de menţinere a unui număr de specii de animale relativ constant. 

III. Etajul răşinoaselor se afla între 1300-1700m şi ocupă o suprafaţă de 82500ha reprezentând 50% din 

suprafaţa ocupată de pădure. Acest habitat suferă la rândul sau de fenomenul de defoliere şi uscare. 

Cauzele ar putea fi seceta prelungită din anii anteriori dar şi noxele eliberate în atmosferă de 

întreprinderile industriale. Sunt afectate habitate din zona Braşov, Râşnov, Făgăraş. 

Pajiştile alpine se afla în zona superioară a munţilor cuprinse între1600-2500m. Acest habitat este 

specific masivului Bucegi şi Piatra Craiului. În cadrul pajiştilor o suprafaţă însemnată este ocupată de 

păşuni care în judeţul Braşov reprezintă 119980ha. 

Păşunile sunt cel mai mult supuse procesului de degradare în mod special prin activităţi antropice 

(păşunatul intensiv şi pe tot parcursul anului) dar şi a deficitultui de apa în sol.În zonele cu populatie 

mai densă şi cu drumuri de acces în zona montană (zona Bran) pe păşunile din masivul Piatra Craiului 

şi Bucegi, încarcarea cu animale la ha este de 2-3 ori mai mare decât posibilităţile de întreţinere a 

păşunilor. Aceste animale agresează mediul prin păşunatul intensiv reducând biodiversitatea din păduri 

şi de pe stâncării. Menţinerea târlelor mult timp în acelaşi loc accentuează degradarea (exces de 

dejecţii), duce la eutrofizarea solului şi a apelor. Se instalează buruieni care scot zona din circuitul 

agricol. 

 C. Habitate subterane (peşteri) 

Judeţul Braşov are o multitudine de peşteri dar  numai 4 dintre ele sunt declarate arii protejate: Peştera 

Liliecilor, Peştera Comăna, Peştera Bârlogul  Ursului, Peştera Valea Cetăţii. 

În anul 2010 habitatele naturale  din  judeţul Braşov au avut o evoluţie relativ normală, fiind afectate 

mai puţin de capriciile vremii în comparaţie cu anii precedenţi. Alternanţa perioadelor umede cu cele 

secetoase nu  a dezechilibrat evoluţia firească a habitatelor. 

Turismul dezorganizat pune totuşi în pericol menţinerea unui echilibru ecologic al habitatelor, în mod 

special prin prezenţa deşeurilor depozitate sau abandonate haotic  pe mari suprafeţe în zonele protejate, 

parcuri naturale sau naţionale. 

Flora şi fauna sălbatică 

Ecosistemele naturale şi seminaturale adapostesc specii de floră şi faună salbatică a căror stare este 

direct legată de starea de sănătate a habitatelor. 

Judeţul Braşov are o diversitate biologică demnă de luat in seamă. Se întâlnesc specii din flora spontă 

sălbatică relicte, ca exemplificare: Jimla Ţării Bărsei (Armeria barcensis); flora sălbatică aflată pe 

listele roşii-de plante ocrotite; fauna sălbatică protejată. 

Au fost inventariate şi catalogate 589 specii de plante, dintre care 21 specii sunt de interes comunitar 

(Campanula serrata - fiind specie prioritară), 230 de specii de păsări sălbatice, 49 de specii de 

mamifere, 22 specii de amfibieni şi reptile, 6 specii de peşti şi 381 specii de nevertebrate.  

Dianthus callizonus                                                                Ursus arctos                
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Flora şi fauna salbatică nu au avut suferinţe majore. Factorii climatici au influenţat de data aceasta  

evoluţia firească a florei şi faunei sălbatice. 

În conformitate cu prevederile Ord.410/2008 al MMDD, A.P.M.Braşov-Compartimentul Arii Protejate 

a eliberat autorizaţii de mediu la cererea societăţilor care desfăşoară activităţi de recoltare/capturare, 

achiziţie şi comercializare de produse din faună şi floră sălbatică.  

 

3.6. STAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

Conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind ariile naturale protejate, OUG 57/2007, cu 

modificările ulterioare, ariile naturale protejate se împart în următoarele categorii: 

1) de interes national: rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii 

naturale, parcuri naturale, arii de protecţie specială avifaunistică; 

2) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 

umede de importanta internationala, rezervatii ale biosferei;   

3) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanta comunitara, arii speciale 

de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica; 

 1). Arii naturale protejate de interes naţional 

În conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea 5/2000, H.G. 2151/2004,  HG. 1581/2005 şi 

H.G.1586/2006) pe teritoriul  Judeţului Braşov sunt declarate 33 de arii protejate: 

 - 15 rezervaţii naturale; 

 - 14 monumente ale naturii; 

 -  2 parcuri ( Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Bucegi); 

 - 2 arii naţionale de protecţie specială avifaunistică (Complexul piscicol Dumbrăviţa şi  

                  Rotbav) 

- rezervaţii naturale în care se protejează habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, 

faunistic, forestier, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. În judeţul Braşov sunt declarate 15 

rezervaţii naturale conform tabelului de mai jos: 

Tabel nr.3.6.1. Rezervaţii naturale din jud. Braşov 

Nr

. crt. 
Cod 

national 

Cod 

european 
Denumire 

Suprafata 

(ha) 

Unitate 

administrativ 

teritoriala 

Anul 

declararii 

1 
2.252. 11157 

Mlaştina 

Hărman 

4,81 (conf. Legii 

5/2000 – 2ha) 

Comuna 

Hărman 
1962 

2 
2.255. 11775 Muntele Tâmpa 

203 (conf. Legii 

5/2000 – 188,20ha) 

Municipiul 

Braşov 
1980 

3 

2.257. 11779 Pădurea Bogăţii 
6330 (conf. Legii 

5/2000 – 8,50ha) 

Comunele 

Hoghiz, Măieruş, 

Apaţa 

1980 

4 

2.250. 14576 
Poienile cu 

narcise din 

Dumbrava Vadului 

396 (conf. 

Legii5/2000 – 

394,90ha) 

Comuna 

Şercaia-Vad, 
1964 

5 

2.253. 63628 
Postăvarul 

Muntele 

1236 (conf. Legii 

5/2000 – 1025,50ha) 

Municipiul 

Braşov, oraşul 

Predeal, comuna 

Râşnov 

1980 

6 

2.251. 183836 
Dealul Cetăţii - 

Lempeş 

366 (conf. Legii 

5/2000 – 274,50ha) 

Comunele 

Sânpetru, 

Hărman 

1962 
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7 
2.254. 183837 Cotul Turzunului 

399 (conf. Legii 

5/2000 – 0,20ha) 

Comunele 

Hoghiz, Racoş 
1980 

8 
2.256. 183838 Stejerişul Mare 

293 (conf. Legii 

5/2000 – 16,30ha) 

Municipiul 

Braşov 
1980 

9 

2.258. 183839 
Pădurea şi 

mlaştinile eutrofe 

de la Prejmer 

356 (conf. Legii 

5/2000 – 252ha) 

Comunele 

Prejmer, Hărman 
1962 

10 

B.1.  
Complexul 

Geologic Racoşul 

de Jos 

95 
Comuna 

Racoşul de Jos 
2006 

11 
IV.11.  Holbav 4,1 

Comuna 

Holbav 
2004 

12 
IV.12.  Peştera Comăna 42 

Comuna 

Comana 
2004 

13 

IV.31.  
Dealul Ciocaş – 

Dealul Viţelului 
977 

Comuna 

Ariuşd (judeţul 

Covasna), 

Harman-Podul 

Oltului (judeţul 

Braşov) 

2004 

14 

2.236  Piatra Craiului 1459 
Zarnesti, 

Moeciu 
2000 

15 

2.234  
Abruptul 

Bucşoiu –Mălăieşi - 

Gaura 

1634 

Râşnov, 

Bran, Moieciu 

 

2000 

 

- monumente ale naturii care au  ca scop protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi 

semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite reprezentate de specii de plante sau animale 

sălbatice rare, endenice ori ameninţate cu dispariţia. În judeţul Braşov sunt declarate 14 monumente ale 

naturii şi corespund categoriei III IUCN. 

Tabel 3.6.2. Monumente ale naturii 

Nr. 

crt. 

ARII PROTEJATE Suprafeţe 

( ha ) 

L.5/2000 

Supr. 

( ha) 

HCJ 

Unităţi  

administrativ 

teritoriale 

Custode/ 

Administrator 

1 Locul fosilifer Vama 

Strunga (în cadrul PN 

Bucegi) 

10 10 Moieciu (jud. 

Braşov) 

Admin. Parcului 

Natural Bucegi 

2 Locul fosilifer Ormeniş 4 4 Com. Ormeniş APM Braşov 

3 Locul fosilifer Carhaga 1,6 1,6 Com.Racoş Asociaţia Geopark 

Perşani 

4 Locul fosilifer Purcăreni 0,20 0,20 Com.Târlungeni I.I. Drăgoi Lauraş 

Ion 

5 Cheile Zărneştilor 109,8 109,8 Zărneşti Admin. P.Naţional 

Piatra Craiului 
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6 Stanca bazaltica de la 

Rupea 

9 9 Orasul Rupea APM Braşov 

7 Coloanele de bazalt de la 

Racos 

1,1 1,1 Com. Racos Asociaţia Geopark 

Perşani 

8 Coloanele de bazalt de la 

Piatra Cioplita 

1 1 Com. Comana Asociaţia Geopark 

Perşani 

9 Vulcanii noroiosi de la 

Baile Homorod 

0,1 0,1 Com. Homorod Asociaţia Geopark 

Perşani 

10 Microcanionul de bazalt de 

la Hoghiz 

2 2 Com. Hoghiz Asociaţia Geopark 

Perşani 

11 Cheile Dopca 4 4 Com. Hoghiz, 

Racos, Apata 

Asociaţia Geopark 

Perşani 

12 Peştera Bârlogul Ursului 1 1 Com.Racoş, 

Apaţa 

APM Braşov 

13 Pestera Valea Cetăţii 1 1 Oraşul Râşnov SC E.M.S. CAVE 

SRL 

14 Peştera Liliecilor 1 1 Com. Moieciu Admin. Parcului 

Naţional Piatra 

Craiului 

 

- parcuri naturale şi naţionale care au ca scop protejarea şi conservarea unor ansambluri peisagistice. În 

această categorie se încadrează Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Bucegi. Parcurile 

corespund categoriei a V-a IUCN.  

Tabel 3.6.3. Parcuri naţionale şi naturale 

Nr. 

crt. 
Cod 

naţional 

Cod 

european 
Denumire Suprafaţa 

Unitate 

administrativ 

teritorială 

Anul 

declarării 

1. 

H - 
Parcul Naţional 

Piatra Craiului 

7806 ha 

(doar în 

jud. Braşov) 

Oraşul 

Zărneşti,Comunele 

Moieciu, Bran, 

Fundata 

1990 

2. 

M - 
Parcul Natural 

Bucegi 

8437 ha 

(doar în jud. 

Braşov) 

Oraşul 

Râşnov,Comunele 

Bran, Moieciu 

1990 

 

Din anul 1999 Parcul Naţional Piatra Craiului şi din 2004, Parcul Natural Bucegi, au administraţie 

proprie, având elaborat planul de management prin care se iau măsuri ferme de protejare a tuturor 

habitatelor aflate pe cuprinsul acestor parcuri. 

Tabel 3.6.4. Arii naţionale de protecţie specială avifaunistică 

Nr. 

crt. 
Cod 

national 
Denumire 

Supr

afata 

Unitate 

administrativ 

teritoriala 

Anul 

declararii 

1 VI.10 Complexul Piscicol 

Dumbravita 

414 Mun. Codlea, 

Hălchiu, 

Dumbravita 

2004 

2. VI.11 Rotbav 42 Com. Feldioara 2004 
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Până în anul 2011 s-au atribuit în custodie/administrare 29 arii naturale protejate de interes naţional şi 

23 de situri NATURA 2000, din care 16 SCI-uri şi 7 SPA-uri.                                         

                 

 2). Arii naturale protejate de interes internaţional 

În cursul anului 2006 s-a declarat prin HG.1586/2006 Situl RAMSAR „Complexul Piscicol 

Dumbraviţa”, cod 1605, cu suprafaţa de 413,5 ha, arie protejată de importanţă internaţională. 

 

Ixobrychus minutus                                                                       Ardea purpurea 

        

 

3). Arii naturale protejate de interes comunitar  - Situri "Natura 2000" 

Conform Directivei 92/43/CEE, Reţeaua Ecologică Europeană „Natura 2000” este o reţea de arii 

speciale pentru conservare, al cărei scop este conservarea biodiversităţii prin menţinerea sau 

restaurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de 

interes comunitar. 

Reţeaua Ecologică europeană Natura 2000 este alcătuită din: situri de interes comunitar – SCI şi arii de 

protecţie specială avifaunistică – SPA. 

- arii speciale de conservare (SCI) sunt situri NATURA 2000 declarate în baza Directivei Habitate 

conform Ord.MMGA 1964/2007 completat şi modificat prin Ord. 2387/2011, în vederea conservării 

unor habitate de interes comunitar sau prioritar şi a unor specii din fauna sălbatică exceptând avifauna. 

În judeţul Braşov sunt declarate 21 de SCI-uri, conform tabelului de mai jos: 

 

Tabel 3.6.5. SCI-ri în jud.Braşov 

Nr   

crt 
Denumire sit 

Suprafaţa – conform  

Formular standard Natura 

2000 din 20.10.2011 

(ha) 

Suprafaţa în jud. 

Braşov 

(ha) % 

1 Aninişurile de pe Tărlung 181 181 0,033 

2 Bucegi 38.787 8.921,01 1,663 

3 Ciucaş 21.864 13.118,4 2,446 

4 
Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina            

Hărman 
374 374 0,070 
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5 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului 917 91,7 0,017 

6 Leaota 1.393 654,7 0,122 

7 Muntele Tâmpa 214 214 0,040 

8 Munţii Făgăraş 198.618 43.695,96 8,148 

9 
Pădurea de gorun si stejar de pe 

Dealul Purcăretului 
42 42 0,008 

10 Pădurea Bogăţii 6.352 6.352 1,184 

11 
Pădurea de gorun si stejar de la 

Dosul Fânaţului 
108 108 0,020 

12 
Pădurea si mlaştinile eutrofe de la 

Prejmer 
345 345 0,064 

13 Piatra Craiului 15.867 6.188,13 1,154 

14 Piatra Mare 4.274 4.274 0,797 

15 
Poienile cu narcise de la Dumbrava 

Vadului 
399 399 0,074 

16 Postăvarul 1.303 1.303 0,243 

17 Sighişoara-Târnava Mare 85.815 17.163 3,200 

18 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu 2.826 706,5 0,131 

19 Hârtibaciul Sud-Est 25.903 25.903 4,830 

20 Oltul Superior 1.508 769,08 0,143 

21 Perşani 2.261 2.261 0,422 

 

- arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) sunt situri NATURA 2000 declarate în baza HG 

1284/2007 completat şi modificat prin HG 971/2011, care transpun  Directiva Consiluilui Europei 

79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice. În judeţul Braşov s-au declarat 7 SPA –uri: 

Tabel 3.6.6. – SPA-uri în Judeţul Braşov 

Nr. 

crt. 

Denumirea ariei 

Codul ariilor 

naturale 

protejate care 

se suprapun 

Suprafaţ

a (ha) 

Act 

normativ 

de 

declarare 

CUSTODE/ 

ADMINISTRATOR 

1 Avrig - Scorei - 

Făgăraş 
ROSPA0003 2788,1  

HG 

1284/2007 
Asociaţia EPAL- RO 

2 

Dumbraviţa - Rotbav - 

Măgura Codlei 
ROSPA0037 4536.4  

HG 

1284/2007 

SOR;                        

SC Doripesco SA 

OS Codrii Cetăţilor 

Asociaţia Green Cod 

3 
Pădurea Bogata ROSPA0093    6329,2  

HG 

1284/2007 

Direcţia Silvică 

Braşov 

4 
Dealurile 

Homoroadelor 
ROSPA0027 36881,2  

HG 

1284/2007 

OS Privat Baraolt, 

Asociaţia Speo-

turistică şi de protecţia 

naturii "Lumea 
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Pierdută",  Asociaţia 

GEOPARK Perşani 

5 
Munţii Bodoc- Baraolt ROSPA0082 58021  

HG 

1284/2007 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

6 
Piemontul Făgăraş ROSPA0098 71256,3  

HG 

1284/2007 

Ocolul Silvic Răşinari 

RA 

7 

Podişul Hârtibaciului ROSPA0099 246357,1  
HG 

1284/2007 

Societatea "Progresul 

Silvic", 

Admin.Tarnava Mare-

Hârtibaciu 

 

Suprafaţa ocupată de siturile de importanţă comunitară (SCI) reprezintă cca. 25 % din suprafaţa 

administrativă a judeţul Braşov, în timp ce suprafaţa ocupată de ariile speciale de protecţie 

avifaunistică (SPA) reprezintă cca. 27%. Ţinând cont de suprafaţa care se suprapune între SPA şi SCI, 

cca. 40% din suprafaţa judeţului este acoperită de situri incluse în reţeaua Natura 2000. 

 
 Ameninţări şi Presiuni 

Ameninţările posibile identificate, ce ar putea contribui la modificarea în sens negativ al statutului de 

conservare al speciilor şi habitatelor de interes comunitar sunt: 

• Abandonarea sistemelor pastorale 

• Turism neorganizat 

• Exploatarea ilegală a lemnului 

• Plantarea speciilor exotice sau a altor specii de arbori care nu se constituie în tipul 

   fundamental de pădure 

• Distrugerea regenerărilor naturale 

• Păşunatul neorganizat (ilegal) 

• Braconajul 

• Managementul cinegetic superficial 

• Depozitarea ilegală a deşeurilor 

• Schimbarea metodelor tradiţionale de cultivare a terenurilor şi practicarea unei agriculturi   

   intensive 

• Cositul mecanizat în perioada de cuibărire 

• Cositul timpuriu 

• Arderea vegetaţiei 

• Folosirea pesticidelor 

• Regularizarea cursurilor de apă 

• Tăierea arborilor pe suprafeţe mari 

• Vânătoarea în timpul cuibăritului 

• Practicarea sporturilor cu motor în perioada cuibăritului. 

 

3.7. STAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI 

Supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Braşov 

Legislaţia europeană prevede existenţa şi funcţionarea Reţelei Naţionale de Supraveghere a 

Radioactivităţii Mediului (RNSRM). Astfel, prin Tratatul Euratom, Art. 35, statele europene sunt 

obligate să şi monitorizeze radioactivitatea mediului în vecinătatea obiectivelor nucleare pe întreg 

teritoriul naţional şi să transmită Comunităţii prin rapoarte periodice, informaţiile obţinute (Art.36). 

RNSRM constituie o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează 

supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură 

îndeplinirea responsabilităţilor Ministerului Mediului privind detectarea, avertizarea şi alarmarea 

factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătaţii 

populaţiei. 
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APM Braşov a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Braşov prin Staţia de 

specialitate atât prin programul standard naţional de supraveghere, cât şi prin programul special de 

monitorizare în zona Feldioara – Rotbav.  

Programul  standard de lucru a presupus determinări de activitate beta globală pentru factorii 

de mediu aer, depuneri atmosferice, apa brută secţiunea Ghimbăşel - Ghimbav, apă potabilă, vegetaţie 

spontană, sol necultivat şi măsurări ale debitului de doză gamma absorbită în aer în Braşov. 

Aerosoli atmosferici 

Radioactivitatea aerului se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se 

efectuează două aspiraţii pe zi, timp de 5 ore fiecare.  

 

Prin măsurarea fiecărui filtru de 3 ori (la 3 minute de la prelevare, la 20 de ore şi la 5 zile), se separă 

contribuţia radionuclizilor naturali care se dezintegrează în cea mai mare parte în câteva zile, de 

contribuţia radionuclizilor artificiali, care au timpi de înjumătăţire mai mari. Pe baza valorilor obţinute, 

se calculează activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai răspandiţi în atmosferă: Radon 

(Rn-222) şi Toron (Rn-220). Descendenţii de viaţă scurtă ai Radonului şi Toronului difuzează prin sol 

în atmosferă şi se ataşează de particulele de praf şi aerosoli. Valorile activităţii sunt supuse unor 

fluctuaţii puternice, în spaţiu şi timp, ca urmare a condiţiilor locale şi a influenţei factorilor 

meteorologici.  Concentraţiile izotopilor radioactivi naturali Radon si Toron calculate, s-au situat în 

limitele specifice zonei.  

 

Măsurările efectuate la 5 zile asupra filtrelor au condus la valori foarte mici ale activităţii specifice β 

globale ale aerosolilor, de cele mai multe ori situate sub limita inferioară de detecţie a aparaturii. 

 

Debitul dozei gamma  în aer 

Un indicator important al radioactivităţii atmosferei îl reprezintă mărimea doza gamma absorbită în 

aer, determinată prin măsurare. Se utilizează  dozimetre de tip  IFIN-TIEX, prevăzute cu sonde 

detectoare alcătuite din detectori GM. 

Valorile orare ale debitului de doza gamma externă au variat între valoarea minimă de  0.051 μGy/h  şi 

valoarea maximă de 0.180 μGy/h, media anuală fiind 0.074 µGy/h. Nu au fost depăşite valorile de 

atenţionare de 0.25  μGy/h. 

Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii 

Depunerile atmosferice, cu cele două componente: pulberile sedimentabile şi precipitaţiile atmosferice, 

reprezintă un factor de mediu integrator deosebit de important din punct de vedere al supravegherii 

radioactivităţii mediului. 

În anul 2010, valorile imediate semnificative s-au situat între 1,47 (Bq/m
2
xzi) şi valoarea maximă de 

84,75 (Bq/m
2
xzi), înregistrată în luna august, într-o zi cu aversă de ploaie abundentă. Această maximă 

este cu mult sub limita de atenţionare de 200 Bq/m
2
xzi. 

Radioactivitatea apelor 

În cadrul Staţiei RA Braşov, se fac recoltări zilnice din Pârâul Ghimbăşel – în localitatea Ghimbav, în 

apropierea Braşovului, măsurându-se activitatea beta globală imediată şi după 5 zile. Pentru toate 

probele de apa prelevate la nivelul anului 2010, s-au obţinut valori ale activităţii specifice beta globale 

situate sub limita de atenţionare pentru apa de suprafaţă (2000 Bq/m
3
). 

Apa potabilă s-a prelevat şi măsurat zilnic din reţeaua de distribuţie a oraşului. Valorile înregistrate în 

cursul anului au fost în general sub limita de detecţie. Valoarea medie anuală este de 457,4 Bq/m
3
, 

încadrându-se în limitele
 
stabilite prin legislaţia în vigoare. 

Radioactivitatea solului 

Probele de sol necultivat  s-au prelevat săptămânal, în perioada aprilie - decembrie, dintr-o zonă situată 

în apropierea sediului APM. Măsurarea în vederea determinării activităţii beta globale a probelor se 

efectuează la 5 zile de la recoltare. Valorile înregistrate se apropie de media multianuală (458,6 Bq/kg) 

obţinută în ultimii 10 ani la Braşov. Media anului 2010 a fost de 495.3 Bq/kg. 
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Radioactivitatea vegetaţiei 

Probele de vegetaţie spontană din Braşov se recoltează de asemeni săptamânal, în perioada aprilie - 

octombrie, de pe aceeaşi platformă ca şi probele de sol necultivat. Valorile activităţii β globale au 

variat între 132,4 şi 395,1 Bq/kg , media anuală fiind 269,1 Bq/kg. Media multianuală  a vegetaţiei 

prelevate la Braşov este de 283,0 Bq/kg. 

Programe de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural 

modificat antropic 

Sucursala Feldioara a CNU (Compania Naţională a Uraniului) este un obiectiv cu posibil impact 

radiologic asupra mediului. Activitatea acesteia constă în prelucrarea minereului uranifer din zăcăminte 

autohtone prin procedee hidrometalurgice, în scopul obţinerii concentratelor tehnice de uraniu, folosite 

în continuare la prepararea combustibilului nuclear utilizat la CNE  Cernavodă. 

 Programul special a presupus măsurători lunare şi semestriale ale radioactivităţii beta globale a  

râului Olt în secţiunile Feldioara, Rotbav şi Făgăraş, alte ape de suprafaţă şi de adâncime din zonă, 

vegetaţie spontană şi sol necultivat. 

Apa de suprafaţă 

Punctele de prelevare din cadrul acestui program s-au stabilit astfel încât să se poată evidenţia 

contribuţia efluentilor lichizi proveniţi de la Uzina "R", deversaţi în râul Olt.  

 

Figura 8.10. Activitatea specifică beta globală a apei de suprafaţă - medii lunare a 

valorilor imediate, râul Olt 
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De asemenea, s-a recoltat lunar o probă din Pârâul Rotbăşel, la Rotbav. Măsurătorile efectuate la 5 zile 

au evidenţiat o depăşire a valorilor de atenţionare (2000 Bq/mc) în lunile mai şi decembrie. În restul 

anului, valorile activităţii beta globale măsurate sunt comparabile cu cele rezultate din măsurarea 

probelor de apă recoltate din alte cursuri de apă  din judeţ. 

Figura 8.11. Activitatea specifică beta globală a apei de suprafaţă - medii lunare a 

valorilor imediate, pârâul Rotbăşel 
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Prelevările probelor de apă au fost însoţite de măsurări în situ ale debitului dozei echivalente 

gamma.Valorile obţinute sunt asemanatoare celor înregistrate la Braşov, încadrându-se în limitele 

fondului natural. 

Apa de adâncime 

S-au recoltat lunar probe de apă de fântană din localitatea Rotbav, situată în apropierea conductei care 

transportă apele uzate de la CNU Feldioara spre râul Olt. Media anuală a activităţii beta globale a 

probei se situează sub limita de avertizare. Singurul radionuclid prezent în probă, evidenţiat la analiza 

gamma spectrometrică, este K-40, element natural aflat în sol. 

Sol necultivat şi vegetaţie spontană 

Semestrial se recoltează probe de sol necultivat şi vegetaţie spontană din comuna Feldioara şi comuna 

Rotbav, în apropierea râului Olt. Semestrial s-au recoltat de asemeni patru probe de sol şi vegetaţie din 

proximitatea CNU-Sucursala Feldioara, pe direcţia celor patru puncte cardinale. 

Probe de aceeaşi natură au fost recoltate şi de pe platforma de recoltare pentru Braşov. Rezultatele 

măsurătorilor constituie termen de comparaţie pentru cele obţinute în zonele de risc. 

 

Figura 8.12. Activitatea specifică beta globală a solului necultivat şi vegetaţiei 

spontane 
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În concluzie, radioactivitatea probelor de mediu din judeţul Braşov se încadrează în limitele normale 

determinate de radiaţia naturală. 

 

3.8. GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului este reprezentată de generarea 

deseurilor în cantităţi mari, diversitatea precum si gestiunea necorespunzătoare a acestora. Gestionarea 

necorespunzătoare a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si a apelor 

subterane si de suprafaţă, ameninţând totodată si sănătatea populaţiei. 

Gestionarea deseurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare si 

eliminare a deseurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii si monitorizarea depozitelor de deseuri 

după închiderea lor. 

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deseurilor revine generatorilor acestora în 

conformitate cu principiul „poluatorul plăteste” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu 

principiul „responsabilitatea producătorului”. Organizarea activităţilor de colectare, transport si 

eliminare a deseurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale. 

Pentru o bună gestionare a deşeurilor în judeţul Braşov, există planul judeţean de gestionare al 

deşeurilor, care stabileşte măsuri, obiective şi responsabilităţi în vederea îndeplinirea obiectivelor şi 

tintelor legislative şi a celor prevazute în planurile de nivel superior (naţional si regional).  
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Deşeuri municipale 

 

Deşeurile municipale şi asimilabile celor menajere sunt deşeurile menajere generate în gospodăriile 

populaţiei, în unităţi economico-sociale, deşeurile din pieţe şi grădini, deşeurile stradale, deşeurile din 

construcţii si demolări şi nămolurile de la staţiile de epurare ale apelor uzate orăşeneşti. 

Gestionarea deşeurilor municipale, este realizată prin intermediul firmelor de salubritate şi a serviciilor 

specializate ale primăriilor locale. 

Cantitatea şi calitatea deşeurilor urbane şi rurale  diferă de la o localitate la alta, în funcţie de numărul 

de locuitori, dezvoltarea şi structura economică, dezvoltarea urbană, parcuri, zone de agrement şi 

recreere, etc. 

Datele prezentate în acest capitol se referă la deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, 

instituţii, deşeurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti şi deşeurile din construcţii şi demolări şi 

nu se referă la deşeurile rezultate din activităţile industriale. 

Secţiunea a fost concepută într-o formă de prezentare tabelară, pentru a se putea acoperi sintetic 

volumul mare de informaţii disponibile. 

 

Tabel 3.8.1.Cantităţi de deşeuri generate între anii 2006-2010 

Tipuri principale de deşeuri 
 

Anul 
2006 

(tone) 

Anul 2007 
(tone) 

Anul 2008 
(tone) 

Anul  2009 
(tone) 

Anul 2010  
(tone) 

Deşeuri municipale şi asimilabile din 
comerţ, industrie, instituţii, din care: 

279974 222140 202945 227828 173669 

Deşeuri menajere colectate în amestec de la 
populaţie 

172995 138740 58057 121120 122446 

Deşeuri asimilabile colectate în amestec din 
comerţ, industrie, instituţii 

27860 78490 59185 41391 51223 

Deşeuri municipale şi asimilabile colectate 
separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi 
demolări), din care: 

28830 2460 5237 5080 2386 

hârtie şi carton 5418 1840 4646 3733 757 

sticlă - 380 276 170 397 

plastic - 230 314 168 314 

metale 23412 10 1,2 0,4 18 

lemn - - - - - 

biodegradabile 
 

- - - 1008 900 

altele - - - - - 

Deşeuri voluminoase - 2450 790 86 60 

Deşeuri din grădini şi parcuri 1953 2010 - 270 1269 

Deşeuri din pieţe 4391 8590 - 8517 8000 

Deşeuri stradale 20774 28850 - 39774 32168 

Deşeuri  generate şi necolectate* 23171 4500 - - - 

Nămoluri de la staţii de epurare 
orăşeneşti, din care: 

66453,45 48327,72 3974 4172,37 46149,92 

Cantitate valorificată (s.u.)**  - - - - - 

Cantitate depozitată (s.u.) ** 66453,45 48327,72 3974 4172,37 46149,92 
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Deşeuri din construcţii şi demolări, din 
care: 

- 5410 15445 11197 11308 

Deşeuri inerte - - - - - 

Deşeuri în amestec - 5410 15445 11197 11308 

DEEE 8,9 101 173 38 21,808 

Deseuri  periculoase  din  deseuri  
menajere 

- - - - 1139 

TOTAL deşeuri generate 346436,35 315408,72 207092 282038,37 297958,92 

 

Indicatorii de generare a deşeurilor reprezinta raportul dintre cantitatea de deşeuri generata (prezentata 

in tabelul anterior) si numarul total de locuitori din judet. 

Tabel 3.8.2.Indicatori de generare a deşeurilor 

  Indicatori de generare deşeuri 

Deşeuri municipale 

şi asimilabile 

(kg/loc.an) 

Nămoluri de la 

staţii de epurare 

orăşeneşti 

(kg/loc.an) 

Deşeuri din 

construcţii şi 

demolări 

(kg/loc.an) 

Total deşeuri 

(kg/loc.an) 

2006 458 111 27 596 

2007 443 81 23 497 

2008 340 6 25 371 

2009 381 7 18 406 

2010 382 110 18 510 

 

 

Tabel 3.8.3.Compoziţia medie a deşeurilor menajere colectate de la populaţie în anul 2010 

 

Material 

Ponderea (%) 

Mediul  urban Mediul  rural 

Hartie-carton 11 7 

Sticla 6 4 

Plastic 8 8 

Metale 3 2 

Lemn   3 4 

Biodegradabile 53 67 

Alte  tipuri  de deseuri 16 8 

 

Pentru anul 2010, cantitatea de deşeuri generată prognozată (pentru judeţul Braşov), a fost calculată cu 

un indicator de generare de 10% faţă de anul 2009, respectiv de  184793 tone. Aceasta cantitate a fost 

depăşită, în depozitele autorizate, la sfârşitul anului 2010, fiind raportată de către operatori, cantitatea 

de 228860  tone.   

Datorită închiderii depozitelor neconforme existente, deschiderii de staţii de transfer care implică şi 

extinderea sistemului de colectare selectivă şi a reciclării, a acţiunilor  de educare a populaţiei, a 

implicării autorităţilor publice locale, se estimează  ca în viitor va avea loc o reducere a cantităţilor de 

deşeuri municipale  care vor fi eliminate la rampele de deşeuri. 
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Estimarea privind cantităţile specifice de deşeuri menajere periculoase se bazează pe indicatori 

statistici din ţările europene. Astfel, s-a preconizat ca în zonele urbane rata de generare sa fie de 0,9 

kg/persoană/zi pentru anul 2010, iar în mediul rural de aproximativ 0,4 kg/persoana/zi pentru anul 

2010.  

În anul 2010, cantitatea de deşeu municipal generată pe locuitor în judeţ a fost de o,384 tone/an, faţă de 

anul 2009 când ea a fost de 0,381 tone/an. 

Din cantitatea de 228 860 tone depozitată în depozitele autorizate, în anul 2010, din mediul urban s-a 

depozitat cantitatea de 171306 tone, iar din mediul rural 57553 tone. Cantitatea de deşeu municipal 

generată pe locuitor pe zi a fost de 1,2 kg loc/luna în mediul urban,  iar în mediul rural de 0,6 

kg/loc./luna. 

 

Deşeuri biodegradabile  

Deşeurile biodegradabile sunt deşeurile care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deşeurile alimentare sau de grădină, hârtia, carton, textile si lemn.  Biodeşeurile sunt deşeuri 

biodegradabile solide. Ele conţin deşeuri alimentare, deşeuri verzi sau menajere, deşeuri de grădină, 

hârtie şi cartoane. Colectarea selectivă a biodeşeurilor permite obţinerea unui material valorificabil prin 

compostare şi producerea unui material de calitate(compost), în instalaţiile ce urmează a fi amenajate 

prin proiectele Phare CES, aflate in implementare. În acest mod se pot scoate din fluxul de deşeuri 

către depozite, până la 10000 de tone pe an.  

Deşeurile rezultate din cantine, restaurante şi complexe comerciale, pot fi colectate şi compostate. Prin 

extindere şi nămolurile rezultate din staţiile de epurare care corespund unor criterii de calitate stabilite, 

pot fi asimilate ca biodeşeuri şi valorificate după compostare. Gestionarea deşeurilor biodegradabile se 

face concomitent cu implementarea unor măsuri care se referă la reducerea cantităţilor de deşeuri 

biodegradabile prin reciclarea unor cantităţi cât mai mari de deşeuri de hârtie/carton şi textile şi 

separarea fracţiei biodegradabile din unele categorii de deşeuri municipale încă din faza de pre-

colectare şi colectare.  

Deşeurile biodegradabile mai pot fi utilizate ca material intermediar in acoperirea depozitelor sau sub 

formă de  combustibil alternativ. Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile este necesară având 

în vedere reducerea capacităţilor de depozitare din depozitele de deşeuri municipale. Prin măsuri de 

refolosire a deşeurilor alimentare şi de grădină generate în mediul rural(atât în zonele acoperite cât şi în 

cele neacoperite) se mai pot scoate din fluxul deşeurilor cantităti cuprinse între 10000 de tone în 2010 

şi 11300 de tone în 2013.  

 

Valorificarea/ tratarea/eliminarea deşeurilor municipale 

 

Colectarea selectivă presupune depunerea, de către generator, a deşeurilor separat pe categorii, în 

recipiente diferite şi colectarea/transportarea ulterioară a acestora. 

Colectarea selectivă prezintă avantaje din punct de vedere ecologic deoarece separarea deşeurilor 

reciclabile de restul deşeurilor înseamnă că doar o fracţiune relativ redusă din totalul deşeurilor ajunge 

la depozitele de deşeuri, iar valorificarea (refolosirea, reciclarea sau valorificarea termică) şi tratarea 

ulterioară a deşeurilor reciclabile este şi ea mult uşurată, aceste deşeuri având calitate superioară. 

Reutilizarea/reciclarea deşeurilor constituie o modalitate de diminuare a cantităţii de deşeuri. Aceasta 

este promovată mai ales pentru produse cum sunt: deşeuri metalice, hârtie/carton, ambalaje de lemn, 

uleiuri uzate, etc. 

Dacă măsurile de colectare  selectivă şi reciclare a deşeurilor de ambalaje îşi ating ţintele stabilite, sunt 

scoase din fluxul deşeurilor către depozite, cantităţi de deşeuri biodegradabile (în special hârtie, carton 

şi lemn) de cca. 33000 de tone în 2010 şi 39000 de tone în 2013. 

Cu toate că în anul 2010 s-au realizat investiţii în ce priveşte numărul de europubele şi eurocontainere 

de 1,1 mc, în unele raportări ale  serviciilor de salubritate, deşeurile biodegradabile nu sunt evidenţiate 

separat. 
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Prin colectarea selectivă a deşeurilor, organizată prin programe pilot la nivelul municipiului Braşov, 

Făgăraş, Codlea, Săcele, Rupea, Râşnov,Zarnesti, Prejmer  si  Harman, materialele reciclabile din 

deşeurile municipale provenite de la populaţie şi agenţi economici, au fost recuperate înainte de a fi 

depozitate final. 

Din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje colectate selectiv în cadrul programelor pilot de colectare 

în anul 2010 - 1482,54 tone, cantităţile colectate pe fiecare material component sunt: 

Tabel 3.8.4. Deşeuri colectate selectiv prin programe pilot 

Deşeuri colectate selectiv 

prin programe pilot 
Hârtie şi carton Sticlă Plastic PET Metal 

2010 756,668 393,725 178,248 136,01 17,892 

 

Tratarea şi valorificarea acestor tipuri de deşeu, se face prin agenţi economici autorizaţi care deţin 

instalaţii de valorificare. În judeţul Braşov aceştia sunt:  pentru hârtie şi caton la SC ECOPAPER SA 

Zărneşti, pentru  PET şi plastic (LD-PE, HD-PE) – SC Multiplast SRL, Săcele, SC Lafarge Romcim 

(Romania)- Punct  de  lucru  Hoghiz – valorificare  energetică. 

Eliminarea deşeurilor municipale se face prin depozitarea acestora în depozite amenajate. Operatorii 

de salubritate care au depozitat deşeuri municipale la depozitul ecologic Fin-Eco Braşov, în anul 2010 

au fost:  

Tabel 3.8.5.Agenţi de salubritate – date generale (anul  2010) 

Nume Adresa Zona deservită în judeţ Locuitori deserviţi 

Număr loc. 

(nr. loc.) 

Procentaj din 

totalul pe 

judeţ 

(%) 

Comprest  SRL Str.V.Tepeş  nr.13 Braşov, Bod, Ghimbav, 

Predeal, Crizbav, 

Dumbravita, Fundata, 

Harman, Vulcan 

175764 30 

SC  Urban  SA 

Rm.Valcea-Filiala  

Brasov 

Str.Alunului  nr.6 Brasov 134927 22 

Servicii Comunale  

Codlea 

Str. Lungă nr.141 Codlea 19800 3 

Cibin SRL Str. Prunului  nr.28B Braşov, Săcele, Sanpetru 

Moieciu 

57773 9 

Salco  Serv  SA  

Făgăraş 

Str.Negoiu nr.147 Făgăraş 

 

34788 6 

Goscom Cetatea  

Râşnov SRL 

Str.Florilor nr.29 Râsnov, Tarlungeni 20400 3 

Asociatia  

Intercomunitara Eco-

Sistem Victoria 

Str.Stadionului nr.14 Victoria 8700 1 

Vectra  Service SRL Str.Carierei nr. Zărneşti, Poiana Mărului 22237 3 

SC  Hidro-Sal  Com  

SRL  Prejmer 

Str.Mare nr.565 Prejmer 9213 1 

Serv.Comunale Rupea Str.Republicii  

nr.197 

Rupea 8735 3 
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Depozitarea deşeurilor 

Tabel 3.8.6. Depozite – date generale 2010 

Proprietar Operator Localiz

are 

Zona 

deservită 

An deschidere 

/an închidere 

Suprafaţa 

proiectată 

(ha) 

Capacitate 

proiectată 

(mc) 

Primăria 

Rupea 

Serviciul  Public  

de Specialitate 

Rupea 

Rupea Rupea 2001/ 

2017 

1,5 50000 

SC  Fin-Eco 

SA 

SC  Fin-Eco SA Sacele Brasov 2004/2029 3,5 11230000 

 

Tabel 3.8.7. Evoluţia cantităţii de deşeuri depozitate  

Denumire depozit Cantitate deşeuri depozitate 

Anul 2006 

(t/an) 

Anul  

2007 

(t/an) 

Anul  

2008 

(t/an) 

Anul 2009 

( t/an) 

Anul 2010 

(t/an) 

Depozit ecologic 

Braşov-Sacele 

178401 178607 198580 131020 171645 

Depozit urban Rupea 5736 6882 5277 10367 57215 

TOTAL 184137 185489 203857 141387 228860 

 

Deşeuri periculoase din deşeurile municipale 

Până în prezent, în judeţul Braşov nu a fost încă implementată colectarea separată a deşeurilor 

menajere periculoase. În Planul de Gestionare a Deşeurilor al judeţului Braşov, sunt amintite mai multe 

opţiuni pentru colectarea deşeurilor periculoase de la gospodării. Aceasta poate fi organizată prin 

colectarea mobilă, cu ajutorul unor maşini speciale, care va circula conform unui program stabilit sau 

prin intermediul unor puncte de colectare sau prin sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau 

producători.  

In judeţul Braşov, doar pentru deşeurile de echipamente electronice şi electronice se foloseste deja 

aceasta metoda de colectare, atât de la populaţie cât şi de la unităţi economice. Datorită conţinutului de 

materiale şi/sau substanţe periculoase a acestor tipuri de deşeuri, potenţialul de contaminare a 

deşeurilor menajere, respectiv a depozitului unde acestea ajung dacă sunt colectate în amestec cu 

deşeurile menajere, este foarte ridicat. De aceea este absolut necesară colectarea separată a acestor 

tipuri de deşeuri, indiferent de dimensiunile lor. 

Din deşeurile municipale, cantitatea estimată de deşeuri periculoase a fost estimată la  11443 tone. 

Tratarea şi eliminarea deşeurilor municipale periculoase s-a  realizat numai în instalaţii autorizate în 

acest scop. În municipiul Braşov şi în alte localităţi ale judeţului, funcţionează mai multe societăţi 

autorizate să desfăşoare activitaţi de colectare deşeuri metalice şi nemetalice, deşeuri de mase plastice, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Aceste activităţi vin în sprijinul minimizării cantităţilor 

de deşeuri municipale eliminate prin depozitare finală. 

Deşeuri industriale 

Domeniul ţintă pentru prevenirea apariţiei deşeurilor este industria prelucrătoare. Cantităţile de deşeuri 

de producţie variază neuniform de la an la an. Această variaţie are mai multe cauze dintre care cea mai 

importantă este variaţia cantitativă a activităţilor industriale generatoare de deşeuri.  

Pe lângă aceasta, este greu de făcut o estimare exactă, o serie de platforme industriale, generatoare în 

trecutul apropiat de deşeuri de producţie în cantiţăti semnificative au fost lichidate sau şi-au sistat 

activitatea: ex. SC Tractorul SA, SC Colorom SA Codlea, SC Rulmentul SA, SC Romradiatoare SA, 

SC Hidromecanica SA, Platforma Nitramonia Făgăraş.  
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Retehnologizările şi utilizarea tehnologiilor curate, respectarea directivei privind Prevenirea şi 

Controlul Integrat al Poluării, preluată prin OUG 152/2005, vor avea  efecte în minimizarea cantităţilor 

de deşeuri,  factor care  influenţează prognoza. Se poate estima că generarea anumitor tipuri de deşeuri 

va urma o curbă descendentă, ca urmare a necesităţii respectării noilor cerinţe legislative. 

Din centralizarea datelor raportate de principalii generatori de deşeuri industriale, deşeurile periculoase 

au fost în cantitate de 1986,17 tone. În decursul anului 2010, s-a  manifestat din partea acestor agenţi o 

preocupare permanentă în vederea eliminării acestor tipuri de deşeuri cu societăţi autorizate. 

Principalele tipuri de deşeuri periculoase generate de agenţii economici din judeţ sunt: baterii şi  

acumulatori uzaţi – 91,542 tone, ulei uzat -  669,164 tone, zgură şi cenuşă –  1000,595 tone. Deşeurile 

periculoase (ulei uzat, deşeuri de textile contaminate, plastic contaminat, şlamuri, reziduuri petroliere, 

etc), au fost colectate de firme specializate cu preluarea şi transportul acestor tipuri de deşeuri şi 

eliminate in procent mare prin co-incinerare la societatea SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA – 

Hoghiz. 

Cantitatea de deşeuri nepericuloase şi periculoase provenite din producţie, monitorizată la APM Braşov 

în anul 2010, este exprimată mai jos, după cum urmează:  

Tabel 3.8.8.. Categorii de deşeuri nepericuloase şi periculoase provenite din producţie 

Categorii de deşeuri Anul 2008 (tone) Anul 2009 (tone) Anul 2010 (tone) 

Metalice feroase 46219.636     44315.154 43829.85 

Metalice neferoase 6897.049 5403.812 7799.94 

Hârtie şi carton 10445.72     8101.464 6451.745 

Materiale plastice 1585.683 1477.169 4831.5 

Cauciuc 1872.56 577.916 360.564 

Sticlă 730.635 735.201 632.232 

Textile 599.356 292.446 218.989 

Dejectii animaliere 26797.012 17352.8 19196.58 

Materiale refractare 502.2 466.56 503.32 

Baterii si acumulatori uzati 137.619 68.214 91.542 

Ulei uzat 858.537 430.643 669.164 

Zgura si cenusa 786.792 5689.067 1000.595 

Total cantitate colectată      97432.799 84910.446 85586.021 

 

Figura 3.8.1. Tendinţa generării deşeurilor în judeţul Braşov 
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Conform legislaţiei în vigoare şi a experienţei europene în domeniu, deşeurile pot fi reutilizate de către 

agenţii economici generatori, pot fi tratate şi reciclate sau transferate către staţii de tratare sau către 

incineratoare.  

Deşeurile nepericuloase din producţie au fost valorificate prin unităţi specializate de valorificare de tip 

REMAT, SC ECOPAPER SA,  SC SILNEF SRL, SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA cu 

punctul de lucru la Hoghiz (valorificare prin co-incinerare) sau alte unităţi din ţară.  

S-a observat o preocupare permanentă a tuturor agenţilor economici de a găsi soluţii de valorificare ale 

acestor tipuri de deşeuri care să implice în acelaşi timp şi costuri scăzute, de a inlocui tehnologiile 

învechite şi instalaţiile neperformante, generatoare de mari cantităţi de deşeuri în vederea minimizării 

cantităţilor. 

În cursul anului 2010, MMP a organizat împreună cu ANPM şi agenţiile de protecţie a mediului o 

anchetă statistică anuală pe bază de chestionare la care au răspuns generatorii de deşeuri industriale cât 

şi gestionarii de deşeuri urbane şi industriale. Aceste date se referă la cantităţile de deşeuri gestionate în 

anul 2009. 

 

Deşeuri generate de activităţi medicale  

Din cantitatea totală de deşeuri generate de unităţile sanitare, 75-90% sunt deşeuri nepericuloase, 

asimilabile cu cele menajere şi numai 10-25% sunt deşeuri periculoase. 

În cursul anului 2010, spitalele din judeţul Braşov, au raportat la APM Braşov, o cantitate de 97,806 

tone de deşeuri spitaliceşti (tăietoare, înţepătoare şi infecţioase), pentru care au fost încheiate contracte 

cu firme specializate, în vederea eliminării finale în incineratoare şi sterilizatoare autorizate, conform 

legislaţiei in vigoare. 

La finele anului 2008, APM Brasov a  autorizat funcţionarea unui sterilizator de deşeuri medicale 

aparţinând  SC LG PROD SRL. Pentru gestionarea deşeurilor medicale, responsabilitatea revine 

tuturor unităţilor medicale care trebuie să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţii totale a 

deşeurilor periculoase. 

 

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje are în vedere prevenirea sau reducerea impactului 

acestora asupra mediului. Se au în vedere toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul 

din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţi economice, comerciale, în 

gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de 

modul de generare. 

 Referitor la ratele de creştere a deşeurilor de ambalaje, liniile directoare sunt: 

  5% între 2010 şi 2013; 

  4% între 2014-2015. 

  

Ţintele privind deşeurile de ambalaje sunt şi pe tip de material, structura deşeurilor de ambalaje 

generate fiind foarte importantă. Deoarece în prezent nu există măsurători nici la nivel de judeţ, şi nici 

la nivel de regiune, se utilizează structura deşeurilor de ambalaje de la nivel naţional, şi anume: 26.5% 

hârtie şi carton, 30% plastic, 20% sticlă, 11% metale şi 12.5% lemn. 

 

Deşeurile de ambalaje toxice şi periculoase au fost eliminate la societăţi specializate cu preluarea 

acestor tipuri de deşeuri, o parte  fiind predate în vederea co-incinerării. 

Întrucât deşeurile de ambalaje provin atât de la populaţie, cât şi din industrie, comerţ şi instituţii, 

calculul cantităţilor de ambalaje pe surse de generare se face ţinând seama de ponderea deşeurilor de 

ambalaje, astfel: 
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Figura 3.8.2. Structura deşeurilor de ambalaje pe surse generatoare (%) 
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Din datele prezentate de agenţii economici, cantităţile de ambalaje puse pe piaţă, respectiv cantităţile 

de deşeuri de ambalaje valorificate în anii 2008-2010,  din judeţul Braşov, sunt: 

 

Tabel 3.8.9. Ambalaje introduse pe piaţă şi cantităţi valorificate  

 

Material 

Ambalaje introduse pe piaţă cu produsele 

ambalate (tone) 
Deşeuri de ambalaje valorificate (tone) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Sticlă 6,1 35,88 48,31 2,5 17,88 19,54 

Plastic 1293,747 1853 2295,291 599,96 749,23 1257,98 

Hârtie-carton 1482,578 4430,27 2424,663 3351,17 3441,34 4729,25 

Aluminiu 11,45 16 19,85 0,46 7,19 10,21 

Oţel 241,73 328,358 397,094 96,29 160,57 234,36 

Lemn 3115,829 3745,352 4462,525 922,1 1422,52 1528,69 

Altele 10,038 9,927 9,267 3,50 6,96 7,98 

Total 6161,474 10418,78 9657 4977,83 5805,69 7788,01 

 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

În anul 2010, sistemul de colectare a acestui tip de deşeu s-a îmbunătaţit prin implicarea tuturor 

factorilor responsabili cu gestionarea lui. 

Totodată, primăriile din judeţ au încheiat contracte cu societăţi de salubrizare autorizate să ridice aceste 

deşeuri (SC Urban SA, SC Comprest SA, SC Cibin SA, Serviciul Public de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat Fagaraş, Serviciul de Gospodărie Comunală Măgura Codlei), urmând ca ulterior 

acestea să fie valorificate prin firme autorizate. 

În Judeţul Braşov s-au înfiinţat 14 puncte de colectare a acestui tip de deşeu. Nu există posibilităţi de 

tratare a acestor deşeuri, valorificarea lor  se face în alte judeţe din ţară. 

În urma campaniilor naţionale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 

organizate în anul 2010, la nivelul judeţului Braşov s-au colectat 21808 kg din care 7118 kg din 

Municipiul Braşov şi 14690 kg din alte localitati din judeţ. Se observă că ţintele de colectare DEEE 

sunt departe de a fi atinse (4 kg/locuitor, conform angajamentelor României). 
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Vehicule scoase din uz  

Directiva europeană 2000/53/CE, transpusă în legislaţia naţională, stabileşte cerinţe ferme începând de 

la faza de proiectare a autovehiculului, colectarea celor scoase din uz şi până la reutilizarea, reciclarea 

şi valorificarea energetică în proporţie cât mai mare a deşeurilor provenite de la aceste produse. 

În cursul anului 2010, la nivelul judeţului Braşov, existau un număr de 6 unităţi autorizate pentru 

colectarea şi  tratarea vehiculelor scoase din uz: SC Remat SA Braşov şi punctele lui de lucru din 

Zărneşti, Rupea, Făgăraş; SC Silnef SRL din Codlea , SC Silnef MG SRL Braşov,  SC Etax SA din 

Braşov, SC Eclipse SRL Săcele, SC Comturserv Bobes SRL Săcele, SC STE SO SAMAC SRL 

Braşov, SC Duila Impex SRL Braşov, SC Romrecycling SRL Cristian. 

În cursul anului 2010 au fost colectate şi tratate  6761 vehicule scoase din uz. În urma tratării au 

rezultat materiale valorificabile ca: componente metalice, sticlă, anvelope, acumulatori, filtre de ulei, 

componente mari de plastic, alte deşeuri. 

 

Baterii şi acumulatori şi deseuri de baterii şi acumulatori 

Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon. Aceste baterii conţin o 

cantitate mare de mercur, care este extrem de toxic. Fiind reciclate în instalaţiile de topire a metalelor 

neferoase, implică costuri ridicate. Din acest motiv, în 1998, UE a elaborat un ghid, care solicită o 

reducere drastică a conţinutului de mercur din baterii, cu mai mult de 100 ppm până la 0, pentru a 

înlesni procesul de reciclare.  

Este recomandată organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial ( în judeţul 

Braşov, hypermarketurile au inceput colectarea acestora - Real, Praktiker, Kauffland).  

În anul 2010 s-au colectat 1028,105 tone de deşeuri de baterii, acumulatori auto şi industriali, din care 

au fost valorificate 852,047 tone.  

 

Uleiuri uzate 

Uleiurile uzate se colectează prin intermediul atelierelor de reparaţii auto, staţii de benzină. Aceste 

uleiuri pot fi redistilate în instalaţii, sau pot fi reciclate în vederea obţinerii de energie cu respectarea 

condiţiilor din Directiva UE privind incinerarea. 

Anual se reactualizează inventarul agenţilor economici producători/importatori de uleiuri si 

generatori/valorificatori de uleiuri uzate. În anul 2010 au fost inventariaţi: 1 producător, 5 importatori,  

2 colectori, 1 valorificator prin co-incinerare uleiuri uzate (71,41 tone), 70 staţii distribuţie carburanţi,  

98 service auto, 141 generatori de uleiuri uzate (889,05 tone). 

 

Deşeuri cu conţinut de  bifenili policloruraţi şi alti compuşi similari 

În judeţul Braşov, există agenţi economici deţinători de echipamente care conţin compuşi desemnaţi cu 

concentraţii mai mari de 50 ppm (ulei cu conţinut de PCB) transformatoare şi condensatori, care cum 

ar fi: SC Tohan SA Zărneşti, SC Hidromecanica SA Braşov, platforma Roman Braşov, platforma 

UPRUC Făgăraş, IAR Ghimbav, SC Nitroporos SRL Fagaras, Lafarge Ciment (Romania) - Punct de 

lucru Hoghiz.  

Pe parcursul anului 2010, au fost eliminate 805 buc echipamente cu conţinut de PCB. Societăţile care 

au avut planuri de eliminare întocmite, au efectuat  buletine de analize pentru echipamentele deţinute. 

În  urma reactualizării inventarului operatorilor economici deţinători de echipamente cu conţinut de 

PCB/PCT, s-a  stabilit  ca au rămas în funcţiune până la sfârşitul existentei lor utile un număr de 4583 

buc. Pe măsura ce aceste echipamente vor deveni deşeuri, ele vor fi eliminate cu societăţi abilitate în 

eliminarea acestor tipuri de deşeuri.  
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Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 

Cantitatea de nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti a fost de 66149,92 tone, 

provenite de la staţiile de epurare  a apelor uzate municipale din judeţul Braşov, din care 66123,87 au 

fost eliminate prin depozitare în depozitele de deşeuri. 

A fost emis un permis de împrăştiere a nămolului, conform Ordinului 344/2004 pentru aprobarea  

normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special al solurilor când se utilizează nămoluri în 

agricultură, pentru SC Fabrica  de  Zahar  Bod. 

Cantitatea de nămoluri provenită de la staţiile de epurare industriale a fost de 524,53 tone din care a 

fost valorificată cantitatea de 468,93 tone, diferenţa fiind depozitată pe paturi şi platforme de uscare în 

vederea valorificării  ulterioare. 

Deşeuri din construcţii şi demolări        

Chiar dacă în prezent este valorificat un procent mic de deşeuri din construcţii şi demolări, o cantitate 

semnificativ de mare va fi probabil reciclată în viitor ca rezultat al taxelor de depozitare, precum şi a 

legislaţiei. Aceste deşeuri necesită resurse şi tehnologii pentru separarea şi recuperarea materialelor 

reciclabile. Toate aceste deşeuri pot fi prelucrate cu condiţia ca ele să nu fie contaminate şi pot fi 

utilizate la construcţia de drumuri ca materiale de umplutură, la umplerea minelor goale şi dezafectate, 

la acoperirea straturilor de deşeuri de pe depozite, la fabricarea de cărămizi şi a altor materiale de 

construcţii. 

Deşeurile rezultate pe şantierele de constructii ca: plasticul, lemnul, hârtia sau cartonul pot fi 

valorificate energetic. 

În Braşov există o instalaţie mobila de concasare Kleemann MR 100, de tratare-reciclare a deşeurilor 

din construcţii şi demolări, amplasată în perimetrul Depozitului Ecologic Zonal Braşov, care aparţine 

SC Fin-Eco Braşov. 

Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului 

La nivelul judeţului Braşov fost realizate 3 statii de transfer la Râşnov, Prejmer şi  Victoria şi un 

depozit ecologic de deşeuri, urmând ca prin proiectul menţionat mai jos să se realizeze încă două staţii 

de transfer la Hoghiz şi Făgăraş. 

Prin  Master Planul privind „ Sistemul de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judeţului 

Braşov” şi  Planul de Investitii pe Termen Lung 2012-2040, se vor rezolva atingerea ţintelor privind 

reducerea cantităţilor de  deşeuri biodegradabile la depozitare, prin  realizarea unei instalaţii de  

incinerare cu valorificare energetică în zona Tărlungeni, staţii de transfer, staţii de sortare, staţii de 

tratare deşeuri precum şi închiderea depozitelor de deşeuri  municipale neconforme  care  au sistat 

activitate conform Planului de Implementare a Directivei 1999/31/CE, transpusă în legislaţia 

românească prin HG 349/2005. 

 

 

3.9. SCHIMBĂRI CLIMATICE 

 

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari provocări. Potrivit celui de-al Patrulea Raport 

Global de Evaluare al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice – IPCC elaborat în 

anul 2007, activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor, etc.) 

contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă 

(dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), 

determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei.  

Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la 

nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, 

creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, 

creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii. 
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 În 1992, România a semnat Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice 

(UNFCCC), ratificată prin Legea nr. 24/1994 angajându-se să acţioneze pentru stabilizarea 

concentraţiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice perturbarea antropică 

a sistemului climatic. Deasemenea, România a semnat Protocolul de la Kyoto în 1999 fiind prima Parte 

aflată pe Anexa I a UNFCCC care l-a ratificat prin Legea nr. 3/2001. Valoarea angajamentului de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de România pentru perioada 2008 - 2012 este de 

8%, considerând nivelul emisiilor din anul 1989 drept nivel de referinţă. 

Începând cu anul 2002, România transmite anual Secretariatului UNFCCC, Inventarul naţional al 

emisiilor de gaze cu efect de seră, realizat conform metodologiei IPCC, utilizând formatul de raportare 

comun tuturor ţărilor (CRF Reporter).  Conform obligaţiilor asumate la nivel internaţional, ultimul 

inventar naţional al României a fost transmis în anul 2010 şi conţine estimările emisiilor de gaze cu 

efect de seră pentru perioada 1989 - 2008. Emisiile totale de gaze cu efect de seră (excluzând 

contribuţia sectorului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură) au 

scăzut în anul 2008 cu 46,89% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989. 

Pentru reducerea costurilor acţiunilor de limitare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

Protocolul de la Kyoto prevede utilizarea a trei mecanisme flexibile şi voluntare de cooperare 

internaţională: Implementare în comun (JI), Mecanismul de Dezvoltare Curată (CDM), şi 

Comercializarea Internaţională a Emisiilor (IET). România s-a implicat în realizarea proiectelor de 

investiţii de tip "Implementare în Comun", colaborând cu diferite state în vederea realizării transferului 

de tehnologie, creşterea eficienţei energetice a obiectivelor unde se realizează investiţiile şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului, acestea având şi important impact social. Astfel, au fost încheiate 

Memorandumuri de Înţelegere (cu Elveţia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Austria, Suedia şi Franţa, 

Italia, Finlanda Banca Mondială în cadrul Fondului Prototip al Carbonului), constituind baza legală 

pentru realizarea acestor proiecte. 

In România, Directiva 2003/87/CE privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră a fost implementată începând cu anul 2007 (data aderării la UE). 

Funcţionarea schemei se bazează pe limitarea - tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect 

de seră alocate operatorilor care deţin instalaţii în care se desfăşoară activităţi reglementate de 

Directiva, în măsura în care aceştia respectă prevederile privind limitele privind emisiile de CO2 

stabilite prin Planul Naţional de Alocare (NAP).  

In judeţul Brasov, au fost inventariaţi 13 operatori care desfăşoară activităţi cuprinse în Anexa 1 a 

Directivei 2003/87/CE,  toţi fiind autorizaţi şi având  Planul de Măsuri privind Monitorizarea şi 

Raportarea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (CO2) aprobat de către ANPM Bucureşti.  

Prin Planul Naţional de Alocare, Guvernul a stabilit numărul de certificate alocat în perioada 2007 şi 

2008 - 2012 pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţi din sectoarele: energie, rafinare produse 

petroliere, producţie şi prelucrare metale feroase, ciment, var, sticlă, ceramică, celuloză şi hârtie. 

Astfel, au fost puse în aplicare deciziile Comisiei Europene din 26 octombrie 2007 prin care aceasta a 

decis reducerea plafonului de certificate cu 10,8 % pentru anul 2007 şi 20,7% pentru perioada 2008 - 

2012. 

Pentru anul 2009, operatorii au demonstrat autorităţilor pentru protecţia mediului că s-au conformat cu 

obligaţiile care le-au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS, prin: monitorizarea, raportarea 

şi verificarea emisiilor generate de instalaţii şi conformarea în Registrul Naţional al emisiilor de gaze 

cu efect de seră. În anul 2009, cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la 

instalaţiile EU ETS este de 48.993.089 t CO2 comparativ cu valoarea de 73.704.133 reprezentând 

numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru acest an (H.G. nr. 60/2008). 

Pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, în decembrie 2008 Parlamentul European a adoptat 

pachetul legislativ "Energie – Schimbări climatice" prin care la nivel European s-a stabilit realizarea a 

3 obiective pe termen lung: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 (faţă de anul 1990) şi cu 

30% în situaţia în care se ajunge la un acord la nivel internaţional; 

- o pondere a energiilor regenerabile în consumul final de energie al UE de 20% până în anul 

2020, incluzând o ţinta de 10% pentru biocombustibili din totalul consumului de combustibili 

utilizaţi în transporturi; 

- creşterea eficienţei energetice cu 20% până în anul 2020. 

http://www.anpm.ro/legislations/view/262
http://www.anpm.ro/legislations/view/263
http://www.anpm.ro/content.aspx?id=53#ineges
http://www.anpm.ro/content.aspx?id=53#ineges
http://www.anpm.ro/content.aspx?id=53#ineges
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Evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră în judeţul Braşov, în perioada 2005 - 2010 este prezentată în 

graficul de mai jos. 

 

Figura 3.9.1 Emisii de gaze cu seră, (mii tone CO2 Eq) 
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Principalele surse de emisii de CO2  o reprezintă arderile din sectorul energetic, arderi în industria de 

prelucrare, dar şi emisiile din transportul rutier: 

 

Figura 3.9.2 Contribuţia surselor de emisie de gaze cu efect de seră, în anul 2010 
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Scenarii privind schimbarea regimului climatic în România  

1.Creşteri ale temperaturilor 

Conform Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, întocmit de MMP, în ciuda 

tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, temperatura medie globală 

va continua să crească fiind necesare măsuri cât mai urgente de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice. Cel de-al „4-lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice (art 4) pregătit de către 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă în mod cuprinzător ultimele rezultate şi 

observaţii ştiinţifice cu privire la cauzele schimbărilor climatice şi la impactul pe termen scurt, mediu 

şi lung al acestora (http://www.ipcc.ch).  

Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont de timp apropiat nu implică o 

atenuare a fenomenului de încălzire globală, adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să 

reprezinte un element important al politicii naţionale.  

http://www.ipcc.ch/
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Figura 3.9.3. 
Tendinţa temperaturii medii anuale în România (°C) pe perioada 

1980-2010 
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Simulările realizate cu ajutorul modelelor climatice globale au indicat faptul că principalii factori care 

determină acest fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi 

antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activităţilor umane). Numai efectul cumulat 

al celor doi factori, poate explica schimbările observate în temperatura medie globală. Creşterea 

concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a dioxidului de carbon, a fost cauza 

principală a încălzirii pronunţate din ultimii 50 de ani ai secolului XX, 0,13 ºC, de aproximativ 2 ori 

valoarea din ultimii 100 de ani, aşa cum este prezentat în art 4 al IPCC (http://www.ipcc.ch).  

 

 2. Modificări ale modulelor de precipitaţii 

Analiza variaţiei multianuale a precipitaţiilor pe teritoriul României indică apariţia după anul 1980 a 

unei serii de ani secetoşi, datorată diminuării cantităţilor de precipitaţii, coroborată cu tendinţa de 

creştere a temperaturii medii anuale în special în Câmpia Română şi în Podişul Bârladului.  

Diminuarea volumului de precipitaţii din ultimii ani a condus la scăderea exagerată a debitelor pe 

majoritatea râurilor ţării şi, în special, în sudul şi sud-estul României, în contextul unei acţiuni 

conjugate a unui complex de factori, şi anume: 

o scăderea cantităţilor anuale de precipitaţii, după anii 1980; 

o creşterea temperaturii medii anuale a aerului, care a determinat intensificarea evaporaţiei şi 

evapotranspiraţiei; 

o scăderea nivelurilor apelor freatice din luncile şi terasele râurilor, cu implicaţii negative 

asupra alimentării acestora în sezoanele lipsite de precipitatii; 

o frecvenţa şi durata mare a fenomenelor de secare a râurilor cu bazine de recepţie mai mici de 

500 km
2
. 

Aceste rezultate confirmă una dintre concluziile art 4 al IPCC, conform căreia  s-a evidenţiat o creştere 

a frecvenţei şi intensităţii fenomenelelor meteorologice extreme ca urmare a intensificării fenomenului 

de încălzire globală. 

Din analiza altor fenomene, cum ar fi cele din sezonul rece, s-a constatat o creştere semnificativă, în 

majoritatea regiunilor ţării, a frecvenţei anuale a zilelor cu brumă, fenomen cu influenţă negativă 

asupra culturilor agricole. Numărul de zile cu strat de zăpadă a avut, de asemenea, o tendinţă de 

scădere, în concordanţă cu tendinţa de încălzire din timpul iernii. 

Schimbările în regimul climatic din judeţul Braşov se încadrează în modul  următor: creşterea 

temperaturii va fi mai pronunţată în timpul verii, în timp ce, în nord-vestul Europei creşterea cea mai 

pronunţată se aşteaptă în timpul iernii.  

http://www.ipcc.ch/
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Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozează pentru perioada 

2090-2099 secete pronunţate în timpul verii. În ceea ce priveşte precipitaţiile din timpul iernii, abaterile 

sunt mai mici. 

3. Creştere preconizată a gravităţii dezastrelor naturale legate de vreme 

Vulnerabilitatea este impactul negativ al schimbărilor climatice, inclusiv al variabilităţii climatice şi al 

evenimentelor meteorologice extreme asupra sistemelor naturale şi antropice. Vulnerabilitatea depinde 

de tipul, amplitudinea şi rata variabilităţii climatice la care un sistem este expus, precum şi posibilitatea 

lui de adaptare. 

Principalele consecinţe ale schimbărilor climatice includ un risc crescut de inundaţii precum şi râurilor, 

secetă, pierderea biodiversităţii, ameninţări la adresa sănătăţii umane, precum şi deteriorarea 

sectoarelor economice cum ar fi energia, silvicultura, agricultura. În unele sectoare, pot apărea noi 

oportunităţi la nivel regional, cel puţin pentru o perioadă de timp. 

Proiecţiile privind schimbările climatice sugerează că adaptarea unor zone pentru turism – pot scădea 

în timpul lunilor de vară, deşi poate fi o creştere a sa în decursul altor anotimpuri. 

În mod similar, schimbările climatice sunt de aşteptat să afecteze ecosistemele acvatice. Încălzirea apei 

de suprafaţă poate avea câteva efecte asupra calităţii apei şi, prin urmare, asupra utilizării umane. 

În ultimii ani, teritoriul României a fost traversat de o succesiune de fronturi atmosferice care au 

produs căderi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie, cu caracter de aversă, fapt ce a determinat 

atingerea unor debite istorice, producându-se astfel viituri. Lipsa lucrărilor hidrotehnice şi de 

amenajare a cursurilor de apă, precum şi activităţile insuficiente de amenajare a torenţilor şi de 

combatere a eroziunii de suprafaţă şi de adâncime a solului, alături de precipitaţiile abundente 

înregistrate în ultimii 10 ani, au determinat producerea de alunecări masive. 

Astfel, calamitaţile naturale produse pe acest sector au distrus sistemul rutier în proporţie de circa 80%, 

înregistrându-se numeroase făgaşe, fisuri şi cedări pe vertical, care pun grav în pericol siguranţa 

circulaţiei, situaţie care, fără intervenţia urgentă cu lucrări de consolidare, va determina în scurt timp 

închiderea accesului către numeroase obiective de interes social-economic şi turistic din masivul 

Bucegi. Astăzi se cunoaşte cu precizie faptul ca activităţile umane, cu intervenţiile antropice în 

procesele naturale, au modificat considerabil situaţia în aproape toate bazinele hidrografice.  

Deşi inundaţiile constituie un fenomen natural, ele pot fi intensificate ca urmare a deteriorării mediului 

înconjurător, spre exemplu, modificarea sistemelor de colectare a apelor prin urbanizare, practici 

agricole inadecvate, despăduriri. Este una dintre cauzele pentru care, în multe situaţii, impactul 

inundaţiilor, exprimat în termeni de viaţă şi sănătate umană, dar şi în pierderi economice, a crescut 

simţitor. 

 

Acţiuni pentru atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 

Reducerea emisiilor de GES se poate realiza şi prin politici de tripul JI (Joint implementation) 

Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare la nivel internaţional la 16 februarie 2005. Protocolul de la 

Kyoto permite Părţilor, care l-au ratificat, să-şi îndeplinească angajamentele de reducere a emisiilor de 

GHG combinând politicile şi măsurile interne cu trei mecanisme flexibile, şi anume: 

• Implementare în comun - Joint Implementation (JI) - Art. 6; 

• Mecanism de dezvoltare curată - Clean Development Mechanism (CDM) - Art. 12; 

• Comercializarea internaţională a emisiilor - International Emissions; 

JI (joint implementation) este un mecanism prevăzut de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, prin care o 

ţara inclusă în Anexa I a UNFCCC obţine unităţi de reducere a emisiilor (ERU) prin sprijinirea 

finanţării unui proiect care generează reduceri de emisii de GHG în altă ţară industrializată de pe 

Anexa I a UNFCCC. 

In judeţul Braşov, există un astfel de proiect. Numele proiectului de tip Implementare în comun – JI 

care a primit Scrisoare de Susţinere cu nr 8333/ N.N./ 29.09.2009 este: Reducerea voluntara a 
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emisiilor de N2O la fabrica de acid azotic de la SC Nitroporos SRL aflat în faza de scrisoare de 

susţinere. Media anuală a reducerii emisiilor în tone CO2 este 359.525 echivalent tone CO2. 

Proiectul de reducere a nivelului de protoxid de azot la SC Nitroporos SRL are potenţialul de a fi 

preluat ca model  de către alte intreprinderi cu instalaţii de acid azotic din ţară. Activitatea de proiect 

implică instalarea unui catalizator secundar pentru a reduce nivelul de N2O în interiorul reactorului 

odată ce acesta se formează. 

Protoxidul de azot (N2O) este un produs secundar nedorit, rezultat în urma fabricării acidului 

azotic.Protoxidul de azot se formează în timpul oxidării catalitice a amoniacului. Printr-un catalizator 

adecvat, un procent de maxim 98% (de obicei între 92- 96%) din cantitatea iniţială de amoniac este 

transformat în monoxid de azot (NO). Ceea ce rămâne intra în reacţii secundare nedorite care duc la 

producerea de protooxid de azot şi alţi compuşi. 

N2O rezidual rezultat în urma producerii acidului azotic este eliberat în mod obişnuit în atmosferă, 

întrucât acesta nu are valoare economică sau grad de toxicitate la niveluri tipice de emisii. N2O este un 

gaz cu efect de seră important cu un potenţial semnificativ de încălzirire globală de 310. 

  

3.10.  MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII 

 

Starea de confort şi sănătate a populatiei este strâns legată de cea a factorilor de mediu: aerul, apa, 

solul, fiind influenţată şi determinată de aceştia, imediat sau după o perioada de timp. 

Factorii de risc pentru sănătatea umană, asociaţi urbanizării, sunt legaţi de: calitatea aerului; 

alimentarea cu apă potabilă; colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură; 

zgomotul urban; habitatul – conditii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populaţională etc); 

calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei; accidentele de trafic; stresul şi probleme legate 

de schimbarea stilului de viaţă. 

Acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii este foarte diversă. Atunci când intensitatea poluării este 

mai mare, acţiunea organismelor este imediată. Cel mai frecvent însă, acţiunea factorilor de mediu are 

intensitate redusă determinând o acţiune cronică, de durată, cuantificarea efectului fiind greu de 

evaluat. 

Aprecierea stării de sănătate se face pe baza unor indicatori, cum ar fi: sporul natural; rata brută a 

mortalităţii; durata medie a vieţii; mortalitatea infantilă. Pentru urmărirea impactului poluării mediului 

asupra sănătăţii populaţiei este necesară urmărirea acestor indicatori de sănătate, care pot scoate în 

evidenţă gradul în care sănătatea populaţiei poate fi influenţată în urma expunerii de scurtă durată sau a 

expunerilor pe perioade mai lungi la factorii de risc (poluanţi) din mediul înconjurător. 

 

 3.10.1. Poluarea aerului şi sănătatea 

În aglomerarea Braşov concentraţiile de dioxid de sulf, monoxid de carbon şi plumb în aerul 

înconjurător sunt reduse. De asemenea, în ultima perioadă au fost constatate reduceri ale nivelului de 

dioxid de azot, pulberi în suspensie şi ozon. Cu toate acestea, expunerea la dioxid de azot, pulberi în 

suspensie şi ozon  sunt în continuare o ameninţare pentru sănătatea populaţiei, corelată cu pierderea 

speranţei de viaţă, cu efecte acute şi cronice respiratorii şi cardiovasculare, cu dezvoltarea pulmonară 

afectată la copii, şi cu reducerea greutăţii la naştere dar şi a mediului prin acţiunea agresivă exercitată 

asupra vegetaţiei, pădurilor şi recoltelor, uneori chiar atrofierea unor specii. 

Oxizi de azot (NOx) 

Dintre oxizii de azot, NO2 (dioxidul de azot) este specia chimică asociată cu efecte negative asupra 

sănătăţii umane, în concentraţii mari putând provoca inflamaţii ale căilor respiratorii şi reducerea 

funcţiilor pulmonare. Deasemenea, contribuie la formarea PM anorganice secundare, a O3 troposferic 

şi a depunerilor acide, precum şi la eutrofizarea solului şi a mediului acvatic şi alături de SO2. 

Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea 

rezultând din traficul rutier şi activităţile de producere a energiei electrice şi termice din combustibili 
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fosili. În funcţie de tipul lor, concentraţia şi perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte 

asupra sănătăţii umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decat cel al 

monoxidului de azot. Prin expunere la concentraţii reduse de oxizi de azot este afectat ţesutul 

pulmonar, iar la concentraţii ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o concentraţie 

redusă produce dificultăţi în respiraţie, iritaţii ale căilor respiratorii, disfuncţii ale plămânilor şi 

emfizem pulmonar prin distrugerea ţesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectaţi de expunerea la 

oxizi de azot. 

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, 

acumularea nitraţilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră şi reducerea vizibilităţii în 

zonele urbane.  

Pulberi în suspensie (PM) 

Din punct de vedere al potenţialului dăunător asupra sănătăţii umane, PM este unul dintre cei mai 

agresivi poluanţi, deoarece poate pătrunde în regiunile sensibile ale sistemului respirator. 

În perioada 2008 – 2010 populaţia din aglomerarea Braşov a fost expusă la concentraţii ale pulberilor 

în suspensie grosiere (PM10) care au depăşit valoarea limită.  stabilită pentru protecţia sănătăţii umane. 

Trebuie menţionat faptul că pentru pulberile în suspensie nu au fost stabilite valori de prag, fiind 

posibilă apariţia efecteore adverse asupra sănătăţii şi sub valorile limită. (SOER 2010 – Synthesis) 

În tabelul de mai jos, este prezentat numărul de depăşiri ale valorii limită zilnică pentru PM10 în 

aglomerarea Braşov la cele trei staţii de monitorizare.  

 

Tabel 3.10.1.1 Numărul de depăşiri ale valorii limită zilnică pentru PM10 în 

aglomerarea Braşov 

An 

Număr depăşiri ale valorii limită zilnică pentru 

sănătatea umană 

Staţia BV1 Staţia BV3 Staţia BV4 Permis 

2009 8 72 11 35 

2010 14 35 12 35 

 

În staţia BV4 – Sânpetru au fost înregistrate 9 depăşiri ale pragului de informare în anul 2008 şi 21 

depăşiri în anul 2009.  

Ozonul troposferic (de la nivelul solului) (O3) 

În perioada 2008-2010 concentraţiile de ozon au evidenţiat o tendinţă generală de scădere (a se vedea 

Capitolul 2. Calitatea aerului), numărul de depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane 

fiind, de asemenea, în scădere. În tabelul de mai jos este indicat numărul de depăşiri ale valorii ţintă 

pentru protecţia sănătăţii umane de 120 µg/m
3
, în aglomerarea Braşov în perioada 2008 – 2010 la cele 

patru staţii de monitorizare. 

 

Tabel 3.10.1.2. Numărul de depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon de 120 µg/m
3
 

Anul 
Staţia BV2 Staţia BV3 Staţia BV4 Staţia BV5 

Permis 
Captura Depăşiri Captura Depăşiri Captura Depăşiri Captura Depăşiri 

2008 61,1 2 33,8 1 57,5 56 60,0 14 25 

2009 88,8 2 80,7 1 72,1 92 66,0 - 25 

2010 89,8 - 90,7 - 81,6 - 37,4 - 25 
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Efectele ozonului asupra sănătăţii umane sunt diferite în funcţie de concentraţia ozonului troposferic 

prezent în aerul ambiental. Concentraţiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor 

respiratorii şi iritarea ochilor, iar concentraţiile mari de ozon pot provoca reducerea funcţiei 

respiratorii. Prin acţiunea agresivă exercitată asupra vegetaţiei, pădurilor şi recoltelor, care poate 

ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari 

daune produse în sectorul agricol în Europa.  

Trebuie să menţionăm că în anul 2010 nu s-a înregistrat un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei 

din judeţ, principalul factor de poluare a aerului fiind traficul rutier. 

  

 3.10.2. Poluarea fonică şi sănătatea 

Zgomotul are asupra organismului uman o serie de efecte patologice, afectând în primul rând sistemul 

nervos şi auditiv. Efectele zgomotului sunt traumatismele auditive apărute ca urmare a acţiunii 

îndelungate a zgomotului, care depăşeste limita superioară normală de percepere a organului auditiv. În 

cadrul traumelor acustice, datorită unei expuneri îndelungate la zgomot, structurile cele mai afectate 

sunt celulele ciliate. 

Zgomotul nu are numai o acţiune patologică specifică asupra organului auditiv, provocând pierderile 

temporare sau permanente ale acuităţii auditive, dar poate să exercite un anumit efect toxic asupra 

organismului. Astfel, zgomotul provoacă modificări în echilibrul fiziologic al organismului; simptomul 

general fiind senzaţia de oboseală. Tulburările pot duce la ameţeli, cefalee, migrene permanente, 

pierderea poftei de mâncare, anemie. Zgomotul produce tulburări neurovegetative cum ar fi accelerarea 

ritmului cardiac, a ritmului respirator, modificări ale presiunii sanguine, slăbirea atenţiei, leziuni ale 

timpanului, diminuarea reflexelor. 

În aglomerările urbane principalele surse de zgomot sunt: traficul rutier (generat de camioane, 

autobuze, autoturisme), traficul feroviar, traficul aerroportuar pentru aeroporturile urbane din interiorul 

aglomerărilor; şi zonele industriale. Pentru Municipiul Braşov, prin cartarea zgomotului au fost 

generate hărţile de zgomot, care au evidenţiat zonele în care se înregistrează niveluri sonore mai 

ridicate decât valorile limită stabilite în legislaţie. Din analiza acestora şi din măsurătorile efectuate s-a 

constatat că traficul rutier este principala sursă de poluare fonică în Municipiul Braşov. 

La nivelul aglomerării Braşov se poate aprecia că populaţia este expusă la zgomot pe termen lung, 

aproximativ 38,6 % fiind expusă la un nivel de zgomot provenit din traficul rutier trafic rutier care 

depăşeşte 55 decibeli (dB) pe timp de zi, iar pe timp de noapte,  130128 persoane pot fi expuse pe 

termen lung la un nivel de zgomot rutier de peste 50dB. (www.brasovcity.ro). 

Ghidurile OMS pentru zgomotul de noapte recomandă ca oamenii să nu fie expuşi la zgomot de noapte 

mai mare de 40 dB (SOER 2010 – Synthesis). 

 

3.10.3. Efectele apei poluate asupra stării de sănătate a populaţiei 

Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice, chimice şi 

fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a 

deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea unor afecţiuni 

digestive (dezinteria şi hepatita endemică) a unor boli de piele, etc.  

Directiva Apei Potabile (DAP) stabileşte standarde de calitate pentru apa de “la robinet”. Cea mai mare 

parte a populaţiei europene primeşte apă potabilă tratată prin sistemele de alimentare municipale. 

Astfel, ameninţările la adresa sănătăţii sunt rare şi apar în primul rând, dacă contaminarea sursei de apă 

coincide cu un eşec în procesul de tratare. 

Tratarea apelor uzate, precum şi calitatea, atât a apei potabile, cât şi a apei pentru scăldat s-au 

îmbunătăţit în mod semnificativ în Europa în ultimii 20 de ani, dar sunt necesare eforturi continue 

pentru a îmbunătăţi în continuare calitatea resurselor de apă. Sănătatea umană poate fi afectată prin 

lipsa accesului la apă potabilă, salubritate inadecvată, consumul de apă dulce contaminată şi a fructelor 

de mare contaminate, precum şi expunerea la apă contaminată pentru scăldat. Bio-acumularea 

http://www.brasovcity.ro/
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mercurului şi a unor poluanţi organici persistenţi, de exemplu, poate fi suficientă pentru a ridica 

probleme de sănătate, în grupuri de populaţie vulnerabile, precum femeile gravide. 

Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului 

asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte 

ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în concentraţii mai scăzute nu 

este lipsită de efecte nedorite. 

De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a apei 

(bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa potabilă o 

sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea 

măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în vedere numărul locuitorilor expuşi, riscul este 

evaluat ca fiind semnificativ. 

 

Tabel 3.10.3.1. Indicatori cu impact asupra sănătăţii la nivelul judeţului Braşov (nr. 

cazuri de îmbolnăviri în anul 2009) 

 

Judeţul Dizenterii Hepatită A BDA Tuberculoză Febră tifoidă 

Braşov nr. cazuri nr. cazuri nr. cazuri nr. cazuri nr. cazuri 

0 76 1480 119 0 

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov 

 

Monitorizarea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor publice de 

aprovizionare cu apă şi a fântânilor publice se face de către Direcţia de Sănătate Publică Braşov. 

Indicii scăzuţi de potabilitate în mediul rural sunt consecinţa condiţiilor meteo nefavorabile (seceta), 

precum şi a lipsei sistemelor de colectare, epurarea defectuoasă a apelor uzate, amplasării şi 

construcţiei improprii ale fântânilor, existenţa rampelor neorganizate de deşeuri menajere precum şi a 

celor rezultate din activităţile zootehnice. Săracia surselor de apă din mediul rural, atât a celor de 

suprafaţă cât si a pânzei freatice, se face simţită tot mai mult în ultimii ani, concomitent cu degradarea 

calităţii apei din aceste surse. 

Apa, datorită capacităţii sale de dizolvare, îşi poate extrage şi reţine din sol, roci, materiale de 

construcţii etc. diferite microelemente, metale grele şi cianuri. Plumbul se acumulează în sistemul osos, 

sânge şi urină; cadmiul se depune în rinichi şi ficat. Acţiunea toxică a Cr+6 se manifestă asupra 

ficatului, rinichiului. Arsenul acţionează asupra pielii, dând melanodermie şi cancer cutanat, dar poate 

acţiona şi asupra aparatului digestiv. Intoxicaţia cu mercur afectează sistemul nervos, analizorul vizual, 

aparatul digestiv, aparatul renal şi globulele roşii. Intoxicaţia cu cianuri se manifestă prin fenomene de 

asfixie internă şi tulburări nervoase. 
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CAPITOLUL 4. PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 

4.1. DESCRIEREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI SELECTARE A  

        PROBLEMELOR/ASPECTELOR DE MEDIU 

 

Analizând stadiul implementării acţiunilor stabilite pentru atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în 

PLAM, în scopul soluţionării problemelor de mediu identificate, s-a  realizat situaţia privind stadiul  

soluţionării problemelor de mediu identificate în PLAM Braşov -2006, pe componente de mediu 

(Capitolul I), – Evaluarea pe componente de mediu; ţinând cont de această situaţie, au fost înlăturate 

din PLAM problemele soluţionate. 

De asemenea au fost actualizate cele 13 categorii de probleme, s-au adăugat noi probleme de mediu, 

apărute la nivelul judeţului Braşov de la  revizuirea planului din anul 2006, ca urmare a evoluţiei 

contextului economic, social, de mediu, legislativ, etc.  

În final,  problemele de mediu identificate la nivelul judeţului Braşov  au fost prioritizate în cadrul a 12 

categorii de probleme/aspecte de mediu prioritare ( Tabelul nr.4.2.). 

 

Metodologia folosită pentru identificarea, evaluarea şi selectarea problemelor /aspectelor de mediu 

pentru actualizarea acestui PLAM a fost cea participativă, care presupune asumarea  responsabilităţii 

tuturor factorilor implicaţi şi a constat în urmarea mai multor paşi, conform ghidului metodologic: 

- colectarea informaţiilor primare privind caracterizarea stării de calitate a mediului în judeţul 

Braşov, prin utilizarea în principal a bazei de date a APM Braşov, realizată pe baza reţelei de 

monitorizare proprii, precum şi a informărilor transmise periodic de către alte autorităţi de 

specialitate; 

- solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţi de specialitate şi agenţi economici, 

pentru caracterizarea complexă a relaţiilor dintre calitatea factorilor de mediu şi starea de 

sănătate a populaţiei: SGA Braşov, DSP Braşov, Direcţia Silvică, Direcţia pentru Agricultură 

Braşov, ITM Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul 

Judeţean Braşov, ISU Braşov; 

- stabilirea în cadrul Grupului de Lucru a criteriilor pentru prioritizarea problemelor de mediu pe 

fiecare componentă de mediu şi pe domenii de activitate; 

- colectarea şi centralizarea datelor primite în urma consultării autorităţilor locale şi a agenţilor 

economici; 

- stabilirea listei iniţiale a problemelor de mediu din judeţul Braşov; 

- ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu, în funcţie de criteriile stabilite în cadrul 

Grupului de Lucru; 

- ordonarea problemelor de mediu funcţie de scorurile obţinute pe criteriile alese şi ponderile 

acestora. 

 

Tabelul 4.1. Modelul matricii utilizate pentru evaluarea individuală a fiecărei probleme de 

mediu este următorul 

 

 

Criteriul I Criteriul II Criteriul III Criteriul IV 

În ce măsură 

problema 

afectează 

sănătatea umană 

În ce măsură 

problema 

afectează mediul 

înconjurător 

În ce măsură 

problema 

generează o 

neconformarea cu  

prevederile legale 

Care este nivelul 

de incertitudine 

asupra evaluării 

problemei 

Mare – 3 Mare – 3 Mare – 3 Mare – 3 

Mediu – 2 Mediu – 2 Mediu – 2 Mediu – 2 

Redus - 1 Redus - 1 Redus - 1 Redus - 1 

Scorul pe criterii 

5 x … 4 x … 3 x … 2 x … 

Total Scor pe problemă Total (I) = 
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Fiecare din cele patru criterii utilizate are o pondere definită în cadrul evaluării finale a problemei de 

mediu. Astfel, cel mai important criteriu este cel legat de afectarea sănătăţii umane,  deoarece pericolul 

existent sau potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. 

 

În baza evaluării calităţii mediului şi a surselor de informare existente, prin aplicarea 

metodologiei de evaluare şi ierarhizare, pentru PLAM Braşov actualizat s-a obţinut următoarea 

listă ierarhizată de probleme/aspecte de mediu: 

 

Tabel 4.2. Categorii de probleme/aspecte de mediu prioritare 

 

Categoria de probleme/aspecte de mediu 

 

Cod problema 

Cantitatea şi calitatea necorespunzătoare a apei potabile   PM - 01 

Managementul necorespunzător al deşeurilor PM - 02 

Poluarea apelor de suprafaţă PM - 03 

Poluarea atmosferei PM - 04 

Poluarea solului şi a apei subterane PM - 05 

Degradarea mediului natural şi antropic PM - 06 

Urbanizarea mediului PM - 07 

Degradarea mediului datorită turismului şi agrementului   PM - 08 

Afectarea sănătăţii populaţiei PM - 09 

Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice PM - 10 

Informare şi educaţie ecologică PM - 11 

Întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru gestionarea schimbărilor climatice PM - 12 
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5.PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL JUDEŢULUI BRAŞOV 

 5.1.ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

  5.1.1. Introducere 

 

Conform H.G. nr. 918 din 30 august 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Agenţiilor de Protecţie 

a Mediului le revin obligaţii privind: protecţia şi conservarea naturii şi a diversităţii biologice, 

dezvoltarea şi administrarea reţelei de arii protejate, apărarea împotriva calamităţilor naturale şi 

accidentelor, aplicarea fermă a legislaţiei de mediu la sistemul de norme, standarde şi reglementări ale 

Uniunii Europene, dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă, gestiunea deşeurilor 

urbane şi industriale, consolidarea capacităţilor instituţionale si formarea competenţelor necesare, 

constituirea fondului de mediu, facilitarea şi stimularea dialogului dintre autorităţi şi societatea civilă 

asupra strategiei, politicilor, programelor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea socioeconomică, 

conservarea şi dezvoltarea capitalului uman în domeniul mediului precum şi îmbunatăţirea sistemului 

educaţional formativ şi informativ în vederea unei educaţii civice şi ecologice a populaţiei. 

 

  5.1.2. Stabilirea obiectivelor, ţintelor şi indicatorilor 

Obiectivele strategice şi specifice de mediu trebuie stabilite în aşa fel încât să se coreleze cu  cele 

existente în planurile şi programele de dezvoltare existente la nivel aţional/regional/local. Obiectivele 

generale trebuie să fie practice, realizabile, legate de problemele comunităţii, ele, practic, reformulează 

problema de mediu într-o manieră afirmativă.  

Odată îndeplinite,  obiectivele trebuie scoase din PLAM sau modificate semnificativ, lucru care s-a 

făcut şi la actualizarea PLAM Braşov. 

Ţintele sunt angajamente măsurabile ce trebuie realizate în perioada de timp stabilită pentru atingerea 

obiectivului specific, fiind utilizate în evaluarea şi măsurarea progreselor în implementarea PLAM.  

Indicatorii vor fi stabiliţi în funcţie de obiectivele şi ţintele propuse în PLAM şi vor servi la măsurarea 

acţiunilor şi a rezultatelor acestora - evaluează dacă scopurile şi ţintele de mediu au fost atinse şi dacă 

aceste rezultate îmbunătătesc viaţa cetăţenilor comunităţii. În acest scop indicatorii trebuie să fie de tip 

SMART: specifici obiectivelor, măsurabili, accesibili, relevanţi, raportaţi la timp. 

Luând în considerare liniile strategice şi obiectivele generale privind reabilitarea şi protejarea mediului 

în contextul unei dezvoltări durabile a judeţului, pentru fiecare problema de mediu prioritara selectata 

în cadrul procesului actualizare PLAM au fost actualizate, unde a fost cazul, : obiectivul general 

necesar a fi atins prin soluţionarea problemei de mediu respective, obiectivele specifice 

corespunzătoare, ţintele necesar a fi avute în vedere şi indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor 

implementării acţiunilor pentru soluţionarea problemei de mediu. 

 

  5.1.3. Recomandări cadru pentru protejarea componentelor de mediu 

Recomandări cadru pentru componenta de mediu apa 

Obiective generale: 

 Încurajarea îmbunătăţirii calităţii resurselor de apa de suprafaţa şi subterane prin construirea unor 

staţii de epurare a apelor uzate atât în mediul urban şi rural cât şi în industrie;   

 Reducerea pierderilor din reţelele de alimentare cu apa;  

 Dezvoltarea unor reţele centralizate de aprovizionare cu apa în zonele rurale;  

Obiective imediate:  

 Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apa potabila a  municipiilor şi oraşelor din 

judeţul Braşov; 

 Realizarea de sisteme de alimentare cu apa potabila şi canalizare în localităţile rurale ale judeţului 

Braşov;  

 Conştientizarea conducerilor unităţilor poluatoare în vederea automonitorizării calităţii 

apelor uzate. 
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Recomandări cadru pentru componenta de mediu aer  

Obiective generale: 

 Măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului prin scăderea emisiilor 

 Sprijinirea introducerii de „tehnologii curate“ 

 Transpunerea legislativă şi implementarea cerinţelor UE 

Obiective imediate:  

 Lucrări de reparaţii ale instalaţiilor şi echipamentelor companiilor poluatoare  

 Conştientizarea conducerilor unitarilor poluatoare în vederea automonitorizării emisiilor.  

 Susţinerea preocupărilor pentru realizarea drumurilor  de centura  şi reabilitarea străzilor cu trafic 

intens.  

 Scaderea emisiilor de CO2  – gaze cu efect de sera -   si incadarea  lor in plafonul anual national  

aprobat la nivelul UE de 20% pentru perioada 2008-2012 ; 

 
Recomandări cadru pentru protecţia şi conservarea naturii şi a diversităţii biologice  

Obiective generale: 

 Monitorizarea diversităţii biologice 

 Evaluarea biodiversităţii în zonele insuficient sau deloc cunoscute 

 Reconstrucţia ecologica a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate 

 Stimularea participării la acţiunile de conservare a diversităţii biologice a organizaţiilor 

neguvernamentale din judeţ 

Obiective imediate:  

 Colaborarea cu autorităţile teritoriale pentru agricultură, silvicultură, cu Prefectura şi Primăriile 

din judeţ pentru identificarea terenurilor degradate pentru alte folosinţe şi împădurirea lor  

 Realizarea perdelelor de protecţie, potrivit prevederilor legale  

 Supravegherea comerţului cu flora şi fauna sălbatica din judeţ prin autorizarea persoanelor fizice 

şi juridice care recoltează/capturează flora/fauna sălbatica în vederea valorificării acestora pe piaţa 

interna   

 Organizarea reţelei judeţene de arii protejate 

 Implicarea APM Braşov în elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate. 

Recomandări cadru pentru componenta de mediu sol şi gestiunea deşeurilor  

Obiective generale: 

APM Braşov va încuraja şi colabora cu factorii interesaţi în:  

 Aplicarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor;  

 Aplicarea unor tehnologii moderne care generează mai puţine deşeuri;  

 Crearea unui sistem de colectare selectiva a deşeurilor urbane şi industriale;  

 Implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să stimuleze activitatea de 

reciclare şi reutilizare a deşeurilor;  

 Reconstrucţia ecologica a zonelor care au fost afectate de depozitarea deşeurilor;  

 Realizarea de depozite ecologice şi staţiile de transfer aferente depozitelor ecologice.  

Obiective imediate:  

 APM Braşov, prin Compartimentul Gestiune Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase va urmări 

modul în care sunt puse în aplicare şi respectate dispoziţiile legale şi standardele normative în 

vigoare privind regimul deşeurilor;  

 APM Braşov va asigura monitorizarea calitatii solurilor sub aspectul poluarii chimice 

 
Recomandări cadru pentru apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu  
Obiective generale:   

 Sporirea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie în caz de calamităţi naturale şi accidente de 

mediu, prin realizarea unui sistem de monitorizare integrată a factorilor de mediu;  

 Încurajarea dezvoltării unor sisteme de automonitorizare/avertizare la unităţile a căror activitate 

creează un impact deosebit asupra mediului şi care prezintă un grad sporit de risc la poluări 

accidentale   

 Încurajarea dotării agenţilor economici cu mijloace de intervenţie rapidă în caz de poluare 

accidentală.  
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 Colaborarea permanentă cu Comisia Judeţeana de Apărare Împotriva Inundaţiilor  şi Fenomenelor 

Meteorologice Periculoase în vederea abordării celor mai bune masuri de prevenire şi diminuare a 

efectelor calamităţilor naturale asupra mediului înconjurător, precum şi a complicaţiilor care pot 

decurge din astfel de situaţii. 

Obiective imediate:  

 Intensificarea preocupărilor pentru atragerea de fonduri, în vederea dotării APM  cu aparatura 

mobilă performantă pentru monitorizare. 

 APM Braşov va asigura o bună funcţionare a fluxului informaţional în cazul producerii 

calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu, în vederea soluţionării acestora în timp util; 

 APM Braşov împreuna cu Garda de Mediu va acţiona conform legii, solicitând obiectivelor 

economice cu riscuri majore de impact asupra mediului elaborarea planurilor de intervenţie şi 

prevederea unor măsuri speciale pentru evitarea accidentelor de mediu. 

 

Recomandări cadru pentru ecologizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală durabilă  
Obiective generale: 

 Încurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurală durabilă.  

 Protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice agrosistemelor prin încurajarea 

proiectelor care vizează aplicarea  tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.  

 Colaborarea cu instituţiile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate aparţinând fondului 

funciar în vederea reabilitării acestora  

Obiective imediate:  

 Promovarea propunerilor de proiecte care vizează promovarea agriculturii ecologice locale;  

 Supravegherea continuă a calităţii factorilor de mediu din zona rurala a judeţului;  

 Susţinerea propunerilor de proiecte din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare rurală. 

Recomandări cadru pentru extinderea spatiilor verzi din zonele urbane  

Obiective generale: 

 Urmărirea respectării normelor Regulamentului General de Urbanism privind raportul număr  

locuitori/spatii verzi în localităţile urbane.  

Obiective imediate: 

 Realizare de noi spatii verzi în interiorul localităţilor urbane din judeţ şi amenajarea celor 

existente.  

 

Recomandări cadru pentru promovarea ecoturismului în judeţul Braşov  
Obiective generale: 

 Susţinerea turismului în zonele cu tradiţie din judeţul Braşov în acord cu principiile de protecţie a 

mediului.  

 

Recomandari cadru pentru facilitarea si stimularea dialogului dintre autoritati si societatea 

civila asupra strategiei, politicilor, programelor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea socio-

economica a judetului 

Obiective generale: 

 Informarea publicului interesat in legatura cu evolutia procesului de avizare a finantarii proiectelor 

propuse; 

 Promovarea unei atitudini responsabile si pozitive a cetatenilor asupra problemelor de mediu; 

 Atragerea participarii publice spre promovarea unor noi proiecte de mediu care sa vizeze 

dezvoltarea durabila a judetului; 

Obiective imediate: 

 Asigurarea participarii publice la luarea deciziei pe probleme de protectia mediului; 

 Dezbateri publice cu privire la propunerile de proiecte de mediu din judetul Braşov; 

 Mentinerea legaturii cu mijloacele mass-media pentru a facilita diseminarea informatiei de mediu; 

 Dialogul permanent intre Agentia pentru Protectia Mediului Braşov şi  organizaţiile 

nonguvernamentale, ca reprezentante ale societatii civile, colaborarea cu acestea in scopul 

diseminarii informatiei de mediu si al sensibilizarii publicului; 

 Asigurarea accesului publicului la informatia de mediu prin mijloace specifice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr 86/2000 de ratificare a Conventiei de la Aarhus, ale Legii nr.544/2001, 

privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Hotararii de Guvern nr. 878/2005 

privind accesul publicului la informatia de mediu; 
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Recomandări cadru pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional formativ şi informativ în 

vederea dezvoltării unei educaţii civice şi ecologice a populaţiei;  
Obiective generale: 

 Colaborarea, încurajarea şi sprijinirea oricăror iniţiative ale celorlalţi factori interesaţi în educarea  

ecologica a populaţiei judeţului;  

 Întocmirea unui plan local de acţiune pentru educarea civică şi ecologică a populaţiei;  

 Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ în scopul dezvoltării educaţei civice şi 

ecologice a populaţiei .  

Obiective imediate:  

 Impulsionarea elevilor spre acţiuni cu caracter aplicativ: plantare de pomi şi flori, recuperarea 

deşeurilor refolosibile;  

 Educarea populaţiei din localităţile urbane ale judeţului  în vederea depozitării controlate şi 

colectării selective a deşeurilor;  

 Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu în scopul sensibilizării opiniei publice . 

 

Recomandări cadru pentru adaptarea la schimbări climatice 

 creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în gestionarea  problematicii 

privind schimbările climatice; 

 identificarea zonelor geografice şi a sectoarelor economice, vulnerabile la efectele negative ale 

fenomenelor meteorologice extreme, precum şi estimarea măsurilor ce se impugn 

 dezvoltarea cooperării internaţionale privind schimbul de experienţă şi tehnologii cu eficienţă de 

mediu (tehnologii curate); 

 cooperarea cu celelalte instituţii în vederea integrării problematicii schimbărilor climatice în 

stabilirea strategiilor de dezvoltare sectorială şi promovarea tehnologiilor cu eficienţă de mediu; 

 conştientizarea publicului privind problematica schimbărilor climatice; 

 stimularea cercetării privind problematica schimbărilor climatice. 

 
  5.1.4. Identificarea priorităţilor pentru acţiune 

 

Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele tari 

existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor şi societarii civile, iar pe de altă parte, în 

oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului (legislaţie, posibilitatea unor finanţări din bugetul 

statului sau surse externe), cum sunt:  

 Necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei existente în domeniul protecţiei mediului şi  

administraţiei publice locale;  

 Necesitatea atingerii standardelor UE, în domeniul protecţiei mediului;  

 Implementarea  Directivelor UE transpuse în legislaţia naţională;  

 Suportul autorităţilor administrative (Prefectura, Consiliul Judeţean) pentru PLAM;  

 Experienţa şi capacitatea în managementul mediului a autorităţilor judeţene;  

 Existenţa unor proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din judeţ, inclusiv prin 

colaborare internaţionala; 

 Existenţa unui mediu de afaceri propice.  

Identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a avut în vedere, de asemenea, punctele slabe existente 

(lipsa de fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituţii din alte domenii), urmărindu-

se compensarea acestora prin acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea şi/sau întărirea capacităţilor unor 

domenii. 

Planul Local de Acţiune oferă o bună oportunitate pentru instituirea unei colaborări benefice intre 

instituţii, pentru realizarea parteneriatului intre sectorul public, sectorul privat, organizaţii şi cetăţeni în 

vederea soluţionării problemelor de mediu, precum şi pentru obţinerea unor beneficii economice şi 

sociale.   

Acţiunile posibile selectate incluse în Planul Local de Acţiune au fost grupate în cinci categorii:  

 Măsuri tehnologice – acţiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru soluţionarea 

problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administraţia locală, fie de companii de 

utilităti, societăţi, contractori privaţi;  
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 Acţiuni legislative şi de reglementare – acţiuni care solicita societăţilor conformarea cu 

reglementările de mediu specifice şi implementarea de masuri pentru reducerea poluării mediului;  

 Stimulente economice – acţiune care conduce la modificarea comportării poluatorilor prin scutirea 

de taxe pentru a-i stimula în găsirea celor mai eficiente mijloace de reducere a poluării;  

 Educarea publicului şi instruirea personalului -  programele de educare a publicului joacă un rol 

crucial în educarea cetăţenilor şi a societăţilor cu diferite profiluri privind conformarea cu noile 

cerinţe de mediu şi modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu;  

 Programele comunităţii – activităţi care implică acţiuni colective sau individuale ale membrilor 

comunităţii pentru soluţionarea unor probleme de mediu.  

In afara acestor actiuni prioritare s-au recomandat şi acţiuni cu caracter general, aplicabile tuturor 

factorilor de mediu si tuturor problemelor, respectiv: 

 Accesul la informaţia de mediu; 

 Acordarea de asistenta pentru identificarea surselor de finantare si promovarea de proiecte; 

 Componenta de pregatire a personalului atât din industrie cât si din cadrul autoritatilor locale 

pentru pregatirea de proiecte pentru diverse surse de finantare; 

 componenta de participare publica, de implicare a societatii civile in procesul de luare a deciziilor. 

 
  5.1.5. Identificarea criteriilor de selecţia a acţiunilor 

 

În identificarea şi aplicarea criteriilor de selectare a acţiunilor din Planul Local de Acţiune s-au luat în 

considerare următoarele aspecte:  

 Durata de tranziţie necesară implementării legislaţiei de mediu europene în România, 

corespunzător acţiunilor identificate pentru judeţul Brasov  utilizând cerinţele de conformare cu 

legislaţia UE.  

 Prezenţa în planurile şi strategiile judeţene, regionale şi naţionale ca priorităţi reprezentative;  

 Raportul Cost / Eficienţă, care permite compararea costurilor relative ale mai multor acţiuni;  

 Fezabilitate tehnică, permite evaluarea unei tehnologii;  

 Eficienţa, permite evaluarea unei acţiuni în raport cu modul de realizare a obiectivelor şi ţintelor şi 

cu eficienta să în reducerea sau prevenirea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei sau 

ecologice;  

 Impactul financiar, permite evaluarea acestuia asupra membrilor comunităţii;  

 Echitatea, permite evaluarea beneficiilor şi costurilor unei acţiuni distribuite pe persoane afectate 

şi comunitate;  

 Flexibilitatea, permite evaluarea posibilităţii de modificare a acţiunii în timp, în funcţie de 

schimbările demografice, de mediu, economice şi legislative;  

 Perioada de implementare, permite evaluarea în raport cu intervalul de timp necesar, a 

implementării unei acţiuni;  

 Acceptabilitatea/Suportabilitatea, permite evaluarea în raport cu nivelul de acceptare a acţiunii de 

către public sau de către Consiliul Judeţean, precum şi în raport cu sprijinul din partea 

participanţilor;  

 Impactul asupra mediului, permite evaluarea în raport cu impactul asupra mediului generat de 

construcţiile sau activităţile de operare implicate în acţiune, precum şi în raport cu mărimea 

acestui impact.   

 Ameninţările la adresa sănătăţii umane, mediului şi calităţii vieţii, este evaluat impactul asupra 

sănătăţii umane şi mediului;  

 Impactul asupra forţei de muncă, permite evaluarea în raport cu creşterea/scăderea numărului de 

locuri de muncă.  

 

Aceasta lista nu este limitată, existând şi alte aspecte cum sunt:  

 Rezultatul ierarhizării problemelor de mediu;  

 Numărul persoanelor care beneficiază de rezolvarea unei anumite probleme de mediu;  

 Efectul pe termen lung al rezolvării unei anumite acţiuni de mediu, cât şi timpul necesar pentru 

implementarea acţiunii;  

 Obţinerea unor efecte multiple, cum ar fi utilizarea tehnologiilor curate şi a obţinerii unor efecte 

în cascadă;  

 Viteza şi uşurinţa desfăşurării procesului de implementare.  
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  5.1.6. Identificarea analizarea şi selectarea acţiunilor 

 

Analiza  şi selectarea acţiunilor reprezintă nucleul procesului de luare a deciziilor. Este pasul când se 

decide asupra celor mai eficiente acţiuni în atingerea scopurilor şi ţintelor de mediu. Pentru a reduce 

lista de acţiuni rezultata şi a selecta câteva subiecte de acţiune s-a propus un proces în doua etape:  

 Realizarea listei de acţiuni preferate;  

 Selectarea acţiunilor bazate pe analizele specifice comunităţii.  

Prima etapă în procesul de selectare a acţiunilor este elaborarea unei liste preferate de acţiuni care este 

supusă apoi unei analize riguroase prin aplicarea criteriilor de evaluare asupra unei liste de acţiuni 

stabilite prin contribuţie multidisciplinara.  

După elaborarea listei de acţiuni, următoarea etapă constă în efectuarea analizelor specifice comunităţii 

în vederea fundamentării listei finale de acţiuni prioritare.   

Pe baza procesului de selecţie descris mai sus şi utilizând criteriile selectate, a fost identificata  

următoarea lista de categorii de acţiuni de mediu ce urmează a fi implementate în judeţul Braşov:  

 Extinderea  şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă;  

 Retehnologizarea staţiilor de epurare urbane şi industriale;  

 Retehnologizarea proceselor industriale poluante;  

 Construirea celui de-al doilea depozit ecologic şi a staţiilor de transfer;  

 Dotarea corespunzătoare a fiecărei localităţi pentru colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor;  

 Realizarea ocolitoarelor pentru fluidizarea traficului rutier;  

 Împădurirea zonelor afectate de eroziuni şi refacerea malurilor degradate;  

 Implementarea cadrului legislativ pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii locale;  

 Elaborarea de proiecte pentru promovarea dezvoltării durabile în zonele turistice – amenajarea  

zonelor pentru practicarea turismului ecologic;  

 Extinderea spaţiilor verzi urbane şi reabilitarea construcţiilor;  

 Asigurarea condiţiilor necesare pentru protecţia sănătăţii şi creşterea nivelului de trai în mediul 

urban;  

 Asigurarea bazei materiale şi umane pentru realizarea educaţiei ecologice;  

 Identificarea zonelor geografice şi a sectoarelor economice, vulnerabile la efectele negative . 
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CAPITOLUL 6. PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR  

 6.1. Elaborarea planului de implementare 

 
Planul de Implementare a Acţiunilor a fost elaborat, ca o primă etapă, pentru acţiunile identificate a fi 

posibile pentru soluţionarea problemelor prioritare de mediu. Acesta conţine, pentru fiecare acţiune 

posibilă ce conduce la soluţionarea unei probleme individuale de mediu, următoarele elemente:  

 părţile (instituţii, organizaţii, grupuri) responsabile privind implementarea actiunilor;  

 termenele de finalizare a acţiunilor;  

 sursele de finanţare posibile pentru implementarea acţiunilor.  

 

După aprobarea oficială a PLAM, prin Hotărâre emisă de Consuliul Judeţean Braşov, începe etapa de 

implementare. Autorităţile pentru protecţia mediului la nivel judeţean/regional nu au puterea 

financiară, economică şi administrativă pentru implementarea PLAM.  

Consiliul Judeţean este singura instituţie care administrează bugetul anual, stabileşte priorităţile, şi 

realizează împreună cu consiliile locale planurile şi programele de dezvoltare. Elaborarea şi 

implementarea planurilor de dezvoltare socio-economică şi de investiţii se află în responsabilitatea 

Consiliului Judeţean.  

Principalele instituţii/entităţi responsabile pentru implementare au fost selectate, încă din etapa de 

iniţiere a PLAM, ca participante în structurile organizatorice. Reprezentanţii acestora în Comitetul de 

Coordonare sunt persoane cu putere de decizie.  

Comitetul de Coordonare nu are responsabilitatea directă pentru implementarea acţiunilor prevăzute de 

PLAM. Comitetul de Coordonare joacă un rol important în asigurarea integrării cât mai complete a 

acţiunilor PLAM în cadrul procesului de planificare, a încadrării lor în actele de reglementare existente 

precum şi a implementării acestor acţiuni de către alte instituţii.  

Responsabilitatea punerii în practică a acţiunilor revine următoarelor categorii de instituţii, organisme 

sau organizaţii:  

- Administraţia publică locală → conform legislaţiei în vigoare are atribuţii cu privire la managementul 

administrativ al localităţilor, inclusiv privind protecţia mediului înconjurător.  

- Agenţii economici → în urma identificării unor probleme care vizează surse punctiforme de poluare 

alocate activităţii unor agenţi economici, acţiunile şi responsabilităţile care revin acestora vor fi luate 

din Programele de conformare sau de etapizare existente sau prin alocarea unor acţiuni specifice pentru 

reglementarea activităţii.  

- Instituţii publice descentralizate → măsurile şi acţiunile care vizează aceste instituţii vor duce la 

creşterea capacităţii de monitorizare, control şi reglementare în domeniul protecţiei mediului, precum 

şi măsuri care vizează promovarea bunelor practici în domeniul mediului şi educaţia ecologică.  

- Societatea civilă → o serie de măsuri cu caracter educativ şi nu numai au ca responsabili în 

implementare comunitatea locală, reprezentată în special prin ONG-uri ca structuri capabile să asigure 

această implementare.  

Condiţiile esenţiale necesare pentru implementarea PLAM sunt:  

- însuşirea prevederilor planului de acţiune pentru mediu de către factorii decizionali la nivel 

judeţean/regional şi colaborarea între toţi responsabilii cu implementarea acţiunilor prevăzute;  

- acţiuni pentru susţinerea pe termen mediu şi lung a procesului de implementare a PLAM, de evaluare 

a rezultatelor, de actualizare a acestuia;  

- conştientizarea publicului cu privire la problemele de mediu şi crearea unui cadru adecvat şi concret 

pentru implicarea acestuia în luarea deciziei.  

În continuare se prezintă, în detaliu, Planul de Implementare a Acţiunilor pentru problemele prioritare 

identificate in Judeţul Braşov.  
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Tabel 6.2. MATRICILE-PLAN DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 

PRIORITARE 

 

MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 01 - CANTITATEA  ŞI CALITATEA NECORESPUNZĂTOARE A APEI POTABILE 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

01.1.Grad scăzut de 

accesibilitate la apă 

potabilă din surse 

controlate 

Asigurarea parametrilor 

funcţionali ai sistemelor 

de alimentare cu apă 

 

 

 

Îmbunătăţirea calităţii 

apei potabile tratate 

Furnizarea apei 

potabile la o calitate 

corespunzătoare 

(Legea 458/2002 

modificată cu Legea 

311/2004) 

 

mc apă/loc. 

debit; 

val. investiţie; 

tarif / mc apă 

tratată; 

1.Modernizarea şi optimizarea 

tehnică a staţiilor de  tratare 

(lucrari CM): 

- Crizbav 

- Bogata-Rupea 

- Moieciu 

- Codlea 

Proprietarii 

staţiilor 

Compania 

Apa Brasov 

 

S.G.A. Braşov 

 

2013 FC/SP 

Modernizarea retelelor 

de alimentare cu apă 

existente si realizarea 

de retele noi în 

localitatile fără retele 

de alimentare cu apă, în 

aglomerările din judeţul 

Braşov 

 

lungime  reţea 

distribuţie 

reabilitată/ 

înfiinţată; 

 

val. investiţie; 

 

 

Proiectare, executie, reabilitare 

retele de distributie apa pentru :  

 

2.Aglomerare Brasov 

3.Aglomerare Tarlungeni  

4.Aglomerare Codlea 

5.Aglomerare Moieciu-Bran  

6.Aglomerare Fagaras  

7. Aglomerare Rupea  

8. Aglomerare Prejmer 

9.Aglomerare Victoria 

10. Aglomerare Predeal 

11.Aglomerare Rasnov 

12.Aglomerare Zarnesti 

Consiliile 

locale 

Consiliul 

Judeţean 

Serviciile de 

Gospodărire 

Apă 

Operatorii de 

apa canal 

 

Compania 

Apa Brasov 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC/SP/ 

FG 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

13. Aglomerare Feldioara  

14.Aglomerare Ghimbav 

15.Aglomerare Cristian 

16.Aglomerare Hărman  

17.Aglomerare Dumbrăviţa  

18.Aglomerare Vulcan  

19. Aglomerare Hălchiu  

20. Aglomerare Poiana Mărului  

21. Aglomerare Racoş 

22.Aglomerare Hoghiz  

23.Aglomerare Şercaia 

24. Aglomerare Sinca 

25. Aglomerare Cincu (Toarcla) 

26.Aglomerare Maierus (Arini) 

27. Aglomerare Viştea  

28. Aglomerare Homorod  

29. Aglomerare Ungra  

30.Aglomerare Lisa 

31.Aglomerare Ucea  

32. Aglomerare Caţa  

33. Aglomerare Jibert  

34. Aglomerare Ormeniş  

35. Aglomerare Şoarş  

36. Aglomerare Ticuşu  

37. Aglomerare Voila  

 

 

Consiliile 

locale 

Consiliul 

Judeţean 

Serviciile de 

Gospodărire 

Apă 

Operatorii de 

apa canal 

 

Compania 

Apa Brasov 

 

 

 

2015 

 

 

FC/SP/ 

FG 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

 

01.2.Pericol de 

poluare a surselor de 

apă datorită 

inexistenţei unei 

delimitări 

corespunzătoare a 

zonelor de protecţie 

sanitară. 

 

 

 

Protejarea şi 

conservarea calităţii 

surselor de apă conform 

prevederilor legale  

Asigurarea protejării şi 

conservării calităţii 

surselor de apă potabilă 

prin instituirea şi 

reabilitarea zonelor de 

protecţie sanitară 

Conservarea 

categoriei de calitate 

naturală a surselor de 

apă astfel încât apa 

să poată fi tratată 

fără costuri 

suplimentare. 

 

Calitatea apei livrate 

consumatorilor să fie 

în concordanţă cu 

prevederile  Legii 

458/2002. 

 

 

Perimetre 

(metri) de 

împrejmuiri; 

 

Număr de 

balize de 

semnalizare a 

zonei de 

protecţie. 

38.Instituirea/reabilitarea zonelor 

de protecţiecu regim sever în jurul 

fronturilor de captare şi a prizelor 

de apă destinate prelevării de apă 

potabilă(împrejmuire de protecţie, 

panouri avertizoare de interdicţie 

etc.). 

 

39.Limitarea construcţiilor din 

zonele de protecţie sanitară a 

acumulării Târlung 

 

Proprietarii 

captărilor 

S.G.A. Braşov 

Primăria 

Săcele 

Permanent  SP/SA 

01.3.Insuficienţe 

privind sistemul de 

monitorizare a calităţii 

şi cantităţii apei 

potabile.  

Realizarea unui sistem 

viabil de gestionare a 

cantităţii şi calităţii apei 

potabile în mediul 

urban şi rural 

Controlul calităţii 

apelor brute pentru 

conducerea proceselor 

de tratare; 

 

Controlul strict al 

calităţii apei tratate în 

scopul prezervării stării 

de sănătate a 

consumatorilor. 

Optimizarea 

consumurilor de apă; 

Respectarea 

normelor cantitative 

de gestiune a apei; 

Parametrii calitativi 

ai apei furnizate 

consumatorilor să 

respecte prevederile 

Legii 458/2002 

Volume şi 

debite de apă 

livrate şi 

consumate; 

Nivelul 

pierderilor; 

Indicatori 

fizico-chimici 

şi 

bacteriologici 

ai apei brute şi 

tratate 

40.Monitorizarea cantitativă a 

apei la sursă,  pe reţelele de 

distribuţie şi la consumatori prin 

achiziţionarea şi montarea de 

dispozitive de măsură omologate 

 

41.Monitorizarea calitativă a apei 

la ieşirea din staţiile de tratare şi 

pe reţelele de distribuţie - 

permanent 

 

Operatorii 

sistemelor 

S.G.A. 

Permanent  SA/SP 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 02 -  MANAGEMENTUL NECORESPUNZĂTOR AL DEŞEURILOR 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

02.1.Poluarea mediului 

cauzată de depozitarea 

necorespunzătoare a 

deşeurilor 

Reducerea poluării 

mediului cauzată de 

depozitarea 

necorespunzătoare a 

deşeurilor municipale 

Dezvoltarea facilităţilor 

de eliminare finală a 

deşeurilor, conform 

Masterplan deşeuri 

Realizarea 

facilităţilor de 

eliminare a 

deşeurilor conform 

Masterplan deşeuri 

Nr. Depozite, 

staţii de transfer 

autorizate, 

 

 Capacitate 

autorizată 

 

% realizare 

investiţie 

 

 

42. Realizarea celui de-al doilea 

depozit ecologic zonal la Calbor-

Făgăraş 

 

43.Relizarea staţiilor de transfer 

la Făgăraş şi Hoghiz 

 

44.Realizarea platformelor de 

stocare temporară la Predeal şi 

Măieruş 

 

45.Realizarea incineratorului 

pentru deşeuri menajere la 

Târlungeni 

Consiliul 

judeţean 

 

Proprietarii 

depozitelor 

SC Fineco 

SA 

 

Consilii 

Locale 

2013 

 

 

 

2013 

 

2013 

 

 

2014 

 

FS/FB/ 

SP 

Reducerea 

cantităţii de deşeu 

biodegradabil 

depozitat la 50% 

din cantitatea 

depozitată în 1995 

Nr.localităţi 

care au sisteme 

de colectare 

selectivă la 

sursă a 

deşeurilor 

biodegradabile 

Nr.staţii/platfor

me de 

compostare 

construite 

%deşeuri 

biodegradabile 

compostate 

46.Studierea şi elaborarea de 

proiecte pentru dezvoltarea unor 

sisteme viabile de colectare 

selectivă la sursă şi compostare a 

deşeurilor biodegradabile 

municipale, urbane şi comunale 

depozitate 

 

47.Implementarea sistemelor: 

construcţii de staţii de 

compostare, compostare în 

gospodării 

SC FinecoSA 

 

Consilii 

Locale 

 

Consiliul 

judeţean 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

SP/SA 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

Respectarea 

legislaţiei de 

mediu privind 

depozitarea 

deşeurilor 

Nr.controale 

efectuate 

 

Nr.sancţiuni 

aplicate, valoare 

48.Monitorizarea implementării 

programelor de conformare 

pentru funcţionarea depozitelor de 

deşeuri menajere autorizate din 

punct de vedere al protecţiei 

mediului 

 

49.Împunerea de restricţii şi 

sancţiuni  (OUG 61/2006) pentru 

cei care depozitează deşeuri 

menajere în locuri neamenajate 

GNM 

 

GNM 

Consiliile 

Locale 

Permanent  

02.2.Programe şi 

facilităţi insuficiente 

privind colectarea 

selectivă şi reciclarea 

deşeurilor; piaţa 

insuficientă pentru 

deşeurile reciclabile şi  

preocupare insuficientă 

pentru minimizarea 

cantităţilor de deşeuri 

generate 

Dezvoltarea  sistemului  

de colectare selectivă a 

deşeurilor de la 

populaţie şi agenţi 

economici şi reducerea  

cantităţilor de deşeuri 

generate 

Creşterea gradului de 

colectare selectivă a 

deşeurilor menajere de 

la populaţia din mediul 

urban şi rural, precum 

şi de la agenţii 

economici 

Asigurarea unor 

coeficienţi pentru 

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor de 40% 

în mediul urban şi 

20% în mediul 

rural până în anul 

2012 pentru 

populaţie 

Asigurarea unor 

coeficienţi pentru 

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor de 50% 

până în anul 2012 

pentru agenţi 

economici 

Cantitate de 

deşeuri 

valorificabile pe 

tip deşeu: 

hârtie, carton, 

PET, sticlă, fier 

 

Nr.puncte 

colectare 

înfiinţate 

 

 

Cantităţi 

colectate anual 

50.Emiterea de hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei locale 

cu privire la colectarea selectivă 

(atât în mediul urban cât şi rural)   

conform angajamentelor stabilita 

in Cap. 22 Mediu ; 

51.Amenajarea punctelor de 

colectare selectivă a deşeurilor la 

sursa , pentru fiecare categorie de 

deseuri (stabilire amplasamente, 

personal, mijloace de cântărire, 

amplasare recipienţi), atât în oraşe 

cât şi în zonele rurale 

52.Colectarea/valorificarea 

deşeurilor de ambalaje (hartie 

plastic, sticlă) în instituţiile 

publice, la sediile firmelor, 

fundaţiilor, etc. 

 

Consiliile 

Locale 

 

 

 

 

Operatorii de 

salubritate 

Consiliul 

Judeţean 

Consiliile 

Locale 

 

Insituţiile 

publice, 

ag.economici, 

etc. 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012  

 

 

 

 

 

2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP/SA 

 

 

 

 

 

 

SP 

 Reducerea cantităţilor 

de deşeuri generate şi 

valorificarea deşeurilor 

Informarea 

populaţiei şi a 

agenţilor 

economici cu 

privire la 

modalităţile de 

reducere a 

Număr de 

programe de 

promovare a 

reciclării 

deşeurilor 

 

53.Promovarea de tehnologii 

curate în vederea obţinerii unor 

produse cu ciclu lung de viaţă , 

precum si reducerea impactului 

poluarii asupra mediului. 

 

Societati  

Comerciale 

A.P.M. 

 

 

Permanent  

 

 

 

SP/SA 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

cantităţilor de 

deşeuri generate şi 

valorificarea părţii 

biodegradabile din 

deşeurile menajere 

Cantităţi deşeuri 

valorificate 

 

 

Nr.instalaţii 

 

54.Valorificarea deşeurilor prin 

reciclare conform legislatiei in 

vigoare pentru fiecare categorie 

de deseu. 

 

55.Dotarea depozitelor ecologice 

zonale cu instalaţii de valorificare 

a biodegradabilului din deşeurile 

menajere in conformitate cu  

legislatia specifica. 

 

56.Controlul gestiunii deşeurilor 

rezultate din construcţii şi 

demolări şi valorificarea/ 

selectarea acestora direct de la 

sursă, utilizarea deşeurilor cu 

granulaţie redusă ca material de 

umplutură la drumuri 

Consiliile 

Locale 

 

 

 

 

Operatorii 

depozitelor 

 

 

 

 

Consiliile 

Locale  

GNM 

 

Permanent 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

SP 

 

 

 

SP/SA 

 

 

 

 

Creşterea eficienţei 

tratării şi eliminării 

nămolurilor 

provenite de la 

staţiile de epurare 

Suprafeţe de 

teren acoperite 

(ha) 

57.Utilizarea nămolurilor în 

agricultură ca fertilizant sau 

amendament agricol pentru 

reabilitarea terenurilor degradate 

şi acoperirea depozitelor de gunoi 

existente, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 

Proprietarii de 

terenuri 

agricole 

Primării 

Operatorii de 

rampe de 

gunoi 

APM 

Permanent SP/SA 

Atingerea ţintelor 

de colectare/tratare  

DEEE:  colectare 

4kg/locuitor; 

tratare  conform 

HG 1037/2010   

Cantitate DEEE 

colectată anual 

– tone/ Cantitate 

DEEE tratată 

anual  

58.Colectarea selectivă şi 

valorificarea deşeurilor din 

echipamente electrice şi 

electronice (DEEE)  

Consiliile 

locale 

Agenţii 

economici 

producători/co

lectori/tratator

i 

Permanent SP/SA 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

Urmărirea atingerii 

ţintelor stabilite în 

HG 2406/2004 

pentru VSU 

% din masa 

vehiculelor 

reutilizat şi 

valorificat 

59.Reutilizarea, valorificarea şi 

reciclarea componentelor 

vehiculelor scoase din uz (VSU) 

Agenţi 

economici 

colectori/valor

ificatori de 

VSU 

autorizaţi 

Permanent 

 

 

02.3.Poluarea mediului 

cauzată de depozitarea 

necorespunzătoare a 

deşeurilor industriale 

Diminuarea poluării 

cauzate de depozitarea 

necorespunzătoare a 

deşeurilor industriale 

Adoptarea unei 

tehnologii pentru 

transportul si 

depozitarea 

zgurii/cenusii in sistem 

slam dens. 

 Conformarea CET 

Brasov cu 

directiva UE 

privind depozitarea 

deseurilor 

industriale. 

Tone 

zgura/cenusa 

transportata si 

depozitata 

60.Construirea sistemului de 

depozitare a zgurii si cenusii in 

conformitate cu normele europene 

de depozitare a deseurilor 

industriale. 

 

61.Lucrari etapizate de inchidere 

a depozitelor industriale de zgura 

si cenusa, cf  avizului de mediu la 

incetarea activitatii 

nr.61/29.10.2007 

(revizuire aviz nr.42/21.12.2006 )  

Revizuit la 16.12.2009 

pentru: 

- depozitul nr.1 Lempes 

- depozitul nr.2 Sanpetru. 

CET Brasov 

Ag. Ec. din 

domeniul de 

interes 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

2015  

SP/SA 

Reducerea poluării prin 

închiderea depozitelor 

industriale cu activitate 

sistată 

Închiderea 

depozitelor 

industriale cu 

activitatea sistată 

 

Nr.depozite 

închise 

 

Stadiul 

lucrărilor 

 

Sancţiuni 

aplicate (nr., 

valoare) 

 

Închiderea depozitelor industriale: 

 

62. SC Nitramonia Făgăraş 

63. SC Energo Tech Braşov 

64.Monitorizarea post închidere 

pe 30 de ani conform legislaţiei în 

vigoare 

- Nitramonia 

(SC Maestro 

SRL 

Constanţa- 

lichidator 

judiciar) 

- SC Energo 

Tech Braşov 

- GNM 

 

 

 

 

2018 

 

2013 

 

Permanent 

SP/SA  
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Surse de 

finanţare 

02.4.Impact negativ 

asupra mediului şi 

sănătăţii prin 

gestionarea 

necorespunzătoare a 

deşeurilor periculoase 

Reducerea impactului 

asupra mediului şi 

sănătăţii umane cauzat 

de gestionarea 

incorectă a deşeurilor 

periculoase 

Gestionarea 

corespunzătoare şi 

eliminarea controlată a 

deşeurilor provenite din 

activităţile medicale 

Conformare: Ordin 

Min. Săn. şi Fam. 

219/2002, Legea 

426/2001, HG 

349//2005, OM 

867/2002, HG 

128/2002 

Cantitate totală 

de deşeuri / tip 

deşeu 

 

Indicatori de 

generare deşeuri 

/ cantitate 

eliminată 

65.Separarea fluxurilor de 

colectare a deşeurilor periculoase 

de cele nepericuloase 

66.Implementarea şi respectarea 

metodologiei de monitorizare a 

sistemului de gestiune a 

deşeurilor spitaliceşti (OMSF 

219/2002) 

67.Asigurarea suportului financiar  

al serviciilor de tratare şi 

eliminare a deşeurilor spitaliceşti 

Unităţile 

spitaliceşti 

 

D.S.P. 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

SP 

Gestionarea 

corespunzătoare a 

condensatoarelor şi 

transformatoarelor cu 

conţinut ridicat de 

PCB/PCT 

Interzicerea 

uleiurilor şi a 

echipamentelor 

care conţin 

PCB/PCT 

Nr echipamente 

existente/elimin

ate 

68.Urmărirea eliminării 

echipamentelor cu conţinut de 

PCB/PCT, conform Planurilor de 

eliminare aprobate de APM 

Braşov 

Agenţii 

economici 

deţinători 

GNM 

A.P.M. 

Braşov 

Permanent 

 

 

Gestionarea 

corespunzătoare a 

deşeurilor de pesticide 

Eliminarea 

cantităţilor de 

deşeuri de 

pesticide aflate pe 

teritoriul Judeţului 

Braşov 

Cantitate 

existentă/ 

cantitate 

eliminată 

69.Eliminarea cantităţilor de 

deşeuri de pesticide printr-un 

program finanţat de MMP 

Ghimbav – 350 kg, 436 litri 

Părău – 130 kg, 525 litri* 

DADR 

Unitatea 

Ftosanitară 

Braşov 

UAT  

Ghimbav 

UAT Părău 

 

2013 SP/SG0 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 03 -   POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen Surse de 

finanţare 

03.1.Poluarea apelor de 

suprafaţă şi a apei 

subterane cauzată de 

evacuarea de ape uzate 

menajere şi industriale 

insuficient epurate sau 

neepurate  şi a reţelei de 

canalizare insuficiente 

sau inexistente (urban, 

rural) 

 

Imbunătăţirea calităţii 

cursurilor de apă   

receptoare 

Canalizări în sistem 

divizor şi staţii de 

pompare ape uzate 

pentru toate 

aglomerările umane  cu 

mai mult de 10 000 l.e. 

 

 

Încadrarea calităţii 

efluentului în 

limitele autorizate 

şi conform HG 

188/2002, 

modificat cu HG 

352/2005, până în 

anul 2015 

% locuitori 

racordaţi la 

reţele de 

canalizare 

 

Reţele de 

canalizare 

finalizate 

(lungime) 

 

Nr.proiecte 

implementate 

70.Proiectare, executie, reabilitare 

retele de canalizare apa pentru 

aglomerările: 

1. Braşov 

2. Codlea 

3.Ghimbav 

4. Râşnov 

5 Moieciu-Bran 

6.Zărneşti 

7.Bod 

8.Prejmer 

9. Predeal 

10.Făgăraş 

11.Rupea 

121. Hoghoz 

13.Victoria 

  

 

 

 

Consiliile 

Locale 

 

Operatorii  de 

apă canal 

 

SGA 

 

 

2015 

FC/SP/ 

SB 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen Surse de 

finanţare 

Reducerea impactului 

asupra calităţii 

cursurilor de apă, prin 

reabilitarea/ construirea 

staţiilor de epurare 

pentru   aglomerările 

umane cu mai mult de 

10 000 l.e. 

 

Incadrarea calităţii 

efluenţilor staţiilor 

de epurare a apelor 

uzate în limitele 

prevăzute de HG 

352/2005,  până în 

anul 2015 

% de reţele de 

canalizare 

racordate la 

staţii de epurare 

 

Număr de staţii 

de epurare 

reabilitate şi 

staţii noi 

executate 

 

71.Proiectare, execuţie, reabilitare 

staţii de epurare zonale în 

aglomerările: 

1. Braşov 

2. Codlea- se va epura la 

Feldioara 

3. Moieciu-Bran 

4.Bod 

5.Prejmer – Lunca Câlnicului 

6. Predeal 

7.Făgăraş, Hurez 

8.Rupea- se va epura la Hoghiz 

9. Hoghiz 

10.Victoria 

 

Consiliile 

Locale 

 

Operatorii  de 

apă canal 

 

SGA 

 

 

 

2015 

FC/SP/ 

SB 

Canalizări în sistem 

divizor şi staţii de 

epurare pentru toate 

agomerările umane cu 

mai puţin de 10 000 l.e. 

Incadrarea calităţii 

efluenţilor staţiilor 

de epurare a apelor 

uzate în limitele 

prevăzute de HG 

352/2005;  

 

% reţele de 

canalizare 

racordate la 

staţii de epurare 

 

% locuitori 

racordaţi la 

reţele de 

canalizare 

 

Număr proiecte 

implementate  

% realizare 

proiect 

72.Proiectare, executie retele de 

canalizare pentru aglomerările: 

1.Vulcan 

2.Cristian 

3.Dumbrăviţa  

4.Feldioara   

5.Hălchiu  

6.Hărman  

7.Sânpetru  

8.Budila  

9.Tărlungeni 

10.Teliu  

Consiliile 

Locale 

 

Operatorii  de 

apă canal 

 

SGA 

2013, 2018 

 

 

 

 

 

 

FC/SP/ 

SB 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen Surse de 

finanţare 

 11.Poiana Mărului  

12.Apaţa  

13.Buneşti  

14.Vama Buzăului  

15.Racoş  

73.Proiectare, executie retele de 

canalizare pentru ariile rurale: 

1.Homorod 

2.Ungra 

3.Şercaia  

4.Viştea 

5.Voila  

6.Lisa 

7.Măieruş 

8.Ucea 

9.Caţa 

10.Cincu 

11.Comana 

12.Fundata 

13.Jibert  

14.Ormeniş 

15.Parau 

16.Şinca  

17.Soars  

18.Ticuşu 

 

Consiliile 

Locale 

 

Operatorii  de 

apă canal 

 

SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC/SP/ 

SB 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen Surse de 

finanţare 

 

74.Proiectare, executie statii de 

epurare pentru aglomerările  

umane  cu mai puţin de 10 000 

l.e.: 

1.Feldioara   

2.Tărlungeni -se va epura la L. 

Calnicului 

3.Teliu  

4.Poiana Mărului 

5Apaţa 

6.Buneşti 

7.Vama Buzăului 

8.Racoş  

9.Homorod- se va epura la 

Hoghiz 

10.Ungra  

11.Şercaia  

12.Viştea  

13.Voila 

14.Lisa 

15.Măieruş  

16.Ucea  

17.Caţa 

18.Cincu  

19.Comana  

20.Fundata  

 

Consiliile 

Locale 

 

Operatorii  de 

apă canal 

 

SGA 

 

2013, 2018 

 

 

 

 

 

 

FC/SP/ 

SB 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen Surse de 

finanţare 

21.Jibert  

22.Ormeniş  

23.Parau   

24.Şinca 

25.Soars 

26.Ticuşu   

 

  Îmbunătăţirea calităţii 

cursurilor de apă prin 

epurarea apelor uzate 

industriale conform 

stasurilor în vigoare 

Incadrarea calităţii 

efluenţilor staţiilor 

de epurare a apelor 

uzate în 

prevederile HG 

351/2005 şi 

352/2005;  

 

Indicatori 

fizico-chimici ai 

apelor uzate 

epurate in 

statiile de 

epurare 

 

75.Monitorizarea indicatorilor 

fizico-chimici pentru apele uzate 

rezultate din staţiile de epurare 

industriale ale agenţilor 

economici 

Agenţii 

economici 

deţinătorii 

staţiilor de 

epurare 

industriale 

 

Permanent  SP/SA 

Utilizarea de tehnologii 

şi instalaţii performante 

în activităţile 

industriale 

Optimizarea 

consumurilor de 

apă şi reducerea 

poluarii resurselor 

de apa 

 

% din instalaţii 

care aplică BAT 

(cele mai bune 

tehnologii 

disponibile) 

 

valoare 

investiţii; 

termene de 

realizare; 

randamente; 

 

 

76.Modernizarea instalatiilor 

tehnologice existente 

 

 

Agenţi 

economici 

Garda de 

mediu 

SGA 

APM  

2015 

 

SP/SA 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 04 -  POLUAREA ATMOSFEREI 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

04.1.Poluarea 

atmosferei cu noxe şi 

pulberi în suspensie de 

către agenţii 

economici  

Imbunătăţirea calităţii 

aerului ambiental prin 

reducerea emisiilor 

industriale 

(Respectarea valorilor 

limită ale imisiilor la 

SO2, NO2, CO, PM 10 

si COV pentru 

protecţia sănătăţii 

umane şi protecţia 

ecosistemelor 

prevăzute în legislatia 

in vigoare 

Reducerea poluării 

generate de surse fixe 

constituite din agenţii 

industriali 

Încadrarea 

emisiilor de noxe 

de la instalaţiile 

agenţilor 

economici  în 

limitele prevăzute 

de Ord.MAPPM 

nr.462/1993, 

completat cu 

Ord.MAPPM nr. 

592/2002 

 

Investiţii 

realizate 

 

Stadiul realizării 

măsurilor 

scadente  

77.Modernizarea şi asigurarea 

intreţinerii corespunzătoare a 

instalaţiilor  societăţilor cu 

activităţi industriale poluatoare 

 

78.Implementarea şi 

monitorizarea măsurilor cuprinse 

în planurile de acţiune 

 

GNM 

Proprietarii 

instalaţiilor 

 

Permanent 

 

 

 

 

Corelat cu 

planurile de 

acţiune şi 

etapizare 

 

SP/SA  

Încadrarea emisiilor de 

SO2 ale CET Braşov în 

valorile limită 

Conformarea 

nivelului emisiilor 

de poluanţi 

atmosferici cu 

prevederile  din 

Notificarea CET 

Braşov, 

înregistrată  la 

APM Braşov cu 

nr.1154/27.11.200

7, notificare ce 

anulează perioada 

de tranziţie în ceea 

ce priveşte 

încadrarea în 

valorile limită de 

emisie pentru SO2 

 

Valoarea 

debitului masic 

de poluanţi 

evacuat zilnic / 

lunar / anual 

79.Monitorizarea respectării  de 

către CET Bv. a condiţiilor din 

Notificarea înregistrată la APM 

Braşov cu nr.1154/27.11.2007 

 

CET Braşov 

APM Bv 

ARPM Sibiu 

2015 

anual 
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Reducerea emisiilor 

necontrolate de 

Compuşi Organici 

Volatili (COV) 

rezultate din activităţile 

industriale 

Încadrarea 

emisiilor de COV 

în prevederile 

legale conf.cu 

graficele din HG 

699/2003, 

completat şi 

modificat de HG 

1902/2004 şi HG 

735/2003 

 

Nr de instaţaţii 

controlate/ 

monitorizate/ 

Nr. Instalaţii 

conforme 

80.Monitorizarea încadrării 

emisiilor de COV ale instalaţiilor 

în VLE, prin verificarea datelor 

din  Bilanţul masic de emisii de 

COV, elaborat de operator anual 

şi transmis APM Braşov  

 

- 22 agenţi economici - 

 

Agenţii 

economici 

 

Garda de 

mediu 

 

APM 

 

Permanent 

  

Anual  

 

Reducerea emisiilor de 

Compuşi Organici 

Volatili (COV) 

rezultate din comerţul 

cu hidrocarburi 

Încadrarea 

emisiilor de COV 

în prevederile 

legale în conf.cu 

HG 568/2001, 

modificat prin HG 

893/2005 

Agenţii 

economici 

 

Garda de mediu 

APM 

 

81.Verificarea conformării 

activităţilor agenţilor economici 

cu măsurile impuse prin 

Certificatele COV, emise la 2 ani 

o dată, de către organismele 

certificate 

Agenţii 

economici 

 

Garda de 

mediu 

APM 

 

Permanent  

 

Anual  

SP 

04.2.Poluarea aerului 

cu emisii de noxe 

provenite de la gazele 

de eşapament (datorită 

unui parc auto cu 

uzură fizică înaintată 

menţinut în circulatie 

şi a intensităţii mari a 

traficului urban) 

Imbunătăţirea calităţii 

aerului ambiental prin 

reducerea emisiilor 

cauzate de traficul 

rutier 

Reducerea poluării 

aerului prin 

modernizarea parcului 

auto, devierea şi 

fluidizarea traficului în 

judeţul Braşov,  

Reducerea 

emisiilor de noxe 

provenite din 

traficul rutier  

nr. agenţi 

economici care 

au reînnoit 

parcul auto 

 

nr.maşini 

achiziţionate 

 

82. Eliminarea din trama stradală 

până în 2007 a mijloacelor de 

transport ale agenţilor economici 

ce nu corespund din punct de 

vedere al emisiilor de noxe 

RAR 

Poliţia 

rutieră 

Consiliile 

Locale 

 

Permanent  SP/SA 

Reducerea poluării 

aerului prin devierea 

traficului - realizarea 

centurilor ocolitoare 

Monitorizarea 

concentraţiilor 

de particule în 

suspensie, SOx, 

NOx în aerul 

ambiental al 

oraşelor. 

83.Execuţia centurilor ocolitoare 

84.Fluidizarea traficului prin 

executare de sensuri giratorii 

85.Promovarea sistemului de 

transport în comun şi a 

transportului alternativ (bicicleta) 

Consiliile 

Locale 

ONG, IJP 

APM 

2013 

Permanent 

 

Permanent  

SP/SA 

04.3.Poluarea 

atmosferei datorită 

arderii necontrolate a 

deşeurilor menajere şi 

Imbunătăţirea calităţii 

aerului ambiental prin 

reducerea emisiilor 

datorate incinerărilor 

Eliminarea poluării 

atmosferei datorată 

arderilor necontrolate a 

deşeurilor menajere şi 

Respectarea 

legislaţiei în 

vigoare privind 

Număr de 

incidente 

semnalate şi 

86.Aplicarea fermă a penalităţilor 

pentru administratorii de depozite 

menajere în cazul nerespectării 

HG 162/2002 abrogat de 

GNM 

 

Permanent  

 

SP/SA 
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Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

a resturilor vegetale 

din agricultură 

necontrolate resturilor vegetale din 

agricultură 

aceste practici penalizate 

 

Număr de 

campanii de 

informare 

derulate 

349/2005). 

 

87.Derularea de acţiuni de 

informare şi conştientizare a 

populaţiei din mediul rural asupra 

interzicerii arderii resturilor 

vegetale (miriştilor) şi aplicarea 

de penalităţi în cazul nerespectării 

legislaţiei în vigoare 

 

 

 

APM 

DADR 

GNM 

 

 

 

 

Permanent  

04.4.Disfuncţionalităţi 

în sistemul de 

monitorizare/ 

asigurarea fluxului 

informaţional privind 

calitatea aerului în 

mediul urban 

Asigurarea unui nivel 

de cunoaştere şi 

informare satisfăcător 

fundamentării unui 

management 

corespunzător al 

calităţii mediului la 

nivelul judeţului 

Braşov 

Funcţionarea în condiţii 

optime a sistemului de 

monitoring al calităţii 

aerului 

Asigurarea  

fluxului 

informaţional 

privind calitatea 

aerului ambiental 

în judeţul Braşov 

Captura de date 

% 

 

Nr.Măsuri 

realizate 

% de 

implementare 

88.Monitorizarea calităţii aerului 

prin staţiile automate de 

monitorizare 

 

89.Implementarea măsurilor 

cuprinse în  Planul integrat de 

gestionare a calităţii aerului din 

Judeţul Braşov  

 

APM  

Agenţii 

economici 

Consiliul 

Judeţaen 

Consiliile 

Locale 

ONG-uri, 

GNM, APM 

Permanent 

 

 

 

Conform 

termenelo

r din Plan 

SP/SA 

Monitorizarea nivelului 

zgomotului în mediul 

urban şi implementarea 

soluţiilor de 

îmbunătăţire a situaţiei 

Reducerea 

nivelului de 

zgomot ambiental 

sub valorile limită 

stabilite 

Număr 

amplasamente 

cu depăşiri ale 

indicatorilor 

Nr. puncte 

măsurări 

 

Nr.măsurători  

sonometrice 

efectuate 

90.Elaborarea Hărţilor de zgomot 

şi a planurilor de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea nivelului 

de zgomot (se revizuiesc la 5 ani) 

 

91.Monitorizarea nivelului de 

zgomot provenit din traficul rutier 

Primăria 

Braşov 

APM 

APM 

 

2013 

 

 

 

 

Permanent  

Lunar 

SP/SA 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 05 -  POLUAREA SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

05.1.Poluarea solului 

şi a apei subterane 

datorită depozitării 

neconforme a 

diverselor categorii de 

deşeuri 

 

Reducerea impactului 

asupra solului generat 

de depozitarea 

neconformă a 

diverselor categorii de 

deşeuri. 

Reducerea poluării 

solului şi a apei  

freatice generate de 

depozitarea deşeurilor 

municipale 

Respectarea 

calendarului de 

închidere a 

depozitelor de 

deşeuri 

municipale, 

conf.HG 349/2005 

Număr de 

depozite 

neconforme 

închise. 

 

92.Monitorizarea închiderii 

depozitelor municipale care şi-

au sistat activitatea (Făgăraş, 

Victoria, Codlea, Săcele, 

Râşnov, Zărneşti, Braşov) 

93.Închiderea Depozitului 

municipal Rupea 2017) 

94.Monitorizarea post închidere 

a  calităţii solului şi a apelor 

freatice din perimetrele 

depozitelor municipale, pe o 

perioadă de 30 de ani de la 

închidere, începând din anul 

2014 

GNM 

APM 

Proprietarii 

depozitelor 

2013 

 

 

2017 

 

 

 

Permanent 

 

SP/SA 

Diminuarea poluării 

solului şi a apelor 

subterane din arealul de 

depozitare a deşeurilor 

industriale 

Eliminarea 

surselor de poluare 

datorate depozitării 

reziduurilor 

industriale şi 

reconstrucţia 

ecologică a 

suprafeţelor 

afectate de 

depozite scoase 

din funcţiune 

Nr. de facilităţi 

(depozite) 

amenajate 

corespunzător   

Suprafeţe (ha) 

Indicatori 

fizico-chimici ai 

apelor freatice 

Nr. de planuri 

de acţiune 

95.Intreţinerea, reabilitarea şi 

punerea în siguranţă a 

facilităţilor de transport şi 

eliminare finală a deşeurilor 

industriale 

 

96.Planuri de acţiune pentru 

reabilitarea zonelor afectate de 

poluare datorată depozitării 

necontrolate a deşeurilor 

industriale 

 

 

Proprietarii 

depozitelor 

 

 

2017 

 

 

2019 

SP/SA 
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05.2.Insuficienta 

cunoaştere la nivel 

judeţean  privind 

starea şi stadiul de 

poluare a solurilor cu 

pesticide, substanţe 

organice şi metale 

grele în special  în 

zonele industriale 

Evaluarea poluării 

solului la nivel 

judeţean în zona 

industrială. 

 

Monitorizarea poluării 

solului la nivel judeţean 

în zona industrială 

Identificarea 

zonelor puternic 

poluate cu 

pesticide, 

substanţe organice 

şi metale grele şi 

clasificarea 

acestora pe tip de 

poluant; 

 

Nr. zone 

puternic poluate 

cu pesticide şi 

metale grele 

 

Număr 

amplasamante 

afectate de 

poluare şi 

caracteristicile 

acestora 

97. Actualizarea bazei de date 

privind amplasamentele poluate 

cu pesticide, substanţe organice 

şi metale grele la nivelul 

judeţului 

APM Braşov Permanent   

05.3.Poluarea solului 

în zonele cu ferme de 

animale, stâni, 

gospodării 

individulare în care se 

cresc animale şi 

datorită utilizarii, în 

special în trecut, a 

îngrăşămintelor  

pentru fertilizarea 

solului 

Diminuarea poluării 

solului şi a apelor 

subterane cauzată de 

activităţile agricole şi 

zootehnice, de 

utilizarea  defectuoasă 

a îngrăşămintelor 

naturale, chimice şi a 

pesticidelor 

 

Gestiunea adecvată a 

dejecţiilor animaliere 

provenite din fermele 

zootehnice şi 

gospodării individuale, 

conform Codului de 

bune practici agricole 

Reducerea poluării 

solurilor şi a 

pânzei freatice de 

poluarea cu nitraţii 

proveniţi din surse 

agricole 

 

 

 

Concentraţiile 

de nutrienţi în 

sol şi apă 

freatică.  

 

 

Nr.proiecte 

implementate 

98.Refacerea şi amenajarea 

corespunzătoare a paturilor de 

stocare / deshidratare a 

dejecţiilor apartinând fermelor 

de creştere a animalelor. 

 

99.Monitorizarea calităţii apelor 

subterane din zona fermelor de 

creştere a animalelor 

 

100.Monitorizarea calităţii 

solurilor pe terenurile fertilizate 

cu dejecţii animale. 

 

101.Implementarea proiectelor 

privind “Controlul integrat al 

poluării cu nutrienţi” în zonele: 

Dumbrăviţa, Hălchiu, Prejmer, 

Şercaia 

Proprietarii 

fermelor 

 

Consiliile locale 

 

DADR 

Permanent  

 

 

 

 

Permanent  

 

 

Permanent  

 

 

 

2012 

 

SP/SA 
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Conştientizarea 

necesităţii controlul 

riguros al calităţii şi 

cantităţii 

îngrăşămintelor şi 

pesticidelor utilizate în 

agricultură 

Promovarea 

practicilor agricole 

durabile 

(ecologice). 

Nr.campanii 

derulate 

102. Derularea unor campanii 

de informare asupra riscurilor 

utilizării în exces a 

îngrăşămintelor şi pesticidelor 

vizând în principal locuitorii 

mediului rural. 

Consiliile locale 

DADR 

APM 

Fermieri 

Permanent  SP/SA 

Controlul, diminuarea 

şi eliminarea poluării 

apelor subterane 

datorată lagunei de 

nămol (compartimente 

nereabilitate) aflată în 

administrarea 

Companiei de Apă                              

Braşov 

Reconstrucţia 

ecologică a zonei 

lagunei de nămol 

(compartimente 

nereabilitate) aflată 

în administrarea 

Companiei de Apă 

Braşov 

Stadiul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

investiţiilor 

103.Închiderea / ecologizarea 

zonei lagunei de nămol 

 

Compania Apa 

SA 

2014 SP/SA 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 06 -  DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

06.1.Exploatarea 

neraţională a 

resurselor naturale 

Protejarea resurselor 

naturale şi a fondului 

istoric construit 

Exploatarea raţională a 

resurselor minerale 

naturale 

Stoparea 

exploatărilor de 

balast din albiile 

cursurilor de apă în 

zonele în care se 

produc modificări 

majore asupra 

regimului hidrologic 

al râurilor 

mc. balast 

 

Perimetre de 

exploatare 

 

 

 

Volume de 

ape minerale 

prelevate 

Zone balneo - 

climaterice  

amenajate 

104.Intărirea monitorizării 

agenţilor economici al căror 

obiect de activitate este 

exploatarea resurselor minerale 

din albiile râurilor şi cariere de 

piatră; 

105.Acţiuni de verificare a 

exploatării albiilor râurilor căt şi 

la carierele de piatră (Stejeris-

Braşov, Lafarge, Racoş), în 

conformitate cu autorizaţiile de 

funcţionare emise (perimetre, 

cantităţi) 

106.Protejarea resurselor de ape 

minerale şi a zonelor naturale de 

importanţă balneo-climaterică 

S.G.A. Braşov 

GNM 

ANRM 

APM 

 

DA Olt- 

SGA Brasov 

APM 

Consiliile 

Locale 

DSP 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

SP/SA 

Protejarea fondului 

cinegetic 

Limitarea 

braconajului  şi a 

numărului de 

animale vânate în 

campanii organizate 

conform legislaţiei 

în vigoare pentru 

refacerea echilibrului 

ecologic 

Număr 

campanii de 

vânătoare  

Număr 

exemplare  

valoroase 

vânat 

Număr 

sancţiuni, 

valoare 

107.Acţiuni concertate cu 

sprijinul populaţiei şi poliţiei de 

stopare a braconajului 

108.Stabilirea pe considerente 

ecologice a fondului judeţean de 

vânătoare; 

109.Campanii de salvare şi 

protejare a speciilor protejate cu 

sprijinul ONG-urilor cu specific 

de mediu. 

I.T.R.S.V. 

IJP 

ITRSV 

APM 

Gestionarii 

fondurilor de 

vânătoare 

APM Braşov 

ONG 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Protejarea fondului 

forestier 

Limitarea 

defrişărilor şi în 

special a speciilor 

preţioase 

Număr 

controale 

efectuate 

110.Acţiuni concertate cu 

sprijinul populaţiei şi poliţiei de 

stopare a defrişărilor necontrolate 

I.T.R.S.V. 

GNM; Direcţia 

Silvică 

Permanent 
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Reîmpădurirea 

terenurilor de pe care 

s-a exploatat masă 

lemnoasă 

Suprafaţa 

impădurită 

(ha) 

111.Plantare arbori din specii 

specifice ecosistemelor respective 

pe toate ariile care au fost supuse 

exploatării 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

permanent SP/SA 

Dezvoltarea fondului 

forestier 

Suprafaţa 

impădurită 

(ha) 

112.Regenerarea artificială a unor 

suprafeţe de teren şi schimbarea 

categoriei funcţionale ale acestora 

– împădurire terenuri degradate 

şi/sau agricole 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

ITRSV 

2013 SP/SA 

Modernizarea, 

reabilitarea 

drumurilor forestiere 

Km de drum 

reabilitaţi 

113.Modernizare, reabilitare 

drumuri forestiere 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

permanent SP/SA 

06.2.Afectarea ariilor 

naturale protejate de 

impactul antropic 

Managementul 

corespunzător al ariilor  

naturale protejate, 

afectate de impact 

antropic deosebit 

Necesitatea aplicării 

OUG 57/2007, 

modificată şi aprobată 

prin Legea 49/2011, 

privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei si 

faunei salbatice 

. 

Respectarea în 

cadrul PUG-urilor a 

regimului ariilor 

protejate şi a 

conservării 

biodiversităţii 

speciilor 

Instituirea regimului 

sever de protecţie 

pentru ariile 

protejate 

 

Număr 

sancţiuni 

aplicate 

pentru 

încălcarea 

regimului de 

protecţie 

 

114.Măsuri ferme din partea 

administraţiei locale de înlăturare 

a intervenţiilor antropice în 

zonele protejate 

115.Analiza PUG-urilor şi 

aplicarea măsurilor necesare de 

conservare a biodiversităţii prin 

implementarea regimului ariilor 

protejate/siturilor Natura 2000 

Consiliile 

Locale 

 

 

APM Brasov 

Consiliile 

Locale 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

SP/SA 

 06.3.Administrarea 

ariilor naturale 

protejate şi 

implementarea 

planurilor de 

management 

Gestionarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate, siturilor 

Natura 2000 

Eficientizarea 

structurilor 

administrative pentru 

ariile naturale 

protejate 

Atribuirea în 

custodie a tuturor 

ariilor protejate 

Gradul de 

atribuire în 

custodie a 

ariilor 

protejate din 

judeţul Braşov 

116.Atragerea membrilor 

comunităţilor locale, ONG-urilor, 

pentru susţinerea activităţilor de 

administrare/ custodie a ariilor 

naturale protejate 

CL 

APM 

ONG 

Custozi/ 

administratori 

Permanent 

până la 

finalizarea 

acţiunii 
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Finalizarea 

planurilor de 

management 

 

Numar de arii 

protejate care 

au plan de 

management 

sau 

regulament de 

măsuri de 

conservare 

 

117.Intocmirea planurilor de 

management si a regulamentelor 

de măsuri de conservare pentru 

ariile protejate, Siturile Natura 

2000 

 

APM Braşov 

Custozi/ 

administratori 

 

Conform 

legislaţiei 

în vigoare 

 

SP/SA 

Implementarea 

măsurilor din 

planurile de 

management 

 

Nr.proiecte 

implementate 

 

Investiţii 

realizate 

 

118.Investiţii pentru sprijinirea 

reconstrucţiei naturale, protecţia 

şi conservarea habitatelor  şi a 

speciilor, dezvoltarea 

infrastructurii (construirea şi 

dotarea sediilor administraţiilor 

rezervaţiilor, construire centre de 

informare şi vizitare, etc.) şi 

achiziţionarea terenurilor 

necesare pentru managementul 

adecvat din cadrul reţelei Natura 

2000 

 

Custozi/ 

Administratori 

CL 

ONG 

APM 

 

2013 SP/SA/ FS 

Nr.Rapoarte 

monitorizare 

(minim 1 

raport la 2 

ani/sit 

119.Monitorizarea habitatelor 

naturale protejate şi a speciilor 

sălbatice 

2013 SP/SA 

Conservarea naturii 

prin declararea de noi 

zone cu statut de 

protecţie 

Declararea de noi 

arii protejate şi/sau  

situri Natura 2000 

Numar de noi 

arii 

protejate/situri 

Natura 2000 

declarate in 

judet  

 

120.Intocmirea documentaţiilor 

pentru declararea de noi arii 

protejate  

 

121.Întocmirea documentaţiilor 

pentru declarare de noi situri 

Natura 2000 si de extindere a 

unor situri Natura 2000 existente 

Custozi/ 

Administratori 

CJ 

CL 

ONG 

APM 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 07 -  URBANIZAREA MEDIULUI 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

07.1.Spaţiu verde 

insuficient alocat pe 

locuitor  

Intreţinerea şi 

promovarea  zonelor 

verzi în cvartalele de 

locuit, în acostamentul 

şi aliniamentul 

drumurilor 

Reabilitarea spaţiilor 

verzi intraurbane şi 

periurbane degradate şi 

extinderea zonelor verzi 

amenajate 

Respectarea normei 

de alocare a 

suprafeţei de spaţiu 

verde/locuitor, 

conf.Ord.MS 

536/1997 

Mp spaţiu 

verde/loc. 

 

Nr.registre 

spaţii verzi şi 

arbori 

 

 

Nr.proiecte 

implementate 

122.Înfiinţarea registrului 

spaţiilor verzi şi al arborilor din 

intravilan oraşe 

 

123.Execuţie lucrări de 

reabilitare/ extindere/ înfiinţare 

spaţii verzi pentru asigurarea unui 

speţiu verde de 26 mp/locuitor, 

din terenul intravilan 

Consilii 

locale 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2013 

SP/SA 

Crearea “centurilor 

verzi” în jurul zonelor  

urbane 

Realizarea unor 

spaţii de recreere în 

imediata vecinătate a 

zonelor urbane 

Nr.proiecte 

implementate 

124.Incheierea de parteneriate 

publice private pentru realizarea 

şi întreţinerea spaţiilor de recreere 

din imediata vecinătate a zonelor 

urbane; 

 

Consiliile 

locale 

 

Parteneri 

2014 SP/SA 

07.2.Poluarea fonică 

şi atmosferică din 

oraşe 

Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii în mediul urban 

Diminuarea impactului 

poluării fonice şi 

atmosferice 

Dezvoltarea 

serviciilor publice 

integrate şi a 

mobilităţii 

Nr.proiecte 

implementate 

 

%  

implementare 

125.Implementarea proiectelor 

din PID: 

1.Modernizarea transportului 

urban Săcele 

2. Sistem integrat de transport 

public 

3.Managementul integrat al 

sistemului de transport în comun  

4. Centru logistic Braşov 

5.Terminal  intermodal 

Mun.Săcele 

 

Mun.Braşov 

şi AMB 

 

Mun.Braşov 

Parteneriat 

public privat 

 

 

 

2012 

2014 

 

2013 

2015 

2015 

SP/SA 



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 115 

 

MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 08 -  DEGRADAREA MEDIULUI  CAUZATĂ DE TURISM ŞI AGREMENT  

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

08.1.Impactul negativ 

asupra mediului 

înconjurător generat de 

practicarea turismului 

şi agrementului 

neecologic 

Diminuarea impactului 

turismului asupra  

mediului înconjurător 

Dezvoltarea turismului 

şi agrementului în 

condiţile unui  impact 

minim asupra mediului 

Zone turistice şi de 

agrement 

corespunzător 

amenajate  

 

Nr de zone de 

agrement 

amenajate 

Nr.proiecte 

implementate 

126.Identificarea şi amenajarea 

zonelor cu funcţii turistice şi de 

agrement pentru practicarea 

turismului organizat şi ecologic 

127.Reabilitarea traseelor turistice 

şi a infrastructurii de turism 

(inclusiv a clădirilor şi centrelor 

istorice, a traseelor turistice 

montane, etc.) 

Consiliile 

locale 

Primării 

Asociaţii de 

turism 

ONG 

 

2014 

 

 

2013 

SP/SA 

Promovarea 

truismului ecologic 

în judeţul Braşov 

 

Nr acţiuni 

întreprinse 

 

Nr.proiecte 

implementate 

128.Realizarea de materiale 

informativ – educative pentru 

promovarea turismului ecologic, 

inclusiv în ariile naturale protejate 

129.Implementarea proiectelor de 

promovare a potenţialului turistic   

 

CJ, 

Prefectura, 

Consiliile 

locale 

Custozii / 

administratori 

Primării 

Permanent 

 

 

2013 

SP/SA 

Amenajarea ariilor 

naturale protejate 

în vederea 

includerii lor în 

circuitul turistic 

Nr.obiective 

realizate 

 

 

 

Nr.acţiuni de 

promovare 

 

130.Realizarea de poteci de 

studiu, amenajare locuri de 

agrement, locuri de observare a 

vieţii animalelor, etc. 

131.Amenajare corespunzătoare a 

spaţiilor pentru agenţii economici 

şi turişti  în interiorul ariilor 

protejate sau a zonelor tampon 

132.Promovarea agroturismului în 

zonele rurale apropiate 

Primării,  

Custozi/ 

Administratori  

ONG 

2013 

 

 

2013 

 

 

Permanent 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 09- AFECTAREA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

09.1.Insuficienţe 

privind sistemul de 

monitorizare şi 

informare a evoluţiei 

sănătăţii umane în 

raport cu calitatea 

mediului şi 

prioritizare a 

investiţiilor necesare 

pentru reducerea 

numărului de 

îmbolnăviri în zonele 

în care starea mediului  

este degradată. 

Corelarea sistemelor de 

monitorizare a calităţii 

mediului cu sistemul de 

monitorizare a sănătăţii 

populaţiei la nivelul 

judeţului Braşov 

Intarirea colaborarii   

între APM şi DSP cu 

privire la schimbul de 

informaţii relevante cu 

privire la raportul 

“sănătate - starea 

mediului” 

Eficientizarea 

dialogului dintre 

APM şi DSP. 

Nr. informatii 

solicitate 

Nr. de 

rapoarte 

anuale privind 

relaţia 

sănătate / 

mediu 

Nr. zone 

sensibile 

identificate 

133.Realizarea schimbului de 

informaţii dintre APM Braşov şi 

Direcţia de Sănătate Publică în 

special pentru: 

- potabilitatea apelor subterane în 

zonele rurale (în special  făntâni); 

- calitatea apelor de suprafaţă cu 

privire la locurile de îmbăiere;  

- repartiţia geografică a incidenţei 

principalelor  tipuri de boli la 

scara judeţului   

A.P.M. 

Braşov 

D.S.P. Braşov 

Permanent 

Anual sau în 

funcţie de 

necesităţi 

 

 

Crearea unui sistem 

coerent de informare a 

populaţiei privind 

starea factorilor de 

mediu şi corelarea cu 

starea de sănătate 

Informarea 

populaţiei cu privire 

la riscul 

îmbolnăvirilor 

datorat degradării 

calităţii mediului 

Număr 

rapoarte 

comune APM 

Braşov-DSP 

Braşov 

 

134.Realizarea  de rapoarte 

comune periodice APM Braşov-

DSP Braşov cu privire la starea 

mediului şi starea sănătăţii 

populaţiei. 

A.P.M. 

Braşov 

D.S.P. Braşov 

Permanent 

Anual 

 

 

09.2.Afectarea 

sănătăţii populaţiei 

cauzată de 

comportamente 

nesanogene, infectarea 

cu bacterii patogene 

Îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei 

Informarea populaţiei 

privind impactul 

comportamentelor 

nesanogene 

Schimbarea 

atitudinilor şi 

deprinderilor 

nesănătoase în 

colectivităţile de 

copii şi tineri 

Numărul  şi 

tipul 

acţiunilor 

informative 

135.Desfăşurarea unor programe 

pentru promovarea unui stil de 

viaţă sănătos 

D.S.P. Braşov Permanent  

Introducerea in 

procesul de epurare a 

treptei de dezinfectie a 

apelor uzate rezultate 

din activitatile 

spitalicesti  si de la 

crescatoriile de animale 

Reducerea infectării 

populaţiei cu bacterii 

patogene provenite 

de la activităţile 

spitaliceşti şi de la 

crescătoriile de 

animale 

Nr statii 

epurare cu 

trepte de 

dezinfectie 

136.Dotarea statiilor de epurare 

cu trepte de dezinfectie. 

Proprietarii 

statiilor de 

epurare 

2012 SP/SA 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM –10- PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE 

ŞI ANTROPICE 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

10.1.Zone cu risc de 

inundaţii, eroziune, 

degradări de maluri 

Diminuarea riscului 

producerii de inundaţii, 

eroziune, degradări de 

albii şi maluri 

Limitarea efectelor 

inundaţiilor,  

fenomenelor de iarnă în 

zonele de risc 

identificate 

Apărarea împotriva 

inundaţiilor a 

zonelor cu risc 

ridicat: Braşov, 

Săcele, Budila, 

Poiana Mărului, 

Racoş, Tarlungeni, 

Soars, Zărnesti, 

Buneşti, Hoghiz, 

Ungra, Comana, 

Parau, Şercaia, 

Mândra, 

Holbav,Cincu, 

Jibert,Vama 

Buzaului, 

Bran,Moieciu şi 

Predeal. 

-Număr staţii 

hidrometrice 

de 

monitorizare 

în regim 

automat şi cu 

operatori 

umani; 

-Nr.sisteme de 

alarmare 

-Nr. Proiecte 

implementate 

-numar actiuni 

igienizare/deb

locare in zona 

sectiunilor 

podurilor, 

podetelor, 

santurilor si 

rigolelor 

137.Micşorarea timpilor de 

alarmare/avertizare a comitetelor 

locale pt. Situatii de urgenta prin 

asigurarea mijloacelor de 

comunicaţie necesare  

 

 

138.Promovarea unor noi lucrări 

de investiţii (diguri, regularizări, 

apărări de maluri, acumulări, 

supraînălţări, reabilitări)  

 

139.Realizarea şi întreţinerea în 

special în mediul rural a rigolelor 

de scurgere pentru asigurarea 

capacităţii de transport a  apelor 

pluviale 

AN. Apele 

Romane 

I.S.U.J. 

Brasov 

MMGA 

AN Apele 

Romane 

DA Olt-SGA 

Consiliul 

Judetean  

ANIF-UA 

Brasov 

Consiliile 

Locale 

Comitete 

locale 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

SP/SA 

Limitarea efectelor 

eroziunilor şi  

alunecărilor de teren 

Diminuarea 

suprafeţelor de teren 

afectate de alunecări 

de teren active şi 

eroziuni de suprafaţă 

 

Nr. ha 

suprafeţe 

reabilitate 

 

Nr.proiecte 

implementate 

 

140.Promovarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor de 

amenajare pentru combaterea 

eroziunii solului, ce constau din 

cleionaje, amenajare ravene, 

împăduriri, benzi înierbate, canale 

şi drenuri. 

 

 

141. Executarea de lucrări de 

DADR  

ROMSILVA 

ANIF-UA 

Brasov 

Consiliile 

locale 

 

Consilii locale 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

SP/SA 
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reabilitare a suprafeţelor de teren 

afectate de alunecări (stabilizarea 

versanţilor în zonele critice, 

împădurirea terenurilor) 

 

Direcţia 

Silvică 

Ocoale silvice 

private 

Proprietarii 

terenurilor 

Permanent  

 

10.2.Zone expuse 

riscului la poluări 

accidentale, accidente 

chimice 

Diminuarea riscului 

producerii  poluărilor 

accidentale, 

accidentelor chimice  şi 

predefinirea zonelor de 

intervenţie / evacuare 

Gestionarea riscului 

producerii  poluărilor 

accidentale, 

accidentelor chimice  şi 

predefinirea zonelor de 

intervenţie / evacuare 

Stabilirea unor 

puncte de intervenţie 

predefinite în caz de 

poluare accidentală, 

şi asigurarea 

mijloacelor, 

materialelor de 

intervenţie 

Nr.exerciţii 

simulare 

 

Număr de 

posibile surse 

de poluare 

accidentală / 

număr de 

puncte de 

intervenţie şi 

centre de 

evacuare 

 

Număr de 

infracţiuni / 

număr de 

dosare penale 

întocmite 

 

142.Realizarea de exerciţii de 

simulare a poluărilor accidentale, 

accidentelor chimice şi nucleare 

în instituţiile publice şi obiective 

economice importante, şcoli, 

spitale cu participarea instituţiilor 

abilitate cu intervenţia în caz de 

dezastre. 

143.Asigurarea mijloacelor,  

materialelor de intervenţie şi a 

personalului calificat 

144.Reactualizarea bazei de date 

cu privire la amplasamentele ale 

operatorilor economici detinatori 

de substante periculoase si 

nucleare. 

145.Monitorizarea şi însoţirea 

transporturilor de substanţe 

chimice periculoase şi/sau 

radioactive 

Inspectoratul 

Judetean  

pentru Situatii 

de Urgenta 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Judetean  

pentru Situatii 

de Urgenta 

Garda de 

mediu 

APM 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

SP/SA 

Implementarea 

Directivei SEVESO 

privind controlul 

asupra pericolelor de 

accidente majore în 

care sunt implicate 

substanţe periculoase 

(HG 804/2007) 

Nr.controale 

efectuate 

 

Nr.amplasame

nte/ instalaţii 

verificate 

146. Monitorizarea activităţilor şi 

amplasamentelor în care sunt 

prezente substanţe periculoase în 

cantităţi ce pot produce accidente 

majore 

- 12 obiective cu risc major 

- 9 obiective cu risc minor 

APM 

ISUJ 

GNM 

Permanent   
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10.3.Insuficienta 

informare a populaţiei 

privind 

comportamentul în 

caz de incendii 

Reducerea riscului de 

producere a unor 

incendii majore în 

zonele forestiere şi/sau 

arii protejate precum şi 

zone urbane/rurale 

vulnerabile 

Operaţionalizarea 

sistemului de 

intervenţie rapidă şi 

eficientă în situaţii  de 

urgenta 

Educarea, 

conştientizarea 

populaţiei privind 

modul de intervenţie 

în cazul producerii 

unor incendii 

Nr.seminarii 

şi instruiri 

 

 

Număr de 

exerciţii de 

simulare 

147.Seminarii şi instruiri ale 

populaţiei şi agenţilor economici 

importanţi cu privire la modul de 

interventie in cazul producerii de 

incendii 

 

148.Realizarea de exerciţii de 

simulare de incendii cu evacuarea 

preventivă a populaţiei. 

Inspectoratul 

Judetean  

pentru Situatii 

de Urgenta 

Consiliul 

Local 

Operatorii 

economici 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

SP 

10.4.Informarea 

insuficientă a 

populaţiei privind 

comportamentul în 

caz de cutremur 

Gestionarea situaţiei în 

caz de cutremur 

Educarea populaţiei cu 

privire la 

comportamentul care 

trebuie avut în cazul 

producerii unui 

cutremur 

Creşterea capacităţii 

şi modului de reacţie 

a populatiei şi al 

instituţiilor cu 

sarcini pt intervenţie    

Număr 

exerciţii de 

simulare la 

cutremur: 

Număr de 

seminarii , 

cursuri 

Nr.aparitii in 

mass media 

locala (aparitii 

TV, articole 

presa, etc.). 

149.Realizarea de exerciţii de 

simulare a cutremurelor în 

instituţiile publice şi obiective 

economice importante, şcoli, 

spitale cu participarea instituţiilor 

abilitate cu intervenţia în caz de 

cutremur 

 

150.Realizarea de seminarii şi 

cursuri de prim ajutor în 

instituţiile publice şi şcoli 

 

151.Realizarea de emisiuni Tv si 

articole in presa, editarea de 

ghiduri privind modul de 

comportare al populatiei in caz de 

cutremur. 

Inspectoratul 

Judetean  

pentru Situatii 

de Urgenta 

Consiliul 

Local 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

Permanent  

 

 

 

SP 
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 11- INFORMARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

11.1.Insuficienţe 

privind educaţia 

ecologică/informarea/

conştientizarea la 

nivelul comunităţii 

Cresterea gradului de 

informare şi 

conştientizare ecologică 

la nivelul comunităţii 

Educarea in spirit 

ecologic a noilor 

generaţii 

Conştientizarea şi 

responsabilizarea 

tinerei generaţii cu 

privire importanţa 

protejării naturii 

Număr de 

acţiuni de 

popularizare, 

mediatizare, 

educaţie 

ecologică 

Nr.proiecte 

implementate 

Nr.parteneriat

e încheiate 

152.Realizarea de prezentări, 

materiale informative privind 

ariile protejate, Siturile Natura 

2000, etc. 

153.Actiuni de educatie ecologica 

(igienizări, plantări puieţi, etc) 

154.Iniţierea, derularea în 

parteneriat, de proiecte având ca 

temă protecţia mediului 

înconjurător 

 

APM Braşov 

Administratiil

e Parcurilor 

(National si 

Natural) 

Custozi 

APM 

Inspectoratul  

Şcolar 

ONG 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Informarea publicului 

privind legislaţia/ 

activităţile 

/evenimentele în 

domeniul protecţiei 

mediului 

Asigurarea 

informării obiective 

a publicului 

Nr.comunicat

e, confernţe 

de presă, 

apariţii TV 

 

Nr.campanii 

155.Transmiterea de comunicate 

de presă, organizare conferinţe de 

presă ,  apariţii TV 

156.Actualizarea site-ului APM 

Braşov 

157.Campanii de informare a 

comunităţilor cu privire la diverse 

aspecte privind protecţia mediului 

(gestiunea deşeurilor, noutăţi 

legislative, managementul ariilor 

protejate, etc) 

APM Braşov 

 

APM Braşov 

APM Braşov 

Primării 

GNM 

Custozi/ 

administratori 

Permanent  

 

Permanent  

 

 

Permanent 

 

Participarea publicului 

la luarea deciziei de 

mediu 

Implicarea 

publicului la luarea 

deciziei de mediu 

Nr.dezbateri 

publice 

organizate 

Nr.participanţi 

Nr. propuneri 

luate în 

considerare 

158.Organizarea şi participarea la 

dezbaterile publice , prevăzute în 

procedurile de emitere a actelor 

de reglementare (avize, autorizaţii 

şi  acorduri de mediu) 

APM Braşov 

Solicitanţii 

actelor de 

reglementare 

Permanent   
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MATRICE – PLAN DE IMPLEMENTARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 12- INTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢILOR LOCALE PENTRU 

GESTIONAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

Problema Obiectiv general Obiectiv specific Ţintă Indicator Acţiune Responsabili Termen  Sursă de 

finanţare  

12.1.Insuficienta 

capacitate instituţională 

pentru rezolvarea 

problemelor legate de 

fenomenul schimbărilor 

climatice 

Creşterea 

capacităţii 

autorităţilor care 

gestionează 

aspecte legate de 

fenomenul 

schimbărilor 

climatice 

Identificarea şi accesarea 

surselor de finanţare 

pentru proiecte de 

dezvoltare a resursei 

umane şi schimb de 

experienţă internaţională 

Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a 

personalului implicat în 

gestionarea 

problematicii 

schimbărilor climatice 

Nr.proiecte 

identificate 

Nr.persoane 

instruite 

159.Identificarea şi implementarea 

de proiecte pe tematica 

schimbărilor tematice, inclusiv 

proiecte de cercetare 

 

160.Dezvoltarea cooperării 

internaţionale şi schimb de 

experienţă în domeniu 

 

161.Cooperarea 

instituţiilor/autorităţilor în vederea 

integrării problematicii 

schimbărilor climatice în stabilirea 

strategiilor de dezvoltare sectorială 

şi promovarea tehnologiilor cu 

eficienţă de mediu 

Instituţii 

Primării 

CJ 

Permanent  

 

 

 

Permanent  

 

 

 

2014 

SP/SA 

12.2.Poluarea mediului 

cu gaze cu efect de seră  

Reducerea poluării 

cu gaze cu efect de 

seră. 

Indeplinirea obligaţiilor 

asumate prin Protocolul 

de la Kyoto la Conventia-

cadru a Natiunilor Unite  

asupra schimbarilor 

climatice, adoptat la 11 

decembrie 1997 (Legea 

3/2001, HG 780/2006) . 

Reducerea emisiilor de 

CO2 rezultate din 

activităţi cu 20% fata 

de nivelul anului 1990 ( 

diminuarea emisiilor de 

GES si cresterea 

cantitatilor de CO2 

fixate in plante ) 

Cantităţi de 

emisii de 

CO2 

 

162.Monitorizarea şi raportarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

 

APM Braşov Anual  
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CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR 

7.1. Elaborarea  Planului  de   monitorizare  şi  de   evaluare 

Un sistem de monitorizare şi de evaluare eficient are o contribuţie deosebit de importanta la 

atingerea obiectivelor şi ţintelor de mediu. Baza pentru monitorizarea PLAM şi pentru 

cuantificarea rezultatelor este reprezentata de indicatori, care sunt legaţi direct de obiectivele şi 

ţintele de mediu stabilite în procesul de planificare pentru soluţionarea problemelor/aspectelor de 

mediu din judeţ. 

Implementarea corespunzătoare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Braşov se va 

face folosind şi contribuţia elementelor ce rezultă din monitorizarea şi evaluarea sa. Procesul de 

evaluare şi monitorizare furnizează informaţii curente, sistematice, care sprijină procesul de 

implementare. 

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă cadrul pentru: 

 compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale 

 determinarea progresului făcut pentru obţinerea rezultatelor scontate 

 determinarea încadrării în schemele de timp propuse în proiect 

Obiectivele esenţiale ale sistemului de monitorizare sunt: 

 verifică implementarea şi stabileşte revizuirea PLAM 

 stabileşte echipa de monitorizare şi persoana care raportează Comitetului de Coordonare stadiul 

PLAM 

 identifica beneficiarul şi beneficiile acţiunilor realizate 

 stabileşte daca acţiunile au fost realizate şi dacă efectele sunt cele prevăzute. 

Toate aceste elemente au roluri corective şi preventive astfel încât implementarea PLAM să se facă 

în condiţii de eficienţă. Comitetul de Coordonare, care are responsabilitatea de implementare a 

PLAM este recomandabil să desemneze o echipa de monitorizare şi evaluare pentru a ajuta la 

proiectarea modului de abordare a evaluării şi la evaluarea rezultatelor proiectului. Aceasta echipă 

va fi alcătuită din experţi în evaluarea proiectelor, agenţii responsabile cu furnizarea datelor despre 

mediu şi instituţii de implementare, precum şi agenţi economici care au cerinţe de mediu specifice. 

Echipa de monitorizare şi evaluare va colecta date de la fiecare instituţie de implementare, aceste 

informaţii vor fi folosite ca baza a evaluării eficientei eforturilor de implementare. 

In acest fel se va putea aprecia în ce măsura obiectivele au fost atinse, care dintre acţiuni au fost 

realizate, iar în cazul unor disfuncţionalităţi se poate decide ce intervenţii sau ce modificări sunt 

necesare pentru a atinge scopul propus. 

Sistemul de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor PLAM are trei funcţii principale: 

 De a verifica faptul ca planul de acţiune este în proces de implementare, precum şi de a furniza 

o metodologie de revizuire a PLAM.  Fiecare acţiune din PLAM este încredinţată spre 

implementare unei autorităţi principale, cu o persoana nominalizată care are responsabilitatea de 

realizare a acestei acţiuni. De asemenea, pentru fiecare acţiune este desemnata o autoritate 

principala pentru monitorizare, cu o persoana nominalizată. Printre responsabilii de 

monitorizare pot fi incluşi şi responsabilii pentru implementare. Responsabilii pentru 

implementare şi pentru monitorizare au responsabilitatea raportării rezultatelor către Comitetul 

de Coordonare, în vederea revizuirii periodice de către acesta a stadiului de realizare a 

acţiunilor. 

 De a identifica beneficiul anticipat acţiunilor şi efectul asupra problemei de mediu respective. 

 De a armoniza atât problema de mediu, cât şi efectele acţiunii / acţiunilor pentru soluţionarea 

acesteia, prin măsurarea, urmărire şi evaluarea rezultatelor implementării în vederea obţinerii 

feedback-ului necesar pentru revizuirea şi actualizare PLAM. 
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Monitorizarea este o activitate complexă. Majoritatea problemelor de mediu se schimbă continuu, 

fiind influenţate de populaţie, presiuni de dezvoltare , procese noi de producţie, schimbări 

legislative, tehnici noi pentru reducerea poluării, închideri de unităţi, aspecte fiscale, şi aşa mai 

departe. 

Din aceste motive, se poate ivi situaţia în care acţiunile PLAM au fost corect implementate, dar una 

sau mai multe probleme au luat amploare cu mult mai repede decât s-a estimat, astfel încât este 

necesara prevederea de acţiuni suplimentare pentru soluţionare în următorul PLAM revizuit.  

De asemenea, este posibila şi situaţia inversă în care o prăbuşire a unui anumit sector industrial sau 

a pieţei agricole poate elimina cauza care a generat problema. în acest caz, acţiunile prevăzute în 

PLAM pentru aceasta problema trebuie oprite, iar resursele alocate trebuie transferate pentru alte 

acţiuni. 

Deoarece multe dintre acţiunile prevăzute de PLAM nu vor conduce la soluţionarea problemelor 

respective în cursul celor doi ani prevăzuţi ca ciclu pentru revizuirea/actualizarea este foarte 

importantă evaluarea cantitativa a efectelor acestor acţiuni, pentru ca rezultatele acestei evaluări să 

fie luate în considerare la elaborarea următorului PLAM. 

Ca urmare a rapoartelor primite, Comitetul de Coordonare va informa constant comunitatea locală 

asupra progresului realizat în implementarea PLAM. Este foarte importantă comunicarea şi 

diseminarea acestor rezultate membrilor comunităţii. De asemenea Prefectura Judeţului Braşov, 

Consiliul Judeţean Braşov, Consiliile Locale, precum şi toate instituţiile implicate în proces trebuie 

să cunoască stadiul realizării PLAM. 

Raportarea stadiului implementării acţiunilor din PLAM realizat în urma monitorizării,   către 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, se face semestrial de către Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Braşov. În procesul de monitorizare, APM Braşov colaborează cu membrii 

Grupului de lucru pentru monitorizarea PLAM, precum şi cu organismele responsabile de 

implementarea acţiunilor din plan, de la care solicită informaţii privind stadiul implementării 

acţiunilor, datele primite fiind utilizate în procesul de monitorizare. 

Pentru monitorizarea şi evaluarea PLAM este necesară realizarea unui sistem de baze de date cu 

ajutorul căruia se evaluează progresele în atingerea obiectivelor prevăzute în plan. Baza de date va 

fi structurată astfel încât să existe o compatibilitate între natura/conţinutul informaţiilor existente şi 

modalitatea de obţinere a acestor informaţii, astfel încât acestea să poată fi utilizate în scopul 

monitorizării implementării Planului de Acţiune.  

Monitorizarea implementării PLAM va fi realizată în baza acestor informaţii colectate şi sintetizate 

semestrial, procesul fiind adaptat la necesităţile şi evoluţia contextului legislativ naţional şi social-

economic local. Modul de integrare a informaţiilor cuprinse în baza de date este structurat astfel:  

-  Nivelul operaţional: realizarea acţiunilor şi activităţilor cuprinse în Planul de Acţiune, cu 

evaluarea costurilor efectuate în raport cu costurile totale estimate  

- Nivelul tactic: atingerea ţintelor propuse în raport cu indicatorii de evaluare şi a responsabilităţilor 

asumate  

- Nivelul strategic: atingerea obiectivelor generale şi specifice în raport cu ţintele propuse.  

 

Baza de date este gestionată de către APM Braşov,  ca instituţie coordonatoare a procesului de 

implementare a planurilor de acţiune pentru mediu.  

Cea mai eficientă modalitate de a asigura implementarea planului este de „a-l supraveghea”, de a 

asigura monitorizarea lui. Pentru a putea efectua acest lucru,  în cadrul structurii organizatorice a 

procesului de planificare  există o metodă şi un instrument de monitorizare şi evaluare (Tabel 7.2.)  

uşor de utilizat.  

În continuare sunt prezentate matricele utilizate pentru monitorizarea implementării acţiunilor şi 

pentru evaluarea  sintetică a rezultatelor care se realizează semestrial. 
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Tabel . 7.2. MATRICILE PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A ACŢIUNILOR PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE 

MEDIU PRIORITARE 

MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 01 - CANTITATEA  ŞI CALITATEA NECORESPUNZĂTOARE A 

APEI POTABILE  

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

 OBIECTIV GENERAL :  Asigurarea parametrilor funcţionali ai sistemelor de alimentare cu apă şi a stării de sănătate a locuitorilor 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea calităţii apei potabile tratate 

Furnizarea apei 

potabile la o calitate 

corespunzătoare (Legea 

458/2002, modificata 

cu Legea nr. 311/2004 

1.Modernizarea şi 

optimizarea tehnică a staţiilor 

de tratare (lucrari CM): 

- Crizbav 

- Bogata-Rupea 

- Moieciu 

- Codlea 

Proprietarii staţiilor 

Compania Apa Brasov 

Servicii de Gospodarire 

Codlea 

mc apă/loc. 

debit; 

val. investiţie; 

tarif / mc apă tratată; 

2013   

Obiectiv specific: modernizarea retelelor de alimentare cu apă existente si realizarea de retele noi în localitatile fără retele de alimentare cu apă, în aglomerările din judeţul braşov 

Furnizarea apei 

potabile la o calitate 

corespunzătoare (Legea 

458/2002, modificata 

cu Legea nr.311/2004); 

 

 

 

 

 

Proiectare, executie, 

reabilitare retele de distributie 

apa pentru :  

Proiectare, executie, 

reabilitare retele de distributie 

apa pentru :  

2.Aglomerare Brasov 

3.Aglomerare Tarlungeni  

4.Aglomerare Codlea 

5.Aglomerare Moieciu-Bran  

Consiliile locale 

Consiliul Judeţean 

Serviciile de 

Gospodărire Apă 

Operatorii de apa canal 

 

Compania Apa Brasov 

 

 

lungime  reţea 

distribuţie 

reabilitată/înfiinţată 

 

lungime  reţea 

distribuţie necesara; 

 

val. investiţie; 

 

 

 

 

 

2015 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

 

Furnizarea apei 

potabile la o calitate 

corespunzătoare (Legea 

458/2002, modificata 

cu Legea nr.311/2004); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aglomerare Fagaras  

7. Aglomerare Rupea  

8. Aglomerare Prejmer 

9.Aglomerare Victoria 

10. Aglomerare Predeal 

11.Aglomerare Rasnov 

12.Aglomerare Zarnesti 

13. Aglomerare Feldioara  

14.Aglomerare Ghimbav 

15.Aglomerare Cristian 

16.Aglomerare Hărman  

17.Aglomerare Dumbrăviţa  

18.Aglomerare Vulcan  

19. Aglomerare Hălchiu  

20. Aglomerare Poiana 

Mărului  

21. Aglomerare Racoş 

22.Aglomerare Hoghiz  

23.Aglomerare Şercaia 

24. Aglomerare Sinca 

25. Aglomerare Cincu 

(Toarcla) 

26.Aglomerare Maierus 

(Arini) 

Consiliile locale 

Consiliul Judeţean 

Serviciile de 

Gospodărire Apă 

Operatorii de apa canal 

 

Compania Apa Brasov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lungime  reţea 

distribuţie 

reabilitată/înfiinţată 

 

lungime  reţea 

distribuţie necesara; 

 

val. investiţie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

 

Furnizarea apei 

potabile la o calitate 

corespunzătoare (Legea 

458/2002, modificata 

cu Legea nr.311/2004); 

27. Aglomerare Viştea  

28. Aglomerare Homorod  

29. Aglomerare Ungra  

30.Aglomerare Lisa 

31.Aglomerare Ucea  

32. Aglomerare Caţa  

33. Aglomerare Jibert  

34. Aglomerare Ormeniş  

35. Aglomerare Şoarş  

36. Aglomerare Ticuşu  

37. Aglomerare Voila  

 

Consiliile locale 

Consiliul Judeţean 

Serviciile de 

Gospodărire Apă 

Operatorii de apa canal 

 

Compania Apa Brasov 

 

 

 

lungime  reţea 

distribuţie 

reabilitată/înfiinţată 

 

lungime  reţea 

distribuţie necesara; 

 

val. investiţie; 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv general : Protejarea şi conservarea calităţii surselor de apă conform prevederilor legale 

Obiectiv specific: Asigurarea protejării şi conservării calităţii surselor de apă potabilă prin instituirea şi reabilitarea zonelor de protecţie sanitară 

Conservarea categoriei 

de calitate naturală a 

surselor de apă astfel 

încât apa să poată fi 

tratată fără costuri 

suplimentare. 

Calitatea apei livrate 

consumatorilor să fie în 

concordanţă cu 

prevederile  Legii 

458/2002, modificata 

cu Legea 311/2004 

38.Instituirea/reabilitarea 

zonelor de protecţiecu regim 

sever în jurul fronturilor de 

captare şi a prizelor de apă 

destinate prelevării de apă 

potabilă(împrejmuire de 

protecţie, panouri avertizoare 

de interdicţie etc.). 

39.Limitarea construcţiilor 

din zonele de protecţie 

sanitară a acumulării Târlung 

Proprietarii captărilor 

 

 

 

 

 

Primăria Săcele 

 

Perimetre (metri) de 

împrejmuiri; 

 

Număr de balize de 

semnalizare a zonei 

de protecţie. 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Obiectiv general :Realizarea unui sistem viabil de gestionare a cantităţii şi calităţii apei potabile în mediul urban şi rural 

Obiectiv specific: Controlul calităţii apelor brute pentru conducerea proceselor de tratare; Controlul strict al calităţii apei tratate în scopul prezervării stării de sănătate a consumatorilor. 

Optimizarea 

consumurilor de apă; 

Respectarea normelor 

cantitative de gestiune a 

apei; 

Parametrii calitativi ai 

apei furnizate 

consumatorilor să 

respecte prevederile 

Legii 458/2002 

40.Monitorizarea cantitativă a 

apei la sursă,  pe reţelele de 

distribuţie şi la consumatori 

prin achiziţionarea şi 

montarea de dispozitive de 

măsură omologate  

 

41.Monitorizarea calitativa a 

apei la iesirea din statiile de 

tratare si pe retelele de 

distributie 

Operatorii sistemelor 

 

DSP 

Volume şi debite de 

apă livrate şi 

consumate; 

Nivelul pierderilor; 

Indicatori fizico-

chimici şi 

bacteriologici ai apei 

brute şi tratate 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

Permanent  
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM – 02 - MANAGEMENTUL NECORESPUNZĂTOR AL DEŞEURILOR 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Reducerea  poluării mediului cauzată de depozitarea  necorespunzătoare a deşeurilor municipale  

Obiectiv specific:  Dezvoltarea facilităților de eliminare finală a deșeurilor, conform Masterplan deșeuri 

Realizarea 

facilităţilor de 

eliminare finală a 

deşeurilor, conform 

Masterplan deşeuri 

 

 

 

 

 

42. Realizarea celui de-al doilea 

depozit ecologic zonal la Calbor-

Făgăraş 

 

43.Relizarea staţiilor de transfer 

la Făgăraş şi Hoghiz 

 

44.Realizarea platformelor de 

stocare temporară la Predeal şi 

Măieruş 

 

45.Realizarea incineratorului 

pentru deşeuri menajere la 

Târlungeni 

 

CJ Braşov 

 

Consilii locale 

 

Proprietarii 

depozitelor 

SC Fineco SA 

Depozite, staţii de 

transfer  autorizate 

 

Capacitate 

autorizată (mii 

mc) 

 

% de realizare 

investiţie 

 2013 

 

2013 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

  

Reducerea cantităţii 

de deşeu 

biodegradabil 

depozitat la 50% din 

cantitatea depozitată 

în 1995 

46.Studierea şi elaborarea de 

proiecte pentru dezvoltarea unor 

sisteme viabile de colectare 

selectivă la sursă şi compostare a 

deşeurilor biodegradabile 

municipale, urbane şi comunale 

depozitate 

 

47.Implementarea sistemelor: 

construcţii de staţii de 

compostare, compostare în 

gospodării 

Consilii locale 

 

Consiliul Judeţean 

SC Fineco SA 

 

Nr.localităţi care 

au sisteme de 

colectare selectivă 

la sursă a 

deşeurilor 

biodegradabile 

Nr.staţii/platforme 

de compostare 

construite 

%deşeuri 

biodegradabile 

compostate 

2013 

 

 

 

 

 

2013 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Respectarea 

legislaţiei de mediu 

privind depozitarea 

deşeurilor 

 

48.Monitorizarea implementării 

programelor de conformare 

pentru funcţionarea depozitelor de 

deşeuri menajere autorizate din 

punct de vedere al protecţiei 

mediului 

 

49.Împunerea de restricţii şi 

sancţiuni  (OUG 61/2006) pentru 

cei care depozitează deşeuri 

menajere în locuri neamenajate 

GNM 

 

 

 

GNM 

Consiliile 

Locale 

Nr.controale 

efectuate 

Nr.sancţiuni, 

valoare 

Permanent    

OBIECTIV GENERAL : DEZVOLTAREA  SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR DE LA POPULAŢIE ŞI AGENŢI ECONOMICI ŞI  REDUCEREA 

CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI GENERATE 

Obiectiv specific:  Creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţia din mediul urban şi rural, precum şi de la agenţii economici 

Asigurarea unor 

coeficienţi pentru 

colectarea selectivă a 

deşeurilor de 40% în 

mediul urban şi 20% 

în mediul rural până 

în anul 2012 pentru 

populaţie 

Asigurarea unor 

coeficienţi pentru 

colectarea selectivă a 

deşeurilor de 50% 

până în anul 2012 

pentru agenţi 

economici 

50.Emiterea de hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei locale cu 

privire la colectarea selectivă (atât 

în mediul urban cât şi rural)   

conform angajamentelor stabilita in 

Cap. 22 Mediu ; 

51.Amenajarea punctelor de 

colectare selectivă a deşeurilor la 

sursa, pentru fiecare categorie de 

deseuri (stabilire amplasamente, 

personal, mijloace de cântărire, 

amplasare recipienţi), atât în oraşe 

cât şi în zonele rurale 

52.Colectarea/valorificarea 

deşeurilor de ambalaje (hartie 

plastic, sticlă) în instituţiile publice, 

la sediile firmelor, fundaţiilor, etc. 

Consiliile 

Locale 

 

 

 

 

Operatorii de 

salubritate 

 

Consiliul 

Judeţean 

Consiliile 

Locale 

 

Instituţiile 

publice din 

judeţ, agenţi 

economici, etc. 

Cantitate de 

deşeuri 

valorificabile pe 

tip deşeu: 

hârtie, carton, 

PET, sticlă, fier 

 

Nr.puncte 

colectare selectivă 

înfiinţate 

 

 

Cantităţi colectate 

anual 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Obiectiv specifc: Reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi valorificarea deşeurilor 

Informarea populaţiei 

şi a agenţilor 

economici cu privire 

la modalităţile de 

reducere a cantităţilor 

de deşeuri generate şi 

valorificarea părţii 

biodegradabile din 

deşeurile menajere 

53.Promovarea de tehnologii curate 

în vederea obţinerii unor produse cu 

ciclu lung de viaţă , precum si 

reducerea impactului poluarii 

asupra mediului. 

 

Societati  

Comerciale. 

A.P.M. 

 

Investiţii realizate 

Valoare 

Permanent 

 

  

Informarea populaţiei 

şi a agenţilor 

economici cu privire 

la modalităţile de 

reducere a cantităţilor 

de deşeuri generate şi 

valorificarea părţii 

biodegradabile din 

deşeurile menajere  

54.Valorificarea deşeurilor prin 

reciclare conform legislatiei in 

vigoare pentru fiecare categorie de 

deseu. 

55.Dotarea depozitelor ecologice 

zonale cu instalaţii de valorificare a 

biodegradabilului din deşeurile 

menajere in conformitate cu  

legislatia specifica. 

56.Controlul gestiunii deşeurilor 

rezultate din construcţii şi demolări 

şi valorificarea/ selectarea acestora 

direct de la sursă, utilizarea 

deşeurilor cu granulaţie redusă ca 

material de umplutură la drumuri 

 

Consiliile 

Locale 

 

 

Operatorii 

depozitelor 

 

Consiliile 

Locale, prin 

emiterea 

autorizatiei de 

constructie/de-

molare  

 

GNM 

 

 

Cantităţi 

valorificate 

 

Nr. instalaţii 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

2013 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Creşterea eficienţei 

tratării şi eliminării 

nămolurilor provenite 

de la staţiile de 

epurare  

57.Utilizarea nămolurilor în 

agricultură ca fertilizant sau 

amendament agricol pentru 

reabilitarea terenurilor degradate şi 

acoperirea depozitelor de gunoi 

existente, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare 

Proprietarii de 

terenuri 

agricole 

Primării 

Operatorii de 

rampe de 

gunoi 

APM 

 

Suprafeţe de teren 

acoperite (ha) 

Permanent   

Atingerea ţintelor de 

colectare/tratare  

DEEE:  colectare 

4kg/locuitor; tratare  

conform HG 

1037/2010   

58.Colectarea selectivă şi 

valorificarea deşeurilor din 

echipamente electrice şi electronice 

(DEEE)  

Consiliile 

locale 

Agenţii 

economici 

producători/co

lectori/tratator

i 

Cantitate DEEE 

colectată anual – 

tone/ Cantitate 

DEEE tratată 

anual  

Permanent   

Urmărirea atingerii 

ţintelor stabilite în 

HG 2406/2004 pentru 

VSU 

59.Reutilizarea, valorificarea şi 

reciclarea componentelor 

vehiculelor scoase din uz (VSU) 

Agenţi 

economici 

colectori/valor

ificatori de 

VSU 

autorizaţi 

% din masa 

vehiculelor 

reutilizat şi 

valorificat 

Permanent    

OBIECTIV GENERAL :Diminuarea poluării cauzate de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor industriale 

 Obiectiv specific: Adoptarea unei tehnologii pentru transportul si depozitarea zgurii/cenusii in sistem slam dens. 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Conformarea CET 

Brasov cu directiva 

UE privind 

depozitarea 

deseurilor industriale.  

60.Construirea sistemului de 

depozitare a zgurii si cenusii in 

conformitate cu normele europene 

de depozitare a deseurilor 

industriale. 

 

61.Lucrari etapizate de inchidere a 

depozitelor industriale de zgura si 

cenusa, cf  avizului de mediu la 

incetarea activitatii nr.61 

/29.10.2007 

(revizuire aviz nr.42/21.12.2006 )  

Revizuit la 16.12.2009 

pentru: 

- depozitul nr.1 Lempes 

- depozitul nr.2 Sanpetru. 

 

CET Brasov 

Ag. Ec. din 

domeniul de 

interes 

Tone zgura/cenusa 

transportata si 

depozitata 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 Obiectiv specific: Reducerea poluării prin închiderea depozitelor industriale cu activitate sistată 

Închiderea 

depozitelor 

industriale cu 

activitatea sistată 

Închiderea depozitelor industriale: 

62. SC Nitramonia Făgăraş 

 

63. SC Energo Tech Braşov 

 

64.Monitorizarea post închidere pe 

30 de ani conform legislaţiei în 

vigoare  

 

Nitramonia (SC 

Maestro SRL 

Constanţa- 

lichidator 

judiciar) 

 

SC Energo 

Tech Braşov 

 

GNM 

Nr.depozite 

închise 

 

Stadiul lucrărilor 

 

 

Sancţiuni aplicate 

 

2008 

 

2013 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii-evaluarea  

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Reducerea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane cauzat de gestionarea incorectă a deşeurilor periculoase 

Obiectiv specific: Gestionarea corespunzătoare şi eliminarea controlată a deşeurilor provenite din activităţile medicale 

Conformare: Ordin 

Min. Săn. şi Fam. 

219/2002, Legea 

426/2001, HG 

349//2005, OM 

867/2002, HG 

128/2002 

65.Separarea fluxurilor de colectare 

a deşeurilor periculoase de cele 

nepericuloase 

66.Implementarea şi respectarea 

metodologiei de monitorizare a 

sistemului de gestiune a deşeurilor 

spitaliceşti (OMSF 219/2002) 

67.Asigurarea suportului financiar  

al serviciilor de tratare şi eliminare 

a deşeurilor spitaliceşti  

Unităţile 

spitaliceşti 

 

D.S.P. 

Cantitate totală de 

deşeuri / tip deşeu 

 

Indicatori de 

generare deşeuri / 

cantitate eliminată 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

  

Obiectiv specific:  Gestionarea corespunzătoare a condensatoarelor şi transformatoarelor cu conţinut ridicat de PCB/PCT 

Interzicerea uleiurilor 

şi a echipamentelor 

care conţin PCB/PCT 

68.Urmărirea eliminării 

echipamentelor cu conţinut de 

PCB/PCT, conform Planurilor de 

eliminare aprobate de APM Braşov 

Agenţii 

economici 

deţinători 

GNM,  

A.P.M. Braşov 

Nr echipamente 

existente/eliminate 

Permanent   

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific:  Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de pesticide 

Eliminarea 

cantităţilor de deşeuri 

de pesticide aflate pe 

teritoriul Judeţului 

Braşov 

69.Eliminarea cantităţilor de deşeuri 

de pesticide printr-un program 

finanţat de MMP 

Ghimbav – 350 kg, 436 litri 

Părău – 130 kg, 525 litri 

DADR 

Unitatea 

Ftosanitară 

Braşov 

UAT Ghimbav 

UAT Părău 

Nr echipamente 

existente/eliminate 

 

 

 

 

2013 
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM –03 - POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

Ţintă Acţiune monitorizată Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 

Termen 
Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă receptoare 

Obiectiv specific: Canalizari in sistem divizor si statii de pompare ape uzate pentru toate aglomerarile umane cu mai mult de 10000 l.e. – modernizarea retelelor de canalizare existente si realizarea de 

retele noi de canalizare in localitatile fara retele de canalizare 

Imbunatatirea 

calitatii cursurilor 

de apa, in care se 

descarca apele 

uzate menajere 

neepurate, pana la 

nivelul de stare 

ecologica buna, 

imbunatatirea 

calitatii apelor 

subterane, conform 

prevederilor 

Directivei Cadru a 

Apei 

 

 

Încadrarea calităţii 

efluentului în 

limitele autorizate 

şi conform HG 

188/2002, 

modificat cu HG 

352/2005, până în 

anul 2015 

 

 

70.Proiectare, executie, 

reabilitare retele de canalizare 

apa pentru aglomerările: 

1. Braşov 

2. Codlea 

3.Ghimbav 

4. Râşnov 

5 Moieciu-Bran 

6.Zărneşti 

7.Bod 

8.Prejmer 

9. Predeal 

10.Făgăraş 

11.Rupea 

121. Hoghoz 

13.Victoria 

Consiliile locale 

Compania Apa 

Brasov 

SGA 

% locuitori racordati 

la retele de canalizare 

 

lungime retele 

canalizare menajera 

lungime retele 

canalizare pluviala 

 

lungime cursuri de 

apa cu stare 

ecologica buna 

 

2013   
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Obiectiv specific: Reducerea impactului asupra calităţii cursurilor de apă prin reabilitarea/construirea statilori de epurare pentru aglomerarile umane cu mai mult de 10 000 l.e. 

Incadrarea calitatii 

efluentilor statiilor 

de epurare in 

limitele HG 

352/2005, până în 

anul 2015 

71.Proiectare, execuţie, 

reabilitare staţii de epurare 

zonale în aglomerările: 

1. Braşov 

2. Codlea- se va epura la 

Feldioara 

3. Moieciu-Bran 

4.Bod 

5.Prejmer – Lunca Câlnicului 

6. Predeal 

7.Făgăraş, Hurez 

8.Rupea- se va epura la Hoghiz 

9. Hoghiz 

10.Victoria 

 

Consiliile locale 

Operatorii de apa 

canal 

SGA 

 

% retele de canalizare 

racordate la statii de 

epurare. 

Nr.proiecte finalizate 

% de realizare proiect 

 

 

2015 

 

  

Obiectiv specific: Canalizari in sistem divizor si statii de epurare pentru toate aglomerarile umane cu mai putin de 10000 locuitori echivalenti (localitati izolate)– retele de canalizare si statii de 

epurare 

Imbunătăţirea 

calităţii cursurilor 

de apă, in care se 

descarca apele 

uzate menajere, 

pana la nivelul de 

stare ecologica 

buna si foarte buna 

si imbunatatirea 

calitatii apelor 

subterane in zonele 

in care apa uzata se 

stocheaza in bazine 

vidanjabile 

neetanse 

 

72.Proiectare, executie retele de 

canalizare pentru aglomerările: 

1.Vulcan 

2.Cristian 

3.Dumbrăviţa  

4.Feldioara   

5.Hălchiu  

6.Hărman  

7.Sânpetru  

8.Budila  

9.Tărlungeni 

Operatorii sistemelor 

de canalizare si 

epurare 

 

Consiliile locale 

SGA 

% locuitori racordati 

la retele de canalizare 

% reţele de canalizare 

racordate la staţii de 

epurare 

lungime retele 

canalizare menajera 

lungime retele 

canalizare pluviala 

 

Nr proiecte 

implementate 

% realizare proiect 

 

 

2013, 2018 
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Incadrarea calitatii 

efluentilor statiilor 

de epurare in 

limitele HG 

352/2005 

 

10.Teliu  

11.Poiana Mărului  

12.Apaţa  

13.Buneşti  

14.Vama Buzăului  

15.Racoş  

 

 73.Proiectare, executie retele de 

canalizare pentru ariile rurale: 

1.Homorod 

2.Ungra 

3.Şercaia  

4.Viştea 

5.Voila  

6.Lisa 

7.Măieruş 

8.Ucea 

9.Caţa 

10.Cincu 

11.Comana 

12.Fundata 

13.Jibert  

14.Ormeniş 

15.Parau 

16.Şinca  

17.Soars  

18.Ticuşu 

 

Operatorii sistemelor 

de canalizare si 

epurare 

 

Consiliile locale 

 

% locuitori racordati 

la retele de canalizare 

 

lungime retele 

canalizare menajera 

lungime retele 

canalizare pluviala 

 

lungime cursuri de 

apa cu stare ecologica 

buna 

 

Nr proiecte 

implementate 

 

 

2013, 2018 
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Incadrarea calitatii 

efluentilor statiilor 

de epurare in 

limitele HG 

352/2005 

 

74.Proiectare, executie statii de 

epurare pentru aglomerările  

umane  cu mai puţin de 10 000 

l.e.: 

1.Feldioara   

2.Tărlungeni -se va epura la L. 

Calnicului 

3.Teliu  

4.Poiana Mărului 

5Apaţa 

6.Buneşti 

7.Vama Buzăului 

8.Racoş  

9.Homorod- se va epura la 

Hoghiz 

10.Ungra  

11.Şercaia  

12.Viştea  

13.Voila 

14.Lisa 

15.Măieruş  

16.Ucea  

17.Caţa 

18.Cincu  

19.Comana  

20.Fundata  

21.Jibert  

22.Ormeniş  

Operatorii sistemelor 

de canalizare si 

epurare 

 

Consiliile locale 

SGA 

 

% retele de canalizare 

racordate la statii de 

epurare. 

Nr.proiecte finalizate 

% de realizare proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, 2018 
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23.Parau   

24.Şinca 

25.Soars 

26Ticuşu   

 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă prin  epurarea apelor uzate industriale  conform Stas-urilor în vigoare  

Imbunătăţirea 

calităţii cursurilor 

de apă 

 Incadrarea calitatii 

efluentilor statiilor 

de epurare in 

limitele HG 

351/2005 si HG 

352/2005 

75.Monitorizarea indicatorilor 

fizico-chimici pentru apele 

uzate rezultate din staţiile de 

epurare industriale ale agenţilor 

economici  

Agenţii economici 

deţinătorii staţiilor de 

epurare industriale 

 

Indicatori fizico-

chimici ai apelor 

uzate epurate in 

statiile de epurare 

 

 

 

 

Permanent 

  

 

Obiectiv specific: Utilizarea de tehnologii si instalatii performante in activitatile industriale 

Optimizarea 

consumurilor de 

apa si reducerea 

poluarii resurselor 

de apa 

76.Modernizarea instalatiilor 

tehnologice existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag.economici 

GNM 

SGA 

% din instalatii care 

aplica BAT(cele mai 

bune tehnologii 

disponibile) 

 

Valoare investiţie 

2015 
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUAREA PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM – 04 - POLUAREA ATMOSFEREI 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Imbunătăţirea calităţii aerului ambiental prin reducerea emisiilor industriale (Respectarea valorilor limită ale imisiilor la SO2, NO2, CO, PM 10 si COV pentru 

protecţia sănătăţii umane şi protecţia ecosistemelor prevăzute în legislatia in vigoare 

Obiectiv specific:  Reducerea poluării generate de surse fixe constituite din agenţii industriali 

Încadrarea emisiilor 

de noxe de la 

instalaţiile agenţilor 

economici  în 

limitele prevăzute 

de Ord.MAPPM 

nr.462/1993, 

completat cu 

Ord.MAPPM nr. 

592/2002 

77.Modernizarea şi asigurarea 

intreţinerii corespunzătoare a 

instalaţiilor  societăţilor cu 

activităţi industriale poluatoare 

 

78.Implementarea şi 

monitorizarea măsurilor 

cuprinse în planurile de 

acţiune 

Proprietarii 

instalaţiilor 

 

 

Garda de Mediu 

Stadiul realizării 

măsurilor scadente 

 

Permanent 

 

 

Corelat cu 

planurile de 

acţiune şi 

etapizate 

  

Obiectiv specific: Incadrarea emisiilor de SO2 ale CET Braşov în valorile limită  

Conformarea 

nivelului emisiilor 

de poluanţi 

atmosferici cu 

prevederile  din 

Notificarea CET 

Braşov, înregistrată  

la APM Braşov cu 

nr.1154/27.11.2007

, notificare ce 

anulează perioada 

de tranziţie în ceea 

ce priveşte 

încadrarea în 

valorile limită de 

emisie pentru SO2 

79.Monitorizarea respectării  

de către CET Bv. a condiţiilor 

din Notificarea înregistrată la 

APM Braşov cu 

nr.1154/27.11.2007 

 

CET Braşov 

APM Bv 

ARPM Sibiu 

Valoarea debitului 

masic de poluanţi 

evacuat zilnic / lunar 

/ anual 

2015 

 

Anual  
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Obiectiv specific: Reducerea emisiilor necontrolate de Compuşi Organici Volatili (COV) din activităţile industriale 

Încadrarea emisiilor 

de COV în 

prevederile legale 

conf.cu graficele 

din HG 699/2003, 

completat şi 

modificat de HG 

1902/2004 şi HG 

735/2003 

80.Monitorizarea încadrării 

emisiilor de COV ale 

instalaţiilor în VLE, prin 

verificarea datelor din  

Bilanţul masic de emisii de 

COV, elaborat de operator 

anual şi transmis APM Braşov  

- 22 agenţi economici - 

Agenţii economici 

 

Garda de mediu 

APM 

 

Nr de instaţaţii 

controlate/ 

monitorizate/ Nr. 

Instalaţii conforme 

Permanent  

Anual  

  

 

Obiectiv specific: Reducerea emisiilor de Compuşi Organici Volatili (COV) rezultate din comerţul cu hidrocarburi 

Încadrarea emisiilor 

de COV în 

prevederile legale 

în conf.cu HG 

568/2001, 

modificat prin HG 

893/2005 

81.Verificarea conformării 

activităţilor agenţilor 

economici cu măsurile impuse 

prin Certificatele COV, emise 

la 2 ani o dată, de către 

organismele certificate 

Agenţii economici 

 

Garda de mediu 

APM 

 

Nr. surse de emisie 

controlate 

(monitorizate) / 

Nr. surse emisie 

conforme 

 

Permanent  

Anual  

  

OBIECTIV GENERAL : Îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental prin reducerea emisiilor cauzate de traficul rutier (sursele mobile) 

Obiectiv specific: Reducerea poluării aerului prin modernizarea parcului auto, devierea şi fluidizarea traficului în Judeţul Braşov 

Reducerea emisiilor 

de noxe provenite 

din traficul rutier  

82.Eliminarea din trama 

stradală a mijloacelor de 

transport, ale agenţilor 

economici şi persoanelor 

fizice, care nu corespund din 

punct de vedere al emisiilor de 

noxe 

R.A.R. 

Poliţia rutieră 

APM Braşov 

Consiile Locale 

 

nr. agenţi economici 

care  au reînnoit 

parcul auto 

 

nr.maşini  

achiziţionate 

 

 

Permanent  
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

83.Execuţia centurilor 

ocolitoare 

84.Fluidizarea traficului prin 

executare de sensuri giratorii 

85.Promovarea sistemului de 

transport în comun şi a 

transportului alternativ 

(bicicleta) 

 

 

 

Consiliile Locale 

 

Consiliile Locale 

ONG-uri 

IJP 

APM 

concentraţiile de 

particule în 

suspensie, SOx, NOx 

în aerul ambiental al 

oraşelor. 

Investiţii realizate 

Nr.acţiuni 

desfăşurate 

Nr.km piste biciclete 

2013  

 

2013 

 

Permanent  

  

OBIECTIV GENERAL :Imbunătăţirea calităţii aerului ambiental prin reducerea emisiilor datorate incinerărilor necontrolate 

Obiectiv specific:  Eliminarea poluării atmosferei datorată arderilor necontrolate a deşeurilor menajere şi resturilor vegetale din agricultură 

Respectarea 

legislaţiei în 

vigoare privind 

aceste parctici  -  

86.Aplicarea fermă a 

penalităţilor pentru 

administratorii de depozite 

menajere în cazul nerespectării 

HG 162/2002 abrogat de 

349/2005). 

87.Derularea de acţiuni de 

informare şi conştientizare a 

populaţiei din mediul rural 

asupra interzicerii arderii 

resturilor vegetale (miriştilor) 

şi aplicarea de penalităţi în 

cazul nerespectării legislaţiei 

în vigoare 

 

 

Garda de mediu 

 

 

APM Braşov 

 

DADR 

GNM 

 

 

Număr de incidente 

semnalate şi 

penalizate 

 

Număr de campanii 

de informare derulate 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Asigurarea unui nivel de cunoaştere şi informare satisfăcător fundamentării unui management corespunzător al calităţii mediului la nivelul judeţului Braşov 

Obiectiv specific:   Funcţionarea în condiţii optime a  sistemului  de monitoring  al calităţii aerului   

Asigurarea  fluxului 

informaţional 

privind calitatea 

aerului ambiental în 

judeţul Braşov  

88.Monitorizarea calităţii 

aerului prin staţiile automate 

de monitorizare 

89.Implementarea măsurilor 

cuprinse în  Planul integrat de 

gestionare a calităţii aerului 

din Judeţul Braşov  

APM  

Agenţii economici 

Consiliul Judeţaen 

Consiliile Locale 

ONG-uri 

GNM 

APM 

Captura de date % 

 

 

Nr.Măsuri realizate 

% de implementare 

Permanent  

 

 

Conform 

termenelor din 

Plan 

Au fost amplasate 6 staţii automate de 

monitorizare a calităţii aerului: 2 staţii de 

trafic, 1 staţie de fond urban, 1 staţie de fond 

industrial în mun. Braşov, 1 staţie de fond 

suburban în comuna Sânpetru şi 1 staţie 

EMEP în comuna Fundata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiectiv specific:   Monitorizarea nivelului zgomotului în mediul urban şi implementarea soluţiilor de îmbunătăţire a situaţiei 

Reducerea nivelului 

de zgomot 

ambiental sub 

valorile limită 

stabilite  

90.Elaborarea Hărţilor de 

zgomot şi a planurilor de 

acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea nivelului de zgomot 

(se revizuiesc la 5 ani) 

 

91.Monitorizarea nivelului de 

zgomot provenit din traficul 

rutier 

Primăria Braşov 

APM 

 

 

 

APM  Braşov 

Număr amplasamente 

cu depăşiri ale 

indicatorilor 

Nr. puncte măsurări 

 

Nr.măsurători  

sonometrice efectuate 

2013 

 

 

 

 

Permanent  

Lunar  
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE  PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 05 - POLUAREA SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE  

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Reducerea impactului asupra solului generat de depozitarea neconformă a diverselor categorii de deşeuri 

Obiectiv specific: Reducerea poluării solului şi a apei  freatice generate de depozitarea deşeurilor municipale. 

Respectarea 

calendarului de 

închidere a 

depozitelor de 

deşeuri 

municipale, 

conf.HG 

349/2005 

 

92.Monitorizarea închiderii depozitelor 

municipale care şi-au sistat activitatea 

(Făgăraş, Victoria, Codlea, Săcele, 

Râşnov, Zărneşti, Braşov) 

 

93.Închiderea Depozitului municipal 

Rupea 2017) 

 

94.Monitorizarea post închidere a  

calităţii solului şi a apelor freatice din 

perimetrele depozitelor municipale, pe 

o perioadă de 30 de ani de la închidere, 

începând din anul 2014 

 

GNM 

APM 

 

Nr.depozite 

neconforme închise 

 

2013 

 

2017 

 

 

30 de ani 

post 

închidere 

 

  

Obiectiv specific: Diminuarea poluării solului şi a apelor subterane din arealul de depozitare a deşeurilor industriale 

Eliminarea surselor 

de poluare datorate 

depozitării 

reziduurilor 

industriale şi 

reconstrucţia 

ecologică a 

suprafeţelor 

afectate de depozite 

scoase din 

funcţiune 

95.Intreţinerea, reabilitarea şi 

punerea în siguranţă a facilităţilor 

de transport şi eliminare finală a 

deşeurilor industriale 

96.Planuri de acţiune pentru 

reabilitarea zonelor afectate de 

poluare datorată depozitării 

necontrolate a deşeurilor industriale 

Proprietarii depozitelor 

 

 

 

Proprietarii depozitelor 

 

 

 

Nr. de facilităţi 

(depozite) amenajate  

Indicatori fizico-

chimici ai apelor 

freatice 

Suprafeţe (ha) 

Nr. de planuri de 

acţiune 

2017 

 

 

 

2019  
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Evaluarea poluării solului cu pesticide, substanţe organice şi metale grele, reducerea suprafeţelor afectate 

Obiectiv specific: Monitorizarea poluării solului la nivel judeţean în zona industrială. 

 

Identificarea 

zonelor puternic 

poluate cu 

pesticide, 

substanţe 

organice şi 

metale grele şi 

clasificarea 

acestora pe tip de 

poluant; 

97.Actualizarea bazei de date 

privind amplasamentele poluate 

cu pesticide, substanţe organice şi 

metale grele la nivelul judeţului  

A.P.M. Braşov 

 

 

 

Nr. zone puternic 

poluate cu pesticide 

şi metale grele 

Număr 

amplasamante 

afectate de poluare şi 

caracteristicile 

acestora 

Permanent   

OBIECTIV GENERAL : Diminuarea poluării solului şi a apelor  subterane cauzată de activităţile agricole şi zootehnice, de utilizarea defectuoasă a îngrăşămintelor  naturale, chimice, a 

pesticidelor  

Obiectiv specific: Gestiunea adecvată a dejecţiilor animale provenite din fermele zootehnice şi gospodării individuale, conform Codului de bune practici agricole 

Reducerea 

poluarii solurilor 

si a panzei 

freatice cu nitrati 

proveniti din 

surse agricole 

 

 

 

 

 

98.Refacerea şi amenajarea 

corespunzătoare a paturilor de stocare / 

deshidratare a dejecţiilor apartinând 

fermelor de creştere a animalelor. 

99.Monitorizarea calităţii apelor 

subterane din zona fermelor de creştere 

a animalelor 

100.Monitorizarea calităţii solurilor pe 

terenurile fertilizate cu dejecţii animale. 

101.Implementarea proiectelor privind 

“Controlul integrat al poluării cu 

nutrienţi” în zonele: Dumbrăviţa, 

Hălchiu, Prejmer, Şercaia 

Proprietarii fermelor 

DADR 

Consiliile locale 

Concentraţiile de 

nutrienţi din sol şi 

apa freatică 

 

 

 

 

Nr.Proiecte 

implementate 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

2012 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Obiectiv specific: Conştientizare necesităţii controlul riguros al calităţii şi cantităţii îngrăşămintelor şi pesticidelor utilizate în agricultură 

Promovarea 

practicilor 

agricole durabile 

(ecologice). 

102.Derularea unor campanii de 

informare asupra riscurilor utilizării 

în exces a îngrăşămintelor şi 

pesticidelor vizând în principal 

locuitorii mediului rural. 

Fermierii 

DADR 

APM 

Nr.campanii derulate Permanent    

Obiectiv specific: Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor subterane datorată lagunei de nămol (compartimente nereabilitate) aflată în administrarea Companiei ApaBraşov 

Reconstrucţia 

ecologică a zonei 

lagunei de nămol 

(compartimente 

nereabilitate) 

aflată în 

administrarea 

Companiei de 

Apă Braşov  

103.Închiderea / ecologizarea zonei 

lagunei de nămol 

 

 

 

Compania APA 

Braşov 

Stadiul 

implementării 

proiectului 

Valoarea investiţiilor 

2014   
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUAREA PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME  PM – 06 – DEGRADAREA MEDIULUI  NATURAL ŞI ANTROPIC 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de 

realizare, sursa de 

finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Protejarea resurselor naturale şi a fondului istoric construit 

Obiectiv specific: Exploatarea raţională a resurselor minerale naturale 

Stoparea 

exploatărilor de 

balast din albiile 

cursurilor de apă 

în zonele în care 

se produc 

modificări majore 

asupra regimului 

hidrologic al 

râurilor  

104.Intărirea monitorizării 

agenţilor economici al căror 

obiect de activitate este 

exploatarea resurselor 

minerale din albiile râurilor 

şi cariere de piatră; 

105.Acţiuni de verificare a 

exploatării albiilor râurilor 

căt şi la carierele de piatră 

(Stejeris-Braşov, Lafarge, 

Racoş), în conformitate cu 

autorizaţiile de funcţionare 

emise (perimetre, cantităţi) 

106.Protejarea resurselor de 

ape minerale şi a zonelor 

naturale de importanţă 

balneoclimaterică  

 

 

 

 

 

 

S.G.A. Braşov 

Garda de mediu 

ANRM 

APM 

 

DA Olt- 

SGA Brasov 

APM 

APM 

Consiliile Locale 

Directia Sanatate Publica 

 

mc. balast 

 

Perimetre de 

exploatare 

 

 

Volume de ape 

minerale prelevate 

 

Zone balneo - 

climaterice  

amenajate  

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de 

realizare, sursa de 

finantare) 

Obiectiv specific: Protejarea fondului cinegetic 

Limitarea 

braconajului  şi a 

numărului de 

animale vânate în 

campanii 

organizate 

conform 

legislaţiei în 

vigoare pentru 

refacerea 

echilibrului 

ecologic 

107.Acţiuni concertate cu 

sprijinul populaţiei şi 

poliţiei de stopare a 

braconajului 

 

108.Stabilirea pe 

considerente ecologice a 

fondului judeţean de 

vânătoare; 

 

109.Campanii de salvare şi 

protejare a speciilor 

protejate cu sprijinul ONG-

urilor cu specific de mediu. 

I.T.R.S.V. 

 

 

 

 

 

 

 

APM Braşov 

Număr campanii de 

vânătoare  

Număr exemplare  

valoroase vânat 

Număr amenzi 

contravenţionale şi 

număr de dosare 

penale întocmite  

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific: Protejarea fondului forestier  

Limitarea 

defrişărilor şi în 

special a speciilor 

preţioase 

110.Acţiuni concertate cu 

sprijinul populaţiei şi 

poliţiei de stopare a 

defrişărilor necontrolate 

I.T.R.S.V. 

GNM 

Direcţia Silvică 

Număr controale 

efectuate 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reîmpădurirea 

terenurilor de pe 

care s-a exploatat 

masă lemnoasă 

111.Plantare arbori din 

specii specifice 

ecosistemelor respective pe 

toate ariile care au fost 

supuse exploatării 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

Suprafaţa 

impădurită (ha) 

permanent   
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de 

realizare, sursa de 

finantare) 

Dezvoltarea 

fondului forestier 

112.Regenerarea artificială a 

unor suprafeţe de teren şi 

schimbarea categoriei 

funcţionale ale acestora – 

împădurire terenuri 

degradate şi/sau agricole 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

ITRSV 

Suprafaţa 

impădurită (ha) 

2013   

Modernizarea, 

reabilitarea 

drumurilor 

forestiere 

113.Modernizare, reabilitare 

drumuri forestiere 

Direcţia Silvică 

Ocoale Silvice 

Primării 

Composesorate 

Km de drum 

reabilitaţi 

permanent   

OBIECTIV GENERAL: Managementul corespunzător al ariilor  naturale protejate, afectate de impact antropic deosebit 

Obiectiv specific: Necesitatea aplicării OUG 57/2007, modificată şi aprobată prin Legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice 

Respectarea în 

cadrul PUG-urilor 

a regimului ariilor 

protejate şi a 

conservării 

biodiversităţii 

speciilor 

Instituirea 

regimului sever 

de protecţie 

pentru ariile 

protejate 

114.Măsuri ferme din partea 

administraţiei locale de 

înlăturare a intervenţiilor 

antropice în zonele protejate 

 

115.Analiza PUG-urilor şi 

aplicarea măsurilor necesare 

de conservare a 

biodiversităţii prin 

implementarea regimului 

ariilor protejate/siturilor 

Natura 2000 

Consiliile Locale 

 

 

 

 

APM Brasov 

Consiliile Locale 

 

Număr sancţiuni 

aplicate pentru 

încălcarea 

regimului de 

protecţie 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de 

realizare, sursa de 

finantare) 

Obiectiv general: Gestionarea durabilă a ariilor naturale protejate, siturilor Natura 2000 

Obiectiv specific: Eficientizarea structurilor administrative pentru ariile naturale protejate 

Atribuirea în 

custodie a tuturor 

ariilor protejate 

116.Atragerea membrilor 

comunităţilor locale, ONG-

urilor, pentru susţinerea 

activităţilor de administrare/ 

custodie a ariilor naturale 

protejate 

 

CL 

APM 

ONG 

Custozi/ administratori 

Gradul de atribuire 

în custodie a ariilor 

protejate din judeţul 

Braşov 

Permanent   

Finalizarea 

planurilor de 

management 

 

117.Intocmirea planurilor de 

management si a 

regulamentelor de măsuri de 

conservare pentru ariile 

protejate, Siturile Natura 

2000 

 

 

APM 

ONG 

Custozi/ administratori 

Numar de arii 

protejate care au 

plan de 

management sau 

regulament de 

măsuri de 

conservare 

 

Conform 

legislaţiei în 

vigoare 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de 

realizare, sursa de 

finantare) 

Implementarea 

măsurilor din 

palnurile de 

management 

118.Investiţii pentru 

sprijinirea reconstrucţiei 

naturale, protecţia şi 

conservarea habitatelor  şi a 

speciilor, dezvoltarea 

infrastructurii (construirea şi 

dotarea sediilor 

administraţiilor rezervaţiilor, 

construire centre de 

informare şi vizitare, etc.) şi 

achiziţionarea terenurilor 

necesare pentru 

managementul adecvat din 

cadrul reţelei Natura 2000 

119.Monitorizarea 

habitatelor naturale protejate 

şi a speciilor sălbatice 

 

CL 

APM 

ONG 

Custozi/ administratori 

Nr.proiecte 

implementate 

 

Investiţii realizate 

 

 

 

 

Nr.Rapoarte 

monitorizare 

(minim 1 raport la 2 

ani/sit 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

  

Obiectiv specific: Conservarea naturii prin declararea de noi zone cu statut de protecţie 

Declararea de noi 

arii protejate 

şi/sau situri 

Natura 2000 

120.Intocmirea 

documentaţiilor pentru 

declararea de noi arii 

protejate  

121.Întocmirea 

documentaţiilor pentru 

declarare de noi situri 

Natura 2000 si de extindere 

a unor situri Natura 2000 

existente 

 

CJ, CL 

APM 

ONG 

Custozi/ administratori 

Numar de noi arii 

protejate/situri 

Natura 2000 

declarate in judet  

 

Permanent    
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM – 07 – URBANIZAREA MEDIULUI 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Intreţinerea şi promovarea  zonelor verzi în cvartalele de locuit, în acostamentul şi aliniamentul drumurilor 

Obiectiv specific: Reabilitarea spaţiilor verzi intraurbane şi periurbane degradate şi extinderea zonelor verzi amenajate 

Respectarea normei 

de alocare a 

suprafeţei de spaţiu 

verde/locuitor, 

conf.Ord.MS 

536/1997 

122.Înfiinţarea registrului spaţiilor verzi şi al 

arborilor din intravilan oraşe 

123.Execuţie lucrări de reabilitare/ extindere/ 

înfiinţare spaţii verzi pentru asigurarea unui 

speţiu verde de 26 mp/locuitor, din terenul 

intravilan 

Consiliile 

Locale 

 

Mp spaţiu verde/loc. 

Nr.registre spaţii 

verzi şi arbori 

Nr.proiecte 

implementate 

2013 

 

2013 

  

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific: Crearea “centurilor verzi” în jurul zonelor  urbane 

Realizarea unor 

spaţii de recreere în 

imediata vecinătate 

a zonelor urbane 

Incheierea de parteneriate publice private 

pentru realizarea şi întreţinerea spaţiilor de 

recreere din imediata vecinătate a zonelor 

urbane; 

Consiliile 

locale 

Parteneri 

Nr.proiecte 

implementate 

 

2014 

  

OBIECTIV GENERAL : Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban 

Obiectiv specific:Diminuarea impactului poluării fonice şi atmosferice  
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Dezvoltarea 

serviciilor publice 

integrate şi a 

mobilităţii 

125.Implementarea proiectelor din PID: 

1.Modernizarea transportului urban Săcele 

2. Sistem integrat de transport public 

3.Managementul integrat al sistemului de 

transport în comun  

4. Centru logistic Braşov 

5.Terminal  intermodal 

Mun.Săcele 

 

Mun.Braşov şi 

AMB 

 

Mun.Braşov 

Parteneriat 

public privat 

 

 

 

Nr.proiecte 

implementate 

Monitorizarea 

stadiului de 

implementare 

 

2012 

 

2014 

2013 

2015 

2015 
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM–08–DEGRADAREA MEDIULUI DATORITĂ  TURISMULUI  ŞI 

AGREMENTULUI 

 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Diminuarea impactului turismului asupra  mediului înconjurător 

Obiectiv specific: Dezvoltarea turismului şi agrementului în condiţile unui  impact minim asupra mediului 

Zone turistice şi de 

agrement 

corespunzător 

amenajate  

 

 

 

126.Identificarea şi amenajarea 

zonelor cu funcţii turistice şi 

de agrement pentru practicarea 

turismului organizat şi 

ecologic 

127.Reabilitarea traseelor 

turistice şi a infrastructurii de 

turism (inclusiv a clădirilor şi 

centrelor istorice, a traseelor 

turistice montane, etc.) 

Consiliile locale 

Primării 

Asociaţii de turism 

ONG 

Nr de zone de 

agrement amenajate 

Nr.proiecte 

implementate 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

2013 

 

  

 

 

 

Promovarea 

truismului ecologic 

în judeţul Braşov 

 

128.Realizarea de materiale 

informativ – educative pentru 

promovarea turismului 

ecologic, inclusiv în ariile 

naturale protejate 

129.Implementarea proiectelor 

de promovare a potenţialului 

turistic   

 

CJ, Prefectura, 

Consiliile locale 

Custozii / 

administratori 

 

Primării 

Nr acţiuni întreprinse 

 

 

 

Nr.proiecte 

implementate 

Permanent 

 

 

 

2013 

  



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 154 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Amenajarea ariilor 

naturale protejate în 

vederea includerii 

lor în circuitul 

turistic 

130.Realizarea de poteci de 

studiu, amenajare locuri de 

agrement, locuri de observare 

a vieţii animalelor, etc. 

131.Amenajare 

corespunzătoare a spaţiilor 

pentru agenţii economici şi 

turişti  în interiorul ariilor 

protejate sau a zonelor tampon 

132.Promovarea 

agroturismului în zonele rurale 

apropiate 

 

Primării,  

Custozi/ 

Administratori  

ONG 

 

Nr.obiective realizate 

 

 

 

 

Nr.acţiuni de 

promovare 

 

 

2013 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

Permanent 
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM – 09 -  AFECTAREA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Corelarea sistemelor de monitorizare a calităţii mediului cu sistemul de monitorizare a sănătăţii populaţiei la nivelul judeţului Braşov 

Obiectiv specific: Intarirea colaborarii   între APM şi DSP cu privire la schimbul de informaţii relevante cu privire la raportul “sănătate - starea mediului” 

Eficientizarea 

dialogului dintre 

APM şi DSP. 

133.Realizarea schimbului de 

informaţii dintre APM Braşov şi 

Direcţia de Sănătate Publică în 

special pentru: 

- potabilitatea apelor subterane în 

zonele rurale (în special  făntâni); 

- calitatea apelor de suprafaţă cu 

privire la locurile de îmbăiere;  

- repartiţia geografică a incidenţei 

principalelor  tipuri de boli la scara 

judeţului   

DSP 

APM 

Nr. informatii 

solicitate 

 

Nr. de rapoarte 

anuale privind relaţia 

sănătate / mediu 

Nr. zone sensibile 

identificate 

Permanent  

Anual sau în 

funcţie de 

necesitate 

  

Obiectiv specific: Crearea unui sistem coerent de informare a populaţiei privind starea factorilor de mediu şi corelarea cu starea de sănătate 

Informarea 

populaţiei cu 

privire la riscul 

îmbolnăvirilor 

datorat degradării 

calităţii mediului 

 

134.Realizarea  de rapoarte comune 

periodice APM Braşov-DSP Braşov 

cu privire la starea mediului şi starea 

sănătăţii populaţiei. 

A.P.M. Braşov 

 

D.S.P. Braşov 

 

 

Număr rapoarte 

comune APM 

Braşov-DSP Braşov 

Permanent 

Anual  

 

 

 

 

Obiectiv general: : Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Obiectiv specific: Informarea populaţiei privind impactul comportamentelor nesanogene 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Schimbarea 

atitudinilor şi 

deprinderilor 

nesănătoase în 

colectivităţile de 

copii şi tineri 

135.Desfăşurarea unor programe 

pentru promovarea unui stil de viaţă 

sănătos 

 

 

D.S.P. Braşov 

 

Numărul  şi tipul 

acţiunilor informative 

Permanent    

Obiectiv specific: Introducerea in procesul de epurare a treptei de dezinfectie a apelor uzate rezultate din activitatile spitalicesti  si de la crescatoriile de animale 

Reducerea 

infectarii populatiei 

cu bacterii patogene 

provenite de la 

activitatile 

spitalicesti  si de la 

crescatoriile de 

animale 

136.Dotarea statiilor de epurare cu 

trepte de dezinfectie. 

 

Proprietarii staţiilor 

 

Nr statii epurare cu 

trepte de dezinfectie 

2012   
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE  PROBLEME PM –  10 – PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE 

NATURALE ŞI ANTROPICE 

 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - 

evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Obiectiv general: Diminuarea ricului producerii de inundaţii, eroziune, degradări de albii şi maluri 

Obiectiv specific: Limitarea efectelor inundaţiilor,  fenomenelor de iarnă în zonele de risc identificate 

Apărarea împotriva 

inundaţiilor a 

zonelor cu risc 

ridicat: Braşov, 

Săcele, Budila, 

Poiana Mărului, 

Racoş, Tarlungeni, 

Soars, Zărnesti, 

Buneşti, Hoghiz, 

Ungra, Comana, 

Parau, Şercaia, 

Mândra, 

Holbav,Cincu, 

Jibert,Vama 

Buzaului, 

Bran,Moieciu şi 

Predeal. 

137.Micşorarea timpilor de 

alarmare/avertizare a comitetelor locale 

pt. Situatii de urgenta prin asigurarea 

mijloacelor de comunicaţie necesare  

138.Promovarea unor noi lucrări de 

investiţii (diguri, regularizări, apărări de 

maluri, acumulări, supraînălţări, 

reabilitări)  

 

139.Realizarea şi întreţinerea în special 

în mediul rural a rigolelor de scurgere 

pentru asigurarea capacităţii de 

transport a  apelor pluviale 

AN. Apele Romane 

I.S.U.J. 

MMGA 

AN Apele Romane 

DA Olt-SGA 

Consiliul Judetean  

ANIF-UA Brasov 

Consiliile Locale 

Comitete locale 

Număr staţii 

hidrometrice de 

monitorizare în regim 

automat şi cu 

operatori umani; 

Nr.sisteme de 

alarmare 

Nr. Proiecte 

Monitorizare stadiu 

proiect 

-numar actiuni 

igienizare/deblocare 

in zona sectiunilor 

podurilor, podetelor, 

santurilor si rigolelor 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

  

Obiectiv specific:Limitarea efectelor eroziunilor şi  alunecărilor de teren  
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - 

evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Diminuarea 

suprafeţelor de 

teren afectate de 

alunecări de teren 

active şi eroziuni de 

suprafaţă 

 

140.Promovarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor de 

amenajare pentru combaterea eroziunii 

solului, ce constau din cleionaje, 

amenajare ravene, împăduriri, benzi 

înierbate, canale şi drenuri. 

141. Executarea de lucrări de reabilitare 

a suprafeţelor de teren afectate de 

alunecări (stabilizarea versanţilor în 

zonele critice, împădurirea terenurilor) 

 

 

  

DADR Brasov 

ROMSILVA 

ANIF-UA Brasov 

Consiliile locale 

Consilii locale 

Direcţia Silvică 

Ocoale silvice private 

Proprietarii 

terenurilor 

Nr. ha suprafeţe 

reabilitate 

 

Nr.proiecte 

implementate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV GENERAL: Diminuarea riscului producerii  poluărilor accidentale, accidentelor chimice  şi predefinirea zonelor de intervenţie / evacuare 

Obiectiv specific: Gestionarea riscului producerii  poluărilor accidentale, accidentelor chimice  şi predefinirea zonelor de intervenţie / evacuare 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - 

evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Stabilirea unor 

puncte de 

intervenţie 

predefinite în caz 

de poluare 

accidentală, şi 

asigurarea 

mijloacelor, 

materialelor de 

intervenţie 

142.Realizarea de exerciţii de simulare 

a poluărilor accidentale, accidentelor 

chimice şi nucleare în instituţiile 

publice şi obiective economice 

importante, şcoli, spitale cu participarea 

instituţiilor abilitate cu intervenţia în 

caz de dezastre. 

143.Asigurarea mijloacelor,  

materialelor de intervenţie şi a 

personalului calificat 

144.Reactualizarea bazei de date cu 

privire la amplasamentele ale 

operatorilor economici detinatori de 

substante periculoase si nucleare. 

145.Monitorizarea şi însoţirea 

transporturilor de substanţe chimice 

periculoase şi/sau radioactive 

Inspectoratul 

Judetean  pentru 

Situatii de Urgenta 

 

A.P.M. Braşov 

 

Inspectoratul 

Judetean  pentru 

Situatii de Urgenta 

 

Inspectoratul 

Judetean  pentru 

Situatii de Urgenta 

Garda de mediu 

Nr.exerciţii simulare 

 

Număr de posibile 

surse de poluare 

accidentală / număr 

de puncte de 

intervenţie şi centre 

de evacuare 

 

Număr de infracţiuni 

/ număr de dosare 

penale întocmite 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea 

Directivei SEVESO 

privind controlul 

asupra pericolelor 

de accidente majore 

în care sunt 

implicate substanţe 

periculoase (HG 

804/2007) 

146. Monitorizarea activităţilor şi 

amplasamentelor în care sunt prezente 

substanţe periculoase în cantităţi ce pot 

produce accidente majore 

- 12 obiective cu risc major 

- 9 obiective cu risc minor 

APM 

ISUJ 

GNM 

Nr.controale 

efectuate 

 

Nr.amplasamente/ 

instalaţii verificate 

Permanent    

Obiectiv general: Reducerea riscului de producere a unor incendii majore în zonele forestiere şi/sau arii protejate precum şi zone urbane/rurale vulnerabile 

Obiectiv specific: Operaţionalizarea sistemului de intervenţie rapidă şi eficientă în situaţii  de urgenta 
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Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - 

evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

Educarea, 

conştientizarea 

populaţiei privind 

modul de 

intervenţie în cazul 

producerii unor 

incendii 

147.Seminarii şi instruiri ale populaţiei 

şi agenţilor economici importanţi cu 

privire la modul de interventie in cazul 

producerii de incendii 

148.Realizarea de exerciţii de simulare 

de incendii cu evacuarea preventivă a 

populaţiei. 

Inspectoratul 

Judetean  pentru 

Situatii de Urgenta 

Consiliul Local 

Operatorii economici 

 

Nr.seminarii şi 

instruiri 

 

 

Număr de exerciţii de 

simulare 

Permanent 

 

 

Permanent 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV GENERAL: Gestionarea situaţiei în caz de cutremur 

Obiectiv specific: Educarea populaţiei cu privire la comportamentul care trebuie avut în cazul producerii unui cutremur 

Creşterea 

capacităţii şi 

modului de reacţie 

a populatiei şi al 

instituţiilor cu 

sarcini pt 

intervenţie    

149.Realizarea de exerciţii de simulare 

a cutremurelor în instituţiile publice şi 

obiective economice importante, şcoli, 

spitale cu participarea instituţiilor 

abilitate cu intervenţia în caz de 

cutremur 

150.Realizarea de seminarii şi cursuri 

de prim ajutor în instituţiile publice şi 

şcoli 

151.Realizarea de emisiuni Tv si 

articole in presa, editarea de ghiduri 

privind modul de comportare al 

populatiei in caz de cutremur. 

Inspectoratul 

Judetean  pentru 

Situatii de Urgenta 

Consiliul Local 

 

Număr exerciţii de 

simulare la cutremur: 

Număr de seminarii , 

cursuri 

Nr.aparitii in mass 

media locala (aparitii 

TV, articole presa, 

etc.). 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM 11- INFORMARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Ţintă Acţiune monitorizată 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen 

Stadiul de realizare a acţiunii - evaluarea 

(indicator/ţintă realizată,  % sau UM) 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : Cresterea gradului de informare şi conştientizare ecologică la nivelul comunităţii 

Obiectiv specific:   Educarea in spirit ecologic a noilor generaţii 

Conştientizarea şi 
responsabilizarea 

tinerei generaţii cu 

privire importanţa 
protejării naturii 

152.Realizarea de prezentări, materiale 
informative privind ariile protejate, 

Siturile Natura 2000, etc. 

153.Actiuni de educatie ecologica 
(igienizări, plantări puieţi, etc) 

154.Iniţierea, derularea în parteneriat, de 

proiecte având ca temă protecţia 
mediului înconjurător 

APM 

Administraţiile Parcurilor 

Naţional şi Natural 

Custozi 

Inspectoratul Şcolar 

 

Număr de acţiuni de 
popularizare, 

mediatizare, educaţie 

ecologică 

Nr.proiecte 

implementate 

Nr.parteneriate 
încheiate 

Permanent 

 

Permanent 

 

Permanent 

  

Obiectiv specific:Informarea publicului privind legislaţia/ activităţile /evenimentele în domeniul protecţiei mediului  

Asigurarea informării 

obiective a publicului 

155.Transmiterea de comunicate de 

presă, organizare conferinţe de presă ,  

apariţii TV 

156.Actualizarea site-ului APM Braşov 

157.Campanii de informare a 

comunităţilor cu privire la diverse 
aspecte privind protecţia mediului 

(gestiunea deşeurilor, noutăţi legislative, 

managementul ariilor protejate, etc) 

  

APM 

APM 

 

Primării 

APM 

Nr.comunicate, 

confernţe de presă, 

apariţii TV 

 

 

 

Nr.campanii 

Permanent 

 

Permanent  

 

Permanent 

  

Obiectiv specific:Participarea publicului la luarea deciziei de mediu 

Implicarea publicului 

la luarea deciziei de 

mediu 

158.Organizarea şi participarea la 

dezbaterile publice , prevăzute în 

procedurile de emitere a actelor de 
reglementare (avize, autorizaţii şi  

acorduri de mediu) 

APM 

Solicitanţii actelor de 

reglementare 

 

 

Nr.dezbateri publice 

organizate 

Nr.participanţi 

Nr. propuneri luate în 

considerare 

Permanent    
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MATRICE – PLAN DE MONITORIZAREŞI IMPLEMENTARE PENTRU CATEGORIA DE PROBLEME PM – 12 INTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢILOR LOCALE PENTRU GESTIONAREA 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

Ţintă Acţiune 
Responsabil 

implementare 

PROGRAM MONITORIZARE REZULTATUL MONITORIZĂRII 

Indicatorul 

monitorizat 
Termen Stadiul de realizare a acţiunii 

Observaţii 

(Costurile de realizare, 

sursa de finantare) 

OBIECTIV GENERAL : CREŞTEREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢILOR CARE GESTIONEAZĂ ASPECTE LEGATE DE FENOMENUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Obiectiv specific: Identificarea şi accesarea surselor de finanţare pentru proiecte de dezvoltare a resursei umane şi schimb de experienţă internaţională 

Creşterea nivelului de 

pregătire profesională 

a personalului 
implicat în 

gestionarea 
problematicii 

schimbărilor climatice 

159.Identificarea şi implementarea 

de proiecte pe tematica 

schimbărilor tematice, inclusiv 
proiecte de cercetare 

160.Dezvoltarea cooperării 
internaţionale şi schimb de 

experienţă în domeniu 

161.Cooperarea 
instituţiilor/autorităţilor în vederea 

integrării problematicii 

schimbărilor climatice în stabilirea 
strategiilor de dezvoltare sectorială 

şi promovarea tehnologiilor cu 

eficienţă de mediu 

Instituţii 

Primării 

CJ 

Nr.proiecte identificate 

Nr.persoane instruite 

Permanent  

 

 

Permanent  

 

 

2014 

  

OBIECTIV GENERAL :Reducerea poluării cu gaze cu efect de seră. 

Obiectiv specific:    Indeplinirea obligaţiilor asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite  asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 (Legea 3/2001, HG 780/2006) . 

Reducerea emisiilor 

de CO2 rezultate din 
activităţi cu 20% fata 

de nivelul anului 1990 

( diminuarea emisiilor 
de GES si cresterea 

cantitatilor de CO2 

fixate in plante ), până 
în anul 2020 

162..Monitorizarea şi raportarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 
 

APM Brasov Cantităţi de emisii de 

CO2 
 

  2012-2020 
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7.3 . Raportul de evaluare a rezultatelor implementarii   Planului Local de Acţiune pentru 

Mediu al Judeţului Braşov 

Procesul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM constă, în esenţă, în compararea 

rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare, cu obiectivele şi ţintele stabilite în Planul de 

Acţiune şi în Planul de Monitorizare, incluzând şi modul de respectare a termenelor propuse. 

Scopurile principale ale procesului de evaluare sunt:  

 Cunoaşterea stadiului implementării acţiunilor;  

 Cunoaşterea efectelor acţiunilor asupra problemei de mediu adresate acţiunii;  

 Furnizarea elementelor pentru ajustarea acţiunilor în funcţie de noile realităţi;  

 Furnizarea datelor şi informaţiilor pentru actualizarea şi revizuirea PLAM.  

Procesul de evaluare este, ca întregul proces PLAM, un proces continuu. Datele şi informaţiile 

obţinute prin analiza comparativa a rezultatelor monitorizării cu acţiunile propuse şi cu efectele 

estimate privind soluţionarea problemelor de mediu vor sta la baza unui  Raport de Evaluare a 

rezultatelor PLAM.   

Responsabilitatea evaluării rezultatelor revine Comitetului de Coordonare, în acest proces fiind insă 

implicate toate celelalte structuri organizatorice ale PLAM (coordonatorul PLAM, Grupul de 

Lucru), precum şi responsabilii direcţi pentru implementarea şi monitorizarea PLAM. Elaborarea 

Raportului de Evaluare a rezultatelor PLAM pentru judeţul Brasov va fi efectuată anual. La 

elaborarea raportului vor fi luate în considerare atât elementele incluse în matricea de monitorizare 

şi evaluare prezentată în secţiunea anterioară, cât şi alte elemente noi care pot  apărea pe parcursul 

desfăşurării activităţilor de implementare PLAM. Întrucât procesul de evaluare este un proces 

transparent, matricea menţionată serveste pentru prezentarea sintetică a rezultatelor comparative 

obţinute în implementarea PLAM. 

In pregătirea evaluării vor fi luate în considerare:  

 Eficienta acţiunii în atingerea efectelor estimate;  

 Modul de respectare a termenelor, menţionându-se corecţiile necesare;  

 Modul de conformare a costurilor cu cele planificate; 

 Abilitatea de administrare a diferiţilor factori din aria de responsabilitate a coordonatorilor 

 implementării; 

 Dificultăţile întâmpinate; 

 Modul în care experienţa acumulată în implementare serveşte la îmbunătăţirea unor proiecte 

 Sugestiile de îmbunătăţire. 

Problemele cele mai importante care vor fi luate în considerare în utilizarea rezultatelor evaluarii 

sunt: 

 Identificarea punctelor pentru care se consideră necesare modificări ale politicilor şi 

programelor; 

 Identificarea autorităţilor care să efectueze aceste modificări; 

 Identificarea instituţiilor de implementare la care trebuie făcute modificări şi a celor care vor 

decide aceste modificări; 

 Identificarea datei la care se vor efectua aceste modificări. 

Ţelul final al procesului de evaluare consta în îmbunătăţirea continuă a PLAM în acord cu 

dinamica dezvoltării sociale şi economice, cu politicile naţionale, regionale şi judeţene privind 

dezvoltarea corelată cu protecţia mediului. Acest ţel se va reflecta în revizuirea periodică a PLAM.  

Comitetul de Coordonare PLAM are responsabilitatea informării permanente a comunităţii asupra 

atingerii obiectivelor şi ţintelor din Planul de Acţiune şi din Planul de Implementare.  

Membrii comunităţii vor fi informaţi asupra stării condiţiilor de mediu, a îmbunătăţirilor aduse 

acestor condiţii şi a acţiunilor care trebuie efectuate in continuare pentru atingerea obiectivelor de 

mediu. 

Rezultatele evaluării PLAM Braşov 2006 au fost prezentate în Capitolul 1.5.  



Planul Local de Acţiune pentru  Mediu - Judeţul Braşov  

 164 

Raportul final de evaluare a rezultatelor implementării PLAM 2006, înregistrat la APM Braşov cu 

nr.14409/11.11.2011 şi aprobat de coordonatorul PLAM, directorul APM Braşov Ciprian Băncilă,  

este publicat pe site-ul APM Braşov: www.apmbv.anpm.ro la secţiunea Planificarea de mediu. 

Raportul de Evaluare a rezultatelor implementării PLAM va fi elaborat anual prin grija APM 

Braşov, începând cu anul 2012.  

 

7.4. Revizuirea/actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Braşov 

 

Revizuirea/actualizarea PLAM se va efectua la un interval de 3 ani, pe baza rezultatelor procesului 

de evaluare a obiectivelor şi a acţiunilor în raport cu prevederile PLAM. Pentru aceasta se vor lua 

în considerare modificările apărute în starea mediului, în situaţia socio-economică, în legislaţia 

pentru protecţia mediului, în tehnologiile de producţie şi de protecţie a mediului.  

Actualizarea încheie şi, în acelaşi timp, începe un nou  ciclu al procesului continuu al unui PLAM.  

În vederea revizuirii/actualizării PLAM se va elabora un Raport final de evaluare a rezultatelor 

implementării PLAM pentru perioada respectivă. Acest raport se va baza pe rapoartele anuale de 

evaluare prezentând pentru fiecare problemă de mediu prioritară pentru care a fost stabilit un plan 

de acţiune şi implementare:  

- Aţiunile implementate şi cele care nu au fost implementate, în raport cu acţiunile şi termenele 

propuse în PLAM, indicând cauzele care au condus la nerealizarea implementării sau a 

nerespectării termenelor. Se vor lua în considerare acele acţiuni planificate pentru implementare 

până la termenul de revizuire/actualizare a PLAM; 

- Efectele cuantificate sau estimate ale implementării acţiunilor, pe baza rezultatelor activităţii de 

monitorizare. Luând în considerare rezultatele privind monitorizarea problemelor/aspectelor de 

mediu, se vor evidenţia îmbunătăţirile aduse mediului, încadrarea în prevederile legale referitoare 

la protecţia mediului şi/sau alte aspecte (educative, instituţionale, legislative) cuprinse în PAM, 

prin implementarea acţiunilor; 

- Modificările induse în starea calităţii componentelor de mediu şi/sau a altor aspecte de dinamică 

socio-economică, legislativă, tehnică, cu evaluarea efectelor acestor modificări asupra obiectivelor 

şi ţintelor PAM; 

- Propuneri privind actualizarea, în concordanţă cu noile realităţi, a problemelor prioritare, 

obiectivelor şi ţintelor, planurilor de acţiune, de implementare şi de monitorizare. Propunerile vor 

sta la baza noului ciclu de planificare.  

Pornind de la faptul că implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Braşov 

a început în 2004, prima revizuire a acestuia s-a efectuat în anul 2006, an premergător aderării 

României la Uniunea Europeană, iar în anul 2011 s-a  actualizat PLAM, următoarele revizuiri sunt 

prevazute a se realiza la intervale de câte trei ani. 

 

http://www.apmbv.anpm.ro/

