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Capitolul 1 
Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale planului precum și 

a relației cu alte planuri 

*** 

1.1 Considerații generale  

În contextul actualizării Planului de Urbanism General al municipiului Adjud, din județul Vrancea, pe 

lângă aspectele legate strict de dezvoltarea valențelor economice și a infrastructurii aferente 

asigurate de necesarul de dezvoltare, prezentul studiu urmărește evidențierea aspectelor definitorii 

legate de resursele naturale din municipiul Adjud, de calitatea și vulnerabilitatea principalilor factori 

de mediu, pentru ca liniile de dezvoltare ce se vor propune să țină cont de utilizarea rațională a 

resurselor și de protecția factorilor de mediu, având la bază principiile dezvoltării durabile.  

Această lucrare se bazează predominant pe informații publice, precum documentele de raportare și 

informare a publicului (în ceea ce privește calitatea factorilor de mediu) sau documentele strategice 

disponibile, urmărind să realizeze o sinteză a informațiilor relevante de mediu la nivelul municipiului 

Adjud. Important de precizat este faptul că studiul aduce unele informații de detaliu preluate din 

legislația specifică, cât și de la structuri specializate pentru a descrie aspectele relevante.  

Plecând de la informațiile cuprinse în prezentul studiu se urmărește armonizarea direcțiilor și 

principiilor ce vor sta la baza Planului de Urbanism al municipiului Adjud cu principalele domenii de 

activitate, într-o manieră rațională de utilizare a resurselor naturale, în scopul dezvoltării durabile a 

municipiului.  

Important de creionat este faptul că pentru întocmirea prezentei documentații au fost folosite 

informații puse la dispoziție de Primăria Municipiului Adjud sau de alte instituții prin intermediul 

primăriei. Proiectantul își asumă dreptul de a se baza pe aceste date și informații și de a le considera 

exacte și complete, fără a avea obligația de a verifica în mod independent exactitatea și complexitatea 

acestora. Astfel, proiectantul nu își asumă responsabilitatea pentru exactitatea și corectitudinea 

informațiilor preluate din documentele avute la dispoziție.  

1.2 Tematica studiului  

Studiul își propune să identifice și să fundamenteze pe teritoriul municipiului Adjud, metode și 

mijloace de evaluare a stării de sanogeneză care să permită:  

▪ evaluarea stării actuale a mediului și a cauzelor care o generează;  

▪ problemele mediului și protecția lor la nivelul stării de sanogeneză a habitatului intern și 

extern;  

▪ aprecierea corectă a suportalității mediului pentru diferite activități antropice;  
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▪ evidențierea importanței pe care o are existența unui mediu sănătos; 

▪ prioritizarea măsurilor de intervenție;  

▪ evidențierea necesității educației pentru mediu în vederea unei dezvoltări durabile. 

1.3 Indicatori analizați 

În cadrul studiului de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice s-au 

analizat următorii indicatori:  

▪ Indicatori și indici de calitatea aerului;  

▪ Indicatori și indici de calitatea apelor;  

▪ Indicatori și indici de calitatea solurilor;  

▪ Indicatori și indici de biodiversitate;  

▪ Indicatori și indici de evaluare a sistemului de gestionare a deșeurilor. 

1.4 Legislație  

Prelucrarea informațiilor din cadrul acestui studiu a fost adaptată cerințelor aferente actelor 

normative de mediu aflate în vigoare, ce constituie instrumente utile pentru: prevenirea poluării și 

degradării ambientale și 

pentru implementarea 

măsurilor adecvate 

atingerii acestor 

deziderate, protejarea 

sănătății umane, a 

ecosistemelor și a mediului 

în ansamblul său, 

dezvoltarea și amenajarea 

în mod echilibrat a 

teritoriului, reglarea 

resurselor naturale și 

valorificarea rațională a 

celor rare și neregenerabile, 

asigurarea dezvoltării 

durabile.  

Structura legislației de 

mediu din România este 

redată în schema 

următoare (pe zone de 

acoperire). 

Figura nr. 1 - Structura legislației de mediu din România 
Sursa: Luminița Albu, Legislația de mediu în vederea aderării României la Uniunea 

Europeană, 2004, p. 5 
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Principalele acte normative în domeniul protecției mediului1  

1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, aprobată prin legea 265/2006, 

cu modificările și completările ulterioare; 

2. HG nr. 1005/17.10.2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu; 

3. Legea nr. 292 din 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului;  

4. Legea nr. 278 din 24.10.2013 privind emisiile industriale;  

5. Ordin nr. 3970 din 03.12.2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a 

autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, 

apelor și mediului nr. 818/2003;  

6. Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea 

procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;  

7. Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;  

8. Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului în context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul 

proiectelor cu impact transfrontier;  

9. Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției pentru evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991;   

10. Lege nr. 117 din 24.04.2013 - Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și 

pădurilor;  

11. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Legislație privind calitatea aerului: 

1. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Hotărârea nr. 257 din 15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de 

calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității 

aerului;  

3. Hotărârea Nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de 

menținere a calității aerului;  

4. Ordin nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a 

inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;  

 
1 http://macrolex.ro  

http://macrolex.ro/
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5. Legea nr. 293 din 03.12.2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici. 

Legislație privind controlul poluării și managementului riscului 

1. Hotărârea nr. 440 din 28.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în 

aer ale anumitor poluanti proveniți de la instalațiile mari de ardere;  

2. Legea nr. 59 din 11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase;  

3. Ordinul Nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a 

accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. 

Legislație privind gestiunea deșeurilor și substanțelor chimice periculoase 

1. Hotărârea nr. 358 din 11.04.2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul național de 

gestionare a deșeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei 

naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;  

2. Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;  

3. Legea nr. 431/2003 privind aprobarea OUG nr. 61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art. 7 

din OUG nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;  

4. Legea nr. 139/2002 pentru aprobarea OUG nr. 87/2001 privind serviciile publice de 

salubrizare a localităților;  

5. Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale;  

6. Hotărârea nr. 441/2002 pentru modificarea și completarea HG nr.662/2001 privind 

gestionarea uleiurilor uzate;  

7. Hotărârea nr. 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;  

8. Hotărârea nr. 1292 din 15.12.2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deșeurilor;  

9. Hotărârea nr. 247 din 17.03.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;  

10. Hotărârea nr. 268/2005 pentru modificarea și completarea HG nr.128/2002 privind 

incinerarea deșeurilor;  

11. Hotărârea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;  

12. Hotărârea nr. 384 din 02.05.2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;  

13. Ordonanța de urgență nr. 5 din 02.04.2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice;  

14. Hotărârea nr. 210 din 28.02.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;  
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15. Legea nr. 31 din 10.01.2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 

și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;  

16. Hotărârea nr. 210 din 28.02.2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului;  

17. Legea nr. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenția de la Basel (1989) 

privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării 

acestora;  

18. Ordin nr. 932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru 

preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje;  

19. Legea nr. 31 din 10.01.2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 

și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Legislație în domeniul apelor: 

1. Lege nr. 310 din 28.06.2004 - Legea pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 

107/1996; 

2. Lege nr. 311 din 28-06-2004 modificarea și completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei 

potabile; 

3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru 

aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 

Legislație privind schimbările climaterice  

1. Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția – cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;  

2. Legea nr. 184 din 18.07.2018 - Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea 

unor acte normative. 

1.5 Obiectivele principale ale P.U.G. Adjud  

Planul Urbanistic General constituie documentația care stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de 

dezvoltare a localității pe o perioadă de 10 ani având la bază analiza multicriterială a situației 

existente. Prin intermediul PUG-ului se urmărește aplicarea unor politici ale administrației locale în 

scopul construirii și amenajării teritoriului localității. Ca obiective ale acestei politici amintim în 
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primul rând restabilirea drepturilor de proprietate și edificarea unor relații noi în domeniul socio-

economic corespunzător perioadei specifice actuale. 

Planul Urbanistic General al municipiului Adjud necesită actualizare, nemaifiind în acord cu 

dezvoltarea municipiului din ultimii ani. Mai mult decât atât, valabilitatea unui Plan Urbanistic 

General, conform prevederilor legale este de maxim 10 ani.  

Așadar, realizarea prezentului studiu de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și 

antropice face parte din amplul proces de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului 

Adjud și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Noul plan urbanistic general al municipiului 

Adjud are ca principal scop stimularea evoluției complexe prin implementarea strategiei de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. 

În concordanță cu prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadrul al 

planului urbanistic general aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării 

Teritoriului nr. 13/N/1999, Planul Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud se va elabora 

în scopul:  

▪ stabilirii direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și de 

dezvoltare urbanistică a municipiului Adjud;  

▪ utilizării raționale și echilibrate a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice;  

▪ precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, neomogenități geologice, 

reducerea vulnerabilității fondului construit existent);  

▪ evidențierea fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localității;  

▪ creșterii calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii și serviciilor;  

▪ fundamentării realizării unor investiții de utilitate publică;  

▪ asigurării suportului de reglementare pentru eliberarea certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire;  

▪ corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului.  

Obiectivele principale cu caracter general ale Planului Urbanistic General al municipiului Adjud, 

conform prevederilor ”Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadrul al Planului 

Urbanistic General”, se enunță astfel:  

▪ stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;  

▪ optimizarea relațiilor localităților cu teritoriile adiacente și cu tendințele de dezvoltare ale 

regiunii;  

▪ valorificarea potențialului uman, economic și natural;  

▪ organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;  

▪ stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;  
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▪ stabilirea și delimitarea zonelor construibile;  

▪ stabilirea și delimitarea zonelor protejate;  

▪ stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;  

▪ modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare;  

▪ evidențierea regimului proprietății imobiliare și a circulației juridice a terenurilor;  

▪ delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;  

▪ stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiile de conformare și realizare a 

construcțiilor.  

Obiectivele specifice ale Planului Urbanistic General al municipiului Adjud constau în:  

▪ mărirea intravilanului existent cu suprafețele necesare, pentru o primă etapă a dezvoltării 

funcțiunilor localității și excluderea zonelor (terenurilor) improprii dezvoltării armonioase a 

localităților; 

▪ materializarea programului de dezvoltare a localității în P.U.G.; 

▪ propuneri de perspectiva privind dezvoltarea activităților economice și evoluția populației; 

▪ armonizarea interesului public cu cel privat; 

▪ dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacitățile necesare și direcțiile de dezvoltare 

ale localității;  

▪ respectarea măsurilor de protecția mediului; 

▪ realizarea obiectivelor propuse în condițiile respectării dreptului de proprietate;  

▪ instituirea de măsuri speciale de protecție și reglementări specifice pentru zonele de 

rezervații naturale. 

Noul Plan Urbanistic General al municipiului Adjud și Regulamentul Local aferent se doresc a fi 

instrumente de bază în implementarea planului de dezvoltare durabilă a municipiului. 

1.6 Relația cu alte planuri și programe  

Prezentul capitol își propune analiza relației pe care Planul Urbanistic General al municipiului Adjud 

o are cu alte planuri și programe existente la nivel local, județean, regional și național și a manierei 

în care la realizarea planului urbanistic general s-a avut în vedere integrarea obiectivelor stabilite la 

nivel ierarhic superior. 

Relația cu alte planuri și programe la nivel local  

PUG-ul anterior al municipiului a fost elaborat în anul 2004. Nu există alte planuri de dezvoltare la 

nivel local, cu caracter strategic, cu excepția PUZ-urilor sau PUD-urilor. 
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Relația cu alte planuri și programe la nivel județean   

❖ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea 

Planul de amenajare a teritoriului județului Vrancea (PATJ Vrancea) pune în evidență problemele 

majore socio-economice și de mediu din zona teritoriului județean.  

Obiectivul strategic al PATJ Vrancea îl reprezintă dezvoltarea echilibrata a teritoriului județean, prin 

optimizarea utilizării resurselor și valorificarea șanselor de dezvoltare, în vederea creării premizelor 

de dezvoltare economica și socială eficientă și durabilă, a creșterii calității vieții locuitorilor și in 

condițiile protejării mediului natural.  

❖ Strategia de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2014-20202 

Strategia de dezvoltare a județului Vrancea cuprinde obiective strategice, politici – programe – 

proiecte (inclusiv proiecte propuse a obține finanțare din fonduri ale Uniunii Europene) pentru 

următoarele domenii: economic, social, cultural și spațial/teritorial. 

Prin această strategie se urmărește luarea unor măsuri care să permită redresarea economică a 

județului și îmbunătățirea situației zonelor cu întârzieri în dezvoltare, luând în considerare protecția 

socială și conservarea mediului. 

Între proiectele asociate dezvoltării județului există proiecte care să se adreseze în mod specific 

municipiului Adjud. Actualizarea planului urbanistic general al municipiului Adjud prevede 

propuneri menite să îndeplinească, cel puțin parțial, o parte din obiectivele propuse prin strategia de 

dezvoltare a județului. 

Relația cu alte planuri și programe la nivel regional  

❖ Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-20203  

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova dezvoltarea 

durabilă și îmbunătățirea calității vieții populației, astfel încât aceasta să devină o regiune 

competitivă pe termen lung și atractivă pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a 

resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și 

creșterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media națională.  

Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea și mediul sunt de o importanță vitală pentru 

dezvoltarea eco-durabilă a regiunii și pentru bunăstarea populației.  

Măsurile propuse prin planul urbanistic general presupun reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de acces și edilitare, aspecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Planului de 

dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020.  

 
2 www.cjvrancea.ro/  
3 www.adrse.ro/  

http://www.cjvrancea.ro/
http://www.adrse.ro/
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Relația cu alte planuri și programe  

Sub aspectul structurilor și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru Municipiul Adjud sunt 

relevante și următoarele planuri și programe:  

▪ Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, 2013-2020-2030 

▪ Strategia Națională de Protecția Mediului, 2004 – 2025;  

▪ Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor;  

▪ Planul Național de Îmbunătățiri funciare;  

▪ Planul Național de Amenajare a Teritoriului;  

▪ Planul județean de Gestionare a deșeurilor – județul Vrancea;  

▪ Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Vrancea; 

▪ Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Adjud;  

▪ Plan de apărare împotriva inundațiilor, Ghețurilor și poluărilor accidentale al C.L.S.U. Adjud 

(2014-2017); 

▪ Strategia de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală GAL ”Cetatea Tamasidava” 

(2014-2020).   
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Capitolul 2 
Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale 

probabile în situația neimplementării P.U.G. 

*** 

2.1 Descrierea zonei de amplasament a municipiului  

Așezarea fizico-geografică  

Situat în exteriorul Carpaților de Curbură, județul Vrancea se întinde pe o suprafață de aproximativ 

4.857 km2, reprezentând 2,05% din suprafața totală a țării.  

Important de precizat este faptul că județul Vrancea se află la o răscruce geografică, constituind o 

legătură între marile zone ale Carpaților Orientali și Meridionali, Câmpia Siretului și Câmpia Dunării, 

precum și între provinciile istorice locuite de români: Moldova, Transilvania și Țara Românească, iar 

ca vad al transhumanței, dinspre Țara Bârsei spre Dunăre și Dobrogea4.  

Ca așezare, județul Vrancea se învecinează cu județul Bacău la nord, la nord-est cu județul Vaslui, la 

est cu județul Galați, cu județul Brăila la sud-est, la sud cu județul Buzău, iar la vest cu județul 

Covasna5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Strategia de dezvoltare integrată a județului Vrancea 2014-2020, p. 6 
5 http://enciclopediaromaniei.ro  

Figura nr. 2 – Localizarea județului Vrancea  
Sursa: http://www.fnpftrr.ro  

 

http://enciclopediaromaniei.ro/
http://www.fnpftrr.ro/
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Din punct de vedere al structurii administrativ-teritoriale, județul Vrancea are în componența sa:   

▪ 2 municipii, precum: Focșani și Adjud; 

▪ 3 orașe: Mărășești, Panciu și Odobești;  

▪ 68 de comune.6 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord-est a județului Vrancea, la confluența Râului Trotuș 

cu Râul Siret, la intersectarea principalelor căi de comunicație feroviară, rutieră, ce fac legătură între 

partea de sud a țării și partea de nord a Moldovei. Municipiul Adjud este localizat în Câmpia Siretului 

Inferior, pe interfluviul Siret-Trotuș, la 46 km nord de municipiul Focșani7. 

 

 

Terenul pe care este așezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu 

înălțimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a municipiului este de circa 100 m față de nivelul 

mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condițiilor de construit și are pânza de 

apă potabilă sub 10 m adâncime8. 

 
6 https://cjvrancea.ro/descopera_vrancea/descriere-judet /   
7 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Adjud  
8 Monografia municipiului Adjud  

Figura nr. 3 – Localizarea municipiului Adjud  
Sursa: https://adjud.ro  

https://cjvrancea.ro/descopera_vrancea/descriere-judet%20/
https://adjud.ro/
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Vecinătățile teritoriului municipiului sunt:  

▪ La Nord – comuna Sascut, județul Bacău,  

▪ La Est –  comuna Homocea, județul Vrancea,  

▪ La Sud – comuna Pufești, județul Vrancea,  

▪ La Vest – comuna Ruginești, județul Vrancea și comuna Urechești, județul Bacău9. 

În componența municipiului Adjud se cuprind următoarele localități:  

▪ Burcioaia: situată la 5 km sud de Adjud; 

▪ Adjudu-Vechi: situată la 5 km nord de Adjud; 

▪ Șișcani: situată la 7 km nord față de Adjud. 

 

Figura nr. 4 – Poziția localităților aparținătoare municipiul Adjud 
Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html  

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea10:  

▪ Focșani (reședință de județ): 46 km;  

▪ Mărășești: 28 km; 

▪ Panciu: 31 km;  

▪ Odobești: 57 km.  

Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre 

importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și produselor 

locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și asigurând fluxul și 

potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului.  

 
9 https://adjud.ro/  
10 https://maps.google.com/   

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
https://adjud.ro/
https://maps.google.com/
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2.2 Elemente ale cadrului natural  

Relief  

Avantajele cadrului natural 

privind practicarea 

principalelor îndeletniciri: 

cultivarea plantelor, creșterea 

animalelor, pescuitul, vânatul, 

meșteșugurile, au constituit 

principalele motive în alegerea 

acestor locuri pentru așezări 

stabile. 

Terenul pe care este așezat 

Adjudul este, în general, plan, 

fiind mărginit de colinele 

subcarpatice cu înălțimi până la 

400 m. Altitudinea generală 

medie a orașului este de circa 

100 m față de nivelul mării. 

Terenul este favorabil culturilor 

agricole, corespunde condițiilor de 

construit și are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime. 

Caracterizare geomorfologică 

Relieful este o consecință a interacțiunii dintre două mari categorii de procese: exogene și endogene. 

Factorii endogeni dau naștere marilor unități  de relief, iar cei exogeni le modelează în timp și spațiu, 

oferindu-i astfel reliefului particularitățile caracteristice.    

Principalii agenți modelatori ai reliefului sunt: aerul, apa, plantele, animalele și omul. 

Modificările și transformările stratului de suprafață (a reliefului zonei), depinde de natura rocilor, de 

altitudini, de expoziția pantelor și în general de factorii fizico – geografici dar și factorului antropic. 

Astfel în zona de piemont eroziunea este aproape total redusă, aceasta fiind prezentă în special în 

formațiuni leossoide. În zona de glacis apare eroziunea de suprafață, de aluvionările de pantă ca și 

de spălări și șiroire. În zona de luncă joasă a Siretului, ce se remarcă prin exces de umiditate, prin 

zone mlăștinoase, inundații, există tendința de aluvionare prin divagare. 

Din punct de vedere geomorfologic județul Vrancea, situat la curbura Carpaților și prelungindu-se 

până la cursul inferior al Siretului, cuprinde la interior unități de relief din Carpații de Curbură 

Figura nr. 5 – Harta fizico-geografică a județului Vrancea 
Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 2 
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(Munții Vrancei), pentru ca la exterior să se desfășoare dealurile și depresiunile subcarpatice și 

unitățile de câmpuri, terase și lunci ale Câmpiei Române. 

Formele de relief ale județului Vrancea pot fi asemuite cu niște trepte: înaltă, medie și joasă, care 

coboară de la vest spre est, prima treaptă este constituită de munții Vrancei, alcătuiți din culmi și 

masive cu înălțimi de la 960 metri la 1873 metri. Următoarea treaptă este reprezentată de culmile 

deluroase, cu altitudini ce încep la 350 metri și continuă variat până la 1001 metri. A treia treaptă, ca 

o platformă întinsă până la cursurile de apă Siret, Trotuș și Râmnic, o reprezintă câmpia11. 

Câmpia Siretului Inferior și Câmpia Râmnicului, se înclină spre est și sud, până la altitudinea de 20 

metri, la confluența Râmnicului Sărat cu Siretul. Câmpia Siretului reprezintă treapta cea mai joasă de 

pe teritoriul județului și se întinde între glacisul subcarpatic și râul Siret, având suprafața înclinată 

de la vest la est și respectiv de la nord la sud și altitudinea cuprinsă între 125 metri și 20 metri. În 

cadrul ei se diferențiază două trepte12: 

Câmpia înaltă situată între glacis și o linie ce trece pe la Mărășești, Vânători, Milcovul, Tătăranu și la 

est de Ciorăsti, are o altitudine de 70 metri în nord și 35 metri în sud. Ea are aspectul unei suprafețe 

netede, ușor vălurită datorită prezenței unor conuri aluvionare între care câmpia formează micro 

depresiuni locale, cu exces de umiditate (bolta Voetin, Lacul Negru, aria de la est de Căiata) datorate 

adâncimii reduse la care se află stratul de apă. La nord de Valea Șușiței, aspectul câmpiei prezintă 

forma unei prisme în trepte ce coboară catre Lunca Siretului, iar în apropierea Adjudului, la terasele 

Siretului se adaugă cele ale Trotușului. 

Câmpia joasă se întinde pe linia Mărășești, Vînători, Tătăranu și de la est de Ciorăști până la albia 

Siretului, altitudinea ei fiind de 35–50 metri în partea de nord și 20–30 metri în cea de sud. Este 

caracterizată printr-o suprafață relativ netedă, înclinată în aceeași direcție cu cea de scurgere a 

Siretului și este traversată de numeroase albii, meandre și depresiuni cu exces de umiditate, separate 

între ele prin grinduri teșite. 

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Adjud și localitățile componente Șișcani, Adjudu 

Vechi și Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului 

în zona unde se întâlnesc și se învecinează cu Subcarpații Tazlăului (culmea Pietricica), depresiunea 

Zăbrăuți, Câmpia Râmnicului și Colinele Tutovei. 

Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul care în această 

zonă își schimbă brusc direcția din N-E în N-S și Trotușul ce adună apele din Subcarpații Moldovei. 

 
11 http://www.anpm.ro  
12 Idem 

http://www.anpm.ro/
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Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în zona 

Adjud. 

Apariția teraselor în zona Adjudului sunt consecințele împingerii râurilor ce coboară din Carpați și 

Subcarpați asupra râului Siret cât și a înclinării platformei Moldovenești spre S-E astfel încât acesta 

are tendința de deplasare spre est (E), manifestându-se prin distrugerea malului stâng și formând pe 

partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând și aspectul îmbătrânit al râului cu multe 

meandre13. 

În această zonă s-au identificat următoarele unități morfologice14: 

▪ Lunca inundabilă a râurilor Siret și Trotuș; 

▪ Terasa inferioară locală joasă a Siretului si Trotușului (con de injecție); 

▪ Terasa inferioară; 

▪ Terasa medie; 

▪ Terasa înaltă. 

Lunca inundabilă 

Această formațiune apare în continuarea albiei majore a râului Siret care Ia viituri ale râului este 

inundabilă, diferența de cotă dintre această formațiune și albia minoră fiind în general de câțiva metri 

(2 metri). Legătura acesteia cu terasa inferioară și medie se face prin intermediul unor versanți 

abrupți (maluri) ce depășesc în dreptul localității Șișcani 10-12 metri, la Adjudu Vechi scade la 8-10 

m, de unde în aval spre Burcioaia trecerea să se facă lent aproape pe nesimțite. 

Această formațiune are o altitudine ce variază de la 92 metri în nord (Șișcani) la cca. 81 metri la 

confluența râului Trotuș cu Siretul, deci se întinde pe distanța de cca. 10-12 km, paraleI cu cursul 

meandrat al Siretului, panta terenului fiind de aproximativ 1%. 

Întreaga suprafață a acestei formațiuni are destinație în general agricolă fiind acoperită de vegetație 

specifică (păduri de plop). 

Terasa inferioară joasă 

Aceasta se dezvoltă numai în partea de sud a AdjuduIui începând de la podul de cale ferată de peste 

Trotuș și urmărind o linie convențională paralelă cu curba de nivel de 90 metri, trecând pe lângă 

schela de extracție Burcioaia, ocolind localitatea Burcioaia și făcând legătura în partea de sud cu 

Lunca Trotușului. Pe această formațiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia care este limitată la nord 

de valea cu același nume iar la sud de valea Ghilităreni între cele două dezvoltându-se un con de 

dejecție al depunerilor Siretului și Trotușului în decursul timpului. 

 
13 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4 
14 Idem 
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Terasa inferioară 

Se dezvoltă la sud de Adjudu Vechi, între cotele 100 metri și 95 metri învecinându-se în partea de est 

cu Lunca Siretului (90 metri) sub o pantă de aproximativ 10% până în dreptul stației de sortare după 

care se îndreaptă spre sud sub o linie destul de sinuoasă până în lunca râului Trotuș, mult spre vest. 

La limită superioară se formează în aval în formă de peninsulă spre calea ferată Focșani-Adjud și 

vatra municipiului, pe lângă stația de epurare, ieșind în afara municipiului, la sud de cimitirul evreiesc 

și Poligonul de tragere. 

Această formațiune în formă de semicerc (evantai) este străbătută de numeroase fire de vale care 

drenează apele pluviale de pe platforma Municipiului spre râurile Trotuș în sud și Siret în est. 

Terasa medie 

Această formațiune este reprezentativă și apare și se dezvoltă în zonă începând de la Șișcani (cota 

105 metri) și până la sud (cota 100 metri) spre terasa inferioară. 

Pe această terasă s-au dezvoltat localitățile Șișcani, Adjudu Vechi și Municipiul Adjud lățimea acestei 

terase variind între 2-4 km, iar trecerea spre terasa înaltă făcându-se în afara perimetrului localității, 

acolo unde apar numeroase movile ale căror cote variază între 110-118 metri precum și dealul 

Dumbrava (170 metri) toate situate în partea de NV a zonei. 

Terasa înaltă 

Se dezvoltă în nord-vestul localităților componente ale Municipiului Adjud și are o altitudine medie 

de 105-115 metri, limita ei inferioară fiind situată în extravilan. 

Caracterizare geologică 

Cele mai vechi formațiuni geologice care apar în zona Municipiului Adjud sunt cele neogene și 

cuaternare. 

Formațiunile neogene prezente în zonă sunt cele aparținând tortonianului și se dezvoltă pe o 

adâncime de 40-80 metri și este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit cu Spiralis peste care 

sunt așezate transgresiv formațiunile sarmațianului care depășesc ca grosime 1200 metri și sunt 

reprezentate prin calcare, marne, gresii calcaroase, marne nisipoase, nisipuri. 

În continuarea stratigrafică aceste formațiuni sunt acoperite de faciesuri reprezentând pliocenul, 

respectiv pliocenul inferior care este foarte bine dezvoltat la marginea colinelor subcarpatice și este 

reprezentat prin stratele de Cândești ce aflorează pe văile afluente ale Siretului (Trotuș, Zăbrăuți) 

formând o serie de 400-500 metri grosime de pietrișuri cu elemente cuprinse între 2-20 cm foarte 

rar cimentate, depuse în bancuri groase separate prin strate subțiri de nisipuri grosiere cu șuvițe de 

argilă. 
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Pleistocenul mediu este reprezentat prin depozitele terasei vechi ce se dezvoltă pe malul drept al 

râului Siret, ale cărui depozite sunt alcătuite din bolovănișuri, pietrișuri si nisipuri cu grosime de 5-

20 cm. 

Ținând seama de raporturile geologice constatate în bazinul mijlociu și inferior al văii Siret, 

depozitele terasei vechi sunt atribuite părții superioare a pleistocenului mediu. 

Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inferioare (joase) 

respectiv prin pietrișuri cu nisipuri a căror grosimi variază între 5-15 metri. 

Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente din Lunca Siretului și albia majoră care sunt 

reprezentate de nisipuri cu pietrișuri. 

Considerații hidrogeologice 

Teritoriul Municipiului Adjud este situat la confluența a două râuri deosebit de importante: Siretul și 

Trotușul. 

Aceasta poziție geografică oferă atât avantaje (resurse de apa, căi lesnicioase de transport) dar și 

unele dezavantaje între care menționăm limitarea extinderii teritoriale și mai ales inundațiile15. 

Municipiul Adjud și localitățile componente Șișcani. Adjudu Vechi și Burcioaia sunt situate pe 

culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului, în zona unde se întâlnesc și se 

învecinează cu Subcarpații Tazlăului (Culmea Pietricica), Depresiunea Zăbrăuți. Câmpia Râmnicului 

și Colinele Tutovei. 

Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea. Siretul care în această 

zonă își schimbă brusc direcția din N-E în N-S și Trotușul ce adună apele din Subcarpații Moldovei. 

Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în zona 

Adjud. 

Apariția teraselor în zona Adjudului sunt 

consecințele împingerii râurilor ce coboară 

din Carpați și Subcarpați asupra râului 

Siret cât și a înclinării platformei 

moldovenești spre S-E, astfel încât acesta 

are tendința de deplasare spre est, 

manifestându-se prin distrugerea malului 

stâng și formând pe partea dreaptă 

terasele amintite, de aici rezultând și 

 
15 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 

Fotografia nr. 1 – Râul Siret la Adjud 
Sursa: http://mapio.net  

 

http://mapio.net/
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aspectul îmbătrânit al râului cu multe meandre. 

Din punct de vedere al curgerii pe ansamblu, rețeaua hidrografică din Bazinul Hidrografic Siret, se 

caracterizează printr-un regim de curgere permanent la râurile principale și afluenții din regiunile 

montane și printr-un regim nepermanent în regiunile deluroase și de câmpie16. 

Râul Siret are o lungime de 116 km și delimitează județele Vrancea și Galați, fiind principalul curs 

de apă în care se varsă râurile interioare ale județului. 

Râul Trotuș - afluent de dreapta al râului Siret, are o lungime de 14 km și suprafața bazinului de 130 

km pe teritoriul județului Vrancea. 

Teritoriul Municipiului Adjud ocupă zona de preconfluență dintre cele două râuri. Este vorba de un 

grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de luncă de pe partea dreaptă a Siretului și cele de 

pe stânga Trotușului17. 

Nucleul municipiului este situat pe partea 

cea mai înaltă a grindului interarabil , la 

cote de 100-105 metri iar de aici nivelul 

terenului coboară lin către cele două râuri, 

spre E și spre SV. În plan amănunțit se pot 

observa și diferențele dintre caracteristicile 

morfometrice ale albiei râului Siret (maluri 

înalte, abrupte, meandrări) și a Trotușului 

(maluri joase, despletiri, caracter 

piemontan).În acest context se poate 

constata că riscul de inundații din partea 

râuluui Trotuș este mai mare decât cel din 

partea râului Siret. Aici mai trebuie menționat faptul că, la periferia luncii din partea stângă a râului 

Trotuș, la limita cu terenul intravilan, există un vechi braț, în bună parte colmatat și eutrofizat care 

este însă activat la debite foarte mari. 

Apele freatice se scurg printre aluviuni pe acest braț și formează, spre aval, un adevărat curs de apă 

denumit Gârla Tabacari. În această zonă s-au produs, în anul 2005 inundații pe suprafețe întinse. Cât 

privește localitățile aparținătoare municipiului Adjud (Șișcani, Adjudu-Vechi și Burcioaia) acestea 

sunt situate pe sectoare cu maluri înalte și îndiguite și nu mai există pericol de inundații. 

 
16 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.51 
17 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 

Fotografia nr. 2 – Râul Trotuș la Adjud 
Sursă: http://maps.google.com  

 

http://maps.google.com/
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Regimul hidrologic al celor două râuri mari este determinat de condițiile fizico-geografice din 

bazinele lor hidrografice aferente18. 

Considerații hidrogeologice 

Strâns legate de condițiile geologice și fizico-geografice sunt apele subterane, cu caracter 

ascensional sau sub forma apelor libere, cantonate în depozite de suprafață. 

Principalul colector hidrologic al zonei, râul Siret, colectează în aval de municipiul Adjud apele râului 

Trotuș și toate apele din precipitații căzute pe suprafața municipiului. 

O pante din apele din precipitații, datorită condițiilor litologice și morfologice locale se infiltrează în 

teren creând pânza freatică de suprafață folosită sporadic de către populație ca apă potabilă. 

Apa subterană are aceleași caractenstici hidrologice și hidraulice comune tuturor teraselor, găsindu-

se cantonată în depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare, acolo unde este localizat în 

complex acvifer freatic cu nivel liber, uneori sub presiune, în funcție de poziția stratului și prezența 

lentilelor de natură argiloasă. 

Nivelul apei subterane se găsește la o adâncime cuprinsă între 3,9 m și 6,4 m pe terasa inferioară și 

medie, la cca. 2 m în zona de luncă și la 10-12 m pe terasa înaltă. Din observațiile efectuate de către 

I.M.H. in cadrul stației hidrologice Adjud. privind variațiile nivelului stratului acvifer freatic, rezultă 

că în perioada cu precipitații abundente, nivelul apei subterane poate să crească cu 1,50 m. 

Direcția de curgere generală a apelor subterane este NV-SE. cu panta hidraulică medie i = 4 %. În 

general pânza de apă de suprafață nu este recomandată alimentării cu apă a populației dar pânza a 

doua de apă cantonată sub stratul de argilă marnoasă cuprins între 13 m și 25 m este cea indicată19. 

Apele subterane constituie o resursă importantă datontă calității lor fizico-chimice și biologice, dar 

totodată o resursă mai puțin văzută, iar evaluarea ei este mai dificilă. Activitatea de cunoaștere a 

calității apelor subterane se desfășoară la nivelul marilor bazine hidrografice, pe unități morfologice, 

iar în cadrul acestora, pe corpuri de ape subterane, prin intermediul stațiilor hidrogeologice, 

cuprinzând unul sau mai multe foraje de observație. În accepțiunea Directivei Cadru a Apei 

2000/60/CE „corpul de apă subterană" este un volum distinct de ape subterane dintr-un acvifer sau 

mai multe acvifere. „Acviferul” este denumit ca un strat sau mai multe strate geologice de roci cu o 

porozitate și o permeabilitate suficientă, astfel încât să permită fie o curgere semnificativă a apelor 

subterane, fie o captare a unor cantități importante de ape subterane. Evaluarea stării chimice a 

corpurilor de apă subterană s-a analizat în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, 

STAS 1342/1991, precum și cu valorile de prag stabilite prin Ordinul ministerului mediului nr. 

 
18 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret 
19 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.6 
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137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, în 

conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a 

apelor subterane împotriva poluării și deteriorării. 

Pentru apele subterane, conform metodologiei preliminare de evaluare a stării chimice a corpurilor 

de apă subterane elaborată de INHGA București, sunt stabilite următoarele stări de calitate: stare 

chimică bună, stare chimică local slabă și stare slabă. În anul 2013, SGA Vrancea a monitorizat 

următoarele grupe de indicatori: regim de oxigen și nutrienți. substanțe periculoase prioritar 

periculoase (anorganice și organice), alți poluanți chimici toxici din corpurile de apă subterană din 

județul Vrancea. În scopul unei supravegheri mai atente și mai concrete în ceea ce privește calitatea 

apei, monitoringul apelor subterane s-a realizat pe tipuri de programe specifice fiecărei zone: S 

(supraveghere), P (potabilizare), ZV (zone vulnerabile) și O (observație). Raportul anual privind 

starea factorilor de mediu in județul Vrancea 2013 nu prezintă și valorile înregistrate pentru 

indicatorii monitorizați la niciunul dintre foraje. 

Concluzia raportului este aceea că: ”la unele foraje, posibil din cauza caracterului stagnant al apei, s-

au înregistrat depășiri față de limitele impuse prin Legea apei potabile nr. 458/2002 cu modificările și 

completările ulterioare, la indicatorii azot amoniacal, azotați, fier”, fără a fi evidențiate forajele la care 

s-au înregistrat depășiri20. 

Soluri  

Solul este un mediu complex care influențează si este influențat de procesele și condițiile din mediul 

înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zonă, de deversările accidentale de fluide 

poluante, sau de depozitările necontrolate de deșeuri. Din momentul poluării lui cu diverși compuși, 

solul afectat de prezența acestor poluanți devine o sursă de poluare atât pentru apele freatice sau de 

suprafață (apele pluviale coastituind vehiculul), cât și pentru atmosferă (volatilizarea acelor 

compuși). 

Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecințele poluării constând în creșterea 

concentrației ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziției, eliberarea ionilor metalici cu efecte 

negative asupra vegetației, asupra apei subterane și chiar a omului, direct sau indirect prin 

alimentație si apă21. 

În județul Vrancea, ca tipuri genetice zonale, se întâlnesc soluri caracteristice stepelor și 

silvostepelor, în regiunea de câmpie, și soluri specifice domeniului pădurii, în regiunea de dealuri și 

de munte. 

 
20 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.59 
21 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.78 
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În regiunea dealurilor subcarpatice și în cea muntoasă se individualizează glacisul subcarpatic și 

dealurile înalte estice, unde substratul, alcătuit din pietrișuri amestecate cu un procent de material 

fin, suportă o cuvertură de sol formată din soluri brune-gălbui, soluri brune-gălbui cu diferite grade 

de podzolire, soluri podzolice. 

În luncile văilor principale, apar soluri aluviale nisipoase, crude, necarbonatate, iar în păduri , 

soluri brune de pădure luto-nisipoase. 

Pe culmile dealurilor ce formează rama înaltă a depresiunilor, precum și pe culmile dealurilor sud-

estice, cu procese de eroziune foarte active, apar soluri brune, brungălbui tipice și diverse podzolite, 

în parte cu caracter scheletic. 

În regiunea dealurilor înalte vestice, terenurile, în majoritate în pantă, sunt acoperite cu soluri, 

brun-gălbui tipice, mai rar podzolite, în diferite stadii de eroziune. 

Solurile din zona de munte a județului, sunt afectate în principal de procesesele de eroziune (atât de 

suprafață cât și în adâncime), de alunecări și de neuniformitatea terenurilor. Alți factori limitativi, 

sunt reacția acidă a solurilor, rezerva de humus mică și foarte mică precum și panta terenurilor. 

Calitatea solului în intravilanul municipiului Adjud este afectată în principal de: 

▪ gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și din construcții; 

▪ traficul auto - indirect prin noxele degajate în aer. 

Tabel nr. 1 – Principalele tipuri de soluri de pe teritoriul Municipiului Adjud 

Sursa datelor: Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.79 

Procedurile de monitorizare a calității solurilor, în mod constant, colectează informații, iar ca o 

consecință, aceste informații simt evaluate. 

Monitorizarea calității solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind 

finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-

teren pentru agricultură și al Ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii 

studiilor pedologice și agronomice. 

Tip de sol Suprafața Textura Observații 

   

Ex. localizat pe văi, terase, platou, câmpie, 
cu permeabilitate și potențial de levigare 
a azotului către sursele de apă de 
suprafață, freatice mare, mică, mijlocie 

Cernoziomuri 1885 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă  

Mijlocie 

Pluviosoluri 733 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă 

Mică 

Eutricambosoluri 214 LL – lutoasă Mijlocie 

Gleiosoluri 22 AL - argilolutoasă Mare 

Aluviosoluri 3276 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă 
SM - lutonisipoasă 

Mijlocie 
Mare 
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Pentru monitorizarea solului trebuie să se executa studii pedologice și agrochimice în vederea 

inițierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare a solului. 

Monitorizarea are în vedere degradărea solurilor prin recomandarea și stabilirea lucrărilor de 

ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea alunecărilor de teren, reducerea 

proceselor de degradare22. 

Caracteristici atmosferice  

Podișul Moldovei are o climă temperat continentală; aceasta se datorează predominării influenței 

directe a maselor de aer continental, de origine asiatică, care în general, iarna sunt uscate și reci, iar 

vara sunt calde sau chiar foarte calde și uscate. Ca urmare, precipitațiile sunt reduse; iarna acestea 

cad sub formă de zăpadă care este frecvent viscolită. Pe parcursul anului repartiția precipitațiilor 

este neuniformă, înregistrându-se perioade secetoase cu o frecvență mai mare vara. 

Din punct de vedere climatic, prin poziția sa, județul Vrancea aparține în proporție de 40% sectorului 

cu climă continental moderată (ținutului climatic al munților cu altitudini medii) și în proporții de 

aproximativ 60% sectorului cu climă continentală (ținutul climatic al Subcarpaților și ținutul climatic 

al Câmpiei Române). 

În anotimpurile de 

tranziție se resimt 

influențele maselor de 

aer temperat-oceanice, 

iar în anotimpul cald 

cele tropical-uscate. În 

timpul iernii, sunt 

frecvente advecțiile de 

aer temperat-

continental din nord-

est și est. 

Un factor important 

care accentuează 

caracterul excesiv al 

climatului din sezonul 

rece este substratul, 

 
22 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.79 

Figura nr. 6 – Amplasarea stațiilor meteorologice în județul Vrancea 
Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 4  
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dominant neted și cu pondere ridicată a suprafețelor acvatice. Acestea favorizează intensificările 

vântului și scăderile accentuate de temperatură. 

Temperatura aerului 

Temperatura aerului reprezintă unul dintre cei mai importanți parametri climatici, întrucât 

influențează procese fizice, biologice și chimice, dar și activitățile umane.  

Temperaturile medii anuale înscriu valori cuprinse în general în jurul valorii de 10,5O C.  

Se remarcă faptul că, 

temperatura aerului urmează 

o curbă ascendentă din 

ianuarie până în iulie, când se 

atinge maximul termic mediu 

anual, și o curbă descendentă 

din iulie până în decembrie, 

uneori ianuarie, când se 

remarcă cele mai mici medii 

termice din cursul anului. 

În condițiile de câmpie (culoar 

de vale, din nord-estul 

județului), drenată de Siret, la 

stația meteorologică Adjud 

(101 m altitudine), variația 

temperaturii medii în cursul 

anului se situează valoric între 

-0,5C în decembrie și 20,7C 

în iulie, atingând deci o 

amplitudine medie de peste 

21C23.  

 

 

 

 

 
23 PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 4 

Figura nr. 7 – Harta temperaturilor medii anuale ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior 

Sursa: Planul de Management Integrat  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și 

ariile naturale protejate suprapuse, p.54 
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În timpul anului, temperatura aerului înregistrează o creștere continuă din ianuarie până în iulie, de 

la -3-4 O C până la 20-22 O C. Perioada cu optim termic pentru desfășurarea activităților turistice 

începe în aprilie și se termină în noiembrie. Numărul de zile de iarnă (cu temperatură maximă zilnică 

≤0°C) este de 25-30 zile pe an, iar numărul zilelor cu îngheț este peste 100. 

➢ Amplitudinea anuală a temperaturii: +25,7°C;   

➢ Amplitudinea temperaturii absolute: 68,7 °C; 

➢ Numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 5°C este de 234 (perioada 

începe din 24 martie și se termină în jur de 12 noiembrie);   

➢ Numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 10°C (perioada de vegetație) 

este de 186 (perioada începe la 16 aprilie și se termină la 18 octombrie);   

➢ Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 39,4°C în luna august; 

➢ Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de -29,30 C în luna ianuarie. 

Din datele prezentate se remarcă potențialul termic ridicat al verilor, perioada de vegetație lungă. De 

asemenea, se poate observa că în lunile de iarnă temperaturile medii nu sunt foarte coborâte. 

Încărcări date de vânt 

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min., la 10 m și 50 ani interval mediu de recurență:  

0,5 kPa. 

Vânturile predominante sunt cele din sector nordic și nord estic, urmate de cele din sud, nord-vest și 

sud-est. Calmul atmosferic are o frecvență de 20-25%. Viteza medie a vântului este de 3,6-4m/s, cu 

valori ridicate în timpul iernii, când se face resimțit crivățul ce ajunge la viteze de 30 m/s24.  

 
Figura nr. 8 – Zonarea teritoriului României conform STAT 10101/20-90, “Încărcări date de vânt” 

Sursa: www.constructii-neamt.ro  

 
24 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p. 57 

http://www.constructii-neamt.ro/
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O caracteristică importantă a regimului climatic o constituie prezența vânturilor de tip foehn 

favorizată de faptul că versanții estici ai munților Vrancei sunt adăpostiți în fața vânturilor vestice. 

Printre efectele foehnale cele mai importante se numără încălzirea substanțială a aerului, însoțită de 

scăderea umezelii, a nebulozității și a precipitațiilor atmosferice. 

Circulația generală a atmosferei se caracterizează prin frecvențe mari ale advecțiilor de aer temperat 

oceanic din V și NV, care ajunge însă puternic transformat și ale advecțiilor de aer temperat-

continental din sectorul estic, care posedă în semestrul rece, însușiri termice proprii aerului arctic. 

La acestea se adaugă pătrunderile mai puțin frecvente de aer tropical din sectorul sudic și invaziile 

rare ale aerului arctic din nord. 

Precipitații atmosferice  

Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, aproximativ 500 mm/an, cu valori mai ridicate 

(600-650) în lunile de vară (iunie - iulie) și valori mai scăzute în lunile de iamă - începutul primăverii 

(ianuarie – februarie - martie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitațiile sub formă de grindină, mai puțin specifice în acest spațiu, au o incidență de 0,5 zile pe 

an. Durata medie a episoadelor de grindină este de 1-15 minute, iar dimensiunea grindinei este sub 

Figura nr. 9  - Distribuţia cantităţilor medii anuale de precipitaţii în Judeţul Vrancea  

Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 9 
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3 cm. Perioada de apariție a acestor fenomene este aprilie-septembrie, acestea fiind asociate cu 

fenomenele orajoase25. 

Episoadele de secetă afectează și ele Municipiul Adjud prin faptul că favorizează scăderea nivelului 

apei (accentuând riscul de prăbușire a malurilor abrupte), creșterea temperaturii substratului (mai 

ales a aceluia neacoperit sau protejat de vegetație), uscarea excesivă a substratului, cu formare de 

crustă în zonele cu predominanță a fracțiunilor argiloase ori cu antrenarea atmosferică a pulberilor 

în suspensie prin intermediul vântului. Perioadele cu risc ridicat de apariție a secetei sunt cele 

aferente anotimpurilor de tranziție26. 

Adâncimea maximă de îngheț                                                              

O caracteristică termică specifică intervalului noiembrie - martie este înghețul, care se produce, în 

medie, toamna în octombrie și primăvara în aprilie.  

Adâncimea de îngheț este de 0,80-0,90 metri, conform STAS 6054/77. 

 
 Figura nr. 10 - Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, „Adâncimi 

maxime de îngheț”  
Sursa: www.constructii-neamt.ro  

Încărcări date de zăpadă 

Încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani:  2,5 kN/mp 

 
25 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p. 57 
26 Idem 

http://www.constructii-neamt.ro/
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În Lunca Siretului Inferior numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este cuprins între 36 și 

42. Grosimea medie a stratului de zăpadă atinge cele mai ridicate valori în luna ianuarie de 5-7 cm27.  

 
Figura nr. 11 - Zonarea teritoriului României conform STAS 10101/21-92, „Încărcări date de zăpadă” 

Sursa: http://www.centruconstructii.ro/index.php/topic/464-harti-vant-zapada-ag-si-tc/ 

2.3 Descrierea factorilor antropici  

Populația  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, municipiul Adjud cifrează la nivelul 

anului 2017 un număr de 20.384 locuitori, remarcându-se un trend descendent în perioada 2011-

2017.  

Tabel nr. 2 – Numărul de locuitori ai municipiului Adjud în perioada 2011-2017 

 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Masculin 10.295 10.265 10.191 10.115 10.054 10.008 9.927 

Feminin 10.547 10.543 10.514 10.472 10.442 10.424 10.457 

Total 20.842 20.808 20.705 20.587 20.496 20.432 20.384 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică - Baza de date Tempo-online 

 

 
27 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p.56 
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Se remarcă faptul că la nivelul anului 2017 din totalul populației de 20.384 locuitori, 10.457 sunt 

femei, iar 9.927 locuitori sunt bărbați. Distribuția pe sexe a populației reflectă un echilibru între 

ponderea populației feminine (51,30%) și a celei masculine (48,70%).   

 
Figura nr. 12 – Distribuția populației pe sexe 

Sursa: Institutul Național de Statistică - Baza de date Tempo-online 

Structura populației municipiului Adjud la nivelul anului 2017 pe grupe de vârstă este prezentată 

comparativ cu anul 2007 în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 3 – Structura populației pe grupe de vârstă (2007, 2017) 

Grupe de 
vârstă 

Număr % 

Anul 2007 Anul 2017 Anul 2007 Anul 2017 

0-14 ani 3.286 3.112 15,76 15,27 

15-64 ani 15.548 14.697 74,59 72,10 

65+ ani 2.012 2.575 9,65 12,63 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

La nivelul anului 2007, datele evidențiază, pe ansamblul municipiului Adjud, următoarea distribuție 

pe principalele grupe de vârstă: populația cu vârste cuprinse între 0-14 ani - populație tânără - 

reprezenta 15,76% din total, proporția celor în vârstă de muncă era de 74,59%, iar cei cu vârste de 

peste 65 de ani – vârstnicii - reprezentau 9,65%. 

Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul anului 2017 

avea următoarea structură: ponderea populației tinere (0-14 ani) – 15,27%, ponderea populației în 

vârstă de muncă – 72,10% , iar a celei vârstnice – 12,63%. 

Comparativ cu anul 2007, ponderea populației tinere a cunoscut, până în anul 2017, o scădere de 

aproximativ 0,49%.  

Din punct de vedere procentual, grupa de vârstă care a înregistrat creșteri, a fost cea cu vârsta de 

peste 65 de ani(grupa populației vârstnice). 

51,30%
48,70%

Feminin Masculin
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Mediul economic local   

Municipiul Adjud se constituie într-un cadru complex de planificare integrată în care converg 

sectoare și priorități multiple, identificate drept relevante și semnificative pentru direcțiile viitoare 

ale dezvoltării municipiului. Dezvoltarea unei așezări urbane este determinată semnificativ de 

schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura populației și în cultura 

comunitară. 

Municipiul întâmpină dificultăți în ceea ce privește dezvoltarea economică și are posibilitatea de a 

promova o dezvoltare urbană prin îmbunătățirea serviciilor de interes general. Furnizarea de servicii 

și reducerea obstacolelor legate de infrastructură pot îmbunătăți dezvoltarea teritorială durabilă. 

Acest centru urban este mult mai vulnerabil la schimbările economice decât mările orașe, fiind 

extrem de dependent de economia națională sau regională. 

Economia județului era caracterizată de preponderența firmelor în sectorul de servicii. Cu toate 

acestea, viticultura reprezintă un important sector economic cu potențial insuficient dezvoltat în 

comparație cu importanța acestuia, care poate conduce, cu accent pe exploatarea specificului 

regional, la obținerea unor venituri substanțiale. 

Deși agricultura poate fi sector economic de bază, proprietatea în agricultură este fragmentată 

excesiv, iar majoritatea persoanelor care își desfășoară activitatea în acest sector nu sunt și angajați. 

Se practică agricultura de subzistență neputându-se asigura baza pentru procesul de standardizare 

a pieței și controlul de calitate al produselor. 

ECHIPARE TEHNICĂ  

Alimentare cu apă  

Alimentarea cu apă a municipiului Adjud și a localității componente Adjudu Vechi se realizează 

printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă.  

Operatorul sistemului de alimentare cu apă al municipiului Adjud este S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI 

PUBLICE S.A. FOCȘANI.  

Principala sursă de apă o reprezintă sursele subterane, frontul de captare Adjud fiind alcătuit din 10 

puțuri de exploatare. 

Rețeaua de distribuție este de tip ramificat și are o lungime totală de 34 km.  

Alimentarea cu apă a localităților Șișcani și Burcioaia se realizează din fântâni28.  

Canalizare 

Apele uzate menajere și pluviale sunt colectate de o rețea de canalizare stradală confecționată din 

tuburi din beton și PVC, cu dimensiuni cuprinse între Ø125 și Ø600 cu  o lungime totală de 29.7km, o 

 
28 Răspuns la adresa nr. 3.603/20.02.2018 transmis de S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI  
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rețea de refulare ce transportă din cele 5 stații de repompare apele uzate de pe raza municipiului 

Adjud, confecționată din PEHD Ø160 și sunt preluate de un colector principal confecționat din beton 

cu secțiune ovoidală 1.200mm x 1.800mm ce transportă aceste ape în stația de epurare orășenească, 

amplasată în parte de S-E a municipiului Adjud. 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin instalatiile Sucursalei de Distribuţie a Energiei 

Electrice Focşani (S.D.E.E. Focşani) care are obiect principal de activitate distribuţia energiei 

electrice, precum şi exploatarea dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi 

tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza 

judeţului Vrancea. 

Alimentarea cu energie termică și gaze naturale 

Deținătorul rețelei de distribuție a gazelor naturale este DISTRIGAZ SUD REȚELE. Lungimea totală a 

rețelei de distribuție din municipiul Adjud este de 32,3 km. 

Comunicații  

La nivelul municipiului Adjud, populația beneficiază de un acces foarte bun la serviciile de 

comunicații, fiind disponibile serviciile principalilor operatori naționali de telefonie fixă și mobilă.  

În ceea ce privește telefonia mobilă, municipiul Adjud beneficiază de acoperire integrală cu rețele de 

telefonie mobilă, cei mai importanți operatori de telefonie mobilă care funcționează în zonă fiind 

Vodafone, Orange și Telekom. De altfel, evoluția acestui tip de rețele, în ultimii ani, a fost extrem de 

dinamică, ducând la scăderea importanței telefoniei fixe.  

În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciile de transfer de date și internet din municipiu, 

acesta este în continuă creștere prin dezvoltarea infrastructurii specifice.  

Căi de circulație  

Principalele căi rutiere de la nivelul municipiului Adjud sunt, după cum urmează:  

▪ DN 11A: Onești (DN 11) - Adjud - DN 2 - Podul Turcului - Bârlad (DN 24); 

▪ DN 2 (E 85): Limita Jud. BUZĂU - Focșani - Adjud - Limita Jud. Bacău; 

▪ DJ 119 J: Adjud (DN 2 – 230+750) Adjud – Adjudul Vechi - Șișcani;  

▪ DC 19: DN 2 (E 85) – Șișcani; 

▪ DC 22: DN 2 (E 85) – Burcioaia29; 

▪ Drumuri orășenești, sătești și străzi.   

 
29 HG nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice 
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Municipiul Adjud dispune de acces la transportul feroviar care este deservit de magistrala 500 

București (nord) - Ploiești (sud) - Adjud - Bacău - Pașcani - Suceava - Vicșani30.  

Cel mai apropiat aeroport de Municipiul Adjud este cel de la Bacău. Distanța dintre Municipiul Adjud 

și Aeroportul International ,,George Enescu" Bacău este de 55 km și poate fi parcursă cu mașina în 

aproximativ 40 de minute.  

Patrimoniu cultural  

Preocupările culturale și spirituale ale populației municipiului se pot manifesta în:  

▪ Casa de cultură “Tudor Vornicu” – înființată în anul 1955 și inaugurată în noua clădire din 

str. Libertății, nr. 7  în anul 1965;  

▪ Biblioteca Municipală Adjud – înființată în anul 1965, în localul Casei de Cultură, are un fond 

de carte de 68.000 volume și 5.000 cititori. 

▪ Muzeul municipal – înființat în anul 196031.  

Conform Listei monumentelor istorice, anexată Ordinului ministrului culturii nr. 2828/2015, pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea 

Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările 

ulterioare din 24.12.2015, în municipiul Adjud se regăsesc următoarele monumente de arhitectură 

reprezentative pentru patrimoniul cultural local32:  

❖ VN-I-s-B-06340 – Așezarea de la Adjud, punct ”Movilița”, Adjud, ”Movilița”, zona de N-V a 

orașului, în dreapta drumului spre Urechești, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza 

Ic 3; 

❖ VN-I-s-B-06341 – Așezarea de la Adjud, punct ”Lutărie”, Adjud, ”Lutărie”, fostul sat Adjudu 

Vechi, actual cartier al orașului, la E, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza Ic 3; 

❖ VN-I-s-B-06342 – Așezarea de la Adjud, punct ”Lutărie”, Adjud, ”Lutărie”, fostul sat Adjudu 

Vechi, actual cartier al orașului, la S, datare: sec. XVII, epoca medievală; 

❖ VN-I-s-B-06343 – Așezarea de la Adjud, punct ”Islaz”, Adjud, ”Islaz”, fostul sat Adjudu Vechi, 

actual cartier al orașului, la 1,5 km S de fosta vatră a satului; 

❖ VN-I-s-B-06344 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan, datare: 

epoca bronzului;  

▪ VN-I-s-B-06344.01 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca medievală;  

 
30 www.cfr.ro  
31 https://adjud.ro/  
32 http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice  

http://www.cfr.ro/
https://adjud.ro/
http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice
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▪ VN-I-s-B-06344.02 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza II b;  

▪ VN-I-s-B-06344.03 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza II a;  

❖ VN-I-s-B-06345 – Așezare, oraș Adjud, str. Islaz, pe direcția șoselei spre Copăcești, datare: 

epoca bronzului, cultura monteoru;  

❖ VN-II-m-B-06493 – Primăria, oraș Adjud, str. Alecsandri Vasile 7, înc. sec XX. 

❖ VN-III-m-B-06580 – Placă comemorativă (1916-1918), oraș Adjud, str. Libertății 15, datare: 

1921.  

❖ VN-IV-m-B-06611 – Monumentul eroilor români și ruși (1916-1918), oraș Adjud, str. 

Republicii 2, în cimitirul orașului, sec. XX. 

2.4 Evoluția probabilă în situația neimplementării P.U.G.  

Este cunoscut faptul că implicațiile unui Plan Urbanistic General, prin rolul său fundamental de creare 

a cadrului arhitectural urbanistic, dar și de dirijare a dezvoltării în sensul găsirii unui echilibru între 

dimensiunea socială, economică și de mediu, sunt majore la nivelul unui sistem teritorial.  

Altfel spus, acesta este elementul esențial al unei dezvoltări dirijate și al unei planificări strategice de 

dezvoltare. În mod absolut evident, neimplementarea unui astfel de plan ar avea consecințe negative 

asupra tuturor componentelor unui sistem teritorial, implicațiile cele mai importante la nivelul celor 

de mediu fiind surprinse în cele ce urmează: 

Tabel nr. 4  – Evoluția probabilă a factorilor/aspectelor de mediu în cazul neimplementării PUG  

Factor/aspect de 

mediu  
Evoluția probabilă în cazul neimplementării PUG  

Aer  
Calitatea aerului ar suferi deprecieri ca urmare a lipsei investițiilor în 

infrastructura rutieră. 

Apă  

Managementul deficitar al resurselor de apă va continua să provoace scăderea 

calității vieții. 

În condițiile unei dezvoltări imobiliare neînsoțite și de dotările edilitare în sistem 

centralizat, crește probabilitatea impactului advers asupra apei freatice, ca 

urmare a utilizării sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor. 

Sol  

Gradul de poluare a solului se va accentua în urma presiunii exercitate de 

agricultură dar și în lipsa realizării sistemelor de canalizare. 

Neimplementarea planului va conduce la degradarea solului din cauza deversării 

necontrolate de ape uzate menajere, a managementului defectuos al deșeurilor, 

a exploatării necorespunzătoare a foselor existente. 
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Factor/aspect de 

mediu  
Evoluția probabilă în cazul neimplementării PUG  

Biodiversitate/peisaj  

Modificarea peisajului prin dezvoltarea haotică și aleatoare a construcțiilor 

(pătrunderea construcțiilor în spațiul extravilan învecinat sub formă 

dentriculară fără dotări edilitare aferente, alterarea valorii estetice a peisajului 

prin lipsa unei viziuni unitare asupra arhitecturii construcțiilor, fragmentarea 

structurii peisajului etc.). 

Franjurarea limitei intravilanului, cu implicații la nivelul peisajului. 

Diminuarea opțiunilor de dezvoltarea economică a localității în condițiile 

neimplementării măsurilor menite să încurajeze activitatea investițională 

propuse prin prezentul P.U.G. care pot la rândul lor genera creșterea presiunii 

antropice asupra resurselor naturale regenerabile și neregenerabile și implicit 

asupra biodiversității. 

Lipsa zonării funcționale a localității poate duce la dezvoltarea haotică și 

necontrolată a zonelor de locuit, afectând în mod negativ suprafețele de habitate 

încă neantropizate sau parțial antropizate și fauna specifică acestora. 

Problemele referitoare la epurarea apelor menajere, în situația neimplementării 

planului și a măsurilor de remediere propuse, vor împiedica refacerea naturală a 

comunităților de nevertebrate acvatice și a faunei piscicole. 

Neimplementarea planului de urbanism poate avea efecte negative asupra 

siturilor de importanță comunitară de pe raza localității datorită presiunii 

antropice asupra resurselor din interiorul acestuia. 

Defrișările ilegale, braconajul sau extinderea necontrolată a activităților 

antropice în zone cu valoare naturală mare sau în vecinătatea acestora vor 

contribui la degradarea ecosistemelor, distrugerea habitatelor și chiar dispariția 

unor specii de floră și faună. 

Patrimoniu cultural 

construit  

Deteriorarea monumentelor culturale și de arhitectură se va accentua în cazul în 

care nu se vor lua măsuri în vederea restaurării și conservării obiectivelor de 

patrimoniu. 

Sănătate umană  

Menținerea unui nivel scăzut al dotărilor utilitare precum și lipsa măsurilor 

implementate pentru reducerea poluării mediului vor conduce la menținerea sau 

creșterea riscurilor asupra sănătății umane. 

Continuarea dezvoltării rezidențiale în zone supuse riscului geomorfologic ar 

putea determina apariția unor fenomene extreme cu pierderi materiale sau chiar 

umane. 

Neîntreținerea și distribuția teritorială inadecvată a spațiilor verzi din localitate, 

cu consecințe negative asupra indicatorilor de calitate a vieții. 
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Capitolul 3 
Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ 

*** 

În capitolul anterior au fost prezentate condițiile naturale cu rol de fond în evaluarea impactului în 

arealul analizat, urmând ca în cadrul acestui capitol să se evidențieze principalele surse de impact cu 

scopul de a determina gradul de afectare a componentelor naturale în funcție de activitățile ce se vor 

desfășura pe teritoriul analizat. 

Din analiza obiectivelor prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Adjud se poate 

aprecia că toate propunerile sunt în corelare cu prevederile legislației sectoriale (sănătate, transport, 

etc.) și cu prevederile legislației în domeniul protecției mediului și nu aduc atingerea acestuia. Se 

apreciază că impactul asupra mediului se va resimți numai la nivel local și în imediata vecinătate a 

acestuia datorită lucrărilor de construcții ce se vor efectua și care implică amenajarea unor organizări 

de șantier, realizării construcțiilor. 

Aplicarea măsurilor prevăzute în P.U.G. limitează fenomenele de poluare și asigură baza dezvoltării 

durabile a municipiului. 

Inexistenta unor sisteme de canalizare stradală pentru apele uzate menajere, folosirea fertilizanților 

în agricultură, surse de apa (fântâni) incorect construite si amplasate, lipsite de protecție sanitara, ce 

pot determina prin spălări, scurgeri neorganizate și infiltrații de ape meteorice, impurificări ale 

apelor de suprafață și mai ales a celor subterane cu substanțe chimice și bacteriologice peste limite 

admise reprezintă o serie de factori care prin problemele ce le ridică, pot influența la nivel punctual 

sau zonal starea calității factorilor de mediu. 

 3.1 Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul 

poluanților în mediu. Prin urmare, poluarea atmosferică poate fi dăunătoare atât pentru sănătatea 

umană, cât și pentru ecosisteme.  Pulberile în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului 

sunt recunoscuți în prezent drept cei trei poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. 

Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la 

efectele minore ale sistemului respirator până la decesul prematur. 

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staționare și sursele 

mobile (traficul rutier), cu preponderență în marile orașe, precum și de transportul pe distanțe lungi 

a poluanților atmosferici.  
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Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr.104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător ce transpune prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa 

și ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 

privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 

înconjurător. 

Legea 104/2011 prevede obiectivele de urmărit în vederea îmbunătățirii protecției atmosferei și a 

calității ambiental, respectiv:  

- menținerea calității aerului înconjurător în zonele și aglomerările în care se încadrează în 

limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.  

- îmbunătățirea calității aerului înconjurător în zonele și aglomerările în care nu se încadrează 

în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;  

- adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a efectelor negative asupra 

mediului, inclusiv în context transfrontalier.  

În vederea stabilirii calității și poluării aerului înconjurător sunt urmăriți indicatorii care 

caracterizează factorul de mediu aer, precum:  

- emisii de substanțe acidifiante (SO2, NOx);  

- emisii de precursori ai ozonului;  

- emisii de precursori ai pulberilor în suspensie (PM10)  

- producția și consumul de substanțe care depreciază stratul de ozon.  

Indicatorii, anterior amintiți sunt determinați pe baza datelor din sistemul de monitorizare al calității 

aerului și din inventarele de emisii și au ca scop evaluarea situațiilor concrete, comparativ cu țintele 

de calitate stabilite de reglementările în vigoare.  

Emisiile de poluanți în aer sunt inventariate în vederea identificării activităților poluatoare, 

evaluarea calității aerului, ierarhizarea priorităților de acțiune în domeniul protecției mediului, 

informarea publicului asupra evoluției calității aerului, utilizarea datelor în evaluarea eficienței 

politicilor și strategiilor de mediu și a costurilor necesare, respectarea angajamentelor asumate de 

România la Convențiile și Protocoalele internaționale încheiate.  

În prezent, monitorizarea calității aerului se realizează de către Agenția pentru Protecția Mediului 

Vrancea, funcționând în cadrul județului o stație automată de monitorizare a calității aerului, de fond 

regional, amplasată, în incinta Uzinei de apă CUP, pe drumul județean Focșani-Suraia. 

Stația automată face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, poluanții 

monitorizați în cadrul stației automate fiind: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, NH3, C6H6, PM10. 



 

 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A    Studiu de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice 

 

 
39 

În cadrul stației automate de monitorizare a calității aerului, este asigurată și înregistrarea de date 

meteorologice (ex: direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă) 

în vederea corelării cu valorile poluanților monitorizați, pentru validarea datelor înregistrate la 

stație. 

Calitatea aerului în fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza 

valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați. 

Principalele activități generatoare de poluanți în atmosferă sunt: 

▪ procese de producție: producere energie electrică și termică, fabricarea materialelor de 

construcții, prelucrarea metalelor, producția de hârtie și carton 

▪ utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații 

▪ distribuție și depozitare combustibil 

▪ tratarea și depozitarea deșeurilor 

▪ extracția și distribuția combustibililor fosili 

▪ agricultura 

Concentrații medii anuale ale poluanților atmosferici  

Luând în considerare că în municipiul Adjud nu este amplasat un punct de control, se vor analiza 

concentrațiile medii anuale ale poluanților atmosferici monitorizați la nivelul județului Vrancea, în 

cadrul stației automate de monitorizare, localizate în incinta Uzinei de apă CUP.  

În tabelul următor sunt evidențiate concentrațiile medii ale poluanților înregistrate în cadrul stației 

automate VN1, precum și captura de date validate, aferente anului 2017.  

 
Tabel nr. 5 – Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici  

Poluant  

Concentrația 

medie 

anuală 

Valoarea 

maximă a 

mediilor 

8h 

Unitate 

măsură 
Tip depășire 

Nr. depășiri 

(pe întreaga 

perioadă) 

Captura de 

date (%) 

(validate pe 

întreaga 

perioadă  

SO2 9,95  µg/m3   89,86 

NO2 12,68  µg/m3   90,66 

NOx 20,68  µg/m3   90,66 

CO 0,19 3,2 µg/m3   90,17 

O3 50,05 131,61 µg/m3 

Valoare limită 

zilnică pt. 

sănătate 

umană 

(a nu se 

depăși 

de mai mult 

de 

35 de ori într-

un an 

2 91,51 
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Poluant  

Concentrația 

medie 

anuală 

Valoarea 

maximă a 

mediilor 

8h 

Unitate 

măsură 
Tip depășire 

Nr. depășiri 

(pe întreaga 

perioadă) 

Captura de 

date (%) 

(validate pe 

întreaga 

perioadă  

calendaristic, 

(Legea nr. 

104/2011) 

Benzen  2,07  µg/m3   52,04 

PM10 grav.  25,05  µg/m3 

Valoare limită 

zilnică pt. 

sănătate 

umană (a nu 

se depăși de 

mai mult de 

35 de ori într-

un an 

calendaristic, 

(Legea nr. 

104/2011) 

10 78,90 

PM10nef. 21,45  µg/m3 

Valoare limită 

zilnică pt. 

sănătate 

umană (a nu 

se depăși de 

mai mult de 

35 de ori într-

un an 

calendaristic, 

(Legea nr. 

104/2011) 

2 85,31 

Sursa datelor: ”Raport anual privind starea mediului înconjurător în județul Vrancea - 2017” emis de APM Vrancea 

 

Concluzii:  

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale și antropice. Pe teritoriul municipiului Adjud  

nu există o rețea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calității aerului. Pot fi menționate 

o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental reprezentate prin următoarele activități 

umane:  

▪ procesele de ardere pentru încălzirea locuințelor și obiectivelor socio-economice, care 

generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf 

(SOx), hidrocarburi policiclice aromate care se atașează de funingine, pulberi sedimentabile, 

fum, funingine (mai ales în timpul iernii);  

▪ circulația și transportul rutier generează emisii de NOx, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 

aerosoli de halogeni de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din 

gazele eliminate, fum, substanțe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăți 

calitățile (antioxidanți, anticorozivi) și zgomot.  
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Luând în considerare intensitatea activităților derulate la nivelul localităților aparținătoare 

municipiului Adjud, se poate aprecia că emisiile de poluanți în atmosferă sunt reduse, iar prin 

procesele de dispersie și reținere mecanică (prin vegetație, relief), eventualele impurități din 

atmosferă se limitează și mai mult.  

 3.2 Calitatea apei  

Apa este elementul esențial al vieții, iar resursele de apă, în ciuda tuturor variațiilor de temperatură 

din ultimii ani, cu perioade de secetă întrerupte de perioade cu precipitații abundente trebuie să 

asigure folosința pentru o perioadă cât mai îndelungată.  

Resursele de apă de la nivelul municipiului Adjud pot și folosite în mai multe scopuri: pentru 

asigurarea cerințelor gospodărești, stingerea incendiilor, irigațiile terenurilor agricole, piscicultură 

etc. Resursele de apă din spațiul analizat este asigurat de apele de suprafață, în special din râuri, 

volumul apelor stătătoare fiind nesemnificativ și din ape subterane și freatice, având în vedere 

parametrii cantitativi și calitativi ale acestora.  

Apele de suprafață și adâncime reprezintă resursele de bază pentru menținerea sănătății populației 

și dezvoltarea tuturor sectoarelor economice: agricultură, piscicultură, silvicultură, asigurarea 

serviciilor de bază prin transport, turism, comerț ș.a. Calitatea acestora determină asigurarea 

condițiilor optime de viață, iar poluarea lor prin diverse activități amenință securitatea populației. 

Obiectivul de mediu pentru un corp de apă de suprafață se consideră a fi atins atunci când corpul de 

apă se încadrează în starea ecologică bună, respectiv potențialul ecologic bun. 

Evaluarea stării ecologice și a potențialului ecologic pentru cursurile de apă se efectuează conform 

Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, pe baza metodologiilor privind 

schemele de clasificare și evaluare globală a stării apelor de suprafață elaborate conform cerințelor 

Directivei Cadru a Apei (2000/60/CEE). 

Calitatea apelor de suprafață  

Municipiul Adjud și localitățile componente Șișcani, Adjudu Vechi și Burcioaia sunt situate pe 

culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului, în zona unde se întâlnesc și se 

învecinează cu Subcarpații Tazlăului (Culmea Pietricica), Depresiunea Zăbrăuți, Câmpia Râmnicului 

și Colinele Tutovei.  

Întreaga zonă este tributară văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul care în această zonă 

își schimbă brusc direcția din N-E în N-S și Trotușul ce adună apele din Subcarpații Moldovei. Aceste 

ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în zona Adjud.  

Apariția teraselor în zona Adjudului sunt consecințele împingerii râurilor ce coboară din Carpați și 

Subcarpați asupra râului Siret cât și a înclinării platformei moldovenești spre S-E, astfel încât acesta 
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are tendința de deplasare spre est, manifestându-se prin distrugerea malului stâng și formând pe 

partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând și aspectul îmbătrânit al râului cu multe meandre.  

În județul Vrancea, calitatea apelor de suprafață și a apelor subterane este controlată și monitorizată 

de A.N. “Apele Romane” - Administrația Bazinală de Apă „Siret” Bacău – SGA Vrancea. Calitatea apei 

subterane este monitorizată și de către operatorii economici pentru indicatorii specifici activităților 

acestora. 

Evaluarea stării ecologice și a potențialului ecologic pentru apele de suprafață s-a efectuat conform 

Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, pe baza metodologiilor privind 

sistemele de clasificare și evaluare globală a stării apelor de suprafață elaborate conform cerințelor 

Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE.  

Pentru categoriile de ape de suprafață, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, 

respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă și proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, 

verde, galben, portocaliu și roșu).  

Evaluarea stării ecologice/potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafață la nivelul județului 

Vrancea s-a realizat prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanți 

specifici). Starea ecologică/potențialul ecologic final ia în considerare cea mai defavorabilă situație.  

Elemente de calitate  

Elementele biologice:  

▪ flora acvatică -fitoplancton, fitobentos și macrofite;  

▪ macrozoobentos (compoziția și abundența faunei de nevertebrate bentice);  

▪ fauna piscicolă (compoziția, abundența și structura pe vârste)  

Elementele fizico - chimice suport:  

Elementele fizico-chimice generale:  

▪ Condiții termice: temperatură; 

▪ Condiții de oxigenare: oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Cr; 

▪ Starea acidifierii: pH; 

▪ Condițiile nutrienților: N-NO3, N-NO2, N-NH4, N total, P-PO4, P total; 

▪ Condiții de salinitate: conductivitate. 

▪ Poluanți specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften, detergenți, cianuri și fenoli.  

Din punct de vedere al elementelor de calitate, anterior reliefate, starea finală a apelor de suprafață 

din municipiul Adjud este bună.  
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Tabel nr. 6 – Lungimea cursurilor de apă din punct de vedere calitativ  

Nr. 

crt.  
B.H.  

Denumire 

râu 

Lungimea 

totală 

bazin jud. 

Vrancea 

(km) 

Lungime 

monitorizată (km)  

Repartiția 

lungimilor conform 

evaluării stării 

ecologice  

Repartiția 

lungimilor 

conform 

evaluării stării 

chimice  

Lungime 

nemonitorizată 

(km) 

FB B M S P Bună Proastă 

1. Siret  Siret  
116 116 - 116 - - - 116 - 

- - - - - - - - - 

2. Siret Trotuș 
14 - - 14 - - - 14 - 

- - - - - - - - - 

Sursa datelor: Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016 

 

Evaluarea calității apelor subterane 

Factorii care influențează calitatea apelor subterane sunt în mare parte identici cu cei ce influențează 

calitatea apelor de suprafață.  

Apele meteorice aduc aport de gaze dizolvate atmosferice (oxigen, azot, dioxid de carbon, hidrogen 

sulfurat etc.) și minerale dizolvate (bicarbonați și sulfați de calciu și magneziu dizolvați din roci; 

azotați și cloruri de sodiu, potasiu, calciu și magneziu dizolvate din sol și detritușuri organice; săruri 

de fier și mangan).  

Activitățile menajere fac ca aceste substanțe să ajungă în apa subterană, datorită exfiltrațiilor din 

fosele septice., infiltrațiilor din apele de suprafață, dizolvării substanțelor din rețeaua de apă potabilă 

(detergenți, azotați, sulfați și alți produși de degradare a substanțelor organice, săruri și ioni 

dizolvați). 

3.3 Calitatea solului și subsolului  

Solul este rezultatul acțiunii a diferite procese determinate de factorii de mediu, adaptându-se 

continuu la schimbările naturale și/sau artificiale ale mediului, înregistrând și memorând prin 

anumite fenomene, procese și caracteristici principalele momente de evoluție. 

Solul, ca sistem complex în continuă dinamica, prezintă proprietățile generale de receptivitate a 

condițiilor de mediu si de reactivitate (comportare) la modificări ale acestora sau fata de acțiuni de 

perturbare a solului.  

În condiții antropice, datorită unei anumite utilizări, amenajări teritoriale, chimizări etc, sistemul sol 

poate fi perturbat, iar funcționarea lui deranjată, afectând calitatea solului. În asemenea situații, 

diferitele soluri se comportă diferit, în funcție de proprietățile lor. 

Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecințele poluării constând în creșterea 

concentrației ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziției, eliberarea ionilor metalici cu efecte 
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negative asupra vegetației, asupra apei subterane și chiar a omului, direct sau indirect prin 

alimentație și apă.  

Monitorizarea calității solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind 

finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-

teren pentru agricultură și al Ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii 

studiilor pedologice și agronomice.  

Pentru monitorizarea solului trebuie să se execute studii pedologice și agrochimice în vederea 

inițierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare a solului. Pe de altă parte, 

monitorizarea urmărește degradarea solurilor prin recomandarea și stabilirea lucrărilor de 

ameliorare pentru eliminare excesului de umiditate, stabilirea alunecărilor de teren, reducerea 

proceselor de degradare.  

În tabelul următor sunt prezentate principalele tipuri de sol întâlnite pe teritoriul municipiului 

Adjud:  

Tabel nr. 7 – Principalele tipuri de sol  

Tip de sol Suprafața Textura Observații  

   

Ex. localizat pe văi, terase, platou, câmpie, cu 

permeabilitate și potențial de levigare a 

azotului către sursele de apă de suprafață, 

freatice mare, mică, mijlocie  

Cernoziomuri 1.885 
LL – lutoasă  

TT – lutoargiloasă   
mijlocie  

Pluviosoluri  733 
LL – lutoasă  

TT – lutoargiloasă   
mică 

Eutricambosoluri  214 LL – lutoasă  mijlocie 

Gleiosoluri  22 AL - argilolutoasă mare 

Aluviosoluri  3.276 
LL – lutoasă  

TT – lutoargiloasă   

mijlocie 

mare  

Sursa datelor: Raport de mediu ”Actualizare P.U.G. municipiul Adjud”, 2016 

 

Repartiția solurilor pe clase de folosință  

Mijlocul de producție principal, în agricultură, îl constituie solul, care reprezintă o sursă naturală 

fundamentală, chiar dacă efectele sale se concretizează indirect, prin intermediul producției agricole.  

În cazul agriculturii, condițiile naturale reprezintă o premisă de prim ordin, acest sector economic 

fiind influențat de condițiile de mediu (climat, apă, soluri etc.), într-o măsură încă destul de mare.  

În același timp prin activitatea agricolă, omul a modificat destul de mult cadrul natural prin irigare, 

desecarea zonelor mlăștinoase, terasarea versanților, ameliorarea solurilor etc.  

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite cu ape) de pe teritoriul unei 

țări. Fondul funciar este principalul factor de producție în agricultură și silvicultură și implicit baza 
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de materii prime pentru un număr important de industrii. În acest cadru, prevenirea degradării 

solului, protejarea și ameliorarea fondului funciar și folosirea cu eficiență sporită a acestuia 

reprezintă o îndatorire pentru toți deținătorii de terenuri, indiferent de titlul pe baza căruia au fost 

obținute, sau de domeniul public, sau privat din care fac parte. 

Resursele de fond funciar atrase în circuitul producției agricole reprezintă un factor de producție – 

care, prin cantitate (suprafața), particularități, calitate (nivelul fertilității) și preț determină 

potențialul, modul de organizare, structura și eficiența economică a producției agricole.  

Îmbunătățirile funciare au ca obiect studierea teoretică și aplicarea în practică a ansamblului de 

procedee agrotehnice, chimice și biologice, de măsuri complexe, lucrări și intervenții tehnice în 

scopul stabilizării și îmbunătățirii condițiilor pedologice, hidrologice și climaterice. 

Conform datelor furnizate de Primăria municipiului Adjud potențialul productiv al agriculturii la 

nivelul anului 2017 era constituit din 4.838 ha, din care 4.169 ha suprafață arabilă, 604 ha pășuni, 

48 ha patrimoniu viticol și 17 ha livezi. 

Categoriile de folosință sunt direct influențate de deversările de substanțe chimice periculoase, 

depozitările de deșeuri, tratamente și fertilizări făcute fără fundamentare agro-pedologică, 

agrotehnică, necorespunzătoare, la care se adaugă degradările naturale ale calității solului (eroziune, 

alunecări, tasări, rupturi și prăbușiri). 

Diversitatea condițiilor naturale și antropice determină o variabilitate ridicată a pretabilității 

solurilor pentru agricultură. Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât și 

modul de manifestare al celorlalți factori de mediu față de plante. 

Terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferențiate după nota medie de bonitare. 

Cele cinci clase de calitate indică pretabilitatea terenurilor pentru folosințele agricole. Numărul 

punctelor de bonitare exprimă favorabilitatea terenului față de cerințele de viață ale unor plante de 

cultură date, în condiții climatice normale și în cadrul folosirii raționale. 

Potrivit criteriului de împărțire a solurilor în cinci clase, după gradul de fertilitate, acestea sunt: 

▪ Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bună. 

▪ Clasa a II-a: solurile cu fertilitate bună. 

▪ Clasa a III-a: solurile cu fertilitate mijlocie. 

▪ Clasa a IV-a: solurile cu fertilitate slabă. 

▪ Clasa a V-a: solurile cu fertilitate foarte slabă, la care s-au avut în vedere următoarele însușiri 

de bază: grosimea profilului de sol, grosimea orizontului de humus, textura și conținutul de 

schelet, valoarea reacției pH, gradele de podzolire, sărăturare, eroziune, alunecare și 

inundare, formele de relief, natura și însușirile rocilor, adâncimea apelor freatice și 
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compoziția chimică a acestora, precum și intervenția omului cu lucrări de îmbunătățiri 

funciare. 

Încadrarea terenurilor în clase de pretabilitate se realizează pe criteriul factorilor limitativi ai 

producției în cazul unei anumite folosințe (arabil, livezi, vii, pajiști ). 

 

Îngrășăminte  

Noțiunea de sol este indisolubil legată de productivitate, care depinde de ciclul de conversie, adică 

de viteza repunerii în circulație a materiei și a energiei din habitatul complex pe care-l formează 

biocenozele solului care, la rândul lor sunt influențate, printre altele de chimizarea în exces și 

unilaterală, ca și de pesticidele ajunse în sol. 

În scopul restabilirii și sporirii productivității, în sol se introduc îngrășăminte minerale și organice, 

diferite substanțe numite fertilizanți. Însă îngrășămintele minerale, de rând cu elementele nutritive, 

mai conțin și alte elemente și substrate (așa-numitul balast), iar gunoiul de grajd conține tot mai 

multe componente neorganice. 

Poluarea solului are loc datorită difuzării, răspândirii diferitelor substanțe toxice, deșeuri, care se 

deosebesc de componența chimică a solului. 

Folosirea nechibzuită a îngrășămintelor minerale, precum și a pesticidelor, apelor de scurgere, 

conduce la poluarea chimică a solurilor, la acumularea în sol a substanțelor toxice și modificarea 

componenței chimice inițiale a solurilor. 

Folosite timp îndelungat, îngrășămintele chimice pot opri reciclarea substanțelor organice din 

solurile cultivate, amenințând grav fertilitatea lor. Creșterea cantităților de îngrășăminte chimice 

reduce tot mai mult componentele organice și humusul din sol. Aceasta are drept efect deteriorarea 

structurii pedologice, contribuind astfel la declinul complexului absorbant argilo-humic din sol. 

Ameliorarea stării de calitate a solurilor se poate realiza prin aplicarea îngrășămintelor (naturale, de 

sinteză) și a substanțelor de uz fitosanitar în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici 

agricole. 

În utilizarea solului se impune respectarea următoarelor măsuri: 

▪ extinderea, promovarea și generalizarea cultivării unor soiuri și hibrizi rezistenți la atacul 

dăunătorilor și bolilor în vederea reducerii cantității de produse de uz fitosanitar utilizate pe 

hectar; 

▪ respectarea rotației culturii în cadrul organizării asolamentelor unice; 

▪ administrarea uniformă și în raport echilibrat a îngrășămintelor naturale și a celor de sinteză; 
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▪ limitarea utilizării produselor chimice și excluderea celor dăunătoare care ar putea avea 

efecte negative aspra mediului înconjurător și a echilibrului biologic din natură, prin 

acumularea acestora în sol și în produsele agroalimentare. 

Îngrășămintele chimice sunt substanțe ce conțin cel puțin un element nutritiv de bază pentru sol - 

azot, fosfor, potasiu și se clasifică în trei categorii: 

▪ simple - conțin doar câte un element nutritiv; 

▪ mixte - amestecuri de îngrășăminte simple; 

▪ complexe - care conțin 2 elemente nutritive. 

Fitosanitare  

Protecția mediului ambiant, în cadrul producției agricole, prezintă o importanță deosebită pentru 

ansamblul economiei naționale și în mod special pentru asigurarea unui cadru optim vieții sociale 

din comunitățile rurale și urbane. În ultimele decenii se înregistrează o chimizare continuă a 

agriculturii în scopul menținerii recoltelor la un nivel ridicat, concomitent cu sărăcirea evidentă a 

solului în substanțe naturale nutritive.  

Un loc important în procesul agricol îl ocupă utilizarea unei game largi de pesticide, fiind utile în 

măsura în care rezolvă problemele pentru care au fost create și aplicate. Dar, acumularea acestora în 

sol, flora și fauna, precum și migrarea necontrolată a lor în mediu, sau a reziduurilor din procesele 

de valorificare, poate produce o serie de efecte nedorite atât asupra plantelor, cât și a ecosistemului 

în ansamblu.  

Erbicidele constituie principala categorie de pesticide utilizată, majoritatea se acumulează în sol și 

au o remanență îndelungată, existând pericolul poluării solului.  

Evitarea acumulării erbicidelor în sol se realizează prin:  

- realizarea unor asocieri de erbicide care să permită folosirea de doze minime; 

- rotația tratamentelor cu erbicide; 

- fertilizarea solului cu îngrășăminte naturale. 

Impactul pesticidelor asupra mediului depinde de cantitatea utilizată, modul de administrare, 

precum și de toxicitatea și perioada de remanență a acestora în sol. 

Protecția solului se poate realiza prin dezvoltarea unei agriculturi ecologice, care să nu afecteze 

componentele mediului și să dea, în același timp, produse de calitate. Trebuie înlocuită treptat 

combaterea chimică a dăunătorilor cu cea biologică, evitându-se practica monoculturilor și luate 

măsurile ce se impun pentru ameliorarea solurilor degradate. Toate acestea în contextul necesității 

reîmpăduririlor și optimizării modului de ocupare a terenurilor, inclusiv în ceea ce privește 

depozitarea diverselor deșeuri și reziduuri industriale. 
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Conform Ordinului nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de 

nitrați din activități agricole emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului 

și Dezvoltării Durabile, municipiul Adjud se regăsește în Lista localităților din bazinele/spațiile 

hidrografice unde există surse de nitrați din activități agricole (zone vulnerabile și potențial 

vulnerabile). 

Calitatea solurilor  

Pentru teritoriul municipiului Adjud nu există date care să confirme poluarea certă a solurilor. 

Potențialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natură biologică. Principalul 

factor care poate cauza poluarea solurilor este depunerea întâmplătoare pe sol a deșeurilor menajere 

și a rezduurilor și dejecțiilor zootehnice. Dejecțiile zootehnice au un conținut ridicat de materie 

organică ușor biodegradabilă și de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind 

un îngrășământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, alături de 

mirosul neplăcut resimțit la distanțe mari, impun aplicarea acestora ca îngrășăminte pe terenurile 

agricole în cantități moderate și numai după ce au fost compostate în condiții controlate. 

Administrate în cantități prea mari, dejecțiile zootehnice determină apariția riscului poluării solului 

datorită depășirii capacității de absorbție a solului respectiv. Un potențial poluator ar putea fi și 

substanțele chimice pentru combaterea dăunătorilor administrate incorect.  

Municipiul Adjud se regăsește în Anexa ”Zone vulnerabile la poluarea cu nitrați – localități” aferentă 

Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale nr. 743/2008 pentru abrobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din 

activități agricole.  

”Zona vulnerabilă” este definită în Hotărârea de Guvern nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de 

acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu 

modificările și completările ulterioare, ca fiind ”suprafețele de teren agricol de pe teritoriul țării prin 

care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse poluării cu nitrați și care contribuie la 

poluarea acestor ape”. 

Obiectivele Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din 

surse agricole, sunt următoarele:  

a) reducerea poluării apelor, cauzată de nitrații proveniți din surse agricole;  

b) prevenirea poluării cu nitrați;  

c) raționalizarea și optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice și organice ce conțin compuși 

ai azotului.  

Municipiul Adjud dispune de un Plan local de acțiune împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole, ce conține norme specifice privind amplasarea și dimensionarea facilităților de stocare 
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temporară a gunoiului de grajd. Așadar, nu se amplasează spații pentru depozitarea gunoiului de 

grajd:  

▪ în zone cu risc de inundație;  

▪ în zone cu apă freatică la mică adâncime (mai puțin de 2 m)  

▪ în apropierea pădurilor (amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, în special 

pentru speciile rășinoase) 

▪ la o distanță mai mică de 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă (în cazul în care nu 

este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de 

sursa de apă 

▪ la o distanță mai mică de 100 m față de zona de protecție a cursului de apă  

 

Managementul siturilor contaminate  

Managementul siturilor contaminate este menit să amelioreze orice efecte adverse acolo unde se 

suspectează sau s-a dovedit degradarea mediului și, de asemenea, să reducă orice amenințări 

potențiale (pentru sănătatea umană, corpurile de apă, sol, habitate, produse alimentare, 

biodiversitate, etc.). 

Managementul unei locații este inițiat printr-o documentare și investigație de bază, care pot duce la 

investigații mai detaliate, la luarea de măsuri de remediere sau reamenajare a terenului. 

Tabel nr. 8 – Lista siturilor potențial contaminate inventariate  

Județ/localitate  
Denumirea 

sitului 
Locația sitului  

Suprafața 

sitului (ha) 
Proprietar  

Vrancea/Adjud 

Depoul 

Exploatare 

Locomoție 

Marfă Adjud 

Intravilanul localității Adjud pe 

str. Teiului nr.1 cu următoarele 

vecinătăți: N - Stația CF Adjud, E- 

Liniilie Cf., V - Str.Teiului, S - 

Teren viran 

5,9 
SNTFM Depoul 

Adjud 

Vrancea/Adjud 

Depozit 

Produse 

Petroliere 

Adjud 

Depozitul Adjud este amplasat pe 

arealul administrativ al orașului 

Adjud și este situat în partea 

nord-estică a județului Vrancea, 

pe Drumul European E 20, la o 

distanță semnificativă față de 

zonele rezidențiale. 

1,6048 

S.C. PETROM 

S.A. - Membru 

OMV Grup 

Sursa datelor: Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016 

 

Față de situația inventariată, în municipiul Adjud mai este un amplasament identificat preliminar ca 

potențial contaminat, pentru care este necesară aprofundarea investigațiilor de mediu: 

▪ un amplasament situat în Adjud, str. Teiului nr. 20, pe care s-au depozitat produse de uz 

fitosanitar de către Serviciul Public de Protecție a Plantelor Vrancea din cadrul Consiliului 

Județean Vrancea, aflat în prezent în administrarea Consiliului Județean Vrancea. 
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Resurse minerale 

La nivelul Municipiului Adjud se identifică perimetre de exploatare a agregatelor minerale în albia 

râului Siret. Conform datelor furnizate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în cadrul 

U.A.T. Adjud sunt localizate următoarele perimetre:  

▪ Perimetrul Șișcani N-E aferent permisului de exploatare nr. 21097/05.07.2018, în vigoare, 

substanța nisip și pietriș, titular S.C. AUTOSAS S.R.L.;  

▪ Perimetrul Șișcani N-E Mal Drept aferent permisului de exploatare nr. 20603/22.11.2017, în 

vigoare, substanța nisip și pietriș, titular S.C. AUTOSAS S.R.L.;  

▪ Perimetrul Adjud T 67 aferent permisului de exploatare nr. 21164/24.07.2018, în vigoare, 

substanța nisip și pietriș, titular S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L.;  

▪ Perimetrul Adjud T 66, P 440 aferent permisului de exploatare nr. 21350/03.10.2018, în 

vigoare, substanța nisip și pietriș, titular S.C. SORDUM TRANS S.R.L.;  

▪ Perimetrul Adjud T 66 aferent permisului de exploatare nr. 21267/04.09.2018, în vigoare, 

substanța nisip și pietriș, titular S.C. PATIMSG ANALINA S.R.L.;  

▪ Perimetrul Burcioaia II aferent permisului de exploatare nr. 21094/05.07.2018, în vigoare, 

substanța nisip și pietriș, titular S.C. COM TRANS SOREA S.R.L. 

Mai mult decât atât, în baza de date A.N.R.M. au fost identificate în limitele municipiului Adjud 2 

acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare:  

▪ ADJUD I – titulari OMV PETROM S.A. și HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA S.R.L.;  

▪ BURCIOAIA – titular OMV PETROM S.A33.  

3.4 Biodiversitate   

În România au fost desemnate, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecție și conservare in 

situ a bunurilor patrimoniului natural, următoarele categorii de arii naturale protejate34:  

▪ de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților 

administrativ-teritoriale, după caz; 

▪ de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații 

naturale, parcuri naturale; 

▪ de interes comunitar sau situri "Natura 2000": SAC-uri (Special Areas for Conservation – Arii 

Speciale de Conservare) desemnate pentru: habitate naturale și specii de floră și faună 

sălbatică; SPA-uri (Special Protection Areas – Arii de Protecție Specială Avifaunistică) 

desemnate pentru specii de păsări SCI -uri (Sites of Community Importance - Situri de 

importanță comunitară) reprezintă un sit care, în cadrul regiunii sau regiunilor biogeografice 

cărora le aparține, contribuie în mod semnificativ la menținerea sau readucerea unui habitat 

 
33 Adresa nr. 13192/23.10.2018 transmisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale  
34 Strategia națională de conservare a biodiversității, 2000 
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din anexa 2 sau a unei specii din anexa 3 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare, la un stadiu corespunzător de conservare și, în același timp, la 

coerența sistemului Natura 2000, precum și/sau la menținerea diversității biologice a 

regiunii sau regiunilor biogeografice respective; 

▪ de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 

umede de importanță internațională, rezervații ale biosferei. 

Teritoriul administrativ al municipiului Adjud se suprapune parțial Ariei de protecție Specială 

Avifaunistică  ROSPA0071 ”Lunca Siretului Inferior” și Sitului de Importanță Comunitară 

ROSCI0162 ”Lunca Siretului Inferior”. 

Prin urmare Planul Urbanistic General al municipiului Adjud intră sub incidența Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, combaterea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.  

ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0071- ”LUNCA SIRETULUI INFERIOR” 

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0071- ”Lunca Siretului Inferior” este o arie naturală 

protejată de interes comunitar – categoria arie de protecție specială conform Directivei Consiliului 

79/409/CEE, desemnată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1284/2007 privind declararea 

ariilor naturale de protecție avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România, cu modificări și completări prin Hotărârea Guvernului României nr. 

971/2011.Zona a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică ca urmare a identificării unui 

număr de 47 specii de păsări. 

Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071 are o suprafață de 36.492 ha. Altitudinea minimă de pe raza SPA 

este de 33 m, iar cea maximă este de 302 m Aceasta este situată în două regiuni biogeografice: 

continentală și stepică. Este o zonă de subsidență cu altitudini reduse (aprox. 5m). Se întâlnesc păduri 

de luncă. 

Unitățile administrativ teritoriale în care este localizat situl și suprafața unității administrativ 

teritoriale cuprinsă în sit (în procente), sunt următoarele: 

▪ Județul Brăila: Măxineni (4%), Siliștea (4%), Vădeni (5%), 

▪ Județul Vrancea: Adjud (31%), Biliești (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%), Mărășești 

(16%), Nănești (10%), Ploscuțeni (30%), Pufești (17%), Ruginești (4%), Suraia (21%), 

Vânători (12%), Vulturu (6%), 

▪ Județul Galați: Braniștea (58%), Cosmești (28%), Fundeni (79%), Independența (46%), 

Ivești (4%), Liești (5%), Movileni (30%), Nămoloasa (40%), Nicorești (15%), Piscu (33%), 
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Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Șendreni (3%), Tudor Vladimirescu 

(59%), Umbrărești (15%)35. 

Ponderea suprafețelor aparținătoare sitului Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071 este evidențiată și 

în figura de mai jos:  

 

Figura nr. 13 – Ponderea suprafețelor aparținătoare sitului ”Lunca Siretului Inferior” ROSPA0071 

 

 

 

 
35 www.luncasiretului.biodiversitate.ro  

Brăila
4%

Vrancea 
33%

Galați 
63%

Brăila Vrancea Galați 

http://www.luncasiretului.biodiversitate.ro/
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Figura nr. 14 - Unități administrativ-teritoriale localizate în spațiul ROSPA0071 
Sursa: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  
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Figura nr. 15 - Harta limitelor ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior  
Sursa: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  
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Unitățile administrativ teritoriale și procentul de ocupare la nivelul ROSPA0071 sunt prezentate în 

tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 9 – Unitățile administrativ-teritoriale și procentul de ocupare la nivelul ROSOA0071  

Județ UAT Procent din UAT 
Procent din aria 

naturală protejată 

VN  ADJUD  26,997 4,305 

VN  BILIESTI  35,110 2,059 

GL  BRANISTEA 52,986 9,051 

GL   COSMESTI  25,572 3,203 

GL FUNDENI  64,585 7,417 

VN GAROAFA 17,058 3,334 

VN HOMOCEA  16,847 2,072 

GL INDEPENDENTA 43,918 8,308 

GL IVESTI  4,881 1,207 

GL LIESTI  3,469 0,835 

VN MARASESTI 16,533 3,954 

BR MAXINENI  3,775 1,388 

GL MOVILENI  32,409 3,529 

GL NAMOLOASA  40,159 7,651 

VN NANESTI 9,446 1,238 

GL NICORESTI 13,878 2,498 

GL PISCU  37,283 6,343 

VN PLOSCUTENI  31,548 2,136 

GL POIANA 38,129 3,868 

VN PUFESTI  21,336 2,838 

VN RUGINESTI  5,241 1,260 

GL SENDRENI 2,011 0,261 

BR  SILISTEA 3,392 1,108 

VN SURAIA 15,393 2,071 

GL TUDOR VLADIMIRESCU  52,248 8,042 

GL UMBRARESTI  16,205 3,586 

BR VADENI 4,684 2,000 

VN VANATORI  12,338 2,800 

VN  VULTURU  4,710 1,331 

Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  

 

Râul Siret este parte integrantă a bazinului hidrografic Siret (42.274 km2 pe teritoriul României), are 

o lungime de 150 km pe teritoriul României și culege apele a 1.013 cursuri de apă (cel mai bogat din 

țară). Cel mai important afluent este râul Bârlad, care la rându-i, colectează apele Corozelului. Siretul 

inferior, este cuprins în amonte de râul Putna și aval până la vărsarea în Dunăre, având panta de 0,23 

m/km, fiind zona de câmpie, viteza de curgere a apei scade la 0,3 – 0,5 m/sec. 

În partea inferioară a cursului său, râul prezintă mari cantități de depuneri aluvionare, formând lunci 

întinse de 3-4 Km. Siretul depune cantități mari de aluviuni și prezintă un fenomen accentuat de 
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despletire și meandrare. În cursul său inferior, râul Siret formează Lunca Siretului Inferior care se 

desfășoară din dreptul orașului Mărășești și până în localitatea Șendreni din județul Galați. 

În zonă, accesul este posibil, în apropiere de valea Siretului pe E85, între Bacău – Focșani, intrând 

spre localitățile Lespezi, Burcicioaia, Domnești, Pufești, Ciorani, Pădureni, Doaga, Ciușlea, Suraia, 

Vulturu (unele sunt drumuri județene, altele sunt ulițe locale, greu practicabile). 

Vegetația acvatică este dominată de specii pioniere, iar în condițiile unei structurări mai avansate 

apar și specii competitive. Stresul, datorat inundațiilor sau influenței antropice se reflectă prin 

prezența speciilor tolerante la stres din categoria celor cu o ecologie largă și a speciilor tolerante la 

deteriorarea habitatelor naturale. Din punct de vedere ecologic, structura nu este diversificată, 

predominând speciile hidrofile, micro-mezoterme, euriionice spre slab acid neutrofile. Spectrul 

fitogeografic e dominat de specii cosmopolite, urmate de cele europene, cele mai multe cu un caracter 

mediteranean. Spectrul bioformelor este, de cele mai multe ori reprezentat exclusiv de 

helohidatofite. În general, numărul de specii este redus, ceea ce este firesc în condițiile unei vegetații 

cu caracter extrem. 

Vegetația acvatică este adeseori asociata cu o vegetație palustra. Dintre cele mai caracteristice plante 

amintim:  stuful (Phragmites sp.), papura (Thypha angustifolia), pipirigul (Scirpus lacustris), 

vegetatia ierbacee formeaza un covor consistent reprezentat de: coada calului (Equisetum limosum), 

iarba mlastinii (Juncus effusus), săgeata apei (Sagittaria sagitifolia), piciorul cocosului (Ranunculus 

lingua), rogozul (Carex sp.), tipirig (Heleocharis palustris), cucuta de apă (Cicuta virosa), rosatea 

(Buttomus umbelatus), coada șoricelului (Achillea millefolium), traista ciobanului (Capsella bursa-

pastoris), plutnita (Nymphoides peltata), troscotul de apă (Polygonum amphibium), ciulinul de balta 

(Trapa natans), broscarita (Potamogeton natans), lintita (Lemna sp.), pestisoara (Salvinia natans), 

iarba broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae). 

Vegetația pajiștilor ocupă suprafețe restrânse și este puternic antropizată (pășunat cu oi și capre), 

prin urmare structura acestor pajiști, care ar reprezenta habitate prioritare, iar pentru România o 

valoare inestimabilă, a fost  transformată în terenuri de cultura. Din punct de vedere ecologic au un 

caracter xeromezofil, moderat termofil, slab acid neutrofil. Fitogeografic, predomina speciile 

eurasiatice, elementele pontice având o reprezentare semnificativa. Pe măsura antropizării acestor 

comunități se evidențiază mai multe elemente cosmopolite și mai multe specii ruderale competitive, 

provenite din flora autohtona. Procentul însemnat al terofitelor este determinat pe de-o parte de 

climatul mai cald și mai uscat, dar și de accentuarea impactului antropic36. 

Vegetația pădurilor este puternic afectată de construcția barajelor, inundații și de lucrările silvice. 

Cea mai mare parte a pădurilor de luncă sunt plantate, fără a se respecta o structură naturală arborii 

 
36 www.luncasiretului.biodiversitate.ro  

http://www.luncasiretului.biodiversitate.ro/
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sunt dispuși pe șiruri, echidistant). Ca o consecință a inundațiilor, stratul ierbos este sărac, invadat 

de buruieni, unele cu caracter invaziv (Bidens vulgata). Dintre habitatele de pădure, cele mai 

importante din punct de vedere conservativ sunt reprezentate de: 

▪ Zăvoaiele cu Salix alba și Populus alba (cod Natura 2000 al habitatului: 92A0) – speciile 

caracteristice habitatului sunt salcia (Salix alba) și plopul alb (Populus alba) (în proporție de 

15%), 

Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane 

marilor fluvii (Ulmenion minoris) (cod Natura 2000 al habitatului: 91F0) – habitat reprezentat de 

păduri cu copaci de esență tare, situate în cursul major al râurilor, expuse inundațiilor în cursul 

creșterilor regulate ale nivelului apelor râurilor, aceste păduri fiind dezvoltate pe depozite 

aluvionare recente. Stratul de arbori este dominat de specii care aparțin genurilor Fraxinus sp. 

(frasin), Ulmus sp. (ulm) sau Quercus sp.(stejar). Straturile inferioare de vegetație (subarboret, strat 

ierbos) sunt bine dezvoltate. Plantele caracteristice acestui habitat sunt: stejarul (Quercus robur), 

velnis (Ulmus laevis). Acest tip de habitat apare deseori în asociere cu zone împădurite cu arin si 

frasin. (în proporție de 5%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nr. 3 - Plopul alb (Populus alba) 
Sursa: http://www.treesandhedging.co.uk/  

Fotografia nr. 4 - Troscotul de apă (Polygonum 

amphibium) 
Sursa: http://sunnibergeron.com/  

http://www.treesandhedging.co.uk/
http://sunnibergeron.com/
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Tabel nr. 10 – Clasele de habitat prezente în interiorul ROSPA0071 

Cod % CLC Clase de habitate 

N04 2 331 Plaje de nisip 

N06 3 511, 512 Râuri, lacuri 

N06 17 511, 512 Râuri, lacuri 

N07 4 411,412 Mlaștini, turbării 

N09 4 321 Pajiști naturale, stepe 

N12 36 211-213 Culturi (teren arabil) 

N14 7 231 Pășuni 

N16 22 311 Păduri de foioase 

N26 8 324 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 

Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  

 

Specii de păsări care sunt declarate în Formularul Standard ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

(HG nr. 1284/2007 privind declararea Ariilor Speciale de Protecție Avifaunistică ca parte integrantă 

a rețelei ecologice Natura 2000 modificata prin H.G.nr.971/2011 ) sunt prezentate în tabelul de mai 

jos:  

Tabel nr. 11 – Specii de păsări care sunt declarate în Formularul Standard ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A229 Alcedo atthis 15-25 p   D    

A029 Ardea purpurea 5-12 p   C C C C 

A024 Ardeola ralloides 5-10 p   D C C C 

A060 Aythya nyroca 20-25 p  
100-150 

i 
C B C C 

A196 Chlidonias hybridus 80-100 p  
380-450 

i 
C B C C 

A197 Chlidonias niger 5-10 p  
380-450 

i 
C B C C 

A031 Ciconia ciconia   
300-500 

i 
C B C C 

A081 Circus aeruginosus 6-12 p   C B C B 

A038 Cygnus cygnus  4-10 i  C B C C 

A027 Egretta alba 15-30 p  50-160 i C B C C 

A026 Egretta garzetta 20-45 p  80-180 i C B C C 

A189 
Gelochelidon 

nilotica 
  5-10 i C B C B 

A135 Glareola pratincola   10-14 i C B C C 

A022 Ixobrychus minutus 10-15 p   C B C C 

A338 Lanius collurio 15-25 p   D    

A339 Lanius minor 20-35 p   C    

A177 Larus minutus   20-35 i D    

A023 
Nycticorax 

nycticorax 
20-30 p   C B C C 

A019 
Pelecanus 

onocrotalus 
  60-75 i C B B C 

A034 Platalea leucorodia 5-20 p   C B C C 
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Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A132 
Recurvirostra 

avosetta 
5-12 p  25-30 i C B C C 

A193 Sterna hirundo 3-5 p  30-50 i D    

A054 Anas acuta   20-35 i D    

A056 Anas clypeata   30-60 i D    

A050 Anas penelope  
170-

230 i 
 D 

   

A053 Anas platyrhynchos 10-20 p  
350-500 

i 
D 

   

A055 Anas querquedula 1-3 p   D    

A051 Anas strepera 3-5 p  50-80 i D    

A043 Anser anser   
350-500 

i 
D 

   

A059 Aythya ferina 10-20 p  
100-150 

i 
D 

   

A061 Aythya fuligula 6-12 p   B B C C 

A087 Buteo buteo  20-35i  D    

A087 
Chlidonias 

leucopterus 
5-12 p   B B C B 

A036 Cygnus olor 10-15 p   C B C C 

A096 Falco tinnunculus 10-15 p   D    

A125 Fulica atra 30-45 p  
2500-

3000 i 
C B C B 

A459 Larus cachinnans 18-25 p  
200-250 

i 
D    

A156 Limosa limosa   
600-

1000 i 
D    

A230 Merops apiaster 30-50 p   D    

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
  50-120 i D    

A005 Podiceps cristatus 30-45 p   D    

A048 Tadorna tadorna 2p   D    

A161 Tringa erytropus   
150-200 

i 
D    

A162 Tringa totanus   
300-500 

i 
D    

A142 Vanellus vanellus 30-45 p  
500-700 

i 
D    

A179 Larus ridibundus 25-35 p  80-180 i D    

Notă: “A”  – specia este foarte bine reprezentată la nivelul sitului; “B ”– specia este bine reprezentată la nvelul sitului; “C” – la 

nivelul sitului cuibărește o populație cu densitate care reprezintă mai puțin de 2 % din populația la nivel național;  “D” – la 

nivelul sitului cuibărește o populație cu densitate redusă față de media, la nivel național (nesemnificativă la nivel național); 

Utilizarea tradițională a terenurilor a păstrat o diversitate biologică ridicată. Aria este de importanță 

internațională, având în vedere că zona se suprapune uneia dintre cele mai importante cai de 

migrație a păsărilor sălbatice. În areal există numeroase zone umede care sunt perfect funcționabile 
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din punct de vedere ecologic. Managementul tradițional a stabilit un echilibru între activitățile umane 

și natură, acesta rămânând intactă în suprafețe semnificative. 

Principalele biotopuri existente sunt următoarele:  

▪ Terenuri arabile neirigate – 34,2 %  

▪ Pășuni – 7,6%  

▪ Păduri de foioase – 21,3 %  

▪ Zone cu vegetație ierboasă naturală – 3,9 %  

▪ Zone de tranziție păduri-tufărișuri – 7,7 %  

▪ Mlaștini – 4,7 % 

▪ Cursuri de apă – 12,1 %  

▪ Ape stătătoare – 3,5 % 

SITULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI0162 ”LUNCA SIRETULUI INFERIOR” 

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior a fost validat prin Ordinul 

Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile 1964/2007 privind declararea siturilor de importanță 

comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin 

Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011. Situl a fost declarat pentru protecția a 7 

tipuri de habitate, 2 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 11 specii de pești și două 

specii de nevertebrate. 

Codul sitului este ROSCI0162, și de întinde pe o suprafață de 25,081 ha. Acesta se suprapune 

următoarelor unități administrativ teritoriale:  

▪ Județul Brăila: 7%;  

▪ Județul Vrancea: 42 %;  

▪ Județul Galați: 49 %.  

▪ Județul Bacău: 2 %  

Ponderea suprafețelor aparținătoare sitului Lunca Siretului Inferior ROSCI 0162  este evidențiată și 

în figura de mai jos:  
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Unitățile administrativ teritoriale și procentul de ocupare la nivelul Sitului de Importanță Comunitară 

ROSCI0162 sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 12 - Unitățile administrativ teritoriale și procentul de ocupare la nivelul Sitului de Importanță 

Comunitară ROSCI0162 

Județ UAT Procent din UAT 
Procent din aria 

naturală protejată 

VN ADJUD  26,804 6,219 

VN BILIEȘTI  25,819 2,204 

GL BRANIȘTEA 10,131 2,518 

GL COSMEȘTI  26,843 4,892 

GL FUNDENI  8,290 1,385 

VN GAROAFA 15,655 4,452 

VN HOMOCEA  9,845 1,762 

GL INDEPENDENȚA 17,351 4,776 

GL IVEȘTI  4,982 1,793 

GL LIEȘTI  3,702 1,296 

VN MĂICĂNEȘTI  0,392 0,244 

VN MĂRĂȘEȘTI 19,014 6,616 

BR MAXINENI  4,574 2,447 

GL MOVILENI  33,652 5,331 

Figura nr. 16 - Limitele Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0162 – ”Lunca Siretului Inferior” 
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Județ UAT Procent din UAT 
Procent din aria 

naturală protejată 

GL NĂMOLOASA  16,241 4,502 

VN NĂNEȘTI 14,000 2,669 

GL NICOREȘTI 14,863 3,893 

GL PISCU  13,046 3,229 

VN PLOSCUȚENI  31,765 3,129 

GL POIANA 38,215 5,640 

VN PUFEȘTI  22,376 4,331 

VN RUGINEȘTI  7,968 2,787 

GL ȘENDRENI 2,376 0,448 

BR SILIȘTEA 3,354 1,594 

VN SURAIA 12,426 2,432 

GL TUDOR VLADIMIRESCU  16,054 3,595 

GL UMBRĂREȘTI  16,845 5,424 

BC URECHEȘTI  9,333 2,298 

BR VĂDENI 4,689 2,914 

VN VÂNĂTORI  11,266 3,720 

VN VULTURU  3,529 1,451 

Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  
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Figura nr. 17 - Harta unităților administrativ teritoriale la nivelul ROSCI 0162 
Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate 

suprapuse  
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Situl este localizat în două regiuni biogeografice, respectiv continentală și stepică, între 47 și 302 m 

altitudine. Habitatele sunt variate începând de la plaje de nisip până la ecosisteme forestiere. La 

nivelul sitului se întâlnesc următoarele clase de habitate.  

Tabel nr. 13 – Clase de habitate  

Cod % CLC Clase de habitate 

N04 4 331 Plaje de nisip 

N06 25 511, 512 Râuri, lacuri 

N06 12 511, 512 Râuri, lacuri 

N07 5 411,412 Mlaștini, turbării 

N09 5 321 Pajiști naturale, stepe 

N12 8 211-213 Culturi (teren arabil) 

N14 8 231 Pășuni 

N16 34 311 Păduri de foioase 

N26 11 324 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 

Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  

 

Habitatele de interes comunitar enumerate în anexa I a directivei Consiliului 92/43/CEE care sunt 

declarate în Formularul Standard al SCI Lunca Siretului Inferior:  

Tabel nr. 14 - Habitatele de interes comunitar enumerate în anexa I a directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Denumire habitat  
Acoperire 

sit (%) 

Stare de 

conservare  

3250 
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 

vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 
20 C 

6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii  5 C 

91FO 

Păduri ripariene mixte cu Quercuss robur, Ulmus laevis, Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 

(Ulmenion minoris)  

0,5 B 

3270 Râuri cu maluri nămoloase de Chenopodion rubri și Bidention  0,5 B 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba  9 B 

92IO* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.  0,2 B 

91EO*  
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
0,3 B 

Sursa datelor: Plan de Management Integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse  

 

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Spermophilus 

citeellus, Lutra lutra.  

Specii de amfibieni și reptile enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Emys 

orbicularis, Triturus cristatus, Bombina bombina.  

Specii de pești enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Aspius aspius, Cobitis 

taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fosilis, Pelecus cultratus, Rhodeus 

sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel.  



 

 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A    Studiu de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice 

 

 
65 

Specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei  Consiliului 92/43/CEE: Lucanus cervus, 

Vertigo angustior.  

Situl de importanță comunitară ROSCI0162 cuprinde albia majoră a râului în aval de Adjudul Vechi 

și Homocea, până în amonte de Municipiul Galați, la care se adaugă mici porțiuni de terasă, precum 

și partea inferioară a luncii unor afluenți ai Siretului (ex: râul Trotuș, în aval de Urechești, Râmnicu 

Sărat, Suha, Bârlădel, Buzău). Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă 

joasă, cu relief preponderent plan, tânăr, format din depuneri aluviale. Substratul geologic este 

reprezentat de argile, nisipuri și chiar pietrișuri în partea superioară, de vârstă cuaternară, care se 

prezintă sub formă de straturi supuse orizontal.  

3.5 Zgomot și vibrații  

În zonele populate, cele mai frecvente surse de zgomot și vibrații sunt traficul rutier, activitățile de 

construcții și demolări, activități agricole mecanizate și anumite activități industriale. Limita maxim 

admisibilă nivelul de zgomot este stabilit prin STAS 10009/88, aceasta variind între 60-65 dB ziua și 

40-45 dB noaptea. Monitorizarea nivelului de zgomot se face de către Direcția de Sănătate Publică în 

cazul zgomotului la locul de muncă și de către Agenția pentru Protecția Mediului în cazul zgomotului 

ambiant.  

Se poate aprecia că mărimea unității teritorial administrative vizate, intensitatea traficului rutier și 

a activităților industriale actuale, ne pot conduce către concluzia că municipiul Adjud nu se confruntă 

cu probleme în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile, astfel încât acestea nu se constituie în surse de 

disconfort pentru populația locală. 

3.6 Managementul deșeurilor   

Pe fondul crizei economice și financiare, în anul 2010, Comisia Europeană a lansat Strategia Europa 

2020 – o strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, cu scopul de a ghida 

dezvoltarea economică a UE în următorii zece ani. Noua strategie are ca obiectiv general 

transformarea UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, pentru a oferi un 

nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și pentru a asigura coeziunea economică, 

socială și teritorială a Uniunii. 

Cele trei priorități ale strategiei Europa 2020 vizează37: 

▪ dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare (creștere inteligentă) 

▪ promovarea unei economii mai ecologice și mai competitive, bazată pe utilizarea mai 

eficientă a resurselor (creștere durabilă); 

 
37 Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii 
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▪ promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare a forței de muncă, care să asigure 

coeziunea socială și teritorială (creștere favorabilă incluziunii). 

Deșeurile reprezintă o problemă presantă de mediu, socială și economică. Creșterea consumului și 

economia în dezvoltare continuă să genereze cantități mari de deșeuri – ceea ce necesită eforturi mai 

mari pentru a reduce cantitatea acestora și pentru a le preveni. Dacă în trecut se considera că 

deșeurile nu erau refolosibile, în prezent acestea sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca fiind 

resurse; acest lucru se reflectă în gestionarea deșeurilor, unde s-a trecut de la eliminarea deșeurilor 

la reciclarea și recuperarea acestora. 

În funcție de modul în care sunt gestionate, deșeurile pot avea un impact atât asupra sănătății 

oamenilor, cât și asupra mediului prin emisiile în aer, sol, suprafață apelor și apele subterane. Însă, 

acestea pot duce și la pierderea de resurse materiale (respectiv metale și alte materiale reciclabile), 

având în același timp și un potențial de sursă energetică. 

Deșeurile sunt generate în toate fazele ciclului de viață al materialelor: 

▪ extracție (deșeuri miniere); 

▪ producție și distribuție (deșeuri industriale, periculoase și de ambalaje); 

▪ consumul de produse și servicii (deșeuri municipale și deșeuri de echipamente electrice și 

electronice); 

▪ tratare (de exemplu, reziduuri de sortare din instalațiile de reciclare sau zgură rezultată în 

urma incinerării). 

Gestionarea rațională a deșeurilor poate proteja sănătatea publică și poate fi benefică pentru mediu, 

favorizând în același timp conservarea resurselor naturale. 

Reciclarea este metoda ce vizează două aspecte importante: eficiența folosirii resurselor și impactul 

asupra mediului. Deșeurile nu mai reprezintă, în societatea de astăzi, acel rău inevitabil, ci o sursă 

importantă de resurse secundare, tocmai de aceea se promovează din ce în ce mai mult reciclarea și 

avantajele în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor. 

Directiva-cadru oferă cadrul general pentru prevenirea generării deșeurilor și pentru gestionarea 

deșeurilor în UE. Aceasta introduce și definește concepte de bază și stabilește principii de gestionare 

a deșeurilor, precum ierarhia deșeurilor, unde prevenirea generării deșeurilor reprezintă opțiunea 

preferată. Gestionarea deșeurilor a dobândit un caracter distinct, atât la nivel global, cât și la nivel 

național, în condițiile diminuării accentuate a resurselor naturale și a deteriorării rapide a apei, 

solului și aerului.  

Astfel, conservarea resurselor naturale și gestionarea deșeurilor reprezintă una din cele patru arii 

prioritare ce definesc direcțiile de acțiune și politicile de mediu UE, care evidențiază în principal 

importanța unei abordări integrate în gestionarea deșeurilor, dezvoltând o serie de măsuri axate pe 
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prevenirea generării de deșeuri și a impactului negativ al acesteia, coordonarea, reglementarea și 

organizarea activităților de tratare, reciclare și valorificare a deșeurilor, precum și depozitarea finală 

sigură a deșeurilor, acolo unde nu există posibilitatea recuperării. 

Cerințele Uniunii Europene în domeniul gestiunii deșeurilor vizează reducerea cantității de deșeuri, 

după cum urmează: 20% până în 2010 și 50% până în 205038. 

Muncipiul Adjud a avut în funcțiune un depozit urban de colectare a deșeurilor care a funcționat din 

anul 1980 pînâ în anul 2014. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor, depozitul neconform din Adjud este listat în Tabelul 5.2 Deșeuri neconforme 

clasă ”b” din zona urbană care sistează/încetează depozitarea în perioada 6 iulie 2009 – 16 iulie 2017. 

Închiderea depozitului și ecologizarea zonei amplasamentului s-au realizat în urma implementării 

proiectului ”Reabilitare și închidere depozite urbane neconforme în județul Vrancea”.  

În județul Vrancea și implicit în municipiul Adjud se va implementa proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al deșeurilor din județul Vrancea”. 

”Sistemul de Management Integrat al deșeurilor din județul Vrancea” constă în realizarea unor 

puncte de colectare a deșeurilor în toate localitățile județului Vrancea, după care deșeurile vor fi 

transportate la trei stații de transfer situate în municipiile Focșani și Adjud, dar și în comuna Vidra. 

De aici deșeurile vor fi transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor care va fi 

realizat la Haret, localitate lângă orașul Mărășești, unde vor fi sortate și compostate.  

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor din județul Vrancea” mai prevede și 

realizarea unui număr de șase centre de colectare pentru deșeuri voluminoase – deșeuri electrice și 

electrocasnice (DEE) – și deșeuri menajere periculoase, localizate în municipiul Focșani (două 

depozite) și în orașele Mărășești, Panciu și Odobești (câte un depozit). Totodată proiectul prevede și 

igienizarea și închiderea a 200 de gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu normele UE.  

Pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor" (SMID) în județul 

Vrancea a fost înființată, la Consiliul Județean Vrancea, Unitatea Implementare Proiecte (UIP). 

”Sistemul de Management Integrat al deșeurilor în județul Vrancea” este un proiect finanțat de către 

Uniunea Europeană (în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Dezvoltarea sistemelor integrate de 

management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor în cadrul 

Programului Operațional Sectorial Mediu), Consiliul Județean Vrancea și Guvernul României. 

Pe data de 5 noiembrie 2009 a fost semnat contractul de finanțare al Proiectului ”Sistemul Integrat 

 
38 Valentina Elena Târțiu, Posibilități de utilizare a bazelor de cunoaștere în domeniul gestionării deșeurilor, pag. 114 
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de Management al Deșeurilor în județul Vrancea” cu o valoare de 43.446 milioane Euro. 

Proiectul are ca obiectiv implementarea unui sistem european de management integrat al deșeurilor 

pentru județul Vrancea care să întrunească cerințele legale în ceea ce privește aria de acoperire a 

serviciilor standard și atingerea țintelor de mediu. Proiectul are în vedere echipamentul de colectare, 

construirea unei stații de transfer, depozitul și activitățile de reciclare precum și activități de 

conștientizare a populației în legătură ai acest subiect. Proiectul este în concordanță cu legislația UE, 

Planul Național de Gestiune a Deșeurilor (PNMD), Master Planul pentru deșeuri solide pentru județul 

Vrancea și are ca bază obiectivele POS Mediu, respectiv: 

▪ creșterea cantității de deșeuri reciclate și reutilizate; 

▪ creșterea racordărilor la sistemele publice edilitare care să corespundă dm punct de vedere 

al calității și al suportabilității tarifelor: 

▪ reducerea cantității de deșeuri depozitate: 

▪ îmbunătățirea standardelor tehnologice de depozitare. 

Conform Studiului de Fezabilitate (SF) realizat în vederea implementării proiectului, în județul 

Vrancea sunt generate, în fiecare an, aproximativ 115.000 tone de deșeuri. În prezent, aria de 

colectare a acestora este de aproximativ 40%. 

După implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Vrancea" 

nivelul de colectare a deșeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de colectare din sate și 

aglomerări rurale va fi de 90%, depozitarea deșeurilor biodegradabile - compostul - se va face în 

concordanță cu Directivele U.E. 

Fiind un proiect corelat cu legislația europeana și adus la zi în ceea ce privește legislația națională, 

proiectul prevede colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deșeuri. 

Deșeurile mixte: Pentru deșeurile mixte, proiectul propune introducerea unui sistem de colectare 

utilizând containere de 240 litri și 1.100 litri în zonele urbane (colectare de 2-3 ori pe săptămână) și 

containere 1.100 litri în zonele rurale (colectarea o dată pe săptămână). Sistemul necesită o investiție 

pentru aproximativ 4.000 de containere și puncte de colectare. Adițional, mai simt necesare 2.000 de 

containere care să fie plasate, la cerere, pentru sectorul industrial, instituțional și piețe și care trebuie 

achitate de către generatorii de deșeuri. 

Deșeurile biodegradabile: Pentru deșeurile biodegradabile. sistemele de colectare selectivă vor fi 

introduse treptat în mediul urban pe când în mediul rural (și în zonele urbane, unde este posibil) va 

fi stimulată compostarea la domiciliu. 

Deșeurile de ambalaje: Pentru deșeurile de ambalaje vor fi furnizate containere pentru colectare 
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selectivă penau hârtie și sticlă, iar pentru plastic și metal va fi prevăzut un sistem cu saci. 

Deșeurile DEE: Pentru deșeurile voluminoase, DEE și deșeuri periculoase mici, se vor înființa 6 

centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deșeuri și a deșeurilor depozitate ilegal vor fi 

utilizate de asemenea camioane cu remorcă. Deșeurile colectate vor fi transferate către 4 stații de 

transfer (Focșani, Gugești, Adjud și Vidra) și (în zonele desemnate) direct către depozit. Centrele de 

colectare și stațiile de transfer vor fi localizate în vecinătatea drumurilor naționale sau municipale 

asfaltate pentru a asigura accesul ușor al camioanelor. Stațiile de transfer constau într-o rampă și o 

zonă de depozitare a deșeurilor și de asemenea în containere cu volum de 32 m3 plasate în 

vecinătatea locului în care vor fi depozitate deșeurile. Containerele vor fi ridicate de vehicule de 

transport către  Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Haret. 

Depozitul de la Haret: Toate deșeurile vor fi adunate în trei stații de transfer după care vor fi 

transportate la un depozit central, situat în localitatea Haret. Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor din Haret (lângă orașul Mărășești) va include un depozit, o stație de compostare și o stație 

de sortare. După implementarea activităților de reciclare este de așteptat ca aproximativ 70.000 tone 

de deșeuri să necesite depozitare. Amplasamentul Haret are o suprafață de 17,5 hectare și este 

localizat într-un loc izolat, existând posibilitatea de a se dezvolta și alte facilități lângă amplasamentul 

depozitului. Capacitatea de stocare a depozitului Haret este de 1.8 milioane m3 și durata de folosință 

este estimată la 26 de ani. Depozitul va fi construit în 3 etape. Prima celulă va avea aproximativ 5 ha 

(suficient pentru 7 ani de operare), iar costurile sunt incluse în proiect. Celelalte două celule, care nu 

sunt incluse în investițiile proiectului, vor avea aproximativ 5.5 ha împreună (suficient pentru 9 și 

respectiv 10 ani) și sunt planificate pentru 2017 și respectiv 2026. În proiect este inclusă, de 

asemenea, și includerea acestora. Pe lângă depozitare, depozitul include im sistem de management a 

apelor de suprafață, tratarea levigatului, colectarea gazului și sistemul de ardere a acestuia. La 

acestea se adaugă o clădire administrativă, un pod de cântărire și o clădire aferentă, garaj, atelier de 

lucru, stație de alimentare cu combustibil și parcare. 

Stația de compostare: Este prevăzut ca stația de compostare să fie compusă din zona recepție, zona 

de compostare, zona de măturare și o zonă de depozitare. În total sunt necesare aproximativ 1.5 - 2 

ha. Metoda propusă este compostarea în brazdă. 

Stația de sortare: Stația de sortare oferă posibilitatea separăm diferitelor tipuri de ambalaje pentru 

a îmbunătăți calitatea componentelor sortate, și de aici a crește potențialul pieței, ceea ce va face să 

se ajungă mai ușor la un acord cu asociațiile de producători. În plus, stația de sortare va contribui la 

creșterea rezultatelor pentru a atinge obiectivele de reciclare impuse pentru România. 

 

Activitățile specifice incluse în fiecare dintre componentele proiectului sunt indicate mai jos. 
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Componenta 1-a: Colectarea deșeurilor 

Pentru deșeurile mixte, prin proiect se vor asigura echipamentele necesare în vederea introducerii 

unui sistem de colectare la nivelul întregului județ, ce își propune atingerea unui grad de acoperire a 

colectării de 100% în zonele urbane și 90% în zonele rurale. Gradul de acoperire a colectării era în 

medie de 39% în 2006 ceea ce înseamnă aproximativ 151.538 locuitori. 

Pentru deșeurile biodegradabile, proiectul își propune să asigure sisteme de colectare separată în 

zonele urbane, care să acopere aproximativ 30% din populație în 2010 (60% în 2013 și 80% în 2016), 

în timp ce în zonele rurale va fi stimulată compostarea individuală, care va avea un grad de acoperire 

de 100%. Scopul este acela de a reduce cantitatea de deșeuri biodegradabile înregistrate în anul de 

referință 1995 (S4:840 tone) cu 25% în 2010, cu 50% în 2013 și cu 65% până în 2016. 

Pentru deșeurile din ambalaje proiectul prevede furnizarea de containere în zonele urbane, pentru 

colectarea separată a hârtiei și sticlei. Pentru plastic și metal este prevăzut un sistem de colectare cu 

saci menajeri. Colectarea deșeurilor din ambalaje va avea un grad de acoperire de 100% în zonele 

urbane. 

Pentru hârtie, metal, plastic, în zonele rurale nu sunt prevăzute măsuri. Abia din 2013 se vor avea în 

vedere deșeurile din sticlă (70% din populația rurală). 

Pentru deșeurile voluminoase, DEE și deșeurile mici periculoase vor fi stabilite 6 centre de colectare, 

în apropierea fiecărei zone urbane. 

Componenta 1- b: Transportul și transferul deșeurilor 

Proiectul propus prevede 3 stații de transfer (realizate din fonduri FEDER). Deșeurile colectate vor 

fi transferate la aceste stații de transfer sau direct la depozitul ecologic de deșeuri. De la stațiile de 

transfer, containerele vor fi ridicate de camioane de transport și transportate la Central de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Haret.  

Componenta 2: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor și Depozitul ecologic de deșeuri 

Proiectul prevede realizarea unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor la Haret, care va 

include un depozit ecologic de deșeuri, o stație de compostare și o stație de sortare, având 

următoarele caracteristici. 

Locația din Haret are o suprafață de 17.5 ha și este amplasată  într-o zonă relativ îndepărtată. Zona 

prezintă oportunitatea dezvoltării și a altor facilități în apropierea depozitului, precum și extinderi 

viitoare. Capacitatea de stocare a depozitului de la Haret este de 1.8 m3 iar durata estimată de viață 

este de 26 de ani. 
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Componenta 3: Închiderea depozitelor de deșeuri existente în mediul urban și rural 

La momentul actual, depozitul urban neconform Adjud a fost închis și acoperit în conformitate cu 

legislația româneasca și cu directivele UE. 

Proiectul prevede de asemenea închiderea si curățarea a aproximativ 200 de depozite existente în 

mediul rural. Locațiile vor fi acoperite cu un strat vegetal și, acolo unde este necesar, vor fi îngrădite 

pentru prevenirea depozitărilor ilegale Deșeurile din depozitele rurale vor fi transportate parțial la 

depozitele existente în mediul urban (înainte de închidere și acoperire). Cantitatea rămasă 

(aproximativ 20.000 tone) va fi distribuită la 4-5 depozite rurale mai mari, ce vor fi ulterior închise 

și acoperite în conformitate cu legislația românească și cu directivele UE. 

Stația de transfer Adjud și centrul de colectare deșeuri electrice și electronice, voluminoase și 

periculoase vor servi la transferul sau depozitarea pe termen scurt a deșeurilor și apoi la încărcarea 

și transportul lor la depozitul ecologic Haret și sunt gândite astfel încât să rezolve în mod economic 

problema transportului deșeurilor menajere colectate în stare necompactată în diferite recipiente 

(pubele, containere, vehicule de salubrizare) spre depozitul ecologic. 

Stația de transfer Adjud se va amplasă în vecinătatea fostului depozit de deșeuri Adjud, reabilitat și 

închis. Capacitatea stației de transfer Adjud va fi de 7.000 mc an. 

Depozitul de deșeuri voluminoase, electrice și electronice și periculoase, constă în: 

▪ platformă betonată de 1.000 mp; 

▪ o cabină poartă; 

▪ 4 containere - unul pentru deșeuri periculoase, cu capacitatea de 10 mc și 3 pentru deșeuri 

voluminoase, electrice și electronice, cu capacitatea de 10 mc. 

Colectarea deșeurilor  

Pentru deșeurile mixte, se propune introducerea unui sistem de colectare folosind un sistem mixt, cu 

pubele de 120 l pentru populație și containere de 1.100 l în zonele aglomerate (colectare o dată pe 

săptămână). Containerele vor fi amplasate în puncte de colectare de unde sunt preluate și vehicule 

compactoare de 10 m3. Acestea vor fi amplasate pe suprafețe betonate de 5,5 mp. 

Pentru deșeurile biodegradabile, sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat în mediul 

urban, pe când în mediul rural (și în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată compostarea la 

domiciliu. 

Pentru deșeurile din ambalaje, se vor furniza containere pentru colectarea selectivă a hârtiei, sticlei, 

plasticului și metalelor atât în zonele urbane, cât și în cele rurale. 

Containerele pentru hârtie, sticlă și plastic vor fi amplasate în grupuri de 3 în zonele urbane și rurale, 
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pe platforme betonate special amenajate în acest sens, cu dimensiuni de aprox. 13-15 mp. 

Pentru colectarea metalului se vor utiliza containerele de plastic. 

Pentru toate deșeurile colectate selectiv se propune același tip de containere cu capacitatea de 1.100 

l gen iglu, cu sistem de ridicare cu mâner dublu și golire pe la bază. Pentru descărcare este folosit un 

încărcător hidraulic cu braț, containerul se golește pe la bază în autovehicule de transport. 

În ce privește deșeurile stradale, activitățile de curățare a străzilor și a locurilor publice funcționează 

bine și de aceea este de așteptat ca aceste activități să fie continuate sub contractările prezente, 

organizate de autoritățile locale. 

Pentru deșeuri din construcții și demolări: în general cantitățile de deșeuri din construcții sunt 

valorificate ca materiale de umplutură sau la reabilitare ecologică sau consolidarea eroziunilor. 

Celelalte materiale rezultate din demolări vor fi colectate, selectate, transportate și depozitate în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

Deșeuri provenite din mortalități animale: Autoritatea Publică Locală, are obligația conform legii, să 

construiască o platformă de beton, cu dimensiuni planimetrice de minim 2,5m x 3,5m, pe un teren 

aparținând domeniului public sau privat, pe care se va monta un container frigorific, pentru 

depozitarea temporară a cadavrelor de animale. Locația pentru containerul frigorific, va fi adiacentă 

unui drum public, pentru accesul facil al autospecialelor de transport a acestui gen de deșeuri. Locația 

va fi racordată la rețeaua de alimentare cu energie electrică, la rețeaua de apă și la rețeaua de 

canalizare. 

Pentru deșeurile voluminoase, DEEE-uri și cele periculoase mici vor fi colectate de către operatorii 

de colectare a deșeurilor iar pentru transport se vor folosi camioane cu remorcă. Aceste deșeuri vor 

fi colectate în centrul de colectare Adjud. 

După implementarea activităților de reciclare este de așteptat ca aproximativ 70.000 tone de deșeuri 

să necesite depozitare. 

Transportul deșeurilor colectate, se va realiza de către o firmă de salubrizare autorizată, pe baza unui 

contract încheiat cu Primăria municipiului Adjud, acestea fiind duse la stația de transfer de la Adjud. 

Pentru deșeuri toxice, mortalități animale, etc. se vor încheia contracte de transport cu companii 

specializate și autorizate în domeniu39. 

 
Capitolul 4 

 
39 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016 
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Riscuri naturale și antropice 

*** 

4.1 Riscuri naturale  

Procesele și fenomenele naturale, deși legice, își mențin caracterul aleatoriu. Cu toate că apar ca o 

necesitate în evoluția sistemului, ele se manifestă ca întâmplare, intrând, din acest punct de vedere, 

în sfera hazardului, a neprevăzutului.  

Riscurile naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale care au o influență directă 

asupra vieții individului, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoașterea 

acestor fenomene permite luarea de măsuri adecvate pentru limitarea efectelor și pentru 

reconstrucția regiunilor afectate.  

Factorii care generează sursele de risc natural sunt:  

▪ formele de relief;  

▪ rețeaua hidrografică;  

▪ clima;  

▪ vegetația;  

▪ compoziția solului și dispunerea straturilor geologice;  

▪ gradul de seismicitate determinat de poziția geografică în raport cu traseul principalelor falii 

tectonice  

Factorii care contribuie la creșterea vulnerabilității societății umane față de dezastrele naturale sun: 

creșterea populației, degradarea mediului, lipsa educației în această direcție, lipsa structurilor locale 

specializate în managementul dezastrului, sărăcia, ineficiența colaborării internaționale și regionale 

în domeniu.  

Pe teritoriul municipiului Adjud se pot identifica următoarele tipuri de riscuri naturale:  

1. Risc seismic  

2. Risc de inundabilitate 

3. Risc geotehnic 

4. Riscuri climatice  

Risc seismic:  

Încadrarea în zone de risc natural, la nivele de macrozonare, a ariei pe care se găsește zona studiată 

se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României, Legea nr. 575/2001; Legea privind Planul 

de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V-a, zone de risc natural. 

Riscul este o estimare matematică a probabilităților producerii de pierderi umane și materiale pe o 

perioadă de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. 
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Regiunea seismicã cea mai activã din România se aflã în zona Vrancea, cu epicentrul în comuna 

Vrâncioaia. Potrivit statisticilor, aici se produc zilnic douã cutremure de pãmînt, cele mai multe 

imperceptibile simțurilor omului. O modernã stație seismicã funcționeazã în localitatea Vrâncioaia. 

Răspândirea focarelor de cutremure pune în evidență existența a două zone – una legată de curbura 

arcului carpatic, în trunchiul Vrâncioaia – Tulnici – Soveja, unde se produc cutremure la adâncimi 

variind între 80 si 160 km, iar cealaltă, în regiunea de câmpie, între Râmnicul – Sărat, Mărășești și 

Tecuci, unde cutremurele sunt mai puțin adânci. Seismele cu epicentrul în Vrancea au la origine 

tectonică, fiind provocate de deplasările blocurilor scoarței sau ale părții superioare a învelișului. La 

nivel European, seismicitatea României poate fi caracterizata drept medie, dar având particularitatea 

că, poate provoca distrugeri pe arii întinse, incluzând și tările învecinate40. 

Cele mai frecvente sunt seismele cu focarele la adâncimi de 130-150 km. Pe de altă parte, există și 

seisme care produc cutremure de pământ normale, intracrustale, cu adâncimi mai mici de 60 km. 

Proiecția verticală a focarelor cutremurelor vrâncene cu M > 4 ( M – intensitatea cutremurelor pe 

scara Richter, magnitudinea) evidențiază două zone seismice:  

▪ O zonă situată în scoarța terestră cu o grosime de 38 km și înclinație 55 grade sub Carpați. 

Focarele se găsesc la adâncimi de 14-45 km;  

▪ O zonă situată în mantaua superioară cu o grosime de 44 km și înclinație de 68 grade sub 

Carpați. Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 40-70 km. 

 
Figura nr. 18 - Harta seismică a României  

 
40 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.21 
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Sursa: www.nutremurlacutremur.ro  

 

Cutremurele care pot afecta teritoriul județului produc dezastre complementare prin:  

- avarierea unor instalații tehnologice la operatorii economici importanți din județ;  

- producerea de explozii și/sau incendii;  

- alunecări de teren care pot provoca blocarea sau modificarea unor cursuri de apă;  

- avarii la conducte de comunicație rutiere și feroviare în partea de infrastructură, a lucrărilor 

de artă și a sistemului de semnalizare și dirijare a traficului;  

- apariția de epidemii și epizootii;  

- degradarea factorilor de mediu. 

Zona municipiului Adjud prezintă următoarele caracteristici: 

▪ Zona seismică VIII41; 

▪ Zona este influențată de seismele care au originea în zona de curbură a Carpaților Orientali 

(Vrancea) unde se manifestă un proces activ de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice 

aflate în contact la diferite adâncimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.9 

Figura nr. 19 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a 

spectrului de răspuns 
Sursă: www.siugrc-cjph.ro  

 

http://www.nutremurlacutremur.ro/
http://www.siugrc-cjph.ro/
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Conform Capitolului 3 din Codul de Proiectare Seismică P100-1/2013, Municipiul Adjud se 

încadrează în zona pentru care accelerația de proiectare pentru evenimente seismice având 

intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR=225 si 20% probabilitate de depășire în 50 de 

ani, ag=0,40 g. În același capitol, pentru același tip de cutremure și amplasament, conform hărții de 

zonare a teritoriului României, perioada de control (colț) TC=1,0 s, β0 = 2,5042. 

Din anul 1601 si până în prezent s-au înregistrat numeroase cutremure cu intensități între 7 grade și 

8 grade pe scara Richter. 

Între acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocând importante pagube 

și pierderi de vieți umane. 

Mai recent s-au produs patru cutremure cu intensități cuprinse între 6,5 grade și 7,2 grade, respectiv 

cele din 4 martie 1977, 30 august 1986 și cele două din 30 mai 1990. 

Frecvența cutremurelor se explică prin existența în această zonă a unui focar de mare adâncime (100-

140 km) cu epicentrul pe coordonatele medii de 45°09’ latitudine nordică și 26°06’ longitudine 

estică, pe falia Zăbala-Nămoloasa Galați. 

 

Risc de inundabilitate 

Riscul producerii inundațiilor cauzate de ploi abundente sau topiri bruște ale zăpezii este influențat 

în mod direct de următorii factori:  

▪ caracteristicile cursurilor de apă;  

▪ amplasarea în zone inundabile.  

La nivelul judeţului Vrancea inundaţiile pot fi provocate de revărsările naturale ale unor cursuri de 

apă, datorate creşterii debitelor provenite din precipitaţii şi/sau după topirea stratului de zăpadă sau 

a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, 

blocaje produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, precum 

şi inundaţii datorate scurgerilor de pe versanţi, de scurgeri ape pluviale, precum şi datorate unor 

incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice. 

Fenomenele meteorologice periculoase sunt reprezentate la nivelul judeţului Vrancea de ploi 

torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii 

sau târzii, caniculă, grindină şi secetă. 

Sunt expuse direct sau indirect acestui tip de risc: 

▪ viaţa oamenilor şi bunurilor acestora, precum şi viaţa animalelor; 

▪ obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu; 

 
42 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.7 
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▪ capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme 

agrozootehnice, amenajări piscicole etc.); 

▪ barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii 

de accidente; 

▪ căile de comunicaţii rutiere şi feroviare, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, 

sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, 

reţelele de telecomunicaţii etc.; 

▪ mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, fâneţe, intravilanul 

localităţilor etc.). 

Reţeaua hidrografică aferentă Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea este monitorizată de un 

număr de 25 staţii hidrometrice ce se află pe teritoriul a trei judeţe (Vrancea, Galaţi, Buzău), reţea ce 

asigură un flux informaţional eficient atât în situaţii normale cât şi în situaţii de alertă hidrologică. 

Una din aceste stații hidrometrice se întâlnește și la nivelul Municipiului Adjud.  

Tabel nr. 15 - Caracteristici stație hidrometrică Adjud  

Nr. 

crt. 

Situația 

hidrologică  

Curs de 

apă (cod 

cadastral) 

Distanța 

de la 

vărsare 

(km)  

Nivel de 

referință 

Cote de apărare  
Obiectiv 

avertizat 

direct 

”0” 

miră 

(m) 

C A H 

(cm) 

C I H 

(cm) 

C P H 

(cm) 

1. 

Stația 

hidrologică 

Adjudu-

Vechi 

r. Siret 

XII.1 
184 

Nivelul 

Mării Negre 
87,95 350 400 450 

Comitetul 

local 

Adjud 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vrancea, 2018  

 

La nivelul municipiului Adjud se identifică riscul producerii de inundații, după cum urmează:  

1. Inundaţii datorate revărsărilor naturale ale unor cursuri de apă 

- în bazinul râului Trotuş, pot fi afectate municipiul Adjud, comuna Rugineşti (sat Rugineşti), 

comuna Pufeşti (sat Domneşti Sat); 

2. Inundaţii datorate scurgerii de ape pluviale, precum şi scurgerilor de pe versanţi: 

- Adjud (sat Şişcani afectat datorită scurgerilor de pe versanţi); 

3. Inundaţii datorate unor accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice:  

- barajul Bereşti (sau avarierea altor baraje aflate în amonte de barajul Bereşti cu repercusiuni 

asupra localităţilor judeţului Vrancea), care poate afecta oraşele / comunele: Adjud (satul 

Adjudu Vechi), Homocea (satul Homocea), Ploscuţeni (satul Ploscuţeni), Pufeşti (satele 

Domneşti Sat, Pufeşti, Ciorani), Mărăşeşti (oraşul Mărăşeşti, satele Călimăneşti, Pădureni, 

Modruzeni,Haret). 
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În perioada 2008 – 2016 s-au înregistrat pagube, în special ca urmare a manifestării fenomenelor 

meteorologice periculoase (ploi abundente într-o perioadă scurtă de timp) şi inundaţiilor, iar 

municipiul Adjud face parte din lista celor mai afectate localități la nivelul anului 2016.  

Tabel nr. 16 - Situaţia viiturilor înregistrate la postul hidrometric Adjudu Vechi  

An Data apariției  Debit maxim  
Nivel maxim H 

miră  

Nivel maxim Cotă 

absolută  

RÂUL SIRET – S.H. ADJUDU VECHI 

2001 08.09 505 217 90.121 

2002 15.08 1.720 355 91.501 

2003 12.07 489 204 89.991 

2004 06.08 1.092 299 90.941 

2005 
08.07  

15.08 

2.300  

2.226 

350  

346 

91.451  

91.411 

2006 05.06 1.580 305 91.001 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 - - - - 

2010 29.06 3.415 380 91,75 

2011 03.06 633 200 89,95 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

2015 07.05 330 147 91,251 

2016 03.06 1255 335 91,301 

2017 14.06 313 162 90,95 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vrancea, 2018 

Situaţia amenajărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor de pe teritoriul municipiului 

Adjud aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea se prezintă în tabelul de 

mai jos: 

Tabel nr. 17 – Amenajări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor – municipiul Adjud  

Lucrări hidrotehnice de apărare 

existente – caracteristici 

Cursul 

de 

apă 

C.L.S.U 
Obiective aflate în zone de risc la 

inundații 

Dig long. r. Siret la Bereşti, mal drept 

L=2,596 km, H=2,28 m, B=15,0m, b=4,0m 
r. Siret Adjud  

- 1 obiectiv economic (priză 

Vrancart)  

- 75 ha teren agricol 

- 4 stâni  
Reg. R.Siret la Adjudu Vechi L = 2,4 km  

Amenajare r. Trotuş sect. Adjud - Pufeşti  

L = 0,06 km 
r. Trotuş Rugineşti - 525 ha teren agricol 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2018) 
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Tabel nr. 18 – Acumulări de apă cu rol piscicol 

Denumirea lacului Amplasament  
Suprafață 

(km2) 
Adâncime 

(m)  
Volum  

(mii m3)  
Destinație  

Balta Berghel  
Adjud + Homocea 

 r. Siret  
0, 95  4 2.160 piscicultură 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2018) 

Inundaţiile produse în anul 2005 au scos în evidenţă atât anumite deficienţe ale tehnicilor utilizate 

pentru protecţia împotriva inundaţiilor, a capacităţii de răspuns pentru gestionarea fenomenului, cât 

şi necesitatea de realizare a unor noi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. 

Ca urmare a acestor deficienţe, pentru protecţia localităţilor împotriva inundaţiilor, la nivelul S.G.A. 

Vrancea s-a întocmit Lista cu propuneri de lucrări de investiţii care cuprinde lucrări de apărare 

împotriva inundaţiilor pe termen mediu şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe termen lung, 

listă care de la acea dată a fost revizuită, fiind introduse şi alte lucrări necesar a fi executate. Astfel, 

este necesară realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (amenajări, regularizări, 

consolidări etc.) pe majoritatea cursurilor de apă, iar lucrările de apărare împotriva inundațiilor 

propuse la nivelul municipiului Adjud se prezintă în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 19 – Obiective investiții cu SF – Adjud  

Denumirea obiectivului de 

investiții  

Stadiul aprobării (aviz nr. / 

data)  

Indicatori tehnico-economici  

Valoare  

INV/CM (lei)  
Capacități  

Apărare mal stâng râu Trotuş în 

zona localităţii Burcioaia 

municipiul Adjud, judeţul Vrancea 

aviz A.N.A.R. 

nr. 63/10.09.2014 

8.755.678 

7.928.505 

apărare de mal 

L= 1.a900 ml 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2018) 

 

Riscuri climatice 

Furtunile produc pagube în numeroase sectoare de activitate, îndeosebi în sectorul agricol și 

forestier. Cele mai puternice furtuni se formează la contactul dintre masele de aer polar și cele 

tropicale, caracterizate prin contraste termice puternice. Aceste furtuni însoțesc depresiunile 

ciclonale (arii cu presiune atmosferică scăzută) care se deplasează de la vest spre est si ocupă 

suprafețe uriașe, de sute de mii de kilometri pătrați. 

Unele furtuni declanșate în timpul verii au un caracter local și se produc din cauza supraîncălzirii 

aerului și ascensiunii lui în stratele mai înalte și reci ale atmosferei, unde vaporii de apă condensează 

și dau ploi abundente. 

Riscurile legate de furtuni sunt generate de vânturile puternice, de căderile abundente de precipitații 

(în timpul iernii, sub formă de zăpadă), de căderile de grindină, de fulgere. 

Grindina reprezintă o formă de precipitații în stare solidă constituite din granule de gheață sferice 

sau colțuroase, cu diametre între 0,5–50 mm. Ea reprezintă un hazard climatic pentru majoritatea 
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regiunilor temperate, cu o frecvență mai mare de producere în interiorul continentelor și la contactul 

regiunilor de dealuri și câmpie cu munții. 

Grindina produce grave prejudicii culturilor agricole sensibile, livezilor de pomi fructiferi și viilor. 

Când dimensiunile granulelor sunt mari, ea poate duce la distrugerea acoperișurilor caselor, 

spargerea ferestrelor locuințelor și geamurilor autoturismelor, rănirea sau chiar omorârea 

animalelor și persoanelor surprinse în câmp deschis. 

Riscul la grindină se definește printr-un prag, care variază în funcție de ceea ce contextul social-

economic este capabil să tolereze. El este integrat în gestiunea exploatărilor și depinde de parametrii 

climatici (frecvența grindinei despre care agricultorii nu au adesea decât cunoștințe empirice) și 

economici (sănătatea întreprinderilor, costurile asigurărilor etc.). 

UAT Adjud poate fi supusă riscului de cădere a grindinii. 

Viscolul reprezintă fenomenul de spulberare a zăpezii deasupra suprafeței pământului și troienirea 

ei datorită unor vânturi puternice și turbulente. 

Viscolul devine un fenomen climatic de risc prin valorile ridicate ale vitezei vântului, pe fondul 

căderilor abundente de zăpadă și prin faptul că se poate produce în extrasezon (foarte timpuriu 

toamna și foarte târziu primăvara). De asemenea, caracterul de fenomen de risc este bine evidențiat 

prin consecințele produse: spulberarea zăpezii și dezvelirea culturilor, dezrădăcinarea arborilor, 

distrugerea acoperișurilor și chiar a zidurilor locuințelor, ruperea cablurilor electrice și întreruperea 

livrărilor de curent electric, troienirea zăpezii și perturbarea traficului rutier, feroviar și aerian, 

izolarea localităților și întreruperea aprovizionării populației, pierderi de vieți omenești.  

Tronsoanele de pe căile de comunicaţie rutiere de importanţă cu risc de înzăpezire care pot afecta și 

municipiul Adjud, sunt după cum urmează:  

a. Drumuri naționale  

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vrancea, 2018 

 

b. Drumuri județene  

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vrancea, 2018 

Nr. 
crt.  

Sector de drum  Lungimea 
sectorului 
de drum 

(m)  

Caracteristicile 
sectorului,  

categoria de 
înzăpezire etc.  

Observații (perdele de 
protecție, panouri 

parazăpezi mobile) DN Poziția kilometrică 

1. 2 174+800 - 176+475 1.675 grav înzăpezibil  panou zăpezi pe două rânduri  

2. 2 208+000 - 208+200 200 grav înzăpezibil panou zăpezi pe două rânduri 

3. 2 221+600 - 224+000 2.400 grav înzăpezibil panou zăpezi pe două rânduri 

4.  11A 34+500 - 36+300 1.800 grav înzăpezibil panou zăpezi pe două rânduri 

Nr. crt.  Indicativ drum  Sectorul de drum înzăpezit  

1. 119 J ieşire municipiul Adjud – intrare localitate Adjudul Vechi 
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4.2 Riscuri antropice  

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de 

activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.  

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele 

cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de 

transport, amenajarea spațiului.  

După durata și gradul de afectare a mediului, riscurile antropice se ierarhizează în:  

▪ episodice (emisii de poluanți, care pot fi remediați relativ ușor); 

▪ accidentale (sunt riscuri care produc dereglări în desfășurarea unui proces natural sau 

antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt); 

▪ ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și 

care necesită timp și resurse financiare mari);  

▪ catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem sau care pot conduce la 

dispariția unei structuri, și deci, care presupune reconstrucția pe principii diferite de cele 

inițiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).  

Riscuri industriale 

Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor substanţe toxice 

industriale (STI), cu concentraţii mai mari decât cele maxime admise, punând astfel în pericol 

sănătatea populaţiei. 

Comunităţile aflate lângă operatorii economici care folosesc în procesul de producţie sau produc 

substanţe chimice, sunt expuse la riscuri sporite. Totuşi, substanţele periculoase sunt transportate 

pe străzi, căi ferate şi rute navale zilnic, astfel că orice zonă este vulnerabilă la un asemenea accident.  

Din punctul de vedere calitativ, semnificaţia riscului tehnic este aceea a producerii unei avarii majore 

pe durata exploatării sistemului tehnic/tehnologic. Din punctul de vedere calitativ, riscul tehnic 

reprezintă probabilitatea producerii unei avarii majore pe durata exploatării sistemului 

tehnic/tehnologic. 

Accidentelor tehnice care se încadrează în domeniul riscului inacceptabil trebuie să li se acorde o 

atenţie deosebită. Se impune recurgerea la mijloace tehnice şi manageriale în măsură să reducă 

probabilitatea producerii evenimentelor nedorite şi/sau să diminueze impactul acestor evenimente 

asupra ţintelor potenţiale (altfel spus, să diminueze gravitatea consecinţelor). 

Pe teritoriul Municipiul Adjud a fost identificat un operator economic care intră sub incidența Legii 

nr. 59 din 11.04.2016 – Legea privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase, a căror detalii sunt prezentate în tabelul de mai jos: 



 

 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A    Studiu de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice 

 

 
82 

Tabel nr. 20 – Operator economic care intră sub incidența Legii nr. 59 din 11.04.2016 

Nr. 

crt. 
Titular de activitate 

Punct de 

lucru  

Obiect de 

activitate 

/cod CAEN 

rev. 2 

Cantitatea totala de substanta 

posibil a fi prezenta 

pe amplasament ( cap. 

proiectata) 

Denumire Cantitate 

1. 

S.N.T.F.M "CFR MARFA" S.A. - 

Sucursala Moldova - CZM 

Galați - Remiza Exploatare 

Locomotive de Marfa Adjud 

Municipiul 

Adjud, str. 

Teiului, nr. 1. 

Depozitări: 5210 

Transporturi pe 

calea ferată: 

4920 

Uleiuri minerale de 

motor și transmisie 

R45, R51/53, R 

52/53 

169,84 t 

Motorină R40, R65, 

R66, R51/53 
2.177 t 

CLU (combustibil 

lichid ușor) R 45 
1.110 t 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vrancea 

Pe de altă parte, pe teritoriul municipiului Adjud a fost identificat și clasificat ca sursă de risc chimic, 

următorul operator economic:  

▪ S.C. VRANCART S.A. ADJUD (Profil de activitate: Producere și comercializare hârtie 

igienica/carton ondulat; Substanță deținută: Acid clorhidric 34,36%) 

Risc de transport şi depozitare produse periculoase 

Accidentele majore pe căile de comunicații reprezintă fenomenele de întrerupere temporară a 

circulației, care generează distrugerea acestor căi, victime umane, animale cât și pagube materiale. 

Ca urmare a traficului mare pe căile de comunicaţii care traversează teritoriul municipiului, riscul 

producerii unor accidente de circulaţie în care să fie implicate autovehicule care transportă substanţe 

periculoase sau tipuri de substanţe chimice folosite în procesele tehnologice este destul de mare. 

De asemenea, pot să se producă accidente de circulaţie în care sunt implicate autovehicule care 

transportă carburanţi pentru staţiile de carburanţi din zonă, totodată există riscul producerii unor 

accidente de circulaţie în care să fie implicate autovehicule destinate transportului de persoane 

(autobuze şi microbuze). 

Transport rutier  

Pe comunicaţia DN 2 – E 85, ce tranzitează judeţul Vrancea de la sud la nord, pe o distanţă de 

aproximativ 85 km, pot avea loc accidente majore datorită traficului aglomerat, dar şi datorită unor 

transporturi ale unor substanţe periculoase (clor, amoniac, combustibili etc.), care pot afecta 

populaţia din zonele localităţilor tranzitate, inclusiv municipiile Focşani şi Adjud. 

Pentru a face față la intervenția în cazul unor accidente rutiere majore, Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență are în dotare o autospecială de descarcerare modernă și cooperează permanent cu 

Comitetul local pentru situații de urgență. 
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Planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic stipulează și măsurile de protecție și 

intervenție în caz de accident chimic produs pe căile rutiere sau feroviare. 

Teritoriul localității este tranzitat de autovehicule speciale transportatoare de substanțe chimice 

(toxice) industriale (clor, amoniac, etc.). 

Transport feroviar  

Pe reţeaua feroviară a judeţului Vrancea sunt un număr de 2 noduri de cale ferată, dispuse astfel: 

1. Adjud – legătura cu Comăneşti – Ghimeş 

2. Mărăşeşti legături cu Panciu şi Eremia Grigorescu 

Traficul de călători, care se măsoara în ,,perechi pe zi’’ se prezintă astfel: 

1. Linia magistrală Sihlea - Adjud: 34 per. tr. / zi 

2. Linia secundară Mărăşeşti – Panciu: 1 per. tr. / zi 

3. Linia principală Mărăşeşti - gen. E. Grigorescu: 12 per.tr./ zi 

4. Linia principală Adjud – Ghimeş (H. Urechesti): 14 per.tr. / zi 

Pe linia magistrală 500, ce tranzitează judeţul Vrancea de la sud la nord, pe o distanţă de 109 km, 

precum şi pe linia magistrală 501 ce tranzitează judeţul Vrancea de la Adjud spre Oneşti, pe o distanţă 

de 5 km pot avea loc accidente majore datorită unor transporturi ale unor substanţe periculoase 

(amoniac, combustibili etc.), care pot afecta populaţia din zonele localităţilor tranzitate, inclusiv 

municipiile Focşani şi Adjud. 

În cazul unui accident feroviar major pot avea loc urmări diverse cum ar fi: 

▪ un număr mare de victime – în situația unui accident feroviar în care au fost implicate trenuri 

de persoane (tamponări, deraieri); 

▪ distrugerea (avarierea) garniturilor de tren; 

▪ producerea unor accidente chimice în situația distrugerii (avarierii) unor vagoane ce 

transportă substanțe toxice care pot provoca efecte grave asupra populației; 

▪ incendii produse (din diferite condiții) la garniturile de tren. 

Urmarea acestor motivații, Regionala de căi ferate Galați care administrează aceste magistrale au 

întocmit Planul de protecție și intervenție pentru situații de urgență fiind în măsură să gestioneze și 

să asigure managementul acțiunilor. 

Zonele de risc sunt: 

▪ magistrala de cale ferate și categoria de substanțe periculoase ce se transportă pe aceasta; 

▪ podurile de cale ferată. 

Transportul prin reţele magistrale 
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Judeţul Vrancea este tranzitat de o conductă magistrală de transport gaze naturale, din partea de est 

a judeţului spre partea de nord, intrând pe la Argea şi ieşind pe la Şişcani. 

La nord de municipiul Adjud se regăsește o stație de reglare, măsurare și predare.  

Cauzele producerii unor evenimente, la categoria de risc menţionată, sunt de origine naturală şi 

antropică. Astfel accidentele /avariile sunt induse de descărcări electrice, alunecări şi prăbuşiri de 

teren, cutremure, inundaţii etc. sau de greşeli de proiectare /construcţie şi erori umane. 
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Capitolul 5 
Probleme de mediu relevante pentru Planul Urbanistic General 

*** 
 

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și problemele 

relevante de mediu pentru zona ce face obiectul planului urbanistic general. Calitatea globală a 

factorilor de mediu din municipiul Adjud, este apreciată ca fiind bună, pe teritoriul municipiului 

neexistând surse majore de poluare a factorilor de mediu.  

 

Privind calitatea aerului:  

În urma analizei situației actuale a factorului de mediu aer în municipiul Adjud, au rezultat 

următoarele aspecte relevante pentru mediu:  

▪ emisii de pulberi provenite de la traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activitățile 

agricole; 

▪ emisii de gaze de ardere/pulberi din surse rezidențiale; 

▪ depozitări necontrolate de deșeuri. 

Privind calitatea apei:  

▪ potențial de poluare a apelor de suprafață și/sau subterane prin evacuarea apelor uzate din 

gospodării, fără epurare;  

▪ lipsa unei rețele de canalizare în localitățile aparținătoare municipiului;  

▪ potențial de poluare a apelor de suprafață și/sau subterane prin managementul defectuos al 

deșeurilor; 

▪ transportul poluanților antrenați din amonte de către apele pluviale. Astfel, deșeurile 

zootehnice sau menajere depozitate necorespunzător, pot fi spălate de apele pluviale și 

antrenate de acestea în apele râurilor. 

Privind calitatea solului:  

▪ potențial de poluare cu nutrienți a solurilor prin managementul defectuos al deșeurilor 

zootehnice și prin utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice; 

▪ potențial de eroziune eoliană / pluvială  a solurilor;  

▪ potențial de poluare a solurilor prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără epurare;  

▪ disfuncții în lucrările de întreținere și reparații în amenajările pentru desecări (decolmatări, 

curățire vegetație) combatere a eroziunii solului cu consecințe în diminuarea efectului 

acestora asupra solului; 

▪ degradarea unor terenuri prin exces de umiditate, risc de inundații în apropierea râurilor 

Siret și Trotuș;  
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▪ presiuni antropice semnificative ce pot fi date de activitățile de piscicultură, acvacultură, 

extragerea agregatelor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările 

forestiere, toate acestea producând procese de degradare: eroziunea de suprafață și de 

adâncime, excesul de umiditate.  

 

Privind biodiversitate:  

▪ activități reduse de împădurire, întreținere și regenerare a pădurilor; 

▪ dezvoltarea insuficientă a managementului zonelor naturale declarate protejate.  

 

Privind managementul deșeurilor:  

▪ lipsa colectării selective a deșeurilor;  

▪ depozitarea întâmplătoare pe sol a deșeurilor. 
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Capitolul 6 

Obiective de protecția mediului, stabilite la nivel național, 

comunitar sau internațional 

*** 

 

Evaluarea strategică de mediu pentru planuri și programe are ca scop determinarea efectelor 

semnificative asupra mediului asociate planului supus analizei sau stabilirea compatibilității dintre 

măsurile concrete de dezvoltare propuse și obiectivele de protecție a mediului relevante pentru plan. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite este necesară aplicarea unor acțiuni concrete denumite, 

conform procedurilor de planificare, ținte. Pentru cuantificarea progreselor în realizarea țintelor și 

în atingerea obiectivelor sunt utilizați indicatori. Prin intermediul indicatorilor sunt monitorizate 

rezultatele implementării unui plan. 

Obiectivele de mediu reflectă politicile de mediu naționale și europene, precum și obiectivele de 

mediu stabilite la nivel regional și local prin Planul de Acțiune pentru Mediu al județului Vrancea. 

Întrucât planurile elaborate la nivel local transpun prevederile planurilor și programelor de nivel 

ierarhic superior, se va face distincție între obiectivele strategice de mediu, reprezentate de 

obiectivele stabilite la nivel național, comunitar sau internațional și obiective specifice de mediu, 

reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din obiectivele strategice și stabilite la nivel 

local și regional. 

Țintele sunt prezentate sub forma unor deziderate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de 

mediu, în timp ce indicatorii au fost stabiliți, astfel încât să permită cuantificarea gradului de 

îndeplinire a obiectivelor de mediu și a țintelor propuse și elaborarea propunerilor pentru programul 

de monitorizare a efectelor implementării planului urbanistic general. 

Obiectivele de mediu relevante pentru plan și țintele sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
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Factor de mediu 
Obiective strategice de 

mediu 
Obiective specifice de mediu Ținte  Indicatori 

Apă  

Limitarea poluării la niveluri 

care sa nu producă un impact 

semnificativ asupra calității 

apelor (apa de suprafață, apa 

potabilă, apa subterană). 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare în 

vederea eliminării formelor de depreciere 

a calității apelor de suprafață și subterane 

Îmbunătățirea calității apei afectate de 

activități umane 

Controlul riguros al calității apei în cazul 

implementării unor obiective industriale 

nou propuse 

Menținerea și îmbunătățirea stării apelor  

Menținerea și îmbunătățirea stării apelor 

subterane  

Diminuarea poluării apei de suprafață și 

apelor subterane din surse punctiforme și 

difuze;  

Creșterea utilizării eficiente a apei, 

reducerea pierderilor de apă;  

Protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați  

Protejarea împotriva efectelor dăunătoare 

naturale și antropice, (inundații, secetă, 

poluarea accidentală a apei) 

Îmbunătățirea/Extinderea sistemului 

de alimentare cu apă în municipiul 

Adjud. 

Îmbunătățirea/Extinderea sistemului 

centralizat de canalizare a apelor 

menajere în municipiul Adjud. 

Management adecvat al deșeurilor, 

astfel încât să se reducă riscul afectării 

calitative a apei prin depozitarea 

inadecvată a deșeurilor;  

pH, CBO5, CCO-Cr, materii in 

suspensie, detergenți 

sintetici 
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Factor de mediu 
Obiective strategice de 

mediu 
Obiective specifice de mediu Ținte  Indicatori 

Aer  

Limitarea emisiilor în aer la 

niveluri care sa nu genereze un 

impact semnificativ asupra 

calității aerului in zonele cu 

receptori sensibili 

Îmbunătățirea microclimatului la nivel 

local  

Reducerea emisiilor de poluanți 

atmosferici din activități gospodărești, 

agricole și de creștere a animalelor 

(zootehnice) 

Reducerea emisiilor din circulația pe 

drumuri publice 

Menținerea și întreținerea spațiilor 

verzi existente și realizarea unei noi 

suprafețe de spații verzi. 

Îmbunătățirea legăturilor carosabile în 

localitate - modernizare drumuri 

principale și secundare (Construirea 

de poduri, podețe și punți pietonale pe 

drumurile de legătură dintre 

localitățile aparținătoare 

municipiului.) 

Emisii de poluanți specifici: 

Nox, NO2, pulberi, CO, etc. 

Sol  
Limitarea impactului negativ 

asupra solului și subsolului  

Trasarea unor coordonate de extindere a 

spațiului construit în așa fel încât impactul 

asupra solului și subsolului să fie minim.  

Conservarea terenurilor agricole de 

calitate superioară (calități bio-fizice, 

versatilitate, etc.); 

Reducerea contaminării și protejarea 

calității, compoziției și funcțiilor solului, 

Impunerea unor parametri de ocupare 

a terenului care să reducă impactul 

asupra solului și subsolului.  

Indicatori specifici pentru 

calitatea solului 

Biodiversitate / 

Peisaj 

Limitarea impactului negativ 

asupra biodiversității 

Stoparea degradării mediului natural 

datorită exploatării necorespunzătoare a 

resurselor regenerabile și neregenerabile 

și a patrimoniului natural; 

Utilizarea resurselor naturale fără a 

aduce prejudicii majore cadrului 

natural. 

 

Niveluri de habitat, specii și 

administrare în raport cu 

condițiile de referință 

Modificări ale suprafețelor 

habitatelor și speciilor: 
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Factor de mediu 
Obiective strategice de 

mediu 
Obiective specifice de mediu Ținte  Indicatori 

Protejarea biodiversității în ariile 

protejate din municipiu; 

Utilizarea durabilă a componentelor 

diversității biologice 

Organizarea zonelor de construcții noi 

astfel încât să se realizeze continuitatea cu 

peisajul natural și să se creeze ansambluri 

bine integrate din punct de vedere estetic 

și peisagistic. 

Impunerea unor parametri de 

construire care să permită integrarea 

armonioasă a construcțiilor în mediul 

natural. 

 

Impunerea adoptării unor tehnici de 

amenajare peisageră a construcțiilor 

antropice în zone cu naturalitate 

ridicată care să conducă la diminuarea 

impactului asupra peisajului. 

cartare anuala (distribuția 

habitatelor, structura 

vegetației), monitorizarea 

speciilor faunei sălbatice 

Coridoare de vegetație 

plantate 

Managementul 

deșeurilor  

Respectarea legislației privind 

colectarea, tratarea si 

depozitarea deșeurilor 

Asigurarea unui management 

corespunzător al deșeurilor 

Respectarea prevederilor Ordinului 

636/2008, HG 349/2005, OUG 

78/2000, HG 448/2005 cu modificările 

și completările ulterioare  

Cantități de deșeuri pe tipuri 

Compoziție deșeuri pe tipuri 

Documente de raportare 
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Capitolul 7 

Potențialele efecte semnificative asupra mediului în cazul 

implementării P.U.G. 

*** 

 

Implicațiile unui Plan Urbanistic General, prin rolul său fundamental de creare a cadrului arhitectural 

urbanistic al unei localități, dar și de dirijare a dezvoltării în sensul găsirii unui echilibru între 

dimensiunea socială, economică și de mediu, sunt majore la nivelul unui sistem teritorial. Cu toate 

acestea, planurile urbanistice generale pot să conducă și la apariția unor dezechilibre la nivel 

teritorial, care la rândul său, pot determina efecte de mediu.  

Dintre caracteristicile planurilor urbanistice generale care pot avea implicații asupra determinării 

aspectelor semnificative potențiale asupra mediului se pot menționa: 

▪ Modul de distribuție a zonelor funcționale și relația teritorială dintre acestea; 

▪ Sistematizarea peisagistică și viziunea asupra arhitecturii locale; 

▪ Distanțele de protecție stabilite între anumite categorii de obiective și zonele rezidențiale; 

▪ Stabilirea modului de asigurare cu dotări edilitare a locuințelor; 

▪ Identificarea disfuncționalităților existente și măsurile de remediere identificate și propuse; 

▪ Crearea cadrului pentru dezvoltarea economică a municipiului; 

▪ Distribuția spațiilor verzi la nivel local; 

▪ Modul și gradul de implicare a autorităților locale în rezolvarea problemelor de mediu; 

▪ Viziunea locală pe termen lung pentru gestionarea resurselor la nivel local; 

▪ Corelația cu alte planuri și programe existente la nivel local și național, mai ales cu cele din 

domeniul protecției mediului. 

În vederea evaluării efectelor implementării Planului Urbanistic General al municipiului Adjud, s-au 

stabilit șase categorii de impact.   

Principiul de bază ce a stat la determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a 

constat în evaluarea propunerilor planului în raport cu obiectivele de mediu.  

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 21  – Categorii de impact 

Categorie impact Descriere Simbol 

Impact pozitiv 

semnificativ  

Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor 

planului asupra factorilor/aspectelor de mediu  
++ 
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Categorie impact Descriere Simbol 

Impact pozitiv  
Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor 

de mediu 
+ 

Impact neutru  Efecte pozitive și negative care se echilibrează sau nici un efect.  0 

Impact negativ 

nesemnificativ  
Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu - 

Impact negativ 
Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 
-- 

Impact negativ 

semnificativ  

Efecte negative de lungă durată sau ireversibile  asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 
--- 

 

De asemenea, pentru identificarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului ale 

implementării planului propus, au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre 

factorii/aspectele de mediu relevanți/relevante. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 22 – Criterii pentru determinarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului  

Factor/aspect de mediu Criterii de evaluare Efecte potențiale 

AER  Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanți în aer.  + 

APĂ  

Posibilitatea asigurării cantității și calității apei 

potabile, măsuri de colectare și evacuare a apelor 

uzate, măsuri pentru asigurarea calității efluentului. 

+ 

SOL  
Surse de poluare semnificativă a solului; schimbarea 

categoriei de folosință a terenului  
+ 

BIODIVERSITATE  

Impactul generat de implementarea P.U.G asupra 

biodiversității (arii protejate de interes local, 

național sau european) 

+ 

GESTIONAREA 

DEȘEURILOR  

Măsuri pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor 

generate de populație, instituții și operatorii 

economici. Organizarea, gestionarea și coordonarea 

activității de colectare selectivă a deșeurilor.  

+ 

SPAȚII VERZI  
Asigurarea necesarului de mp de spațiu verde pentru 

fiecare locuitor  
+++ 

PEISAJ  
Măsuri pentru integrarea obiectivelor cu funcțiuni 

diferite în peisajul zonei  
+ 

ZGOMOT  
Măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot la surse 

și receptori  
+ 

POPULAȚIE  
Impact social – atragerea investitorilor, crearea de 

noi locuri de muncă  
0 

SĂNĂTATE UMANĂ  Măsuri pentru protejarea sănătății populației   + 
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Factor/aspect de mediu Criterii de evaluare Efecte potențiale 

FACTORI CLIMATICI  
Factorii care influențează clima sunt: radiația solară, 

așezarea regiunii 
 

 

Analizând efectul potențial pentru fiecare aspect/factor de mediu, rezultă că, prin implementarea 

Planului Urbanistic General, efectele potențiale asupra mediului sunt pozitive.  
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Capitolul 8 
Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv a sănătății, în 

context transfrontalier 

*** 

 

Efectele implementării P.U.G. Adjud se vor manifesta la scară locală, fără implicații asupra unor 

regiuni situate în afara granițelor țării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A    Studiu de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice 

 

 
95 

Capitolul 9 

Măsuri de prevenire, reducere și compensare a efectelor adverse 

rezultate din implementarea P.U.G-ului 

*** 

 

Întrucât îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Adjud 

(necesare dezvoltării acesteia) ar putea afecta calitatea factorilor de mediu, în faza lucrărilor de 

execuție pentru modernizarea infrastructurii rutiere, tehnico-edilitare, sociale etc, este necesar a se 

stabili anumite măsuri de prevenire și reducere a poluării mediului.  

9.1 Măsuri de prevenire și reducere a poluării aerului  

Măsurile de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității aerului:  

▪ extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Astfel, se va reduce utilizarea 

combustibilului solid – lemn, care produce mai multe emisii decât gazul metan. 

▪ asfaltarea drumurilor din municipiu în vederea reducerii emisiilor de pulberi. 

▪ pe toată perioada lucrărilor de execuție destinate dezvoltării și modernizării municipiului 

Adjud, se va urmări adoptarea tuturor măsurilor necesare diminuării, emisiilor de pulberi, 

zgomot sau vibrații. În acest sens, materialele de construcții pulverulente se vor manipula în 

așa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curenții 

atmosferici. De asemenea, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale 

de construcții pe carosabilul drumului.  

▪ se va avea în vedere amenajarea de platforme speciale necesare depozitării materialelor, a 

utilajelor și deșeurilor;  

▪ activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic și se va urmări 

o umectare mai intensă a suprafețelor;  

▪ se va realiza o verificare periodică a utilajelor și mijloacelor de transport în ceea ce privește 

nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament și vor di puse în funcțiune 

numai după remedierea eventualelor defecțiuni.  

▪ asigurarea funcționării eficiente a serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere;  

▪ respectarea codului bunelor practici agricole în activitatea de fertilizare a terenurilor cu 

îngrășăminte  

▪ adoptarea măsurilor în vederea diminuării impactului/disconfortului generat de trafic  

▪ realizarea spațiilor verzi de protecție între zonele de locuit și unitățile economice, care să 

absoarbă noxele, precum și spații verzi de aliniament în lungul arterelor importante de 

circulație.  
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▪ dotările care produc mirosuri dezagreabile (platforme pentru depozitarea deșeurilor 

menajere, platforme pentru depozitarea și fermentarea dejecțiilor de la sectoarele 

zootehnice, cimitirele etc.) se vor amplasa la minim 50 m de locuințe și funcțiunile 

complementare și vor fi prevăzute cu plantații de aliniament pe perimetrul acestora.  

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, primarii au următoarele atribuții și responsabilități:  

▪ asigură, la nivel local, respectarea dispozițiilor prezentei legi aflate în sfera lor de 

responsabilitate;  

▪ integrează cerințele prezentei legi și ale altor acte normative în vigoare din domeniu în 

strategia de dezvoltare durabilă la nivel local;  

▪ asigură elaborarea planurilor de calitate a aerului și le supun aprobării Consiliului Local în 

termen de 30 de zile după avizarea acestora de către autoritatea publică teritorială pentru 

protecția mediului;  

▪ participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului și pune în aplicare măsurile 

prevăzute în plan care intră sub responsabilitatea lor;  

▪ participă la elaborarea planului de acțiuni pe termen scurt și aplică măsurile prevăzute în 

plan, în cazul în care activitățile care conduc la apariția unui risc de depășire a pragurilor de 

alertă și/sau a pragului de informare sunt în responsabilitatea autorității administrației 

publice locale.  

▪ transmit, anual, autorității publice teritoriale pentru protecția mediului raportul privind 

realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului;  

▪ furnizează autorităților teritoriale pentru protecția mediului informațiile și documentația 

necesară în vederea evaluării și gestionării calității aerului înconjurător;  

▪ realizează măsurile din planurile de menținere a calității aerului și din planurile de calitate a 

aerului și/sau măsurile și acțiunile din planurile de acțiune pe termen scurt, care intră în 

responsabilitatea lor, și asigură fonduri financiare în acest scop;  

▪ includ amplasamentul punctului fix de măsurare și zona de protecție aferentă în planurile de 

urbanism;  

▪ marchează prin panouri de avertizare limita zonei de protecție a punctelor fixe de măsurare;  

▪ la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar toate măsurile 

necesare pentru amplasarea punctelor fixe de măsurare și a punctelor de măsurare 

indicative, astfel încât poziționarea și distribuirea  lor să corespundă cerințelor și criteriilor 

de amplasare prevăzute în prezenta lege.  

▪ asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător, la nivel local.  
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9.2 Măsuri de prevenire și reducere a poluării apei  

Măsurile de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității apei:  

▪ toate lucrările ce se vor executa pe ape sau în legătură cu apele se vor face numai în baza 

avizului de gospodărire a apelor, conform reglementărilor în vigoare;  

▪ asigurarea calității apei destinate consumului uman și a alimentării continue cu apă a 

folosințelor și în special a populației prin:  

o sursele, construcțiile și instalațiile de alimentare cu apă potabilă și rețelele de 

distribuție se vor proteja prin instituirea zonelor de protecție sanitară cu regim sever 

și a celor de restricție, conform reglementărilor H.G nr. 930/2005;  

▪ îmbunătățirea calității resurselor de apă la evacuare:  

o conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, aglomerările 

urbane cu peste 2000 de locuitori echivalenți va trebui să realizeze instalații de 

canalizare și epurare a apelor uzate;  

o capacitatea sistemului de alimentare cu apă va fi corelată cu capacitatea sistemului 

de canalizare și epurare a apelor uzate;  

▪ reconstrucția ecologică a râurilor, reducerea riscului procedurii de inundații:  

o întreținerea cursurilor de apă regularizate în scopul protecției ecosistemelor 

acvatice;  

o amenajarea podurilor și podețelor;  

o curățarea și întreținerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor 

provenite din precipitații;  

o îmbunătățirea managementului luncilor inundabile prin interzicerea amplasării 

construcțiilor în zonele inundabile și evacuarea celor existente;  

o reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împăduriri, 

acoperiri cu vegetație, amenajare torenți;  

o conservarea cursurilor naturale și reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii 

naturale a cursurilor de suprafață;  

o îmbunătățirea planurilor de acțiune și intervenție în caz de calamități naturale.   

9.3 Măsuri privind protecția solului și gestiunea deșeurilor 

▪ combaterea proceselor de eroziune și a alunecărilor de teren prin lucrări de consolidare, 

inclusiv prin menținerea și extinderea plantațiilor de protecție, antierozionale, evitarea 

construcțiilor și mișcări de pământ din zonele cu alunecări, și combaterea zonelor cu exces 

de umiditate, prin desecări locale. 

▪ respectarea condițiile de fundare din studiile geotehnice; se va acorda o atenție deosebită 

sistematizării verticale. 
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▪ protejarea solurilor de pe versanții cu pante accentuate prin plantații forestiere cu arbori 

consumatori de apă (salcâm), livezi, benzi înierbate și terasări, precum și captarea și 

drenarea izvoarelor de versant. 

▪ localitățile componente ale teritoriului administrativ Adjud vor transporta deșeurile 

menajere, în vederea eliminării, conform soluției adoptate în Planul Județean de Gestionare 

a Deșeurilor; 

▪ funcționarea în permanenta a unui Serviciu de salubrizare la nivelul municipiului care să 

asigure, pentru toate localitățile componente, prin surse proprii sau prin contracte cu firme 

specializate;  

▪ colectarea, preluarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, precum și preselectarea 

și organizarea reciclării deșeurilor; 

▪ asigurarea în permanență a unui spațiu special amenajat de colectare a cadavrelor de animale 

rezultate din activitățile de creștere a animalelor și, prin intermediul unor firme autorizate, 

preluarea, transportul și neutralizarea acestor deșeuri; 

▪ reconstrucția ecologică a zonelor care au fost afectate de depozitarea deșeurilor; 

▪ respectarea tehnologiilor de utilizare și tratare a terenurilor cu îngrășăminte chimice; 

▪ utilizarea îngrășămintelor organice din gospodăriile proprii cu evitarea scurgerii în cursurile 

de apă; 

▪ implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să stimuleze activitatea 

de reciclare și reutilizare a deșeurilor; 

▪ stabilirea de către primărie și aplicarea la nivelul tuturor localităților a unui sistem de 

gestionare a deșeurilor rezultate din construcții și demolări; 

▪ organizarea de campanii de conștientizare a populației despre necesitatea: 

o minimizării cantităților de deșeuri generate, 

o colectării selective a deșeurilor, reutilizării lor (după caz), 

o aplicării metodelor de colectare selectiva a deșeurilor verzi (din gospodării, grădini, 

parcuri, livezi) în vederea compostării și utilizării compostului, pentru atingerea 

țintelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, conform HG 

349/2005. 

▪ proiectele și lucrările de amplasare a unor activități noi în zone aparținând teritoriului 

administrativ Adjud vor ține seama de concluziile studiilor de specialitate privind structura 

și calitatea solurilor din zonele respective. 

9.4 Măsuri pentru reducerea impactului asupra siturilor naturale protejate 

Prin implementarea planului nu se va afecta integritatea siturilor întrucât:  

▪ Nu reduce suprafața habitatelor și speciilor de interes comunitar;  

▪ Nu produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanță comunitară;  
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▪ Nu produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care definesc 

structura și/sau funcțiile ariei naturale protejate de interes comunitar;  

▪ Nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de conservare a 

ariei naturale protejate de interes comunitar.  

▪ Avându-se în vedere că planul propus se suprapune cu Aria de protecție: ”Coridorul 

Ialomiței” - ROSCI0290 – se propune aplicare unor măsuri în vederea minimizării impactului.   

9.5 Măsuri generale de reducere a impactului la nivelul ariilor naturale protejate 

▪ respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, 

conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, precum și 

prevederile OUG 195/2005 cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 154/2006 – Cap. 

VIII – Conservarea biodiversității și arii naturale;  

▪ evaluarea adecvată a proiectelor care pot afecta în mod semnificativ aria, singur sau în 

combinație cu alte planuri sau proiecte, respectiv a potențialelor efecte ce acestea le pot avea 

asupra ariilor naturale de interes comunitar din teritoriul PUG 

▪ titularii de proiecte care pot afecta semnificativ siturile de interes comunitar SPA sau SCI vor 

solicita și vor respecta avizul administratorului/custodelui ariei protejate și al autorității de 

mediu APM;  

▪ după elaborare și avizare, este respectarea planului de management și a regulamentului 

pentru administrarea ariilor natural protejate, de către persoanele fizice și juridice care dețin 

sau administrează trenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în 

vecinătatea ariilor natural protejate;  

▪ plantarea oricărei specii de arbori în limita ariilor natural protejate se va face numai cu 

acordul administratorului/custodelui;  

▪ implementarea obiectivelor din Planul Urbanistic general să respecte strict suprafețele 

destinate fără să afecteze vecinătățile.  

9.6 Măsuri cu caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor din cadrul sitului de 

interes comunitar și ariei de proiecție avifaunistică  

▪ speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor de 

păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4A (specii de interes comunitar) și 4B (specii de 

interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie națională și care 

trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise: orice forma de 

recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor 

natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  

▪ perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de 

migrație;  
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▪ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;  

▪ deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă;  

▪ interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor menajere.  

 

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:  

▪ uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metodă utilizată;  

▪ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;  

▪ culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;  

▪ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de 

migrație;  

▪ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;  

▪ comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie 

ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite din acestea, ușor de identificat;  

▪ deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de zgomote.  
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Capitolul 10 
Rezumat fără caracter tehnic 

*** 

 
Lucrarea de față reprezintă Raportul de mediu asupra Planului Urbanistic General al municipiului 

Adjud, scopul acestuia fiind acela de a identifica, descrie și evalua efectele potențiale semnificative 

asupra mediului asociate planului analizat.  

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerințele H.G. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și cu precizările și 

recomandările prevăzute în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în colaborare cu 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

În aprecierea evoluției probabile a diferitelor componente de mediu în cazul implementării P.U.G. , s-

a avut în vedere faptul că un P.U.G creează un cadru pentru modernizarea și dezvoltarea zonei prin 

mijloace specifice. Astfel, un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor componente de mediu, 

iar pe de altă parte poate soluționa prin mijloace urbanistice anumite probleme de mediu existente. 

Analiza rezultatelor evaluării a pus în evidenta faptul că implementarea P.U.G.-ului generează un 

impact preponderent pozitiv. Implementarea obiectivelor propuse va contribui în principal la 

limitarea poluării apelor de suprafață și subterane, îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea 

infrastructurii, îmbunătățirea calității aerului. 

Aspectele pozitive rezultate în urma implementării PUG, sunt numeroase și vor avea efecte exclusiv 

pozitive asupra populației prin: 

▪ Realizarea rețelei de canalizare, precum și a stației de epurare va îmbunătăți starea de igienă 

a localității; 

▪ Realizarea și extinderea spațiilor verzi și a perdelelor de protecție precum și crearea de noi 

spații de agrement vor spori confortul locuitorilor; 

▪ Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor prin măsurile propuse în P.U.G vor 

duce la creșterea gradului de salubritate a municipiului; 

▪ Extinderea intravilanului și construcția de noi locuințe vor duce la mărirea spațiului de locuit 

pe cap de locuitor. 

În concluzie, apreciem că implementarea planului de dezvoltare pentru municipiul Adjud va avea un 

efect preponderant pozitiv asupra mediului și va duce la dezvoltarea durabila a localității pe termen 

mediu și lung.  
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Implementarea P.U.G. al municipiului Adjud se va face cu respectarea Regulamentului Local de 

Urbanism care reprezintă documentația cu caracter de reglementare și cuprinde prevederi 

referitoare la modul de utilizare a terenurilor, utilizare și realizare a construcțiilor pe teritoriul 

municipiului atât în intravilan cât și în extravilan. 

Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării 

construcțiilor pe întreg teritoriul administrativ al unității ce face obiectul Planului Urbanistic 

General. 

Pentru factorii de decizie din administrația publică a municipiului, Raportul de mediu este un 

instrument care împreună cu Planul Urbanistic General poate să sprijine fundamentarea deciziilor în 

implementarea unor proiecte care să reducă la minim impactul negativ al investițiilor, să întărească 

și să accentueze aspectele pozitive ale dezvoltării urbanistice viitoare ale municipiului.  
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