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Introducere
Documentul de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a
Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Braşov. Lucrarea a fost întocmită
de un grup interdisciplinar de experţi din cadrul Agenţiei Metropolitane Braşov.
Raportul a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 “privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe“
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Braşov este elaborat şi promovat de
către Agenţia Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în calitatea sa de asociaţie de
dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul arealului metropolitan Braşov.
Planul Integrat de Dezvoltare (PID) este un document de planificare comprehensiva a dezvoltării
polului de creştere al cărui scop îl constituie asigurarea creşterii economice si crearea de locuri de
munca, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate in planul de acţiune
Misiunea Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este să promoveze
şi să susţină cooperarea dintre actori publici, privaţi şi O.N.G.-uri pentru dezvoltarea durabilă
socială, economică şi culturală a Zonei Metropolitane Braşov. Scopul agenţiei este să faciliteze
cooperarea între comunităţile membre, pentru implementarea în comun a activităţilor şi a
politicilor de dezvoltare durabilă, şi anume:
• Progresul social, condiţionat de nevoile fiecărui individ;
• Protecţia eficientă a mediului;
• Utilizarea raţională a resurselor naturale;
• Păstrarea unui nivel ridicat şi sigur al creşterii economice şi scăderea şomajului.
Membrii AMB sunt: Municipiul BRAŞOV, Consiliul Judeţean BRAŞOV, Municipiul
SĂCELE, Municipiul CODLEA, Oraşul GHIMBAV, Oraşul PREDEAL, Oraşul RÂŞNOV,
Comuna HĂRMAN, Comuna SÂNPETRU, Comuna BOD, Comuna HĂLCHIU, Comuna
CRISTIAN, Comuna TĂRLUNGENI, Comuna PREJMER, Comuna VULCAN, Comuna
CRIZBAV.
Obiectivul demersului de evaluare strategică de mediu a PID este de a integra toate observaţiile
referitoare la protecţia mediului înconjurător într-o manieră unitară, constructivă, care să garanteze
promovarea dezvoltării durabile în cadrul acestui document de planificare strategică.
Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva
Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe
asupra mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr.707/5.08.2004), care transpune prevederile
Directivei menţionate în legislaţia naţională.
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape:
a. etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu;
b. etapa de definitivare a proiectului de plan/program şi de realizare a Raportului de mediu;
c. etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu.
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Aceste etape prevăd parcurgerea mai multor paşi printre care se numără şi consultarea publicului şi
a autorităţilor interesate de efectele implementării planurilor/programelor, luarea în considerare a
raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea
informării asupra deciziei luate.

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

5
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov

CAPITOLUL 1
PREZENTAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE
PENTRU POLUL DE CREŞTERE BRAŞOV
1.1. CONTEXTUL ACTUAL
Obiectivele documentelor strategice ale Uniunii Europene, care propun susţinerea
dezvoltării policentrice prin politici specifice la nivel european, naţional şi regional sunt
realizarea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi asigurarea competitivităţii economice.
România, prin prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR)
a stabilit între obiectivele strategice ale perioadei 2007-2013, necesitatea sprijinirii dezvoltării
polilor de creştere existenţi şi/sau în formare, pe baza Strategiei Naţionale de Dezvoltare
Spaţială şi în concordanţă cu Programul de Guvernare (capitolul 15 „Politica de dezvoltare
regională” şi capitolul 16 privind amenajarea teritoriului) şi ţinând seama de Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea IV, Reţeaua de
localităţi care defineşte rolul funcţional teritorial al oraşelor României.
Din punct de vedere teritorial, fiecare regiune de dezvoltare are în reţeaua sa de localităţi cel
puţin un oraş de peste 200.000 locuitori, oraşe care contribuie semnificativ la dezvoltarea regiunii
şi deţin roluri importante la nivel teritorial. Aceste oraşe constituie nucleele polilor de creştere.
Drept urmare, sunt sprijiniţi polii naţionali de creştere dinamici, care au capacitatea de a
induce o rapidă creştere economică, crearea de locuri de muncă, impulsionarea productivităţii şi
care iradiază dezvoltare în oraşele mici şi mijlocii, precum şi în zonele rurale adiacente,
contribuind astfel la dezvoltarea întregii regiuni.
Pentru implementarea strategiei naţionale de dezvoltare urbană policentrică şi racordarea ei la
politica europeană, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a propus, iar
Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale constituit în baza HG
Nr.457/2008 a decis in conformitate cu art. 1 din Decizia CNC nr.2/10.07.2008 desemnarea pentru
finanţare din programele europene şi naţionale a 7 poli naţionali de creştere . Aceştia se formează
în jurul a 7 mari oraşe ca nuclee ale acestor poli (câte unul în fiecare Regiune de dezvoltare): Iaşi,
Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov.
Concentrarea fondurilor structurale şi de coeziune într-un număr limitat de oraşe va
permite României să maximizeze impactul fondurilor UE şi să folosească într-un mod eficient
fondurile alocate.1 Prin definirea unor zone în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională se ajunge la crearea unor sinergii notabile la
nivelul efectelor diferitelor proiecte. Astfel, această concentrare a proiectelor de dezvoltare în
spaţii geografice bine delimitate (polii de creştere), coerente cu politica naţională de coeziune
teritorială, poate genera efecte benefice de tipul „1+1=3”. Dispersarea armonioasă a investiţiilor
pe întreg teritoriul polului de creştere poate genera dezvoltarea armonioasă a unui teritoriu,
dezvoltare care se poate reflecta ulterior în toate comunităţile existente la nivelul regiunii 7.
În cazul Braşovului, condiţia de pol naţional de creştere este îndeplinită de Zona Metropolitană
Braşov, constituită cu respectarea prevederilor art. 1, lit. j)2şi art. 11, alin. (2)3 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare - Asocierile
Expunerea de motive a Hotărârii Guvernului pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţional – H.G. nr. 998/2008 modificată prin H.G. nr. 1149/2008
2 zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile
administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.
3 zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop
dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale
componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
1
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intercomunitare de tip metropolitan şi sistem urban, valorificându-şi evoluţia istorică şi
potenţialul pe care îl deţin, se afirmă ca poli de dezvoltare, cu diverse grade de influenţă în
teritoriu, potrivit rolurilor şi nivelului de competitivitate pe care şi le asumă (Potrivit ESPON în
‚Raport final 1.1.1. Potentials for polycentric development’, mai 2005, concepte şi terminologie
adaptate în cadrul lucrării ‚Definirea Conceptului Naţional de Dezvoltare Teritorială a României
(CSDTR), Principii generale şi componente în raport cu Planul Naţional de Dezvoltare, Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional şi liniile directoare ale CSDTR’, vol. 1, contract nr. 227/2006,
INCD URBANPROIECT şi UAUIM).
Limite şi unităţi administrativ-teritoriale
Municipiul Braşov şi cele 13 localităţi care-l înconjoară formează împreună un teritoriu urban –
rural de 403.867 locuitori (Zona Metropolitană Braşov – ZMB), ce se întinde pe o suprafaţă de
136.101 ha. Zona Metropolitană Braşov are importanţă pentru dezvoltarea României şi a Regiunii
de Dezvoltare 7 Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu).
Zona Metropolitană Braşov este constituită în jurul Braşovului, care este municipiu de rangul I şi
este singurul pol de creştere naţional din regiunea de dezvoltare Centru. În Zona Metropolitană
sunt integrate 3 municipii (Braşov, Codlea şi Săcele), 3 oraşe (Ghimbav, Predeal şi Râşnov) şi 8
comune (Bod, Cristian, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru,Tărlungeni şi Vulcan).

Pe parcursul elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov –
Agenda Locală 21, una din concluziile ce au reieşit din activitatea grupurilor de lucru a fost
necesitatea asocierii oraşului Braşov cu localităţile limitrofe, în vederea dezvoltării economice
echilibrate şi durabile şi a eliminării disparităţilor dintre oraş şi zonele adiacente. În acest sens,
la sfârşitul anului 2005, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, reprezentanţii aleşi ai
comunităţilor din Ţara Bârsei, alături de Consiliul Judeţean Braşov, au pus bazele unei structuri
asociative de tip non-guvernamental. În prezent are statutul de asociaţie de dezvoltare
intercomunitară – A.D.I., dobândit în temeiul Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea asociaţiei este Agenţia Metropolitană
pentru Dezvoltare Durabilă Braşov – AMB.
Misiunea Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este să promoveze
şi să susţină cooperarea dintre actori publici, privaţi şi O.N.G.-uri pentru dezvoltarea durabilă
socială, economică şi culturală a Zonei Metropolitane Braşov.
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Scopul agenţiei este să faciliteze cooperarea între comunităţile membre, pentru
implementarea în comun a activităţilor şi a politicilor de dezvoltare durabilă, şi anume:
• Progresul social, condiţionat de nevoile fiecărui individ;
• Protecţia eficientă a mediului;
• Utilizarea raţională a resurselor naturale;
• Păstrarea unui nivel ridicat şi sigur al creşterii economice şi scăderea şomajului.
Membrii AMB sunt: Municipiul BRAŞOV, Consiliul Judeţean BRAŞOV, Municipiul
SĂCELE, Municipiul CODLEA, Oraşul GHIMBAV, Oraşul PREDEAL, Oraşul RÂŞNOV,
Comuna HĂRMAN, Comuna SÂNPETRU, Comuna BOD, Comuna HĂLCHIU, Comuna
CRISTIAN, Comuna TĂRLUNGENI, Comuna PREJMER, Comuna VULCAN.
Definirea Zonei Metropolitane asigură un cadru unitar şi coordonat al dezvoltării
spaţiale în teritoriul înconjurător Municipiului Braşov, plecând de la premisa că acesta
reprezintă, împreună cu localităţile înconjurătoare un sistem funcţional coerent, structurat în
urma unui lung proces istoric. În acest fel s-ar putea asigura suportul spaţial pentru dezvoltările
strategice multisectoriale din acest teritoriu şi facilitarea accesului la resursele europene de
finanţare.

1.2. STRUCTURA
PLANULUI INTEGRAT
POLULUI DE CREŞTERE BRAŞOV

DE

DEZVOLTARE

A

Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Braşov a fost structurat în conformitate cu
un flux clar şi logic al informaţiilor, pornind de la situaţia existentă, relevantă din punct de vedere
geografic şi ajungând la măsurile de implementare şi monitorizare.
Documentul este structurat în cinci părţi principale, după cum urmează:
Partea 1 - Caracterizarea generală a Polului de Creştere Braşov, cu capitolele:
• Capitolul 1. Date generale ale Polului de Creştere Braşov
• Capitolul 2. Audit teritorial, axat pe următoarele domenii:
- Resurse umane: demografie, forţa de muncă, educaţie, pregătire profesională
- Infrastructură şi servicii publice: echipare tehnico-edilitară, infrastructura de
transport şi serviciile publice aferente, spaţii verzi, agrement şi sport, infrastructura de
educaţie, de sănătate,pentru situaţii de urgenţă, culturală, fondul de locuinţe şi
calitatea locuirii, auditul social şi infrastructura de servicii sociale, analiza SWOT
- Mediu:caracterizare geografică, calitatea aerului, alimentare cu apă şi serviciile
de canalizare, calitatea solului, managementul deşeurilor, rezervaţii naturale şi
arealele protejate, analiza SWOT
- Mediu economic: istoric, analiză economică la nivelul Polului de creştere Braşov,
investiţiile străine, industria, structuri pentru susţinerea afacerilor, agricultura,
turismul, analiza SWOT
- Cercetare-inovare, analiza SWOT
• Capitolul 3. Auditul administrativ
• Capitolul 4. Disparităţi teritoriale
• Capitolul 5. Diagnostic şi analiza punctelor slabe şi a oportunităţilor
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Partea 2 – Strategia dezvoltării Polului de Creştere Braşov, cu capitolele:
•
•
•
•
•

Capitolul 1. Viziune de dezvoltare
Capitolul 2. Obiective strategice
Capitolul 3. Politici şi programe
Capitolul 4. Programe prioritare
Capitolul 5. Informare şi consultare

Partea 3 – Profilul spaţial şi arii de intervenţie în cadru Polului de Creştere, cu capitolele:
•
•
•
•

Capitolul 1. Profil spaţial şi funcţional
Capitolul 2. Arii problemă şi tendinţe de evoluţie spaţială
Capitolul 3. Arii de intervenţie identificate
Capitolul 4. Selecţia ariilor de intervenţie prioritară

Partea 4 – Planul de acţiune (pentru etapa 2009-2015), cu capitolele:
•
•
•

Capitolul 1. Argumente strategice şi operaţionale
Capitolul 2. Pachetul de proiecte
Capitolul 3. Fişele proiectelor identificate
• Capitolul 4. Calendarul implementării proiectelor

Partea 5 – Managementul implementării planului integrat, cu capitolele:
•
•
•

Capitolul 1. Structura de management propusă
Capitolul 2. Relaţii operaţionale
Capitolul 3. Aspecte privind informarea şi comunicarea

Anexe:
Anexa I – Tabel de corelare obiective strategice-specifice-politici-programe-proiecte-surse de
finanţare
Anexa II – Tabel de proiecte prioritare
Anexa III – Fişe pentru proiectele prioritare
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1.3 ANALIZA PUNCTELOR SLABE ŞI A OPORTUNITĂŢILOR
Resurse umane:
Oportunităţi
Puncte Slabe
Stabilizarea tinerilor prin:
• Îmbătrânirea demografică a forţei de muncă, •
9 dezvoltarea infrastructurii
respectiv a populaţiei adulte
9 îmbunătăţirea sistemului de transport
• Existen a unor diferenţe semnificative în evoluţia
public integrat
demografică a localităţilor din cadrul PC, legate în
9 crearea de noi locuri de muncă ca
special de amenajarea teritoriului, oferta rezidenţială
urmare a dezvoltării socio-economice
şi dezvoltarea economică.
a Zonei Metropolitane
• Tendinţa familiilor cu copii de vârsta preşcolară şi
9
implementarea
unor proiecte pentru
şcolară de a locui în zonele urbane datorată calităţii
dezvoltarea capacităţii de cercetareprecare a infrastructurii pentru educaţie, sport,
inovare a Universită ii Transilvania
cultură i petrecere a timpului liber din zona rurală
i dezvoltarea unor institute de
• Rata redusă a ocupării
cercetare.
• Migraţia specialiştilor şi a forţei de muncă calificate
• Posibilitatea accesării de finanţări
în afara ţării
naţionale , europene sau internaţionale
• Lipsa unui sistem de monitorizare a inserţiei
pentru refacerea infrastructurii de
profesionale a absolvenţilor
educa ie i dezvoltarea resurselor umane
• Existenţa unor segmente marginale de populaţie cu
• Existen a Programului Na ional pentru
un nivel redus de educa ie i pregătire profesională
Dezvoltare Rurală ce oferă oportunitatea
• Neconcordanţa între oferta educaţională şi abilităţile
dezvoltării activităţilor economice în
cerute pe piaţa muncii pentru dezvoltarea unei
mediul rural.
economii moderne, bazate pe cunoaştere.
• Lipsa parteneriatelor func ionale dintre sistemul de
formare profesională i mediul economic
• Slaba pregătire profesională a unui segment al
cadrelor didactice de specialitate
• Rata de ocupare aflată sub cea medie europeană i
sub inta stabilită pentru anul 2010
Infrastructura tehnică şi de transport
Puncte Slabe
• Mobilitate redusă în Zona Metropolitană, datorită
infrastructurii insuficiente.
• Dezvoltarea explozivă din ultimii ani în zonele
periurbane ale Braşovului a dus la suprasolicitarea
infrastructurii, generând deteriorarea acesteia
(străzi, poduri, pasarele, etc.).
• Drumuri
comunale aflate într-o stare
necorespunzătoare traficului auto.
• Locuri de parcare insuficiente.
• Magistrale feroviare care trec prin oraş.

Oportunităţi
• Polul de creştere Braşov este un important
nod din punctul de vedere al
transporturilor rutiere şi feroviare, interne
şi internaţionale.
• Aşezarea concentrică a localităţilor din
polul de creştere asigură o bună legătură
intre localităţi.
• Accesarea de fonduri externe pentru
finanţarea reabilitării drumurilor judeţene
şi comunale, a construcţiei de variante de
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•
•
•
•

•
•
•
•

Lipsa unui studiu de trafic.
Reţeaua de iluminat public necesită modernizări.
Pierderi mari în reţelele de distribuţie termică, ceea
ce implică un cost foarte mare al utilităţilor.
Transportul de călători nu asigură necesarul în toate
localităţile polului de creştere, sau între aceste
localităţi, iar gradul de confort al călătorilor este
scăzut.
Traficul intens duce la scăderea vitezei de
exploatare şi la creşterea timpului de deplasare.
Legături de transport puţine către cartierele
mărginaşe/exterioare.
Infrastructura insuficientă în zonele de dezvoltare
economică
Posibilitatea inundării unor zone din Braşov din
cauza incapacităţii de evacuare a unor canale, în
cazul unor ploi torenţiale, existând pericolul de
infestare.

•
•
•

•

•

ocolitoare a oraşelor, iluminat public, etc.
Construcţia autostrăzii Bucureşti - Braşov
– Borş.
Începerea construcţiei aeroportului.
Potenţialul de dezvoltare în domeniul
cercetării şi producerii de energii
regenerabile şi nepoluante (hidro, solară,
biomasă etc.)
Municipiul Braşov, pe lângă faptul că este
un consumator important de gaze naturale,
este şi un nod spre care converg şi de la
care pleacă mai departe conductele de
transport a gazelor naturale
Posibilitatea accesării de finanţări locale,
guvernamentale,
europene
sau
internaţionale pentru realizarea de
investiţii în infrastructură

Infrastructura de educaţie, culturală şi de locuire
Puncte Slabe
Oportunităţi
Sistemul sanitar public şi privat este slab dezvoltat în • Încurajarea parteneriatelor public-privat în
mediul rural
vederea înfiinţării de servicii alternative şi
• Absenţa modernizării sistemului sanitar la nivelul
realizării de investiţii
infrastructurii şi al dotărilor auxiliare
• Dezvoltarea sistemului privat de sănătate
• Existenţa a prea puţine spitale în comparaţie cu
• Legislaţie favorabilă privind eficienţa
numărul de persoane ce trăiesc în arealul polului de
energetică a clădirilor.
creştere
• Posibilitatea accesării de finanţări locale ,
• Necesitatea reabilitării termice a unităţilor de
guvernamentale,
europene
sau
învăţământ, a sălilor de sport, mansardarea acestora.
internaţionale pentru realizarea de
• Clădiri rezidenţiale de patrimoniu în stare avansată
investiţii în infrastructura culturală şi de
de degradare, ce nu au putut fi întreţinute din lipsa
sănătate
fondurilor financiare.
• Interes deosebit din partea unor
• Lipsa locuinţelor sociale şi a celor pentru persoanele
personalităţi de renume mondial pentru
dezvoltarea de evenimente culturale în
evacuate (600 de familii).
zona Braşov
• Nivelul ridicat al preţurilor locuinţelor.
• Dobânzi mari pentru creditele acordate pentru
locuinţe. condiţii de creditare severe pentru achiziţia
de locuinţe
• Baza materială învechită în sistemul de învăţământ,
mai ales în mediul rural
• Depopularea unor cartiere din cauza îmbătrânirii
populaţiei
• Număr insuficient de săli adecvate pentru
desfăşurarea actului artistic.
• Insuficienta susţinere financiară a evenimentelor
culturale de mare anvergură de către Ministerul
Culturii şi Cultelor.
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• Lipsa sponsorilor permanenţi pentru instituţiile de
cultură
• Lipsa unei sincronizări între Primăria Braşov şi
Consiliul Judeţean Braşov pentru realizarea unui
calendar unic de evenimente culturale;
• Lipsa unei politici de marketing cultural, ca parte a
politicilor de promovare.
• Exploatarea insuficientă a resursele culturale şi
inexistenţa unui plan cultural unitar de dezvoltare

Infrastructura socială
Puncte Slabe
• Grupuri ţintă cărora le sunt asigurate insuficient sau
deloc servicii sociale (minori cu nevoi speciale, copii
din familii monoparentale sau cu părinţi plecaţi în
străinătate, adulţi cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani
ieşiţi din centrele de plasament). Lipsa de spaţii
pentru aceste servicii. Lipsa serviciilor specializate
pe nevoile beneficiarilor.
• Spaţii insuficiente pentru desfăşurarea activităţii în
raport cu nevoile beneficiarilor (insuficiente,
poziţionate inadecvat, neadaptate pentru persoanele
cu dizabilităţi)
• Calitate uneori nesatisfăcătoare a serviciilor sociale
datorată pregătirii insuficiente a personalului. Nu toţi
beneficiarii au acces la serviciile sociale
• Identificarea insuficientă a nevoilor şi lipsa
estimărilor privind potenţialii beneficiari ai
serviciilor sociale la nivelul comunităţilor. Lipsa
mijloacelor de identificare corectă şi complexă a unor
noi nevoi şi a unor noi beneficiari ai serviciilor
sociale.
• Lipsa unei hărţi a nevoilor sociale la nivelul polului
de creştere.
• Posibilităţile reduse de prestare a serviciilor sociale
de către ONG-uri mai ales în cazul serviciilor
specializate care nu sunt oferite de instituţiile
publice din domeniu social.
• Lipsa
unui
flux
informaţional
continuu,
managementul de caz fragmentat ce duce doar la
rezolvarea parţială a nevoilor beneficiarilor,
colaborarea redusă între instituţiile publice şi ONGuri.
• Lipsa informării şi promovării drepturilor
persoanelor cu nevoi speciale, precum şi ineficienţa
serviciilor sociale în mediul rural.
• Necesitatea incluziunii sociale a grupurilor
defavorizate: rromi, persoane cu handicap, etc.

•

•

•
•

Oportunităţi
Colaborările pe proiecte cu durată
determinată între instituţiile locale din
domeniul asistenţei sociale, serviciile
publice descentralizate ale ministerelor şi
ONG-uri.
Programe de formare iniţială şi continuă
in domeniul asistenţei sociale (specializări
de asistenţă socială, psiho-pedagogie,
sociologie etc.)
Încurajarea parteneriatelor public-privat în
vederea înfiinţării de servicii alternative şi
realizării de investiţii
Posibilitatea accesării de finanţări locale ,
guvernamentale,
europene
sau
internaţionale pentru realizarea de
investiţii în infrastructura socială.
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• Lipsa unui soft unitar şi performant de gestionare a
datelor în zona serviciilor sociale
• Lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor.
• Lipsă de deschidere din partea factorilor de decizie,
cu privire la problemele sociale ale comunităţii.
• Lipsa locuinţelor sociale şi a celor pentru persoanele
evacuate (600 de familii).
Protecţia mediului
Puncte Slabe
Oportunităţi
• În arealul polului de creştere există agenţi • Flora şi fauna variate permit dezvoltarea
economici care generează poluarea aerului
unor activităţi de turism „ecologic”
• Poluare fonică ridicată de-a lungul arterelor cu • Schimbarea procesului tehnologic al CET
circulaţie rutieră intensă din interiorul polului de
Braşov. Trecerea la producerea de
creştere
energie termică din biomasă.
• Spaţii verzi insuficiente pentru asigurarea unui • Prezenţa fabricii de ciment de la Hoghiz
nivel ridicat de calitate a vieţii
care poate prelua deşeuri pentru
incinerare
• Există suprafeţe de teren cu contaminare istorică
datorate activităţilor industriale derulate în perioada • Prezenţa capacităţilor de prelucrare a
comunistă.
deşeurilor de hârtie şi carton generate în
polul de creştere şi colectate selectiv
• Existenţa unor depozite de deşeuri neconforme pe
teritoriul polului de creştere care trebuie închise
• Logistică suficientă pentru dezvoltarea
activităţii de colectare a deşeurilor de
• Unele segmente ale reţelelor de aducţiune
echipamente electrice şi electronice
apă/canalizare sunt foarte vechi şi necesită acţiuni
de reabilitare
• Dezvoltarea unui „inel verde” în arealul
polului de creştere Braşov, cu impact
• Monitorizarea factorilor de mediu se face numai în
asupra calităţii vieţii locuitorilor.
zonele urbane, şi nu pe întreg arealul polului de
creştere
• Unele situri cu soluri contaminate
urmează să fie decontaminate în vederea
• Fragmentarea habitatelor din cauza dezvoltării
dezvoltării de proiecte de tip rezidenţial
infrastructurii provoacă animalele să intre în
habitatul omului (ex. urşii gunoieri din carterul • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare în
Răcădău)
domeniul energiilor regenerabile
• Dezvoltarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul
polului de creştere, care să includă toate
etapele unui sistem eficient – colectare
selectivă la sursă, valorificarea deşeurilor
refolosibile,
transport,
depozitare
conformă cu normele în vigoare, etc.
• Deschiderea unor rampe de transfer care
să deservească unele localităţi din
interiorul polului de creştere
• Există fonduri disponibile pentru
investiţiile de mediu
• Dezvoltarea, în parteneriat, a unui centru
de monitorizare a tuturor factorilor cu
impact asupra calităţii vieţii, inclusiv a
factorilor de mediu la nivelul polului de
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creştere Braşov
Mediul economic
Puncte Slabe
• Lipsa unor politici publice în domeniul economic.
• Lipsa infrastructurii în zone cu potenţial de
dezvoltare economică (şosele, utilităţi, etc.);
• Disparităţi între dezvoltarea economică a diferitelor
localităţi ale polului. Disparităţi între numărul de
IMM-uri înfiinţate in zonele mai dezvoltate si cele
mai puţin dezvoltate, intre mediul urban si cel rural ;
• Legislaţie ineficientă în domeniul parteneriatului
public-privat.
• Lipsa
comunicării electronice între cetăţean/
investitor şi autorităţile publice creează birocraţie
excesivă
• Slaba educaţie antreprenorială
• Oportunităţile investiţionale ale zonei sunt încă slab
promovate în rândul potenţialilor investitori.
• Situaţia parcurilor industriale necorelată cu
potenţialul de dezvoltare (un număr destul de redus ;
chirii si cost al utilităţilor crescut )
• Halele aflate în interiorul parcurilor industriale
“brownfield” sunt deteriorate şi necesită costuri
foarte mari de întreţinere, fiind mari consumatoare
de utilităţi.
• Infrastructura de afaceri (parcuri industriale,
servicii, suport pentru afaceri, centre de conferinţe,
târguri şi expoziţii, etc.) slab dezvoltată.
• Situri industriale dezafectate nefolosite
• zone monoindustriale sau cu mai multe ramuri
industriale aflate în declin.
• Terenurile atractive sunt formate din parcele mici,
proprietate particulară, şi au preţuri mari.
• Dezvoltarea insuficientă a industriei în domeniul
tehnologiei de vârf şi utilizarea redusă a inovaţiei în
rândul IMM-urilor.
• Ramuri industriale cu valoare mare adăugată slab
reprezentate ( telecomunicaţii, IT)
• Activitatea redusă a asociaţiilor şi organizaţiilor
patronale şi profesionale.
• Anumite sectoare economice necesare (precum
recuperarea şi reciclarea deşeurilor) sunt încă slab
dezvoltate.
• Neconcordanţa între oferta educaţională şi abilităţile
cerute pe piaţa muncii pentru dezvoltarea unei
economii moderne, bazate pe cunoaştere.
• Migrarea forţei de muncă calificate în străinătate.

Oportunităţi
• Poziţie avantajoasa a zonei in raport cu
proiectele
europene
care
vizează
infrastructura de transport (autostrada ;
aeroport)
• Poziţionare logistica avantajoasă a zonei,
raportată la teritoriul naţional.
• Existenţa unor noduri importante de
transport rutier şi feroviar datorită situării
în centrul României
• Dezvoltarea unor politici de atragere de
investiţii în domenii economice cu valoare
adăugată mare şi stimularea dezvoltării
producţiei de noi tehnologii.
• Existenţa
unor
programe
pentru
reconversia şi ecologizarea zonelor
industriale dezafectate.
• Existenţa unor programe care stimulează
îmbunătăţirea cooperării dintre mediul de
afaceri şi cercetare.
• Poziţionare geografică potrivită pentru
dezvoltarea de facilităţi logistice
• Atragerea de capital uman din judeţele
limitrofe (CV, PH) datorită ofertei de
locuri de muncă mai atractive, mai ales în
Zona Metropolitană Braşov.
• posibilitatea recalificării gratuite a
şomerilor in meserii solicitate pe piaţa
muncii
• Acordarea de subvenţii angajatorilor în
vederea creşterii gradului de ocupare a
forţei de muncă
• Măsuri de stimulare a şomerilor pentru
încadrarea în muncă.
• Lucrări agro – pedo - ameliorative la
solurile existente.
• Dezvoltarea
structurilor
asociative
reprezentative pentru mediul de afaceri.
• Extinderea sistemelor de declarare fiscală
şi de plată electronică, mai ales în
contextul
legiferării
semnăturii
electronice.
• Sprijin pentru o mai bună absorbţie a
şi
europene
fondurilor
naţionale
disponibile.
• Programele europene care vizează
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciile de consultantă in domeniul afacerilor sunt
slab dezvoltate.
Terenuri agricole de dimensiuni mici care nu permit
o exploatare eficienta şi existenta unor zone
neexploatate.
Parc de maşini si utilaje agricole învechit care
determină o exploatare ineficientă
Dotarea tehnica agricola învechită
Sistemul de finanţare al agriculturii este greu de
accesat (intern sau extern)
Sistem de valorificare tradiţional – depăşit – fără
contracte pe produs, lipsa unei burse agricole
.lipsa de pregătire profesională a celor care cultivă
pământul.
Îmbătrânirea forţei de muncă în domeniu.
Industria de prelucrare a produselor agricole din
judeţ nu acoperă ramurile: prelucrarea cartofului,
hamei, in)
Infrastructura insuficient dezvoltată în domeniul
schiabil (necesitatea extinderii pârtiilor de schi)
Infrastructură insuficientă pentru turismul de afaceri
(săli de conferinţe, dotări, etc.).
Insuficienţa produselor turistice diversificate în
vederea prelungirii duratei de şedere a turiştilor
Imposibilitatea
organizării
de
evenimente
internaţionale de amploare datorită lipsei de locaţii
adecvate
Potenţialul turistic insuficient exploatat.
Infrastructură turistică montană insuficientă (refugii,
marcaje, poteci) şi număr mic de ghizi montani.
Calitatea serviciilor este slabă iar serviciile în sine
scumpe
Neîncadrarea unor locaţii în normele impuse de
standardele de clasificare a unităţilor turistice şi
alimentaţie publică.
Numărul redus al programelor de instruire pentru
turism şi neadaptarea celor existente la nişele de
piaţă.
Lipsa unei strategii de marketing privind
promovarea
Anumite obiective nu sunt accesibile vizitatorilor
duminica sau la sfârşit de săptămână.
Lipsa ghizilor pentru oraş, ghizi pentru muzee,
multilingvism.
Industria ospitalităţii în fază incipientă
Reţelele turistice tematice la nivel regional sunt slab
dezvoltate sau inexistente;
Indicele de utilizare a capacităţilor turistice aflate in

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

sprijinirea afacerilor;
Procesul de globalizare va determina
creşterea competitivităţii
Potenţial de dezvoltare a cercetării in
domeniile productive
Crearea unor centre tehnologice si de
cercetare orientate către valorificarea
potenţialelor regionale
Existenta Planurilor Regionale de Acţiune
pentru
Dezvoltarea
Învăţământului
Profesional si Tehnic
Prezentarea directa, orientata spre client,
de produse ecologice
Diversitatea potenţialului turistic natural,
a reliefului, florei şi faunei.
Existenţa unui patrimoniu cultural-istoric
bogat (monumente istorice şi de artă
medievală, tradiţii şi obiceiuri ale
diferitelor naţionalităţi, structuri săteşti
istorice bine păstrate, urme ale vestigiilor
din istoria Transilvaniei: cetăţi, biserici,
muzee).
Numărul semnificativ de zone atrăgătoare
pentru investiţii în locaţii turistice şi în
locuinţe cu utilizare rezidenţială sau de
vacanţă.
Posibilitatea
organizării
Jocurilor
Olimpice de iarnă din 2022 şi a
Festivalului Olimpic al Tineretului
European din 2013.
Organizarea unor evenimentelor culturale
şi sportive cu impact naţional şi
internaţional.
Posibilitatea folosirii resurselor naturale
pentru dezvoltarea unor parcuri de
agrement.
Dezvoltarea
şi
îmbunătăţirea
infrastructurii
de
transport
pentru
facilitarea accesului spre zonele turistice.
Posibilitatea accesării de fonduri interne şi
externe pentru reabilitarea monumentelor
şi ansamblurilor istorice şi de arhitectură
Posibilitatea accesării de finanţări
naţionale , europene sau internaţionale
pentru realizarea de investiţii în turism sau
în domenii care influenţează dezvoltarea
acestui domeniu de activitate
Locarea în zona Braşov a unor investiţii
care au ca scop pregătirea profesională de
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funcţiune este scăzut
• Durată redusă a şederii turiştilor
•
• Lipsa dotărilor unităţilor de cazare cu echipamente
TIC (Tehnologia informaţiei si comunicării) – mai
ales pentru mediul de afaceri
• Personal necalificat pentru procesul de deservire in
zona business

Cercetare – Inovare
Puncte Slabe
• Dotările, echipamentele şi starea clădirilor
universităţii;
• Spaţiile existente nu sunt de ajuns, infrastructura de
cercetare trebuie extinsă şi calificată;
• Lipsa parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;
• Lipsa centrelor de implementare si transfer a
rezultatelor cercetărilor si inovaţiilor;
• Lipsa finanţărilor pentru cercetare – dezvoltare;
• Lipsa strategiei locale si regionale in domeniu;
• Un sprijin insuficient pentru promovarea de
rezultate inovative obţinute din domeniul cercetării ;
• Slaba alocare a resurselor financiare;
• Lipsa de corelare între universităţi şi institute de
cercetare la nivel local şi regional;
• Sistem care sa asigure interoperabilitatea cu
platformă de cercetare europene insuficient
dezvoltat;
• Lipsa seminarilor si evenimentelor in domeniul
inovaţiei si cercetării.

•
•
•

•
•
•
•

înalt nivel a resursei umane pentru turism
Ofertă diversă de pregătire universitară în
domeniile: management – turism - servicii

Oportunităţi
Penetrarea pe piaţa unica europeana;
Interesul companiilor localizate in arealul
polului de creştere;
O mai puternică internaţionalizare a
domeniilor de cercetare şi dezvoltare;
Dezvoltarea de centre de cercetare cu
accent pe teme precum: energii si surse
regenerabile, calitatea vieţii, dezvoltare
durabilă, turism, alimentaţie ecologica;
Tendinţa ascendenta de cooperare mai
puternica intre centrele de cercetare –
dezvoltare si mediul de afaceri;
Dezvoltarea
rapida
a
sectorului ;
Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţii;
Integrarea in sistemele, programele si
platformele europene de cercetaredezvoltare;
Dezvoltarea conceptului de eficienta
energetica la nivel mondial corelata cu
experienţa in domeniu a cercetătorilor din
Universitatea Transilvania.
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1.4 OBIECTIVELE PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE A
POLULUI DE CREŞTERE BRAŞOV
OBIECTIVE STRATEGICE
1.4.1. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. I: CREŞTEREA EFICIENŢEI ŞI
COMPETITIVITĂŢII ADMINISTRATIVE SI A COEZIUNII TERITORIALE - Vizează
asigurarea unei dezvoltări urbanistice echilibrate în toate comunităţile din cadrul polului de
creştere, şi maximizarea potenţialului de dezvoltare economică.
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea obiectivului strategic propus:
I.1 Armonizarea planificării strategice şi urbanistice.
I.2. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare.
I.3 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
I.4 Asigurarea managementului sistematic al mediului si resurselor naturale
I.5 Dezvoltarea serviciilor publice integrate si a mobilităţii.
Coeziunea teritorială este expresia dezvoltării echilibrate, coerente si armonioase a
teritoriului, sub aspectul activităţilor economice, sociale, al dotărilor, al accesibilităţii şi al calităţii
mediului, al existentei condiţiilor de viaţă şi de muncă echitabile pentru toţi cetăţenii, indiferent de
locul în care se află. Politica de coeziune teritorială trebuie să urmărească diminuarea diferenţelor
de dezvoltare dintre localităţile din cadrul spaţiului metropolitan, dintre mediul urban si cel rural,
dintre centru si periferie, precum si prevenirea amplificării discrepanţelor teritoriale. Astfel,
aspectele foarte importante ale coeziunii teritoriale ale polului de creştere sunt conectivitatea,
accesabilitatea şi mobilitatea.
1.4.2. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. II: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea obiectivului strategic propus:
II.1. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală şi
mediul de afaceri
II.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
II.3. Dezvoltarea economiei rurale
II.4. Conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric
II.5. Dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic
Asigurarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor (prin dezvoltarea unor centre de afaceri,
logistice şi tehnologice) precum şi a forţei de muncă calificate în concordanţă cu cerinţele pieţei
muncii reprezintă atu-urile dezvoltării economice ale polului de creştere Braşov. În vederea
realizării acestor obiective politicile i programele vor fi astfel corelate pentru a putea crea
condiţiile necesare de dezvoltare a polului de creştere Braşov, ca locaţie de excelenţă a
dezvoltării economice.
1.4.3. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. III: CREŞTEREA NIVELULUI CALITĂŢII
VIEŢII
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea obiectivului strategic propus:
III.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale
III.2. Creşterea siguranţei publice
III.3. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii vieţii
III.4. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală şi
cetăţeni
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III.5. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber
III.6. Conservarea şi protecţia mediului
Îndeplinirea acestor obiective va duce la îmbunătăţirea mediului social si natural, a
accesului la servicii medicale şi de educaţie de calitate, premise esenţiale ale creşterii calităţii
vieţii în zona polului de creştere Braşov.
1.4.4. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. IV: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea obiectivului strategic propus:
IV.1. Dezvoltarea capacităţii administrative
IV.2. Dezvoltarea instrumentelor de standardizare, monitorizare şi evaluare a
formării profesionale
IV.3. Perfecţionarea resurselor umane din domeniul social (sănătate, educaţie,
cultură, asistenţă socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, etc.)
IV.4. Implementarea politicii de flexisecuritate
IV.5. Îmbunătăţirea orientării şcolare şi vocaţională
Provocarea pentru economiile aflate în tranziţie este aceea de a rezolva problema lipsei de
competenţe şi a lipsei forţei de muncă. Aceste dificultăţi sunt accentuate de ritmul diferit al
schimbărilor tehnologice faţă de cel al schimbărilor sociale. Acest lucru face dificilă identificare
nevoilor, adică a competenţelor ocupaţionale deficitare. Provocarea pentru polul de creştere
Braşov este aceea de a compensa prezenţa dificultăţilor menţionate prin acţiuni coordonate şi
sprijin oriunde este nevoie
1.4.5. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. V: DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE
CERCETERE – INOVARE
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea obiectivului strategic propus:
V.1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare
V.2. Crearea centrelor de transfer tehnologic
V.3. Valorificarea şi promovarea rezultatelor activităţii de cercetare –inovare
V.4. Promovarea politicilor şi instrumentelor de eficienţă energetică
Utilizarea eficientă şi sinergică a resurselor existente în activitatea de cercetare reprezintă
o parte importantă a strategiei universităţii, concretizată prin proiectul major de dezvoltare a
Institutului de Cercetare – Dezvoltare Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabila: PRODD. Institutul grupează în 11 laboratoare specializate, infrastructură performantă, deschisă atât
celor 21 de departamente de cercetare ştiinţifică cât şi colaborării cu alte entităţi de cercetare de
la nivel naţional şi european, precum şi diviziilor de cercetare ale companiilor şi firmelor.
Structuri pilot vor fi dezvoltate în zona situată în imediata vecinătate a Institutului, de
exemplu Parcul Solar, cuprinzând soluţii inovative de utilizare a sistemelor de energii
regenerabile integrate în construcţii cu consumuri mici de energie, Micro-staţia de mediu unde
se vor testa procese noi, sustenabile de epurare a apelor rezultate din consumul institutului şi
Parcul Dendrologic. Clădirea institutului este în sine un sistem pilot, fiind realizată din
materiale care asigură pierderi reduse de energie şi care integrează sisteme de energii
regenerabile.
Situat în noul campus universitar, Institutul va fi completat de o zonă dedicată formării
resurselor umane înalt calificate, prin programe de masterat şi doctorat, şi un spaţiu dedicat unui
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Parc Ştiinţific, în care diviziile de cercetare ale companiilor internaţionale sunt invitate să
deschidă filiale prin colaborare directă cu departamentele Institutului PRO-DD.
Institutul va reprezenta şi componenta principală de coagulare a unui pol de excelenţă în
cercetarea ştiinţifică la nivelul Regiunii 7 Centru, în domeniul energiei durabile şi a mediului.
Universitatea a generat şi dialoguri active cu reprezentanţi ai mediului economic în sensul unei
mai bune cunoaşteri a posibilităţilor de dezvoltare, precum şi a nevoilor corelate cu resursele
existente. Contactele directe între colectivele de cercetare din universitate şi firme, companii,
regii autonome, autorităţi locale şi regionale reprezintă o permanenţă a activităţii în acest
domeniu.
Toate acestea vor contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice enunţate şi vor duce la
creşterea atractivităţii zonei polului de creştere pentru întreprinzători.

1.5
POLITICI ŞI PROGRAME – CORELARE CU OBIECTIVELE
STRATEGICE ŞI SPECIFICE

I. CREŞTEREA EFICIENŢEI ŞI COMPETITIVITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A
COEZIUNII TERITORIALE

Obiective
strategice

Obiective specifice

Politici

I.1 Armonizarea
planificării strategice şi
urbanistice

A1: Realizarea coeziunii
şi dezvoltării armonioase
a teritoriului

I.2. Crearea
instrumentelor de
monitorizare şi evaluare
a procesului de
dezvoltare

A1: Realizarea coeziunii
şi dezvoltării armonioase
a teritoriului

I.3 Dezvoltarea
infrastructurii tehnico
edilitare

A1: Realizarea coeziunii
şi dezvoltării armonioase
a teritoriului

Programe
A1.1: Îmbunătăţirea capacităţii
administraţiei publice locale prin realizarea
unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului public pentru a putea defini
planuri de acţiune privind dezvoltarea
urbană
A1.1: Îmbunătăţirea capacităţii
administraţiei publice locale prin realizarea
unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului public pentru a putea defini
planuri de acţiune privind dezvoltarea
urbană
A1.2: Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii tehnico edilitare în vederea
dezvoltării economice durabile
C1.1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la
infrastructura de apă şi apă uzată

I.4 Asigurarea
managementului
sistematic al mediului si
resurselor naturale

C1.2. Dezvoltarea sistemelor durabile de
management al deşeurilor
C1. Protecţia mediului şi
a resurselor naturale

C1.3. Reducerea poluării şi diminuarea
efectelor schimbărilor climatice
C1.4. Dezvoltarea sistemelor de
management a biodiversităţii şi
patrimoniului natural

I.5. Dezvoltarea
serviciilor publice
integrate şi a mobilităţii

A2: îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilităţii urbane

A2.1. Realizarea infrastructurii pentru
asigurarea mobilităţii persoanelor şi
mărfurilor
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A2.2. Asigurarea unui management eficient
şi a siguranţei traficului

II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ

II.1.
Crearea
platformelor
de
interoperabilitate între
administraţia publică
locală şi mediul de
afaceri

A3. Dezvoltarea
societăţii informaţionale

A1: realizarea coeziunii
şi dezvoltării armonioase
a teritoriului
II.2. Dezvoltarea
infrastructurii de
sprijinire a afacerilor

II.3. Dezvoltarea
economiei rurale
II.4. Conservarea şi
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
şi istoric

D1. Dezvoltarea
structurilor de sprijinire a
afacerilor
D2. Creşterea
competitivităţii
economice
D2. Creşterea
competitivităţii
economice
D3. Protecţia şi
valorificarea
patrimoniului istoric şi
cultural
D3. Protecţia şi
valorificarea
patrimoniului istoric şi
cultural

II.5. Dezvoltarea şi
promovarea
potenţialului turistic

A3.1. Asigurarea interoperabilităţii între
administraţia publică şi mediul de
afaceri
şi cetăţeni
A1.2: Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii tehnico edilitare în vederea
dezvoltării economice durabile
D1.1 realizarea condiţiilor de infrastructură
economică
D2.2. Promovarea activităţii de cercetare
dezvoltare
D2.1. Sprijinirea activităţilor economice
specifice mediului rural
D3.1. Reabilitarea/restaurarea clădirilor de
patrimoniu
D3.1. Reabilitarea/restaurarea clădirilor de
patrimoniu
D32. Promovarea turismului
A4.1. Reabilitarea infrastructurii turistice

A4. Dezvoltarea şi
valorificarea
infrastructurii turistice,
culturale, sportive şi de
agrement

A4.2. Reabilitarea infrastructurii culturale
A4.3. Reabilitarea infrastructurii sportive şi
de agrement

III. CREŞTEREA
NIVELULUI
CALITĂŢII VIEŢII

A4.4. Crearea infrastructurii de promovare
turistică

III.1. Dezvoltarea
infrastructurii şi a
serviciilor sociale

A5 Îmbunătăţirea
infrastructurii, eficienţei
şi calităţii serviciilor
publice şi sociale

A5.1. Modernizarea şi extinderea
infrastructurii pentru servicii de asistenţă
socială
A5.2. Construirea, reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii serviciilor de
sănătate şi creşterea eficienţei acestora
A5.4. Îmbunătăţirea sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă
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A5.5 Îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale pt dezvoltarea unui sistem de
învăţământ competitiv
III.2. Creşterea
siguranţei publice
III.3. Crearea
instrumentelor de
monitorizare şi evaluare
a calităţii vieţii
III.4. Crearea
platformelor de
interoperabilitate între
administraţia publică
locală şi cetăţeni
III.5. Dezvoltarea
infrastructurii de
petrecere a timpului
liber

III.6. Conservarea şi
protecţia mediului

A5 Îmbunătăţirea
infrastructurii, eficienţei
şi calităţii serviciilor
publice şi sociale
A5 Îmbunătăţirea
infrastructurii, eficienţei
şi calităţii serviciilor
publice şi sociale
A3. Dezvoltarea
societăţii informaţionale

IV. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

A3.1. Asigurarea interoperabilităţii între
administraţia publică şi mediul de
afaceri
şi cetăţeni
A3.2. Crearea infrastructurii de acces la TIC

A4.3. Reabilitarea infrastructurii sportive şi
de agrement

C1. Protecţia mediului şi
a resurselor naturale

C1.1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la
infrastructura de apă şi apă uzată
C1.2. Dezvoltarea sistemelor durabile de
management al deşeurilor
C1.3. Reducerea poluării şi diminuarea
efectelor schimbărilor climatice
C1.4. Dezvoltarea sistemelor de
management a biodiversităţii şi
patrimoniului natural

IV.1. Dezvoltarea
capacităţii
administrative

IV.3. Perfecţionarea
resurselor umane din
domeniul social

A5.6. Crearea infrastructurii necesare pentru
monitorizarea şi evaluarea calităţii vieţii

A4 Dezvoltarea şi
valorificarea
infrastructurii turistice,
culturale, sportive şi de
agrement

A3. Dezvoltarea
societăţii informaţionale

IV.2. Dezvoltarea
instrumentelor de
standardizare,
monitorizare şi evaluare
a formării profesionale

A5.3. Îmbunătăţirea siguranţei publice
pentru cetăţeni

B1: Dezvoltarea
resurselor umane şi a
capacităţii administrative
A5 Îmbunătăţirea
infrastructurii, eficienţei
şi calităţii serviciilor
publice şi sociale
B1: Dezvoltarea
resurselor umane şi a
capacităţii administrative
B2. Promovarea
incluziunii sociale pe
piaţa muncii
B1: Dezvoltarea
resurselor umane şi a
capacităţii administrative

A3.1. Asigurarea interoperabilităţii între
administraţia publică şi mediul de
afaceri
şi cetăţeni
B1.2. Instruirea şi perfecţionarea resurselor
umane pentru corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii.
A5.7. Crearea infrastructurii de orientare
şcolară şi Vocaţională
B1.2. Instruirea şi perfecţionarea resurselor
umane pentru corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii.
B2.1 Integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor cu nevoi speciale şi a
categoriilor de persoane aflate în situaţii de
risc social
B1.1. Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi
formare iniţială de calitate
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(sănătate, educaţie,
cultură, asistenţă
socială, agrement,
siguranţa publică,
intervenţii în situaţii de
urgenţă, etc.)

B1.2. Instruirea şi perfecţionarea resurselor
umane pentru corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii.

B1: Dezvoltarea
resurselor umane şi a
capacităţii administrative

B1.1. Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi
formare iniţială de calitate
B1.2. Instruirea şi perfecţionarea resurselor
umane pentru corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii.

IV.4. Implementarea
politicii de
flexisecuritate

B1.3. Promovarea măsurilor active pe piaţa
muncii

B2. Promovarea
incluziunii sociale pe
piaţa muncii

V. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE
CERCETERE – INOVARE

IV.5. Îmbunătăţirea
orientării şcolare şi
vocaţionale

A5 Îmbunătăţirea
infrastructurii, eficienţei
şi calităţii serviciilor
publice şi sociale

B2.1 integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor cu nevoi speciale şi a
categoriilor de persoane aflate în situaţii de
risc social
A5.7. Crearea infrastructurii de orientare
şcolară şi Vocaţională

B2. Promovarea
incluziunii sociale pe
piaţa muncii

B2.1 integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor cu nevoi speciale şi a
categoriilor de persoane aflate în situaţii de
risc social

V.1. Dezvoltarea
infrastructurii de
cercetare inovare

A6. Crearea unui pol de
excelenţă în pregătirea
academică

A6.1. Dezvoltarea infrastructurii
universitare

V.2. Crearea centrelor
de transfer tehnologic

A1: Realizarea coeziunii
şi dezvoltării armonioase
a teritoriului
D1. Dezvoltarea
structurilor de sprijinire a
afacerilor

V.3. Promovarea şi
valorificarea
rezultatelor activităţii de
cercetare –inovare
V.4. Promovarea
politicilor şi
instrumentelor de
eficienţă energetică

D2. Creşterea
competitivităţii economic
D2. Creşterea
competitivităţii economic
C1. Protecţia mediului şi
a resurselor naturale

A1-2: Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii tehnico edilitare
Proiecte
D1.2. Dezvoltarea structurilor de cercetaredezvoltare
D2.2. Promovarea activităţii de cercetare
dezvoltare
D2.2. Promovarea activităţii de cercetare
dezvoltare
C1.3. Reducerea poluării şi diminuarea
efectelor schimbărilor climatice
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1.6 RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

1.6.1. Planuri şi programe la nivel local
• Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov – 2007
In capitolul VIII. Perspective de Dezvoltare, se prevad urmatoarele:
- crearea de noi investiţii în judeţ, semnificative ca valoare şi cantitate, mai ales în direcţia
dezvoltării de afaceri noi cu potenţial de creştere rapidă. Vor fi încurajate mai ales domeniile care
produc o valoare adaugată crescută şi care creează bunăstare la nivel local.
- crearea de noi locaţii destinate activităţilor de producţie concentrate în zonele urbane. În
acest scop vor fi utilizate prin reactivare cu prioritate suprafeţele abandonate în urma fostelor
exploatări industriale. În reactivarea zonelor industriale se va avea în vedere adaptarea
infrastructurilor de transport şi utilităţi, precum şi respectarea cu stricteţe a reglementărilor de
mediu şi a principiilor dezvoltării durabile.
- dezvoltarea spiritului întreprinzător şi a potenţialului de inovare în rândul companiilor
braşovene cu potenţial de creştere, prin extinderea infrastructurii de sprijinire a afacerilor –
dezvoltarea de incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, centre de transfer tehnologic.
- extinderea infrastructurilor de transport existente necesare mediului de afaceri şi
introducerea unor noi căi şi mijloace de transport în judeţ (aeroport, autostrăzi). Îmbunătăţirea şi
extinderea infrastructurii tehnologice şi informaţionale dedicate mediului de afaceri la nivel
judeţean.
- asigurarea de servicii suport pentru afaceri în toate zonele urbane ale judeţului, în scopul
acoperirii nevoilor mediului de afaceri din judeţ şi al creşterii atractivităţii investiţionale.
- extinderea infrastructurii existente de cazare şi conferinţe pentru mediul de afaceri şi
dezvoltarea unor centre de conferinţe, expoziţii şi târguri de mari suprafeţe.
- asigurarea existenţei unei cantităţi suficiente de centre comerciale de desfacere cu
amănuntul, în toate concentrările urbane ale judeţului, în scopul asigurării la nivel local a
necesarului zilnic, pe termen scurt, de alimente şi bunuri de consum. În schimb, comerţul cu
amănuntul pe suprafeţe mari trebuie orientat în principal lângă arterele de circulaţie din apropierea
zonelor urbane.
- modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) astfel ca ele
să corespundă cerinţelor actuale de trafic.
- asigurarea resurselor energetice şi a infrastructurii necesare care să realizeze condiţii
sigure de alimentare cu energie (electrică, gaze naturale, combustibili etc.) a tuturor consumatorilor
din judeţ, conform principiilor prioritare de protecţia mediului. Se vor avea în vedere toate
posibilităţile de economisire şi utilizare a energiei regenerabile care trebuie să fie ecologică şi
ieftină.
• Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Brasov - planul de
investilii pe termen lung
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Face parte din Programul Operational Sectorial MEDIU 2007 – 2013 care continuă
programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate în cadrul
asistentei de pre-aderare, în particular Phare si ISPA. În plus fată de dezvoltarea infrastructurii,
prin intermediul POS Mediu se urmăreste stabilirea structurilor eficiente de management al
serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului. De asemenea, prioritătile POS
Mediu includ interventii în domenii mai putin abordate până în prezent, precum eficientizarea
sistemelor de încălzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologică sau implementarea
planurilor de management Natura 2000. Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protectia si
îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România, urmărindu-se conformarea
cu prevederile acquis-ului de mediu.
1.6.2. Planuri şi programe la nivel regional
In vederea adoptarii solutiei optime si pentru a evita aparitia unor stari teritoriale
conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost urmarite corelatiile si interferentele
cu urmatoarele planuri si programe:
•
Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru – potrivit acestei strategii, printre
principalele directii de dezvoltare a regiunii ar trebui sa se regaseasca: restructurarea ramurilor
industriale nerentabile, stimularea activitatilor economice performante,
modernizarea si
diversificarea activitatilor, promovarea serviciilor destinate sustinerii activitatilor economice,
alinierea la standardele europene si internationale in vederea cresterii exporturilor, utilizarea mai
eficienta a energiei, dezvoltarea rurală, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor din economice din
mediul rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor în silvicultură, dezvoltarea potentialului de
cecetare-dezvoltare si de inovare, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor
sociale: promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea
sistemului de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale,
achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor,
dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, dezvoltarea,
diversificarea şi promovarea ofertei turistice, imbunătăţirea serviciilor în turism, dezvoltarea
infrastructurii de sustinere a activitatiilor economice (centre de inovare si transfer de tehnologie,
parcuri industriale,centre de consultanta, etc.).
• Planul Regional de Actiune pentru Mediu Regiunea 7 Centru
Prin prevederile referitoare la dezvoltarea economică şi socială a Municipiului Braşov, de
dezvoltare a infrastructurii locale, prin promovarea unor investiţii majore în zonă, contribuie la
atingerea unora dintre obiectivele prioritare de dezvoltare a Regiunii 7 Centru.
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) – Regiunea 7 Centru cuprinde o serie
de obiective de mediu generale şi specifice, la nivel regional, pentru protecţia calităţii apei şi
solului.
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru stabileşte, de asemenea, o
serie de obiective de mediu pentru protecţia sănătăţii populaţiei, pentru protecţia calităţii
atmosferei, pentru reducerea riscurilor ca urmare a depozitării unor deşeuri, etc. In acest context, se
menţionează că proiectului analizat, include măsuri pentru protecţia sănătăţii populaţei şi a tuturor
factorilor de mediu.
• Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor
Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a guvernuluui nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a deşeurilor)

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

24
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
prevede obligativitatea elaborării Planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional şi
judeţean.
Actul de reglementare prevede ca planurile regionale de gestionare a deşeurilor (PRGD) să
fie elaborate de către Consiliile Judeţene în colaborare cu Agenţiile Regionale pentru Protecţia
Mediului în baza Planului Naţional de gestionare a Deşeurilor. Planurile regionale de gestionare a
deşeurilor se aprobă prin ordin comun al conducătorului Autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi al conducătorului Autorităţii pentru o dezvoltare regională.
In perioada 2002-2004 în cadrul proiectului de twinning România – Germania
(RO2001/IB/EN/01) desfăşurat în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor a fost
elaborat Planul model de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea 7, precum şi ghidul pentru
elaborarea planurilor regionale/judeţene de gestionare a deşeurilor.
Incepând cu 1 august 2006, în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Elaborarea
Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PHARE/2004/016-772.03/01.01) a fost revizuită
versiunea PRGD Regiunea 7 Centru. In luna decembrie 2008 a fost redactată versiunea finală a
acestui plan.
Planul regional de gestionare a deşeurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului
şi Gosodăririi Apelor nr. 1499/04.04.2007.
Deşeurile care fac obiectul analizei ultimei versiuni a PRGD elaborat pentru Regiunea 7
Centru sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeuri menajere şi asimilabile din
comerţ, industrie şi instituţii) la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeuri de
ambalaje, deşeuri de construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase
din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice.
1.6.3. Planuri si programe la nivel national
•
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 20132020-2030 - corelarea rationala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale,
in profil inter-sectorial si regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural.
Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, in
deciziile investitionale din fonduri publice pe plan national, regional si local si stimularea unor
asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienta in
toate activitatile de productie sau servicii; anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea
atat a unor solutii de adaptare pe termen lung, cat si a unor planuri de masuri de contingenta intersectoriale, cuprinzand portofolii de solutii alternative pentru situatii de criza generate de fenomene
naturale sau antropice; necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finantare, in conditii de
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, in special in domeniile
infrastructurii, energiei, protectiei mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor
sociale.
• Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului – 2008
Obiectivul strategic general al protectiei mediului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii
în România prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al
populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului, conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural
de care România beneficiază.
Planul national privind strategia adoptata in problema mediului inconjurator, identifica
protectia calitatii apelor ca obiectiv major, urmata de protectia calitatii aerului.
Planul indica acordarea prioritatii masurilor ce vor diminua poluarile locale grave ce pot
afecta mediul si-sau sanatatea populatiei.
• Strategia nationala in domeniul eficientei energetice – conform acesteia, axele
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majore ale politicii energetice trebuie sa fie: securitatea in alimentarea cu energie, utilizarea la
maximum a resurselor primare locale, limitarea cresterii importurilor de resurse primare prin
reducerea intensitatii energetice in economie si utilizarea surselor regenerabile de energie.
1.6.4. Planuri şi programe la nivel internaţional
• Carta de la Leipzig pentru orase europene durabile - document care promoveaza:
folosirea mai frecventa a abordarilor integrate in dezvoltarea urbana; crearea si asigurarea unor
spatii publice de buna calitate; modernizarea retelelor de Infrastructuri si cresterea eficientei
energetice; acordarea unei atentii speciale pentru zonele defavorizate in contextul orasului ca un tot
unitar; consolidarea economiei locale si a politicii locale legata de piata fortei de munca.
• Carta Municipiilor si oraselor europene pentru durabilitate (Carta Aalborg) prin
care sunt promovate aspecte ce tin de strategiile locale pentru durabilitate, durabilitatea ca proces
creator, de echilibrare la nivel local, economia urbana pentru durabilitate, modele de utilizare
durabila a terenurilor, modele de mobilitate urbana durabila, responsabilitatea pentru clima
globala, autonomia locala ca o conditie pentru dezvoltare, cetatenii ca factori principali si
implicarea comunitatii, instrumente si metode de management urban pentru durabilitate.
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CAPITOLUL II
ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI IN POLUL DE CRESTERE
BRASOV / ASPECTE ALE EVOLUŢIEI STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAŢIA
NEIMPLEMENTĂRII PID

Polul de Creştere Braşov se suprapune în mare măsură, din punct de vedere geografic, pe
teritoriul cunoscut de-a lungul timpului ca „Ţara Bârsei”, denumire dată de râul Bârsa, care se varsă în
Olt. Alte denumiri geografice ale acestui teritoriu mai sunt Depresiunea Curburii Carpatice sau
Depresiunea Braşovului.
2.1. Caracterizare geografică4
2.1.1 Relief
Ţara Bârsei este o depresiune situată la circa 400 – 550 m deasupra nivelului mării. Ea include o
serie de munţi (Postăvarul - 1.802 m, Tâmpa - 960 m, Măgura Codlei - 1.294 m) şi dealuri (Lempeş,
dealurile Braşovene, dealurile Săcelene). Culmile înconjurătoare au înălţimi mai mari.
Genetic, zona este de origine tectonică, formată prin fracturarea şi scufundarea repetată a unor
fragmente centrale ale Carpaţilor de Curbură. O mare influenţă asupra reliefului au avut-o şi cele patru
mari glaciaţiuni. După sfârşitul acestora, o bună parte din teritoriu a rămas mlăştinos şi sălbatic,
evoluând cu timpul către o depresiune cu câteva lacuri mai mari.
Astăzi, Ţara Bârsei prezintă trei zone distincte:

•
suprafaţă înaltă, la 550 - 600 m, de coline piemontane marginale. Acestea sunt alcătuite din
nisipuri şi pietrişuri, fiind foarte permeabile şi uscate. Prezintă la bază o puternică pânză freatică,
provenită de la apele de infiltraţie;
•
suprafaţă joasă, sub 550 m, de câmpie piemontană. Aceasta este umedă şi mlăştinoasă, străbătută
de numeroase pâraie, pătura de sol fiind destul de fertilă;
•

suprafaţă de luncă aluvionară inundabilă, situată în imediata vecinătate a Oltului.

Caracterul montan al arealului polului de creştere este dat de prezenţa masivului Postăvaru, care
înconjoară staţiunea Poiana Braşov, pe latura ei nord-vestică, printr-un brâu de munţi cu aspect de
măguri — Munţii Poienii Braşovului. Un pinten al Postăvarului, întins către nord-est, îl reprezintă
muntele Tâmpa, ce se ridică la 400 m faţă de municipiul Braşov. De asemenea, în arealul polului mai
sunt prezenţi Munţii Piatra Mare şi Măgura Codlei.

4

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geografia_%C5%A2%C4%83rii_B%C3%A2rsei
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2.1.2. Soluri
Zonele de munte din cadrul Ţării Bârsei prezintă soluri brune acide (în Postăvaru şi Măgura
Codlei) şi, local, soluri litomorfe, reprezentate prin rendzine şi rendzine brune. Pe piemonturile
colinare submontane predomină solurile podzolice argiloiluviale şi cele brune podzolite. În general,
aceste soluri prezintă o fertilitate scăzută, exploatarea agricolă realizându-se cu mijloace de ameliorare
(îngrăşăminte chimice şi naturale etc.).
Şesul este mai fertil, fiind alcătuit în părţi aproximativ egale din soluri brune şi cernoziomuri.
În lunca Oltului se găsesc soluri aluviale de luncă, precum şi aluviuni crude, cu o fertilitate
destul de ridicată, dar şi cu exces de umiditate.
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2.1.3. Ape
Cel mai important râu al Ţării Bârsei este Oltul. Acesta intră în zonă în dreptul localităţii
Lunca Câlnicului (Comuna Prejmer), de unde urcă spre nord şi iese în dreptul localităţii Bod. În şesul
depresionar bârsan, Oltul prezintă numeroase meandre, precum şi braţe părăsite şi o luncă inundabilă
considerabilă. Albia sa depăşeşte rareori zece metri în lăţime, iar adâncimea variază între 0,5 şi 4 metri.
Debitul râului (la ieşirea din arealul polului de creştere Braşov) atinge în medie 30 m³/s, însă
primăvara, condiţionat de factorii de climă, poate ajunge până la sute de m³/s.
Teritoriul polului de creştere Braşov este străbătut de o serie de râuri repezi de munte ce se
scurg în Olt. Datorită faptului că gura lor de vărsare este apropiată izvoarelor, debitul acestor râuri de
munte este mic. Totuşi, pantele sunt accentuate, mai ales în zona muntoasă, ceea ce determină o putere
de eroziune şi de transport pronunţată. De la est la vest, acestea sunt:
• Râul Negru
• Tărlung
• Bârsa (cel mai lung afluent al Oltului din Ţara Bârsei, având 68,4 km şi un debit de 2,9 m³/s)
• Turcu
• Ghimbăşel
• Timişul Sec
• Canalul Timiş
• Sânpetru (sau Durbav)
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•

Vulcăniţa

Apele freatice se află la o adâncime de bună calitate (1 - 2 m până la 10 - 15 m), la baza
formaţiunilor calcaroase, având un debit de până la 6 l/s şi un grad de mineralizare de cca. 0,5 g/l.
Cel mai important lac din zonă se găseşte la Dumbrăviţa,(în afara arealului polului de creştere,
pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăviţa) Mlaştina eutrofă aferentă lacului este o arie
protejată de interes european. Lacul Dumbrăviţa este amenajat din punct de vedere piscicol. Alte
amenajări piscicole se întâlnesc la Prejmer, la Hărman, şi pe lunca Oltului.
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2.1.4. Clima
Clima Ţării Bârsei este temperat continentală, caracterizându-se prin nota de tranziţie între
clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental. Amplitudinile termice sunt mari,
frecvenţele îngheţurilor târzii şi timpurii sunt ridicate, regimul pluviometric este de tip continental, iar
cel eolian — moderat.
Măgura Codlei reprezintă un veritabil barometru pentru locuitorii polului de creştere Braşov.
Atunci când nori negri se aşeză deasupra acesteia, se anunţa vreme defavorabilă.

2.1.5. Precipitaţii
Precipitaţiile atmosferice variază de la 747 mm în zona Braşov, la sub 20 mm în zona Bod.
Îndeosebi vara, ploile torenţiale sunt destul de frecvente, fiind însoţite de grindină şi trăsnete, ducând la
apariţia viiturilor pe râuri. Aceste precipitaţii depăşesc uneori valoarea de 200 mm. Numărul mediu
anual al zilelor cu precipitaţii este de 138 zile. Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad circa 35 de zile pe
an. Numărul mediu de zile cu straturi de zăpadă este de aproximativ 61 de zile la Braşov şi 93 zile la
Poiana Braşov.
2.1.6. Vânturile
Arealul polului de creştere Braşov nu este străbătut de vânturi notabile, curenţii de aer fiind
slabi ca intensitate. Direcţiile predominante sunt sud-vest şi nord-est. Vânturile dinspre vest aduc ploi,
în timp ce vânturile din nord şi nord-est păstrează timpul frumos.
2.1.7. Flora şi fauna
Speciile de foioase şi conifere împăduresc zonele deluroase din zonă. Sunt de remarcat fagul,
cu variaţiile sale, şi alunul. În trecut, depresiunea era acoperită cu întinse păduri de stejar. Astăzi mai
pot fi întâlnite câteva pâlcuri lângă Cristian. În pădurea Prejmer, printre stejari, cresc laleaua pestriţă şi
garoafa de munte. Prezenţa acestor specii la Prejmer, dar şi la Hărman demonstrează faptul că pe
teritoriul Ţării Bârsei au fost răspândite relicve glaciare. Restrângerea lor în jurul izvoarelor reci s-a
produs o dată cu evoluţia climei şi a solului către starea actuală.
Fauna Ţării Bârsei este asemănătoare celei existente în Europa Centrală. Dintre toate, fauna
de mamifere este puternic reprezentată. Prin pădurile de conifere şi foioase sălăşluiesc animale
caracteristice: ursul brun, cerbul carpatin, căpriorul, lupul, mistreţii, jderii, pisicile sălbatice, râşii,
vulpile, nevăstuicile şi dihorii. Dintre rozătoare: veveriţele, pârşul, şoarecii. Zonele joase ale
depresiunii sunt populate cu iepuri. Păsări mai întâlnite sunt potârnichea, vrabia şi porumbelul, în
pădurea de lângă Prejmer existând câteva specii ocrotite: vântureii, şorliţa, şorecarii comuni, şorecarii
de iarnă, striga de Ural şi huhurezul. De asemenea, în preajma Oltului se pot întâlni raţe sălbatice şi
berze. Reptilele sunt puţine: vipera, şarpele de apă, şopârlele. Amfibienii sunt reprezentaţi de
salamandre, tritoni şi broaşte. Ihtiofauna este bogată, atât în râurile de munte, cât şi în Olt. Coleopterele
şi lepidopterele sunt întâlnite în aproape tot arealul Ţării Bârsei.

2.1.8. Resurse naturale
Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

31
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
Resursele naturale subterane ale Ţării Bârsei sunt puţine, nefacilitând dezvoltarea unei
industrii miniere puternice. Totuşi, se găsesc unele bogăţii de importanţă economică, precum lignitul
(în masivul Măgura Codlei) sau materialele de construcţie. Rocile sedimentare, mai ales argilele
comune şi luturile se întâlnesc în zona piemonturilor cuaternare, argila refractară — lângă Cristian,
marnele cretacice — în vestul arealului (utilizate în industria cimentului), calcare în sectorul Codlea Holbav - Vulcan şi în Postăvaru, în zona Râşnov - Cristian - Braşov.
Lângă Codlea se găsesc ape mezotermale (27°C), asemănătoare celor de la Băile Tuşnad.
Pădurile ocupă o zonă întinsă în zona muntoasă şi deluroasă a Ţării Bârsei. Localităţile aflate în
zona subcarpatică dispun de importante suprafeţe cu fâneţe şi păşuni. De asemenea, în zona
depresionară, şesul este prielnic culturii de legume şi cereale precum şi a plantelor industriale.
2.2. Calitatea aerului
Marile aglomerări urbane se confruntă cu probleme comune, precum calitatea scăzută a
aerului, emisii de gaze cu efect de seră, nivel ridicat al traficului şi ambuteiaje în principalele
intersecţii, prezenţa supărătoare a zgomotului generat de activităţile antropice, etc.
La baza acestor probleme stă un stil de viaţă modern, alert, în care mobilitatea este foarte
importantă. Oamenii devin dependenţi de maşinile aflate în proprietate personală şi există o tendinţă
clară că nivelul resurselor consumate de către fiecare locuitor e în creştere.
La nivelul polului de creştere Braşov, dezvoltarea economică din ultimii ani şi expansiunea pe
orizontală au generat o serie de procese care afectează stilul de viaţă, şi implicit calitatea aerului,
precum:
• concentrarea activităţilor industriale şi a serviciilor în zone distincte, aflate la distanţe
considerabile de zonele de locuit
• tendinţa unei anumite categorii a populaţiei de a-şi stabili reşedinţa în zonele rurale, creând
nevoia pentru 1-2 autoturisme în fiecare familie
• degradarea sistemului centralizat de încălzire a locuinţelor din Municipiul Braşov şi trecerea
către sisteme individuale de încălzire
• dezvoltarea economică a generat o nevoie crescândă pentru transportul persoanelor şi al bunurilor
în întreg arealul polului de creştere, etc.
În interiorul polului de creştere Braşov, cele mai mari probleme de mediu sunt întâlnite în
mediul urban, reprezentat de cele 3 municipii şi 3 oraşe. Dintre acestea, Predeal şi Râşnov sunt
oarecum privilegiate, întrucât dezvoltarea preponderent turistică şi declinul activităţilor industriale (în
Râşnov) duc la nivele de poluare sub nivelele admise de normele în vigoare. Totuşi, în aceste două
oraşe este prezentă poluarea generată de către traficul auto. Acest factor este contracarat, într-o
oarecare măsură, de prezenţa suprafeţelor mari de pădure din jurul localităţilor.
De cealaltă parte, axa majoră de urbanizare pe direcţia NV – SE ce cuprinde Municipiile
Braşov, Săcele şi Codlea şi oraşul Ghimbav, se evidenţiază prin niveluri ridicate ale poluării atmosferei
datorate atât traficului auto intens cât şi activităţilor industriale ce se desfăşoară în aceste zone.
În comunităţile rurale din arealul polului de creştere, problemele de poluare atmosferică sunt generate mai
curând de învecinarea cu arealul urban decât de activităţile antropice derulate pe teritoriul comunităţii
respective.

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

32
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
La nivelul polului de creştere Braşov, dintre ramurile economice cu emisii de substanţe
poluante se fac remarcate: transporturile, industria alimentară, industria construcţiilor de maşini şi
industria de prelucrare a lemnului.
Comunitatea cu cele mai mari probleme de poluare a atmosferei din arealul polului de creştere
este Municipiul Braşov. Din acest motiv, măsurătorile efectuate încă din 1991 de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Braşov au vizat poluarea din interiorul municipiului. La nivelul celorlalte
comunităţi din polul de creştere nu au fost efectuate măsurători sistematice de-a lungul timpului.
Pentru obiectivul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, considerăm că prezentarea situaţiei
existente la nivelul Municipiului Braşov poate constitui o bază pertinentă pentru evaluarea calităţii
aerului în întreg polul de creştere Braşov.
2.2.1. Calitatea aerului în Municipiul Braşov5
Cele mai importante surse de poluare atmosferică în Municipiul Braşov sunt:
• arderi în industria energetică şi industria de transformare
• instalaţii de ardere neindustriale
• arderi în industria de prelucrare
• emisii din diverse procese industriale
• depozitarea şi distribuţia carburanţilor
• transportul rutier.

Conform Raportului privind Calitatea Aerului în Municipiul Braşov dat publicităţii în
septembrie 2007, primele două surse de poluare ce afectează Municipiul Braşov sunt activităţile de
producţie a energiei termice şi traficul rutier.
Astfel, în ceea ce priveşte poluarea generată de producerea energiei termice, sursele
principale sunt:
•
•
•
•
•
•
•

5

Centrala Electrică de Termoficare
Centrala de Zonă Metrom
30 de centrale termice de cvartal
62 de puncte termice de cartier
Centralele termice pentru locuinţe individuale cu funcţionare pe gaze naturale
Centralele termice individuale cu funcţionare pe combustibil lichid sau solid
Sobe cu funcţionare pe gaze naturale, lemne sau combustibil lichid

ABMEE şi Primăria Municipiului Braşov - Raport privind Calitatea Aerului în Municipiul Braşov – 2007,
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Măsurătorile efectuate pentru această sursă de poluare a aerului au relevat următoarele date:
Nr.
Crt

Rata de emisie poluanţi
(g/s)

Caracteristicile sursei

Sursa
Coord.
x(m)

Coord.
y(m)

H(m)

D(m)

Temp.
gazelo
r
(°C)

Viteza
gazelor
(m/s)

SO2

PM1

NOX

CO

0

1.

CET
Braşov

7.660

4.880

280

8,5

10

180

476, 2

68,22

2.

CT Metrom

6.360

4.700

60

2,81

4

160

0,004

1,12

24,7

CO
V

3,98

7,36

- 0,208

0,04

Centrale
zona
1.730
4.580
15
0,6
3.0
160
0,00 3
0,746
- 0,143 0,028
3.
Bartolome
u
Centrale
4.000
3.000
20
0,6
3.0
160
0,001
0,373
- 0,067 0,015
4.
zona
centrală
Centrale
7.000
2.000
25
0,8
3,0
160
0,013
0,55
- 1,458 0,33
5.
zona Astra
Platforma
5.000
5.000
22
0,6
5,0
200
0,06 8
1,73
- 4,97 3,35
6.
Tractorul
2.510
5.220
12
0,2
3,0
140
0,05
- 0,13
7.
Încălzire
locuinţe
zona N
6.370
4.370
14
0,2
3,0
140
0,06
- 0,18
8.
Încălzire
locuinţe
zona NE
1.000
4.000
12
0,2
3,0
140
0,04
- 0,10
9.
Încălzire
locuinţe
zona NV
6.000
2.000
12
0,2
3,0
140
0,17
- 0,47
10.
Încălzire
locuinţe
zona E
2.300
1.590
12
0,2
3,0
140
0,24
- 0,67
11.
Încălzire
locuinţe
zona --S
Încălzire
4.000
1.000
16
0,2
3,0
140
0,10
12.
locuinţe zona NVTabel centralizator privind emisiile de poluanţi pentru modelarea dispersiei, medii anuale şi la 24h
Sursa: Raport privind Calitatea Aerului în Municipiul Braşov, ABMEE Braşov

În ceea ce priveşte poluarea aerului datorită traficului auto, în anul 2007 au fost efectuate
măsurători sistematice în 5 puncte din interiorul municipiului Braşov.
Măsurătorile efectuate au urmărit determinarea concentraţiilor pentru următorii poluanţi:
• Monoxid de carbon – CO
• Dioxid de carbon – CO2
• Oxizi de azot – NOx
• Dioxid de sulf – SO2
• Ozon – O3
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•
•
•
•

Benzene
Hidrocarburi totale
Pulberi în suspensie – PM 10
Plumb – Pb

În urma analizării rezultatelor măsurătorilor, au fost evidenţiate depăşiri considerabile pentru ozon,
monoxid de carbon şi pulberi în suspensie, aceste substanţe fiind rezultate ale traficului auto intens.
Datele sunt consistente cu alte cercetări similare efectuate în Municipiul Braşov în perioada 1990 –
2005.
Poluarea aerului în Municipiul Braşov se încadrează în limitele normale. Pulberile în suspensie (PM
10) reprezintă acele pulberi chimice ale căror particule măsoară mai puţin de 10 micrometri în
diametru. Aceste pulberi sunt foarte periculoase întrucât ele pot fi inhalate şi pot pătrunde adânc în
aparatul respirator provocând afecţiuni grave. Nivelul maxim admis de normele europene este de 40 de
micrograme/m3. Nivelul mediu calculat pentru România depăşeşte acest prag, ajungând la 43,1.
Măsurătorile efectuate în Braşov sunt de 24,7, sub media europeană care este de 28,1.
Concluziile Raportului privind Calitatea Aerului în Municipiul Braşov au subliniat următoarele:
Dioxidul de sulf - SO2
- Provine în principal de la CET Braşov;
- Se concentrează atât în condiţiile normale cât şi în cazul inversiunilor termice în zona de NE, spre
Hărman - Prejmer;
Dioxidul de azot - NO2
- Provine în principal de la CET Braşov şi de la centralele termice din zonă
- Se concentrează atât în condiţiile normale cât şi în cazul inversiunilor termice în zona de NE, spre
Hărman - Prejmer şi zona cartierelor Timiş Triaj şi Astra - zonă cu o concentrare mai mare a centralelor
termice;
COV - compuşi organici volatili
- Provin de la centralele termice şi de la staţiile de distribuţie carburanţi;
- Concentraţiile cele mai mari sunt în zona Tractorul, Gara, Astra şi extravilan - Zona NE;
- Nu sunt standarde de mediu pentru COV în general, ci numai pentru benzen;
- Benzenul provine în special de la circulaţia rutieră şi de la staţiile de distribuţie carburanţi;
- Nu sunt monitorizări anuale pentru acest tip de poluanţi;
- Sunt precursoare pentru ozonul troposferic.
Concluziile privind concentraţiile maxime pentru mediile anuale rezultate din studiul dispersiei
poluanţilor şi concentraţiile maxime admisibile:
• Valorile maxime ale poluanţilor, din modelarea dispersiei rezultă în zonele: Tractorul, Astra.
Aceste concluzii trebuie verificate prin monitorizarea poluanţilor şi dacă se confirmă, ar trebui
implementat în aceste zone un sistem de monitorizare continuă.
• Valoare alarmantă pentru protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor rezultă în extravilan, zona NE, spre
Hărman şi Prejmer. Aceste concluzii trebuie verificate prin monitorizarea poluanţilor şi dacă se
confirmă, ar trebui implementat în aceste zone un sistem de monitorizare continuă.
Dacă luăm în considerare diferenţa dintre datele dispersiei şi datele de monitorizare, circulaţia rutieră are o
pondere însemnată pentru poluarea la sol (aproximativ 25 -50%).
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2.2.2. Calitatea aerului în polul de creştere Braşov
Caracteristicile geografice ale polului de creştere, respectiv relieful influenţează concentraţiile
poluanţilor la sol.
Depresiunile, cum este cea în care este localizată polul de creştere Braşov, au un regim radiativ
specific, şi o incidenţă crescută a stabilităţii atmosferice. Acest fenomen poate avea, în special iarna, o
persistenţă de câteva zile. Poluanţii emişi la sol sau sub nivelul înălţimilor din jur pot determina creşteri
substanţiale ale concentraţiilor la sol, cu frecvenţe şi persistenţă mai mari decât în cazul unui teren plat.
Situaţia este accentuată de limitele fizice ale volumului de aer în care are loc dispersia, şi de situaţia în
care în zonă există o multitudine de surse de mărimi diferite, care întreţin un nivel ridicat de poluare pe
termen lung6.
Zonele cele mai poluate din interiorul polului de creştere sunt cele aferente drumurilor
naţionale, unde, datorită traficului intens, se poate concluziona că există un nivel ridicat al poluării
atmosferice. De asemenea, zona Hărman – Prejmer se află sub influenţa compuşilor chimici rezultaţi
din procesul tehnologic al CET Braşov. Alte zone poluate sunt zona Codlea-Hălchiu datorate prezenţei
SC Protan Codlea, al cărei obiect de activitate îl reprezintă ecologizare animaliera a unităţilor
agrozootehnice de creştere şi îngrăşare a animalelor, a unităţilor procesatoare de carne precum şi
producerea de făinuri proteice. În zona Ghimbav există un nivel considerabil al poluării atmosferice
datorită prezenţei a două mari companii private de prelucrare a lemnului.
Sinteza marilor poluatori din interiorul polului de creştere este prezentată mai jos7:
1.CET-Brasov (Triaj)
2.CET-Metrom
3.Depozit deşeuri Sânpetru şi Lempeş
4.Depozit deşeuri FIN-ECO
5.SC Prescon-Var SA
6.SC Schaeffler Romania
7.SC Ursus Breweries SA-Braşov
8.SC Becotek-Metal SRL Braşov
9.SC Verba-Trans SRL Braşov-cresc.curci
6
7

PM 10-2,5 SO2 NOx COV CO2
Idem
PM 10-2,5
Gaz metan, gaze cu efect de sera, amoniac
PM 10-2,5 CO2 NOx
NOx COV, PM 10-2,5
Amoniac
Metale grele
PM 10-2,5 Amoniac

idem
Cf datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
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10.SC Roman SA
NOx COV PM 10-2,5
11.SC Semifabricate SA
PM 10-2,5 NOx
12.SC Stabilus Sânpetru
NOx COV
13.SC Avicola Braşov (Măgurele, Satu-Nou,
Bod şi Cărpiniş)
PM 10-2,5 Amoniac
14.SC ROLEM SRL-Codlea
COV NOx zgomot
15.SC Protan-Codlea SA
Hidrogen sulfurat,SO2 , COV, NOx
16.SCAvicola-Bucuresti –Codlea
PM 10-2,5 Amoniac
17.SC Galli-Gallo-SRL-Codlea
PM 10-2,5 Amoniac
18.SC Drakom-Silva SRL-Codlea
PM 10-2,5 Amoniac
19.SC KRONOSPAN SRL
PM 10-2,5 COV, NOx
20.SC IAR SA Ghimbav
Inst de ardere cu P>20MW;GES, NOx
21.SC Electroprecizia Săcele SA
Inst. de ardere cu P>20MW ;GES, NOx.
Prin Planul National de Alocare, adoptat prin HG 60/2008, au fost aprobate alocarile de certificate de
emisii de gaze cu efect de sera pentru SC CET-Brasov SA, SC Prescon BV SA Fabrica de var, SC
Electroprecizia SA Săcele, SC IAR SA Ghimbav, fosta platformă SC TRACTORUL UTB SA, prin
lichidator, SC Semifabricate SA.
La nivelul zonei metropolitane Braşov, în cursul anului 2009 au fost aprobate doua solicitari de alocare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada
2008-2012. Acesti operatori sunt: S.C. Kronospan România SRL si S.C. Fabrica de zahar Bod. Pentru
acesti doi operatori de tip non - IPPC au fost emise autorizatiile privind emisiile de gaze cu efect de sera.
2.2.3. Poluarea fonică
În interiorul polului de creştere Braşov, sursele cele mai importante de poluare fonică sunt
traficul rutier, activităţile industriale şi traficul feroviar.
Măsurarea nivelurilor de zgomot ambiental a fost făcută numai la nivelul Municipiului Braşov, pe
baza obligaţiilor legale ce revin administraţiei publice locale. La fel ca şi în cazul poluării aerului,
analiza la nivelul polului va fi făcută prin extrapolare, placând de la datele evidenţiate pe teritoriul
Municipiului Braşov.
•

Poluarea fonică în Municipiul Braşov8

Analizând harta de zgomot pentru sursa trafic rutier a rezultat faptul că un număr considerabil de artere
majore de circulaţie din interiorul Municipiului Braşov depăşesc un nivel de zgomot ambiental de 70 B.
Printre acestea se numără B-dul Eroilor, Str.Nicolae lorga, Şirul Livezii, Str.Lungă, Sos. Cristianului,
Calea Făgăraşului, Calea Feldioarei, etc). O analiză detaliată relevă faptul că arterele traversate de traficul
greu, precum şi cele care asigură legătura cu celelalte comunităţi din interiorul polului suferă de poluare
fonică datorată traficului intens.

Primăria Municipiului Braşov – Întocmirea Hărţii de Zgomot şi determinarea expunerii la zgomotul ambiental pentru Municipiul Braşov –
2009

8
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În interiorul Municipiului Braşov există şi zone cu un nivel de zgomot mai mic de 70 dB,
printre care Cartierul Bartolomeu Nord , str.Lânii, Cartierul Stupini, Piaţa Consiliului Europei, zona de
la poalele Tâmpei, Cartierul Astra, etc. Caracteristicile principale ale acestor zone sunt legate de o
anumită depărtare de arterele majore de circulaţie rutieră şi prezenţa vegetaţiei, cu rol de absorbţie a
zgomotului.
Pe timpul nopţii, nivelul admis al zgomotului este depăşit în aceleaşi zone în care este depăşit şi
pe timpul zilei, cu accent pe Cartierul Hărman-Triaj.
•
•
•

Pentru sursa trafic feroviar nivelul de zgomot a depăşit 70 dB în următoarele zone:
str.Gloriei, Posada, gara Braşov, str.Automotoarelor, gara CFR Timiş-Triaj
str.Crinului, Cosmos, Marte, Ştefan Bobancu, gara CFR Dârste
halta CFR Stupin
Pentru sursa zone industriale nivelul de zgomot este mai mare de 70 dB în următoarele zone:
• zona Real, str.Bazaltului.str.Cărămidăriei, autobaza 4.
• Zona Roman, Metrom, între str.Carpaţilor şi Calea Bucureştilor
• Timiş Triaj, ICA Ghimbav
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Exemplu: Analiza poluării fonice într-o zonă centrală a Municipiului Braşov

•

Poluarea fonică la nivelul polului de creştere

Plecând de la concluziile măsurătorilor de zgomot ambiental în interiorul Municipiului Braşov,
putem deduce că, la nivelul polului de creştere Braşov există probleme de poluare fonică în următoarele
zone:
• Arterele principale de circulaţie (drumurile naţionale) datorate traficului rutier, greu şi uşor
• Drumurile judeţene ce traversează localităţile Codlea, Hălchiu, Bod şi Hărman datorită traficului
greu ce foloseşte acest traseu ca rută ocolitoare pentru Municipiul Braşov
• Zonele aflate în apropierea căii ferate, în localităţile Cristian, Râşnov, Ghimbav, Codlea, Bod,
• Zonele cu activităţi industriale – Zona INA –LUBRIFIN (Comuna Cristian), zona cuprinsă între
localităţile Ghimbav – Cristian – Braşov, Zona industrială Ghimbav, etc.

2.2.4. Spaţiile verzi
În comunităţile din arealul polului de creştere Braşov, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de
parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, precum şi terenuri sportive , variază după cum
urmează:
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Localitate

Unitate
administrati
vă

BRAŞOV
CODLEA
SACELE
GHIMBAV
PREDEAL
RÂŞNOV
BOD
CRISTIAN
HĂLCHIU
HĂRMAN
PREJMER
SÂNPETRU
TĂRLUNGENI
VULCAN

Municipiu
Municipiu
Municipiu
Oraş
Oraş
Oraş
Comună
Comună
Comună
Comună
Comună
Comună
Comună
Comună

Suprafaţa
spaţiilor
verzi
(mp)
1.460.000
100.000
30.000
20.000
40.000
160.000
38.000
2.150
36.900
45.700
23.400
19.400
7.590
23.500

Datele de mai sus releva faptul că, la nivelul polului de creştere, suprafaţa de spaţii verzi
amenajate este de 4,84m2/locuitor. La nivelul regiunii 7 Centru, media este de 9,34 m2/locuitor.
Diferenţa considerabilă între media existentă la nivelul polului de creştere şi cea existentă la nivelul
regiunii este dat de nivelul dezvoltării economice al polului. Aici, multe zone verzi au fost „sacrificate”
în vederea dezvoltării de activităţi economice.
Totuşi, atât polul de creştere Braşov cât şi regiunea 7 Centru trebuie să ia măsuri de conservare
a spaţiilor verzi existente şi de amenajarea a unor suprafeţe noi, întrucât ambele sunt departe de
normele impuse la nivel european, care prevăd o medie de 26 mp. de spaţiu verde pe cap de locuitor.
2.2.5. „Inelul verde”
La nivelul polului de creştere Braşov se pune problema creării unui „inel verde”. Spaţiile verzi
contribuie la reducerea poluării aerului şi creează condiţii climatice mai favorabile, ameliorând astfel
situaţia celor ce locuiesc în polul de creştere Braşov.
Printre soluţiile preconizate şi verificate de a reduce intensitatea fenomenului de poluare urbană
se impune, în prim plan, extinderea spaţiilor verzi, vegetaţia sechestrând anumite cantităţi de CO2,
reţinând praful din atmosferă, reducând vârfurile de temperatură din timpul verii, asigurând umiditatea
apropiată de normal a mediului, oferind umbră, absorbind zgomotul datorat traficului, ameliorând
calitatea solului, protejând păsările şi mamiferele mici, sălbatice.
În afara extinderii spaţiilor verzi intravilane, a realizării pădurii urbane, pădurea periurbană
revine în zona ei normală, stabilindu-se reguli de dimensionare a acesteia în funcţie de numărul de
locuitori ai polului de creştere. În această zonă a extravilanului se caută oaze de odihnă, de aer mai
curat decât cel din interiorul localităţii, se încearcă regăsirea contactului om – natură, se identifică
microsisteme sau ecosisteme pentru protecţie, se amenajează terenuri – suport pentru sport, excursii,
lecţii demonstrative, se urmăreşte transformarea extravilanului într-un atractor pentru turişti, locuitori
ai polului de creştere.
Agenţia Metropolitană Braşov colaborează cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, dar şi cu
alte instituţii relevante în vederea proiectării de zone verzi în arealul polului de creştere ce vizează:
•

“producerea” de oxigen,
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•
•
•
•
•

sechestrarea CO2 antropic,
menţinerea umidităţii aerului
atragerea ploilor,
stabilizarea solului,
ameliorarea compoziţiei lui, reflectarea unei părţi din lumina soarelui, reducându-se astfel vârfurile
de temperatură a aerului (efectul ALBEDO), proprietate valoroasă în zilele caniculare.

Concluzie
Zona polului de creştere Braşov este una în care poluarea aerului are ca
surse principale traficul intens, atât în interiorul oraşelor cât şi traficul pe
drumurile naţionale, dar şi activităţile industriale.
Din punct de vedere al poluării fonice, aceasta este cauzată de nivelul ridicat
al traficului.
Suprafaţa „verde” din zonele rezidenţiale în interiorul polului de creştere
este mult sub nivelul standardelor de calitate a vieţii adoptate la nivel european.
Se impune dezvoltarea inelului verde al Polului de crestere, a parcurilor si
zonelor de agrement.

2.3. Alimentarea cu apă şi serviciile de canalizare9
În arealul polului de creştere, Compania Apa Braşov funcţionează ca operator regional,
asigurând serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau serviciul de canalizare în toate localităţile aflate
în polul de creştere Braşov, cu excepţia oraşelor Râşnov şi Predeal. În aceste două localităţi, serviciile
de alimentare cu apă şi canalizare sunt asigurate de companii aflate în subordinea administraţiei publice
locale sau companii private.
La nivelul polului de creştere, peste 95% din populaţie are acces la servicii de alimentare cu
apă, mult peste media de acoperire în regiune 7 Centru
În viitor, Compania Apa va funcţiona ca operator unic şi va deservi toate localităţile cuprinse în
arealul polului de creştere Braşov. Relaţia dintre Compania Apa şi operatorii locali ce acţionează în
prezent va fi stabilită în conformitate cu legislaţia privind serviciile publice.
Sursele de apă sunt bogăţii naţionale aflate în administrarea Regiei Apele Române. Compania
Apa Braşov S.A. achiziţionează şi prelucrează apa brută provenită din patrimoniul Regiei Apelor
Romane.

2.3.1. Sursele captate
9

Cf informaţiilor furnizate de către Compania APA Braşov
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•

Acumularea Tărlung

Barajul de la Tărlung, aflat la o distanţă de 25 km la S-E de Braşov a fost construit în anul 1975
pe râul Tărlung de către Regia Naţională Apele Române care îl întreţine şi îl exploatează. Bazinul
hidrologic al lacului de acumulare are o suprafaţă de 180 ha, capacitatea utilă actuală este de 18 mil.
mc. debitul maxim permanent de exploatare este de 1700 l/s – 147.000 mc/zi – 53,6 mil. mc/an.
O secetă drastică în 1985 a secat practic acumularea, conducând la necesitatea exploatării
forajelor de la Hărman – Prejmer. Supraînălţarea barajului (+5m) s-a hotărât pentru creşterea capacităţi
acumulării la 25 mil. mc. şi a unui debit permanent de exploatare de 2100 l/s. Lucrările sunt în curs de
finalizare. Înălţarea acumulării şi a uzinei de apa Tărlung creează posibilitatea unei alimentări
gravitaţionale a unei importante părţi a polului de creştere Braşov. Acumularea de la Tărlung reprezintă
deci o sursa economică în raport cu celelalte exploatate în vale care necesită sisteme de pompare.
Pentru acest motiv apa din lacul Tărlung este exploatată cu prioritate, apele subterane fiind considerate
surse complementare.
•

Apele subterane
Apele subterane care alimentează Braşovul provin, în principal din doua fronturi de captare:

A. Frontul de captare Hărman – Prejmer, aflat la N-E de Braşov, ce aparţine Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) aflat sub tutela Ministerului Agriculturii. Acest front de
captare a fost iniţial destinat desecărilor.
În 1985 când a secat lacul Tărlung, acestor foraje li s-a schimbat destinaţia iniţială fiind astfel
utilizate pentru alimentarea cu apă a Braşovului. Acest nou statut este menţinut şi în prezent, iar
gestiunea câmpului de captare este asigurată de ANIF care vinde apa captata şi pompată la Compania
Apa Braşov S.A. şi localităţii Prejmer. Frontul de captare cuprinde 48 de foraje care exploatează la 40
m adâncime; ele sunt echipate cu pompe submersibile având o capacitate de 50 l/s fiecare, cu un
potenţial global maxim de 2000 l/s pentru frontul de captare în ansamblu.
B. Frontul de captare Stupini-Sânpetru-Hărman aparţine Companiei Apa Braşov S.A. . El
cuprinde 30 de foraje care exploatează la 150 m adâncime, comandate din staţia de pompe de la
Rulmentul, având o capacitate totala de 940 l/s.
C. În apropierea staţiei de pompare de la Măgurele care pompează apa în staţiunea turistica
Poiana Braşov, Compania APA Braşov S.A. exploatează 3 foraje cu un debit de 60 l/s.
•

Alte surse

În prezent, Compania APA Braşov S.A. exploatează alte trei surse de apă, în afara celor de mai
sus (aceste surse constituie alimentarea iniţială a Cetăţii Braşovului, aportul lor la sistemul actual de
alimentare fiind unul marginal):
• Răcădău: 20 l/s care alimentează rezervorul Răcădău
• Solomon: (Valea cu apă, Putreda) 50 l/s care alimentează rezervorul Solomon;
• Ciucaş: 60-120 l/s care alimentează rezervorul Pleaşa
2.3.2. Reţeaua de distribuţie

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

42
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
•

Structura sistemului de distribuţie

Reţeaua de distribuţie a Braşovului şi a localităţilor racordate este construită pe 4 nivele de
presiune astfel:
• zona joasa
• zona medie
• zona înalta
• zona superioara
Conexiunile între nivelurile de presiune permit legături între zonele deservite de Tărlung şi cele
deservite
de
forajele
de
la
fronturile
de
captare
Hărman-Sânpetru.
Reţeaua de distribuţie cuprinde 450 km de conducte din care 390 km sunt conducte de 300 de mm.
•

Staţiile de pompare

Sistemul de distribuţie a apei în arealul polului de creştere Braşov include 8 staţii de pompare
exploatate în totalitate de Compania Apa Braşov S.A. astfel:
• S.P. Hărman
• S.P. Zizin
• S.P. Rulmentul
• S.P. Dealul lui Lupan
• S.P. Tâmpa
• S.P. Dealul Melcilor
• S.P. Măgurele
• S.P. Ruia
Staţia Rulmentul este echipată cu 4 pompe în paralel, care pompează la rezervorul Lupan prin
conducte de 1000 mm. Staţia de pompe Măgurele pompează apa la staţia Ruia (Poiana Braşov) prin 4
pompe montate două câte două în serie, cu înălţimea de referinţă de 450 m în total.
Staţia de re-pompare Dealul Melcilor cuprinde 3 pompe pentru zona de înaltă presiune şi două
pompe pentru zona superioară. Staţia de pompe Hărman cuprinde 9 pompe: 4 pentru zona joasă, 5
pentru zona medie de presiune. Staţia de re-pompare Zizin cuprinde 7 pompe: 3 pentru zona medie, 4
pentru zona înaltă de presiune.
2.3.3. Structura reţelei de canalizare
Reţeaua de canalizare a Municipiului Braşov este 90% unitară, pentru micile părţi separate Compania
Apa
Braşov
folosind
reţeaua
de
ape
uzate
şi
reţeaua
de
ape
pluviale.
Lungimea reţelei de canalizare este de 349 km din care 72 km colectoare principale şi 79 km
racorduri. 85% din abonaţi sunt deserviţi de reţeaua de canalizare, ceilalţi situaţi la periferia Braşovului
de
sisteme
de
canalizare
autonome.
sau
în
localităţile
limitrofe
beneficiază
Municipiul Săcele este canalizat din anul 1967. Un colector de 500 şi 600 mm diametru şi de 7,5
km racordează Municipiul Săcele la reţeaua Braşovului. Capacitatea colectorului este 300 l/s.
Reţeaua de canalizare a oraşului Râşnov este racordată la cea a Comunei Cristian printr-un
colector de 400 mm diametru şi cu o lungime de 4 km. Reţeaua Cristianului este racordata la cea a
oraşului Ghimbav printr-un colector de 500 mm diametru şi cu o lungime de 4,25 km. În sfârşit reţeaua
oraşului Ghimbav este racordată la cea a Braşovului printr-un colector de 700 mm – 1500 mm
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diametru, cu o lungime de 7,6 km, cu o capacitate de 480 l/sec. De asemenea în reţeaua de canalizare
exista 8 deversoare având şi ele un rol bine determinat în caz de precipitaţii abundente.
Restul localităţilor deservite de către Compania Apa cu servicii de canalizare funcţionează pe
baza unor sisteme de canalizare racordate şi ele la reţeaua de canalizare a Municipiului Braşov.

2.3.4. Staţia de epurare
Staţia de Epurare Stupini – Braşov este amplasată la cca. 3 km nord vest de municipiul Braşov.
Aici este tratată apa uzată menajeră şi industrială din Municipiul Braşov şi din localităţile învecinate
(Cristian, Râşnov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru), deservind o zona cu aproximativ 400 000
locuitori.
În perioada 1968 – 1970 a fost realizată treapta de tratare mecanică care cuprinde:
• reţinerea materialelor plutitoare grosiere în grătarele rare şi dese,
• îndepărtarea suspensiilor minerale (nisip) cu instalaţii speciale (deznisipatoare),
• îndepărtarea grăsimilor prin separarea de grăsimi
• îndepărtarea parţială a materialelor organice în suspensie prin decantarea primară.
În perioada 1978 – 1980 a fost realizata treapta de tratare biologica care are rolul de a distruge
substanţele organice cu ajutorul nămolului activ.
Proiectul de reabilitare şi retehnologizare a staţiei de epurare a fost parte integranta a
Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale iniţiat de Guvernul României împreuna cu Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. Lucrările de reabilitare şi retehnologizare a Staţiei de
Epurare au fost demarate în 1998 şi s-au finalizat în anul 2000.
Staţia de epurare ce deserveşte polul de creştere Braşov este principala generatoare de nămol în
zonă. În cadrul Programului de cooperare româno-daneză pentru mediu s-a demarat împreună cu
Agenţia Daneză de Protecţie a Mediului proiectul cu titlul “ Staţia de Epurare Braşov – Tratarea şi
Depozitarea Nămolului”. În cadrul acestui proiect s-a construit o staţie de deshidratare a nămolului şi
un depozit ecologic pentru eliminarea nămolului deshidratat ceea ce a condus la diminuarea
considerabilă a poluării mediului înconjurător. Depozitul are o capacitate de 80.000 mc fiind proiectat
pentru o perioada de aproximativ 20 de ani. Cantitatea de nămol deshidratat depozitat anual este de
aproximativ 6500 t/an..
Un calcul sumar ne arată că cantitatea de nămol rezultat din epurarea apei ajunge la 16,09kg
nămol / locuitor/ an la nivelul polului creştere Braşov, în timp ce media pe ţară ajunge doar la 10,46 kg
nămol/locuitor/an. Această informaţii relevă două aspecte:
• pe de o parte, cantitatea "mare" de nămol rezultat din epurare arată un grad de urbanizare ridicat
al arealului polului de creştere, dat şi de cantitatea de apă livrată populaţiei, dar şi de cantitatea de
apă uzată colectată şi epurată.
• capacităţile de epurare ale instalaţiilor existente sunt, în acest moment, peste media existentă pe
ţară.
În viitor, standardele de calitate a apei deversate trebuie aplicate în cadrul unui sistem de
management coerent pe fiecare bazin hidrografic în parte, aşa cum se practica deja în tarile membre
ale UE şi cum s-a început şi în statele care se afla în procesul de aderare a UE.
2.3.3.5.

Verificarea calităţii apei
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Apa potabilă influenţează sănătatea populaţiei în mod deosebit privind calitatea sa. În
consecinţă activitatea Laboratorului Central cuprinde:
• activitatea de analiză a parametrilor de calitate fizico chimici ai apei potabile din bazinele de
stocare şi din reţeaua de distribuţie
• activitatea de analiză a parametrilor de calitate bacteorologică a apei potabile din bazinele de
stocare şi din reţeaua de distribuţie.
Condiţiile de calitate ale apei potabile sunt verificate conform standardului naţional în vigoare
prin metode standardizate la nivel informaţional. Aparatura de laborator utilizată este de înaltă
performanţă şi precizie, verificările metrologice fiind efectuate de către Institutul Naţional de
Metrologie.

Concluzie
Sistemul de alimentare cu apă în arealul polului de creştere este performant şi
eficient, prin comparaţie cu alte zone de dezvoltare economică din România.
Chiar şi în aceste condiţii, este nevoie de mărirea capacităţilor de epurare, de
reabilitarea reţelelor în anumite zone, şi de extinderea serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare în noile zone rezidenţiale sau cele destinate dezvoltării
activităţilor economice.

2.4. Calitatea solului
La nivelul polului de creştere Braşov au fost făcute analize multianuale privind calitatea
solurilor. Datele arată diferenţe destul de mici de la un an la altul, fiind respectate limitele de poluare
impuse de lege. Totuşi, există, la nivelul polului de creştere situri contaminate cu diverşi poluanţi.
Unităţile cu pondere mare în poluarea solului sunt10:

10

•

SC Avasca (Platforma Colorom) – Codlea - Potenţial poluator al solului prin poluarea istorică
datorată activităţilor desfăşurate în trecut pe acest amplasament.

•

SC Flavus Investiţii (Platforma Tractorul) – Braşov. Actualul proprietar al platformei Tractorul
are ca profil de activitate dezvoltarea imobiliară. Există Aviz de Mediu pentru încetare activitate
şi Acord de Mediu pentru dezafectare instalaţii. S-a demarat procedura de emitere a avizului de
mediu pentru proiectul imobiliar ce se va dezvolta în zonă. Potenţial poluator al solului, prin
poluarea istorică generată de activităţile care s-au desfăşurat în trecut.

•

SC Masterange Imobiliare(Platforma Lubrifin-IUS-Lemexim) – Braşov. Dezvoltator imobiliar ce
construieşte un ansamblu comercial pe vechiul amplasament al SC Lubrifin, SC IUS şi SC
Lemexim. În urma excavaţiilor efectuate s-a constatat că solul este poluat în profunzime cu
produse petroliere.

Cf datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
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La cap. 2.7 este prezentată Situaţia siturilor contaminate la nivelul polului de creştere Braşov.
Există, de asemenea, suprafeţe de teren degradate în interiorul polului de creştere, a căror
situaţie este prezentată mai jos.
Tipul degradării
Eroziuni de
suprafaţă
Alunecări de
teren

Localităţi şi suprafaţa afectate (ha)
Valea Timişului (1.100)

Râşnov (200)

În ceea ce priveşte existenţa altor factori potenţial poluatori ai solului la nivelul polului de
creştere Braşov, situaţia este următoarea:
• Îngrăşăminte chimice – în prezent nu există pericolul de supradozare a solurilor, aceasta şi
datorită puterii de cumpărare scăzute a fermierilor. În ultimii ani s-au folosit pesticide pe
suprafeţe agricole reduse la nivelul polului de creştere
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•
•

Reziduuri zootehnice – există soluri afectate, principalele cauze fiind existenţa unor staţii de
epurare nefuncţionale şi evacuarea în emisari şi direct pe sol a apelor uzate insuficient epurate.
Fermele zootehnice mari de la Codlea sunt astfel de poluatori.
Irigaţii – nu sunt cunoscute în interiorul polului de creştere irigaţii cu efecte secundare de
saturare a solului.
Concluzie

La nivelul Polului de Creştere Braşov există zone cu soluri contaminate, fie
datorate depozitării neconforme a diferitelor tipuri de deşeuri, fie poluării
istorice generată de activităţi industriale.
Se impun deci măsuri de stopare a contaminărilor existente, şi de prevenire
a potenţialelor noi contaminări.
2.5.Managementul deşeurilor11.
Polul de creştere Braşov este o zonă cu un grad ridicat de urbanizare. Din totalul populaţiei,
89,35% locuieşte în mediul urban. Acest procent generează o anumită tendinţă legată de tipul
deşeurilor produse în arealul polului de creştere, precum şi de procedurile de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor municipale.
De cealaltă parte, restul de 10% din populaţie, locuind în mediul rural, generează deşeuri care
sunt depozitate, în multe cazuri, în depozite neconforme de deşeuri.

2.5.1. Situaţia colectării tipurilor de deşeuri
•

Deşeurile Municipale

În ceea ce priveşte media deşeurilor municipale şi menajere generate/colectate, datele furnizate
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov arată că un locuitor produce aproximativ 450kg de deşeuri
municipale (deşeuri menajere şi asimilabile colectate din comerţ, industrie şi instituţii)/an din care
aproximativ 200 kg sunt deşeuri menajere (deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie).
Aceste cifre indică o producţie medie de deşeuri municipale la nivelul polului de creştere Braşov de
peste 180 000 tone deşeuri/an.
Datele de mai sus se înscriu în nivelurile medii existente la nivelul regiunii Centru, raportat la
numărul de locuitori.

11

Cf Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, Consiliul Judeţean Braşov, 2008
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Cantitatea anuala de deseuri municipale/locuitor
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Romania
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kg/an/locuitor

Aşa cum reiese din graficul de mai sus, cantitatea de deşeuri municipale colectată pentru fiecare
locuitor pe parcursul unui an este mai mare decât media naţională, însă mai mică decât media
europeană.
În primul rând, trebuie spus că nivelul de colectare în interiorul polului de creştere Braşov este
superior mediei pe ţară datorită faptului că toate localităţile din pol beneficiază de servicii de colectare.
În România, nu toate localităţile beneficiază de servicii de salubritate, ceea ce înseamnă că
deşeurile produse de locuitori sunt depozitate în condiţii neconforme. De cealaltă parte, media
europeană de 522 de kg deşeuri municipale/locuitor/an se datorează nivelului mare de acoperire a
localităţilor cu servicii de salubritate, dar şi gradului ridicat de calitate a vieţii (printre ale cărui efecte
se numără şi producţia ridicată de deşeuri). Prin urmare, nivelul de 450kg deşeuri municipale colectate
pe an de la fiecare locuitor al polului de creştere reprezintă un nivel realist, care este aşteptat să crească
pe măsură ce dezvoltarea economică din zonă va genera un nivel mai ridicat de calitate a vieţii.
La nivelul polului de creştere Braşov nu au fost efectuate estimări privind compoziţia
deşeurilor municipale şi nici procentul de deşeuri biodegradabile.
În acest sens, considerăm ca relevantă pentru arealul polului de creştere estimarea realizată la
nivelul regiunii 7 Centru de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu privind
compoziţia deşeurilor colectate12.
Material
Hârtie şi carton
Sticlă
Plastic
Metale
Lemn
Biodegradabile
Alte
tipuri
de
deşeuri
Sursa: Proiect PRGD august 2006, ARPM Sibiu
12

Ponderea (%)
Mediul
urban
11
6
8
3
3
53

Mediul
rural

16

7
4
8
2
4
67
8

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu - Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor
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Fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este reprezentată de: deşeuri alimentare şi de
grădină, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, precum şi alte deşeuri biodegradabile conţinute în
deşeurile colectate. Referitor la ponderea acestora în totalul cantităţii de deşeuri colectate, estimările
specialiştilor arată că aceasta este de 67% în mediul urban şi de 78% pentru deşeurile colectate în
mediul rural. În plus, au mai fost estimate următoare niveluri de deşeuri biodegradabile:
• pentru deşeurile asimilabile din comerţ, industrie şi servicii – 60%
• pentru deşeurile din grădini şi parcuri – 90%
• pentru deşeurile stradale – 44%
• pentru deşeurile din pieţe – 80%
Toate localităţile cuprinse în arealul polului de creştere Braşov beneficiază de servicii de
colectare a deşeurilor menajere, fie prin intermediul companiilor private (Comprest, Urban, Cibin,
Consal, etc), fie prin efectuarea acestor servicii de către servicii specializate sau firme aflate în
subordinea consiliilor locale.
Procentul de 100% acoperire cu servicii de salubritate existent la nivelul polului de creştere este
peste media existentă la nivelul regiunii 7 Centru şi la nivelul ţării. Procente apropiate de 100%
acoperire cu servicii de salubritate se regăsesc doar în zonele cu un grad ridicat de urbanizare şi
dezvoltare economică.
Valorificarea deşeurilor municipale. În judeţul Braşov există potenţial de reciclare, în special,
pentru deşeurile de hârtie şi carton – S.C. ECOPAPER S.A. Zărneşti are o capacitate de prelucrare a
deşeurilor de hârtie şi carton de 80.000 tone/an. De asemenea, în judeţul Braşov există o fabrică de
ciment aparţinând Lafarge România, care, începând cu anul 2007, poate prelua în vederea coincinerarii
şi deşeurile municipale cu putere calorică ridicată rezultate de la sortare. Deşeurile municipale
acceptate la coincinerare nu trebuie să conţină deşeuri necombustibile, metale sau inserţii metalice,
pietre şi materii organice. Aceasta instalaţie poate prelua anual circa 30.000 t deşeuri/an.
•

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Tipuri de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) de interes pentru Planul
Integrat de Dezvoltare Urbană sunt:
Cod deşeu (cf. HG
856/2002)
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*

Tip deşeu

20 01 36

Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20
01 21, 20 01 23 şi 20 01 35

Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
Echipamente abandonate cu conţinut de CFC
Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20
01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi

Toate aceste DEEE provin de la gospodăriile particulare şi surse comerciale,
industriale,
instituţionale şi alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la
gospodării particulare şi sunt denumite în continuare, conform prevederilor legale, DEEE provenite la
gospodăriile particulare.
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Conform datelor furnizate de APM Braşov, în prezent în interiorul polului de creştere există în
funcţiune 4 puncte de colectare a DEEE, prezentate în tabelul de mai jos.
Localitate

Denumire punct colectare

Denumirea societăţii care operează
punctul de colectare

Brasov

Punct de colectare selectiva a
DEEE

SC.URBAN
Braşov.

Brasov

Punct de colectare selectiva a
DEEE

SC REMAT Braşov

Codlea

Punct de colectare selectiva a
DEEE

SC.SILNEF SRL Braşov –Punct de Lucru
Codlea

Săcele

Punct de colectare selectiva a
DEEE

SC.CIBIN.SRL Braşov – Punct de lucru
Săcele

SA

–Ram.Valcea

Filiala

În municipiul Braşov, în cadrul proiectului Phare Ro 2004/016-772.03.03/04.03 „Asistenţă
Tehnică pentru Implementarea Directivei privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice” sa desfăşurat în perioada iunie – octombrie 2007 proiectul pilot „Înfiinţarea unui sistem de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în Braşov”. Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui
sistem model pentru colectarea unu la unu a DEEE precum şi încurajarea autorităţilor locale şi a
operatorilor de salubrizare pentru implementarea schemelor de colectare în cooperare cu organizaţiile
colective. Astfel, prin acest proiect model au fost amenajate următoarele facilităţi:
•

•
•
•

120 puncte de colectare au fost amenajate şi utilate pentru colectarea separată a deşeurilor
menajere inclusiv a DEEE. Aceste puncte sunt prevăzute cu acoperiş şi împrejmuite cu
plasă acoperind aproximativ 60% din populaţia municipiului Braşov. Aceste centre au fost
utilate cu containere de plastic pentru DEEE de dimensiuni mici. Pentru lămpi există
containere separate. Pentru colectarea DEEE de dimensiuni mari a fost promovata
colectarea din uşă în uşă datorită spaţiului relativ mic pentru depozitarea temporară a
acestora;
Cele 2 centre de colectare aparţinând operatorilor de salubrizare au fost utilate cu
containere speciale pentru colectarea DEEE inclusiv pentru lămpi;
Principalii distribuitori de EEE din municipiul Braşov au fost echipaţi cu containere
pentru colectarea DEEE, mai puţin lămpi.

Deşeuri periculoase

Conform Listei europene a deşeurilor şi a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, din cele 40 tipuri de
deşeuri, 14 sunt încadrate ca deşeuri periculoase. În prezent, deşi este o obligaţie legislativă, în polul de
creştere Braşov nu se realizează colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale.
Astfel, cantitatea generată de deşeuri periculoase din deşeurile municipale este necunoscută. Pe viitor,
odată cu implementarea unui sistem de colectare separată a acestor tipuri de deşeuri, cantităţile
generate şi colectate vor fi evidenţiate în raportările statistice.
Conform Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a
deşeurilor, aprobata prin Ordinul ministerului mediului şi dezvoltării durabile nr. 951/6 iunie 2007,
estimarea cantităţii de deşeuri periculoase municipale generate se poate face pe baza de
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•
•

indicatori statistici de generare din alte tari europene, şi anume:
2,5 kg/persoana x an în mediu urban;
1,5 kg/persoana x an în mediul rural.

Astfel, cantitatea de deşeuri periculoase generate în polul de creştere Braşov şi colectate cu
deşeurile municipale este de aproximativ 967 tone/an.
Conform prevederilor articolului 49 A (e) din OUG 78/2000 privind regimul
Opţiuni privind colectarea deşeurilor periculoase de la gospodăriile particulare
Există mai multe opţiuni pentru colectarea deşeurilor periculoase de la gospodării. Aceasta
poate fi organizată prin colectarea mobilă, cu ajutorul unor maşini speciale, care vor circula conform
unui program stabilit sau prin intermediul unor puncte de colectare sau prin sisteme de returnare,
organizate de distribuitori sau producători. Condiţia pentru toate sistemele o constituie existenţa
instalaţiilor de tratare şi eliminare.
Tratarea şi eliminarea deşeurilor municipale periculoase se va realiza numai în instalaţii
autorizate în acest scop. În prezent, în judeţul Braşov singura alternativa de eliminare a deşeurilor
periculoase este prin coincinerare la fabrica de ciment Hoghiz ce face parte din grupul Lafarge
Romania.
•

Deşeuri din construcţii şi demolări

La nivelul polului de creştere Braşov nu există o evidenţă clară a cantităţii generate de deşeuri
din construcţii şi demolări fapt care se datorează şi inexistenţei unor prevederi legislative care să
reglementeze gestionarea acestui flux special de deşeuri. În prezent doar o parte din deşeurile provenite
din construcţii şi demolări este raportată iar datele statistice privind generarea anuală a deşeurilor
provenite din construcţii şi demolări lipsesc.
În polul de creştere Braşov există o instalaţie mobilă de concasare Kleemann MR 100 de
tratare-reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări amplasată în perimetrul Depozitului Ecologic
Zonal Braşov şi care aparţine SC FIN- ECO Braşov.
Datorită volumului mare de deşeuri provenite din construcţii şi demolări este necesar un
spaţiu mare de depozitare. Aceste deşeuri necesita resurse şi tehnologii pentru separarea şi
recuperarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. Deşeurile din construcţii şi demolări
trebuie sortate în periculoase şi nepericuloase înainte de a fi eliminate. Partea din deşeuri nepericuloase
rămasă în urma tratării/valorificării se va depozita în depozite pentru deşeuri inerte iar fracţia
periculoasă pe depozite pentru eliminarea deşeurilor periculoase.

2.5.2. Depozitarea deşeurilor
•

Depozitul ecologic zonal Braşov.

Operatorul depozitului este S.C. FIN-ECO S.A. Braşov. Anul de punere în funcţiune a depozitului a
fost 2004, iar anul estimat de închidere
este 2029. Depozitul deserveşte în prezent aproximativ 450.000 locuitori din arealul polului de creştere,
precum şi din câteva localităţi aflate în apropierea polului de creştere Braşov. Capacitatea proiectată a
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depozitului este 11.230.000 m3. Capacitatea disponibilă totală a primei celule este 950.000 m3.
Depozitul deţine autorizaţia integrată de mediu nr. SB 1/31.01.2005, valabilă până 31.12.2009.

Depozitul Ecologic Zonal Braşov
•

Depozitele neconforme

În Municipiul Braşov există două depozite neconforme clasa „b” de deşeuri municipale, care au sistat
activitatea de depozitare în anul 2004. Pentru ambele depozite s-a emis avizul de închidere şi urmează a
fi închise. De asemenea, conform planului de implementare şi a HG 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, în arealul polului de creştere Braşov mai există 4 depozite neconforme clasa „b” de deşeuri
municipale care sistează activitatea de depozitare în perioada2008-2009 (Codlea, Predeal, Săcele,
Râşnov). În zona rurală a polului de creştere există, în ciuda eforturilor făcute de către autorităţile
publice locale, zone unde populaţia depozitează în mod ilegal diferite tipuri de deşeuri, de la cele
menajere pana la deşeurile provenite din activitatea de construcţii.
•

Depozitele de zgură şi cenuşă

În localitatea Sânpetru, în zona ariei protejate Dealul Lempeş sunt amenajate două depozite pentru
depozitarea zgurii şi a cenuşii. Acestea sunt alimentate cu cenuşa produsă de către CET Braşov şi şi-au
depăşit termenul de închidere. Deşi există un plan de înlocuire a cărbunelui cu biomasă în procesul
tehnologic al CET Braşov, până în prezent nu au fost încă identificate resursele financiare necesare
pentru închiderea celor două depozite.

2.5.3. Evoluţia cantităţii de deşeuri până în 2015
Conform estimărilor Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, cantitatea de deşeuri
municipale colectate la nivelul judeţului Braşov va creşte până în 2015 cu aproximativ20,7% fata de
nivelul anului 2008 (pentru mediul urban şi rural). Putem considera că această estimare este valabilă şi
pentru arealul polului de creştere Braşov. Creşterea în mediul urban este estimată la doar 9,1%, în timp
ce creşterea cantităţii de deşeuri colectată în mediul rural este mai mare. Această estimare pleacă de la
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premisa că în următorii ani, deşeurile care acum sunt depozitate în mod ilegal în locaţii improvizate
din mediul rural vor fi colectate în cadrul unui sistem eficient de salubritate.
În ceea ce priveşte deşeurile biodegradabile din deşeurile colectate, cantitatea acestora este
aşteptată să crească cu până la 4,9% în 2015, faţă de anul 2008.
O categorie de deşeuri unde se estimează o creştere semnificativă o reprezintă deşeurile de
ambalaje, atât cele colectate de la populaţie, cât şi cele colectate din sectorul industriilor şi serviciilor.
Astfel, per total, cantitatea de deşeuri de ambalaje urmează să crească cu până la 40,6% în 2015, faţă de
anul 2008.
Directiva 1999/31/CE şi HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor prevăd următoarele ţinte
privind deşeurile biodegradabile municipale:
a) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală,
exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;
b) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală,
exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;
c) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală,
exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul
1995 ori un an anterior pentru care exista date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de
80% din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor prevăzute la
paragrafele (a), (b) şi (c) cu o perioadă care nu trebuie să depăşească patru ani. În Planul de
implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor se menţionează că România
nu solicită perioada de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere a deşeurilor biodegradabile
municipale depozitate. Pentru îndeplinirea ţintelor prevăzute la art. 5(2) lit.a şi b din Directiva,
România va aplica prevederile parag. 3 al art. 5(2) privind posibilitatea amânării realizării ţintelor prin
acordarea unor perioade de graţie de 4 ani, până la 16 iulie 2010 şi respectiv până la 16 iulie 2013. Cea
de-a treia ţinta va fi atinsă la termenul prevăzut în Directiva, respectiv 16 iulie 2016.
Concluzie
Comunităţile din Polul de Creştere Braşov sunt interesate de organizarea unui
sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul polului.
Acest sistem ar trebui să incorporeze proceduri eficiente de colectare selectivă şi
valorificare a deşeurilor reciclate.
În plus, sistemul integrat trebuie să răspundă nevoilor de salubritate atât
pentru mediul urban cât şi pentru cel rural, chiar dacă populaţia rurală este mult
inferioară celei urbane.

2.6. Rezervaţii naturale şi areale protejate
2.6.1. Situaţia ariilor protejate la nivelul polului de creştere Braşov:
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•

•

•
•

Arii naturale protejate botanice
¾ Dealul Cetăţii Lempeş
¾ Mlaştina Hărman
¾ Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
Arii naturale protejate peisagistice
¾ Rezervaţia Muntele Tâmpa
¾ Rezervaţia Muntele Postăvaru
¾ Rezervaţia Stejerişul Mare (Colţii Corbului Mare)
Arii naturale protejate paleontologice
¾ Rezervaţia Naturală Locul Fosilifer Purcăreni
Arii naturale protejate speologice
¾ Rezervaţia Peştera Valea Cetăţii – Râşnov (Peştera din Valea Fundata)

1. REZERVAŢIA MUNTELE POSTĂVARU
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: Rezervaţia de peisaj Postăvaru este conform clasificării
UICN/CMN, o arie protejată de categoria IV-Rezervaţie naturală mixtă. Ea conservă peisaje naturale cu
numeroase plante şi animale rare, declarate monumente ale naturii. Se găseşte amplasată în aria de mare
atracţie turistică a Braşovului (fig. 17). Denumirea rezervaţiei indică munţii pe care îi cuprinde. Numele
Munţilor Postăvaru provine de la numele proprietarului de oi Stoica Postăvarul (sec. al XVIII-lea), originar
din Schei (partea veche a Braşovului locuită de români). În arhivele Braşovului este consemnată stâna
„Postăvarul sive Christianul”, ceea ce indică faptul că la acea dată noul proprietar era Christian, ceea ce
explică şi denumirea mai nouă de Cristianul Mare sub care este cunoscut vârful Postăvarul (Binder, 1973).
2. Situaţia administrativă: Rezervaţia de peisaj Postăvaru este situată în judeţul Braşov, în partea
sudică a municipiului Braşov şi în comuna Râşnov.
3. Poziţia geografică şi limitele: Rezervaţia cuprinde o parte din Munţii Postăvaru, care împreună cu
Masivul Piatra Mare alcătuiesc Munţii Bârsei, situaţi în grupa sudică a Carpaţilor Orientali sau Carpaţii
Curburii. Munţii Postăvaru intră în contact cu partea sudică a Depresiunii Braşovului, una dintre cele mai
mari depresiuni intracarpatice, faţă de care se înalţă cu peste 1 200 m. Depresiunea Braşovului pătrunde
prin compartimentele sale Depresiunea Bârsei şi Depresiunea Zărneştilor în nordul şi respectiv vestul
acestei unităţi montane. Limita estică este dată de Valea Timişului iar cea sudică de cursul mijlociu al Văii
Mari, care îi separă de Munţii Bucegi. Limitele rezervaţiei corespund treimii superioare a versanţilor şi au
un aspect sinuos.
4. Coordonate topografice sunt: 45038’13” şi 450 34’ 31” latitudine nordică şi 250 37’ 18” şi
25030’17” longitudine estică.
5. Căi de acces: Masivul Postăvaru beneficiază de prezenţa unor căi de comunicaţie moderne dar şi
tradiţionale (drumuri şi poteci turistice), lesnicioase datorate apropierii unor centre economice, social
culturale şi turistice între care se remarcă municipiul Braşov. Dintre acestea mai importante sunt: drumul
turistic modernizat Braşov-Poiana Braşov, DC 84 Râşnov-Poiana Braşov, drumurile şi potecile turistice ce
îl leagă de Braşov, Predeal, Valea Timişului, Râşnov, Cristian.
6. Suprafaţa: de 1025,2 ha ocupă culmea principală a Masivului Postăvaru şi ramificaţiile ei
principale.
7. Actul de declarare: A fost înfiinţată în anul 1980 prin decizia nr. 421 a Consiliului popular al
judeţului Braşov. Alte reglementări: H.C.J., 124/1995; H.C.J.nr. 9/1997.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale:
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Relieful şi constituţia geologică. Munţii Postăvaru cuprind trei subunităţi: Masivul Postăvaru,
Munţii Poienii Braşovului şi Munţii Predealului. Rezervaţia cuprinde numai primele două subunităţi.
Masivul Postăvaru este situat în nord-est între valea Cheii, Valea Timişului şi Poiana Braşov. Este
constituit dintr-o culme alungită pe direcţia sud-vest nord-est, situată la nord de Valea Cheii şi
ramificaţiilor secundare ale acesteia (fig. 18, 19). Din punct de vedere geologic masivul este alcătuit din
calcare de vârstă jurasică şi din conglomerate şi gresii cretacice. În colţul nord-estic al crestei calcaroase a
Muchiei Cheii se ridică vârful cu aspect piramidal Postăvarul (1799 m). În capătul sud-vestic al Muchiei
Cheii au fost sculptate Cheile Râşnovului, de dimensiuni reduse, dar cu aspect sălbatic, cu pereţi abrupţi
mărginiţi de trene de grohotiş. Acestea au fost de asemenea declarate monument al naturii prin H.C.J. Bv.
nr. 9/1997. Altitudinile scad spre nord-est la sub 1500 m în culmile Crucuru Mare (1435 m), Varna (1428
m), Crucuru Mic (1050 m), ajungând la 600 - 800 m în ramificaţiile prelungi ce domină Depresiunea
Braşovului. Din culmea principală se desprind spre est culmi adânc fragmentate de afluenţii Văii Timişului.
Versantul vestic orientat spre Poiana Braşov este mai înclinat şi amenajat cu pârtii în vederea practicării
schiului de performanţă. Vârful Postăvaru se leagă spre sud cu Munţii Predealului prin culmea prelungă a
Spinării Calului. În sud-estul Masivului Postăvaru, s-a format depresiunea Timişului, cu relief de culmi
domoale ce contrastează cu spaţiul montan înconlurător.
Munţii Poienii Braşov sunt situaţi în vestul Masivului Postăvaru. Ei au aspectul unui platou întins,
larg ondulat, nivelat prin acţiunea agenţilor externi la altitudini de 900 - 1 100 m. În interiorul acestui
platou au fost sculptate două depresiuni de obârşie cunoscute sub denumirea de Poiana Mare sau Poiana de
Jos şi Poiana Mică sau Poiana de Sus. Aici s-a dezvoltat staţiunea turistică Poiana Braşov într-un peisaj
montan deosebit de armonios. Platoul este mărginit spre vest de o serie de culmi cu altitudini de peste 1
000 m (Dosul Pleşii, 1 045 m; Spinarea Lungă, 1 042 m). În vest şi nord-vest, culmile scad la sub 1 000 m
altitudine (Dealul lui Bogdan, Spinarea Boului). La nord, culmile Tâmpei (955 m) şi Stejerişului (750 m)
se apropie de partea centrală a municipiului Braşov.
În alcătuirea Munţilor Postăvaru predomină calcarele jurasice şi triasice, conglomeratele cretacice
asociate cu gresii şi marne, prinse într-o structură complicată (Săndulescu, 1964). Culmea principală a
Postăvarului corespunde unei cute anticlinale complexă, răsturnată spre vest. Munţii Poienii Braşovului
corespund unei structuri anticlinale parţial faliate, cu petice de acoperire alcătuite din calcare jurasice. O
mare dezvoltare au conglomeratele cretacice, calcarele triasice şi jurasice. Au fost identificate de asemenea
pietrişuri pleistocene situate la altitudini diferite, ca urmare a intensităţii variate a mişcărilor neotectonice.
Suprafaţa de nivelare de 900 - 1 000 m cunoscută sub numele de Poiana Braşovului are cea mai mare
extindere şi poate fi racordată cu fragmentele unor suprafeţe asemănătoare din munţii înconjurători.
Carstul este bine reprezentat atât prin forme de suprafaţă cât şi prin forme de adâncime. Pe calcarele
din partea vestică şi nord-vestică a Munţilor Poienii Braşovului s-au format câmpuri de lapiezuri, doline,
chei, dintre care mai renumite sunt Cheile Râşnoavei sau Pietrele lui Solomon şi peşteri. Peşterile au
dimensiuni reduse şI nu prezintă forme concreţionare deosebite de aceea nu prezintă importanţă ştiinţifică
şi nici turistică deosebită. De aceea sunt destul de puţin cunoscute: Peştera din Pietrele lui Solomon,
Peştera de Ocru sau Peştera din Cernedeal.
Mai cunoscută este Peştera din Valea Fundata sau Peştera Valea Cetăţii, săpată în calcare jurasice,
în versantul vestic al Masivului Păstăvaru, la 3,5 km de Râşnov. Peştera Valea Cetăţii a fost declarată
monument al naturii prin Decretul 421/1980 iar prin Decizia 124/1995 şi H.C.J. nr.9/1997, arie protejată de
categoria III-Monumente naturale/speologice.
Clima. Pe teritoriul munţilor Postăvaru se întrepătrund masele de aer umed în vest şi nord-vest cu
cele de nuanţă continentală din est. Elementele climatice sunt etajate conform altitudinii, de la 550 – 700 m
la nivelul Depresiunii Braşovului până la 1800 m pe vârfurile cele mai înalte, ecartul altimetric fiind de
circa 1300 m.
Temperaturile medii anuale înregistrează valori de 6-80C la poalele masivului care scad treptat la
nivelul Poienii Braşovului ajungând la 5,80 iar la nivelul culmii înalte la circa 0-20. Temperatura maximă
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absolută înregistrată a fost de 27,70C iar minima absolută a avut valori de –20,80 C. Temperaturile medii
lunare cele mai ridicate se înregistrează în iulie (în jur de 150) iar cele mai scăzute în ianuarie (-50).
Cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt cuprinse între 1 200 mm în vârful Postăvaru, 860 mm la
Poiana Braşov şi 637 mm la Braşov (Marcu, 1971). Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează
vara, în luna iulie, iar cele mai scăzute toamna (în luna octombrie). Stratul stabil de zăpadă se menţine circa
200 zile pe an în partea înaltă a Postăvarului şi durează până spre mijlocul lunii mai. În Poiana Braşov
stratul de zăpadă durează până în ultima decadă a lunii aprilie. Vânturile bat cel mai frecvent dinspre nord
vest şi vest, viteza medie anuală a vântului fiind în medie de circa 3 m3/s.
Apele. Munţii Postăvaru sunt drenaţi de o reţea hidrografică densă, cu caracter radiar. Cea mai mare
parte aparţine bazinului hidrografic al Oltului având ca tributari mai importanţi pe latura estică Timişul (cu
Valea Lungă, Varna, Postăvaru, Valea Dragă, Valea Vlădeţului) şi pe latura vestică Ghimbăşelul (cu Valea.
Joaderului, Valea Hotarului, Valea Cetăţii, Valea Cărbunari, Valea Poienii şi Valea Cheii). În sud-est Valea
Râşnoavei şi câţiva afluenţi puţin importanţi se îndreaptă spre Prahova. Pe Valea Poienii s-a construit un
lac de baraj artificial utilizat pentru agrement în Poiana Braşov. Pâraiele îşi au obârşiile în jurul altitudinii
de 1600 m, cu cursuri superioare cu caracter torenţial, iar în profil longitudinal cu numeroase cascade şi
rupturi de pantă. La trecerea prin calcare sau grohotişuri, pâraiele îşi pierd apele în subteran, dar acestea
reapar în zonele de contact sub formă de izvoare puternice. Debitele cele mai mari se înregistrează
primăvara în luna aprilie, când ploile se combină cu topirea zăpezilor şi în perioadele de vară cu ploi
torenţiale puternice. La sfârşitul verii şi toamna, datorită cantităţilor mici de precipitaţii pâraiele au debitele
cele mai scăzute.
Solurile înregistrează o etajare în funcţie de altitudine astfel: soluri brune şi brunepodzolite la sub
1000 m, soluri brune acide între 1000 şi 1400 m şi podzoluri în zona înaltă de peste 1400 m. Această
etajare este local modificată de marea diversitate litologică geomorfologică şi topoclimatică a acestor
munţi. Pe versanţii sculptaţi în calcare predomină rendzinele (soluri roşii) cu fragmente de rocă pe profil şi
chiar la suprafaţă (adesea pietre şi bolovani). Pe versanţii sculptaţi în conglomerate în profilul solurilor
apar materiale fine iar suprafaţa lor este relativ uniformă. Pe platouri şi pe culmile netede sub 1 000 m se
întâlnesc terenuri umede, cu soluri cu permeabilitate redusă pe care apa bălteşte timp îndelungat. La peste
1000 m excesul de umiditate de la suprafaţa solurilor este datorat apariţiei unor izvoare sau prezenţei
formelor microdepresionare. Astfel de locuri cu exces de umiditate sunt marcate şi de prezenţa unei
vegetaţii caracteristice (pipirig, piciorul cocoşului, rogoz etc.).
Vegetaţia şi fauna. Marea diversitate a condiţiilor fizico-geografice se remarcă şi în marea
varietate a compoziţiei covorului vegetal.
Pădurea ocupă ponderea cea mai importantă deşi în Munţii Poienii Braşovului ponderea ei a scăzut
simţitor în favoarea pajiştilor secundare.
Făgetele caracteristice etajului forestier montan inferior se întâlnesc mai ales în nordul şi vestul
Munţilor Postăvaru dar pe suprafeţe din ce în ce mai restrânse. Pătura ierbacee este restrânsă, formată din
plante cu flori: ciuboţica cucului (Primula sp.), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), brebenei
(Corydalis solida), nu-mă-uita (Myosotis silvestris), viorele (Scilla bifolia), floarea paştelui (Anemone
nemorosa) etc.
Pădurile de amestec ocupă cele mai întinse suprafeţe până la altitudini de 900 m fiind alcătuite din
brad (Abies alba), molid (Picea abies) şi fag (Fagus silvatica).
Pădurile de răşinoase (brad şi molid) sunt situate în general între 900 m şi 1200-1300 m dar local
limita oscilează în funcţie de expoziţia versanţilor. Pătura ierbacee este formată din măcrişul iepurelui
(Oxalis acetosella) şi variate specii de ferigi.
Pajiştile şi fâneţele îmbracă masivul începând de la poale până pe abrupturile stâncoase, compoziţia
lor modificându-se treptat odată cu creşterea altitudinii. În componenţa celor de la poalele masivului se
întâlnesc frecvent păiuşul (Festuca rubra), iarba vântului (Agrostis tenuis), ţăpoşica (Nardus stricta) iar
dintre plantele cu flori, margarete (Chrysantemum leucanthemum), clopoţei (Campanula sp.), gentiane
Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

56
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
(Gentiana sp.), brânduşe (Colchicum autumnale), cimbrişor (Alyssum repens), garofiţa albă (Dianthus
Spiculifolius) etc. Pe abrupturi se găsesc plante de stâncării adaptate condiţiilor mai aspre din partea
superioară a masivului. În partea înaltă se întâlnesc smirdarul (Rhododendron kotschyi) şi floarea de colţ
(Leontopodium alpinum) declarate monumente ale naturii. În rezervaţie se găsesc de asemenea: genţiana
galbenă (Gentiana lutea), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), iedera albă (Daphne Blagayana),
sângele voinicului (Nigritella nigra) etc.
Fauna. Deşi altădată mult mai bogat reprezentată şi în prezent se întâlnesc exemplare deosebite de
urşi bruni, cerbi carpatini, mistreţi, râşi, jderi, veveriţe. Dintre păsări sunt bine reprezentate răpitoarele,
corbul (Corvus corax) sorecarul comun (Buteo buteo), găinuşa de alun şi cocoşul de munte.
9. Modul de ocrotire: Aria protejată din Masivul Postăvaru este inclusă în fondul forestier şi tratată
ca atare: pădurea este marcată cu semne pe copaci şi păzită de pădurari aparţinând ocoalelor silvice Braşov
şi Râşnov. Nu există plăcuţe indicatoare care să stabilească limitele sau prezenţa ariei protejate şi nici o
pază specială pentru restul ariei protejate (vegetaţia şi fauna pajiştilor şi stâncăriilor).
10. Starea actuală a rezervaţiei: Aria protejată este inclusă în circuitul turistic al zonei Braşovului
atât vara (drumeţii) cât şi iarna (schi pe pârtii dotate cu instalaţii moderne). Funcţionează două linii de
telecabină care aduc un număr mare de turişti până în vîrful masivului. Aceştia utilizează nu numai potecile
turistice care străbat rezervaţia ci diversele locuri accesibile (cu precădere în zona cabanelor Postăvaru şi
Cristianu, a staţiilor de telecabină, a pârtiilor), contribuind la degradarea ecosistemelor naturale. Păşunatul
intensiv, practicat de stânele autorizate şi neautorizate contribuie la distrugerea covorului vegetal natural.
11. Pericole care ameninţă rezervaţia:
- practicarea unui turism necontrolat - drumeţiile care ies frecvent din potecile marcate şi extinderea
pârtiilor de schi;
- extinderea perimetrelor construite (case de vacanţă, anexele gospodăreşti, dotări utilitare,
drumuri), atât în aria protejată cât şi în zona tampon;
- păşunatul intensiv în poieni şi pajişti (uneori şi în pădure), ilegal sau uneori autorizat de către
primăria Braşov;
- depozitarea deşeurilor (de către localnici) şi aruncarea gunoaielor întâmplătoare de către turişti,
din lipsa unor amenajări de salubritate.
12. Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Masivul Postăvarul, inclusiv
rezervaţia se încadrează într-o zonă de mare interes turistic, recunoscută pe plan intern şi internaţional,
pentru practicarea drumeţiilor de vară şi a sporturilor de iarnă. Apropierea Bucegilor şi a Pietrei Craiului,
dezvoltarea staţiunilor turistice Poiana Braşov şi Predeal, a satelor turistice brănene cu specific local
sporesc interesul pentru această arie protejată.
13. Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
- instituirea în măsura posibilităţilor a unui regim de pază sau obligarea factorilor ce gestionează
pădurea, păşunea şi turismul local să-şi ia în sarcină părţi din aceasta;
- instalarea tăbliţelor cu inscripţii referitoare la rezervaţie şi importanţa ei, în locuri vizibile;
menţionarea sancţiunilor ce se aplică celor ce săvârşesc abateri de la dispoziţiile legale în vigoare conform
Legii protecţiei mediului nr. 37/1995 şi deciziei C.J. 124/1995, completată prin H.C.J. nr. 9./1997;
- supravegherea respectării legislaţiei în vigoare şi obligarea factorilor locali implicaţi în dezvoltarea
turismului din zona rezervaţiei sa coopereze la practicarea unui turism ecologic;
- instituirea unor acţiuni de salubrizare a rezervaţiei cu caracter regulat;
- găsirea unor metode de anunţare rapidă a autorităţilor locale, a APM, a lucrătorilor de la ocoalele
silvice locale, de apariţia oricărui pericol ce apare pe teritoriul rezervaţiei: tăieri abuzive de arbori, păşunat
neautorizat, braconaj, incendii, campare, etc.
A. În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:
- schimbarea destinaţiei terenului ariei protejate fără acordul prealabil al APM Braşov şi al
Academiei Române – Comisia Monumentelor Naturii;
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- exploatarea neautorizată a pădurii şi pajiştilor;
- efectuarea unor exploatări de materiale în cariere sau orice alte săpături;
- amenajarea unor construcţii sau tăierea unor drumuri (inclusiv parcări de autovehicule);
- păşunatul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;
- distrugerea tăbliţelor indicatoare şi a marcajelor;
- parcarea, camparea, aprinderea focului;
- practicarea turismului în afara potecilor special amenajate sau a pârtiilor de schi;
- colectarea rocilor, plantelor, ierburilor, seminţelor şi a altor materiale de interes ştiinţific,
cinegetic etc.
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, cu condiţia ca ele să nu
afecteze starea rezervaţiei:
- păşunat autorizat cu indicarea locului strict, şi cu efective mici de animale;
- tăierile curente pentru igienizarea pădurii;
- păstrarea utilizării tradiţionale a terenurilor atât în privinţa compoziţiei cât şi a procentelor.
C. În zona tampon se interzice:
- amplasarea unor industrii poluante, indiferent de gradul de mărime;
- exploatarea materialelor de construcţie (inclusiv a calcarelor);
- construcţia caselor (inclusiv cele de vacanţă), cabanelor, restaurantelor, magazinelor etc.
- depozitarea deşeurilor şi aruncarea gunoaielor de orice fel;
- panourile publicitare.
Importanţa ştiinţifică şi turistică a rezervaţiei.
Peisajul Munţilor Postăvaru este supus unei presiuni antropice foarte puternice şi este în pericol de
a fi degradat. În Munţii Postăvaru este amplasată cea mai importantă staţiune turistică montană din
Romania – Poiana Braşov şi o reţea de cabane, trasee turistice şi pârtii de schi. Staţiunea se extinde pe
150 ha şi dispune de peste 2500 locuri de cazare. Un număr mare de trasee turistice marcate (peste 30)
străbat muntele în toate direcţiile; pârtiile de schii amenajate şi utilate cu instalaţii mecanice de transport
pe cablu ating 18 km lungime.
Perimetrele cele mai intens afectate de activităţile turistice sunt cele din juru vârfului Postăvaru şi
versantului estic străbătut de pârtii şi o mare densitate de trasee turistice. Lacul din partea sudică a
staţiunii este puternic poluat prin deversările repetate de apă din piscinele hotelurilor Cristal şi Alpin. Pe
văile secundare din jurul staţiunii a fost aruncat moloz şi se depozitează în mod frecvent resturi metalice
şi gunoaie.
Importanţa turistică a rezervaţiei constă în faptul că în Munţii Postăvaru se conservă şi unele
specii de plante şi animale rare, declarate monumente ale naturii. Unele părţi ale muntelui sunt încadrate
în categoria rezervaţiilor floristice sau de peisaj:rezervaţia Stejerişul Mare, stejarii seculari de la
Cristian. Dintre plantele rare, ocrotite menţionăm: smirdarul (Rhododendron kotschyi), iedera albă
(Daphne blagayana), angelica (Angelica archangelica), dediţeii (Pulsatilla montana) etc. Dintre
animalele ocrotite menţionăm ursul brun, cerbul carpatin şi o serie de păsări răpitoare cum sunt corbul
(Corvus corax C.), şorecarul comun (Buteo buteo) etc.

2. REZERVAŢIA PEŞTERA VALEA CETĂŢII - RÂŞNOV
(PEŞTERA DIN VALEA FUNDATA)
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: Peştera Valea Cetăţii a fost declarată monument al
naturii prin Decretul 421/1980 iar prin Decizia 124/1995 şi H.C.J. nr.9/1997, arie protejată de categoria
III-Monumente naturale/speologice.
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2. Situaţia administrativă: Este situată în partea central sudică a judeţului Braşov, pe teritoriul
oraşului Râşnov.
3. Poziţia geografică: Peştera se află pe versantul apusean al Masivului Postăvaru, pe Valea
Fundatei, afluent pe stînga al Văii Cetăţii, care la Râşnov confluează cu Ghimbavul (bazinul Oltului). (fig.
20).
4.Coordonate topografice: 45 35 30 latitudine nordică şi 250 28’ 50”
5.Căi de acces: Este situată la o distanţă de 3,5 km de Râşnov, la 18 km de Braşov prin Cristian şi la
7 km de Poiana Braşov, pe şoseaua asfaltată de la Râşnov, pe valea Cetăţii (fig.20, 21).
6. Suprafaţa şi limitele: 1,0 ha. Lungimea este de aprox. 370 m.
7.Actul de declarare: Decizia C.J. 124/1995; Hotărârea C.J. nr. 9/1997.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Relieful şi alcătuirea geologică. Peştera s-a format sub un pinten prelung al Masivului Păstăvaru
(981 m), de pe dreapta Văii Fundata. Este sculptată în calcare jurasice aparţinând etajelor calovian –
tithonic (dogger-malm). Calcarele sunt dispuse sub forma unei bare orientate pe direcţie NV-Se,
reprezentând o cută redresată din structura puternic tectonizată a masivului Postăvaru. Calcarele sunt
înconjurate de o cuvertură de depozite cretacice (Vraconian-Cenomanian), alcătuite din conglomerate,
gresii, calcarenite, marne care formează partea coborâtă a masivului. Acestea sunt dispuse sub forma unui
sinclinal suspendat, al cărui ax nord-sud, trece prin capătul sudic al barei calcaroase în care s-a format şi
peştera Râşnoavei.Peştera din Valea Râşnoavei este situată la extremitatea opusă a acestei bare, pe un flanc
de sinclinal suspendat.
În relieful de la suprafaţă, bancul de calcare în care s-a format peştera are aspectul unui cornet tipic,
cu roca la zi şi cu petice de sol rendzinic, roşu, cu fisuri, acumulat în doline şi lapiezuri. Cornetul este
acoperit cu pădure de fag şi exemplare rare de zadă (Larix decidua) iar în poienise găsesc plante ierboase
(Poa nemoralis, Melampirum sp., Carex sp., Sedum maximum, Fragaria vasca, Calamagrostis sp., Festuca
sp. etc.
Morfologia peşterii. După o primă etapă de funcţionare, deschiderea A a peşterii s-a colmatat.
Redeschiderea peşterii s-a produs în anul 1949, printr-o explozie hidraulică datorată cantităţilor
excepţionale de precipitaţii, înlăturând umplutura de material care îi astupa gura. În urma acesteia, o mare
cantitate de apăcare forma un lac în sala mare(8 m adâncime şi o suprafaţă de 1 500 m), a ţâşnit afară cu
presiune, proiectând la mari distanţe fragmente de rocă şi concreţiuni de diferite mărimi (fig. 21A). Peştera
a fost descoperită, abia în 1954, de un grup de tineri din Râşnov mergând pe urmele fenomenului. În câteva
luni de la descoperire, peştera a avut de suferit din cauza numărului mare de turişti care au smuls podoabele
naturale ale stalactitelor, stalagmitelor întregi, concreţiunilor etc. Descrierea şi schiţa peşterii au fost făcute
de Margareta Dumitrescu şi Tr. Orghidan (1958, 1959). În 1974 a fost întocmit un studiu pentru planul de
amenajare turistică (Povară, Diaconu, Constantinescu). Peştera este considerată printre cele mai importante
din Romania (Bleahu şi colab., 1974).
Intrarea în peşteră, suspendată la circa 7 m deasupra albiei Fundatei, este strâmtă ca şi galeria sub
forma unui tunel cu care se continuă (fig. 21A). Acesta intră în Sala Mare (80/60 m), cu podeaua acoperită
de blocuri prăbuşite din tavan. Tavanul este ridicat la circa 20 m şi bogat împodobit cu stalactite albe,
izolate sau grupate în perdele. Sala este străbătută de un pârâiaş care şi-a săpat albia printre blocuri şi
bolovani, coborând o pantă de 10 m. Planşeul stalagmitic (10 - 40 cm grosime) este uşor înclinat de la est la
vest, prăbuşit de-a lungul cursului subteran. El acoperă un strat de material aluvionar alohton(argilă, nisip,
pietriş) şi autohton de prăbuşire. Peştera continuă apoi spre est cu un culoar principal activ (210 m
lungime) şi cu altele mai mici, fosile, ascendente, greu accesibile. Partea estică a peşterii este puţin
accesibilă şi comunică cu exteriorul prin cele două deschideri (B şi C), dintre care numai cea din avale (B)
funcţionează astăzi ca insurgenţă. Aceste deschideri se află într-o poiană la 30 m mai sus de intrarea în
peşteră. Deschiderea C introduce apă în reţeaua subterană numai la ploi mari.
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Prezenţa mai multor deschideri fac ca peştera să aibă un caracter dinamic. Cursul de apă care o
străbate are debit fluctuant şi contribuie la intensificarea curenţilor de aer. De aceea peştera Valea Fundatei
este relativ rece şi umedă.
Fauna cavernicolă este săracă şi fără interes ştiinţific deosebit. Temperatura scăzută(sub 80), nu
favorizează existenţa coloniilor de naştere şi creştere a puilor de lilieci. Nu s-au observat colonii de lilieci.
În galeria de la intrare a fost descoperită în 1955 o specie foarte rară de liliac în colonie, Barbastella
barbastellus (Margareta Dumitrescu, Tr. Orghidan, 1959). Această specie de liliac trăieşte numai vara în
peşteri, întotdeauna în apropierea intrărilor, unde temperatura este de 2-30C. Vara se ascunde în scorburile
copacilor. S-a găsit de asemeanea un liliac de talie mare, cu potcoavă, Rhinophus ferrum – equinum.
Pe unul din culoarele laterale s-a găsit singurul loc cu depozit de guano vechi, ceea ce arată că în
trecut au existat şi alte condiţii, mai favorabile decât cele actuale.
Fluturi argintii şi negricioşi (Triphosa dubitata, Triphosa sabaudiata) s-au găsit în galeria de la
intrare, lipiţi de plafon şi pereţi. Un fluture cu pete ruginii hibernează în peşteră (Scoliopterix libatrix). Sau întâlnit şI coleoptere (Choleva, Trachus) ca şI um miriapod cavernicol (Gervesia), numeroase
colembole, onichiuride, gamaside, aranee.
De asemenea în peşteră s-au găsit resturi de Ursus spelaeus şI de rozătoare capârş (Glis glis),
şoarece de pădure (Apodemus sylvaticus), şoarece alpin (Microtus nivalis) etc.
9. Starea actuală a rezervaţiei: Cercetările de după redeschiderea gurii A, arată mai ales în ultimele
decenii o schimbare interesantă pentru evoluţia peşterii din Valea Fundatei. Chiar din galeria de intrare se
remarcă un proces de acumulare de nisip şi de alte materiale aluvionare aduse de apa pârâului ce străbate
peştera, înălţând simţitor albia acestuia şi îngreunând accesul. Dacă procesul de colmatare va continua, şi
acest fapt este evident, peştera îsi va închide din nou intrarea (Margareta Dumitrescu, Tr. Orghidan, 1959).
10. Pericole care ameninţă rezervaţia:
- cele rezultate din circulaţia turistică nesupravegheată: ruperea unor forme, scrierea pe pereţi,
aruncarea gunoaielor.
11.Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Peştera este încadrată
circuitului turistic.
12.Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă: Amenajarea turistică a peşterii conform
unui program.
A. În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:
- schimbarea destinaţiei terenului ariei protejate fără acordul prealabil al APM Braşov şi al
Academiei Române – Comisia Monumentelor Naturii;
- atingerea pereţilor şi formelor de pe podea şi tavan;
- efectuarea unor exploatări de materiale în cariere sau orice alte săpături;
- amenajarea unor construcţii sau tăierea unor drumuri (inclusiv parcări de autovehicule);
- distrugerea tăbliţelor indicatoare şi a marcajelor;
- camparea, aprinderea focului;
- practicarea turismului în afara traseelor special amenajate;
- colectarea rocilor, plantelor, animalelor şi a altor materiale de interes ştiinţific.
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, cu condiţia ca ele să nu
afecteze starea rezervaţiei:
- păşunat autorizat cu indicarea locului strict, şi cu efective mici de animale;
- tăierile curente pentru igienizarea pădurii;
- păstrarea utilizării tradiţionale a terenurilor atât în privinţa compoziţiei cât şi a procentelor.
C. În zona tampon se interzice:
- amplasarea unor industrii poluante, indiferent de gradul de mărime;
- exploatarea materialelor de construcţie (inclusiv a calcarelor);
- construcţia caselor (inclusiv cele de vacanţă), cabanelor, restaurantelor, magazinelor etc.
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-

depozitarea deşeurilor şi aruncarea gunoaielor de orice fel;
panourile publicitare.

3. REZERVAŢIA STEJERIŞUL MARE
(COLŢII CORBULUI MARE)
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: Conform clasificării CICN/CMN aria protejată „Colţii
Corbului Mare“ este o rezervaţie floristică. Denumirea provine de la stânca izolată din nord-vestul
Munţilor Postăvaru, în jurul căreia, cu multe secole în urmă roiau numeroşi corbi (Corvus catax).
Rezervaţia mai este cunoscută şi sub numele de Stejerişul Mare, nume ce corespunde denumirii culmii pe
care este situată stânca.
2. Situaţia administrativă: Rezervaţia este situată în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al
municipiului Braşov.
3. Poziţia geografică: Rezervaţia Colţii Corbului Mare este situată în sud-vestul depresiunii Bârsei,
în nord-vestul Munţilor Postăvaru, la o altitudine de 920 - 950 m pe culmea Stejerişului care se desprinde
din platoul Poienii Braşovului şi înaintează spre nord, în Depresiunea Bârsei. Stânca este înconjurată de
pădure. În trecut, în apropiere se găsea şi rezervaţia floristică „Colţii Corbului Mic“ (Stejerişul Mic), în
prezent distrusă prin exploatarea calcarului.
4. Coordonatele topografice:450 38’ 10“ lat. Nordică şi 250 33’ 10“ longitudine estică.
5. Căi de acces:Accesul în rezervaţie este posibil din şoseaua Braşov-Poiana Braşovului, sau de la
baza versantului, din marginea nordică a Poienii Mici, de unde se coboară 40 min., se ajunge într-o poiană
(traseu turistic marcat cu triunghi galben).Drumul se continuă prin pădurea de fag unde se întâlneşte cu
traseul turistic marcat cu triunghi roşu pe care în 20 min se ajunge în zona rezervaţiei Stejerişul Mare.
6. Suprafaţa şi limitele: Are o suprafaţă de 20 ha şi este limitată de versantul nord-vestic al Munţilor
Postăvarul în est şi Depresiunea Bârsei în vest. În acest perimetru se conservă o pădure de stejari seculari
(Fig. 55) şi un grup de stânci de calcar cu vegeraţie calcofilă.
7. Actul de declarare: A fost înfiinţată în 1954, Decret 949/1962, Decizie CJ 124/1995, Decizie CJ
nr.9/1997.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Geologie şi aspect morfologic. Stnca este din calcar cu aspect piramidal, baza sa fiind acoperită cu o
trenă de grohotişuri mobile răspândite pe versant până la o distanţă de 50-60 m. Calcarele de vârstă jurasică
sunt cenuşii albicioase, prezintă diaclaze şI sunt carstificate. În corpul lor sunt încrustate numeroase
lapiezuri verticale. Calcarele apar la zi în bancuri cu o grosime de 0,5 – 1 m, cu înclinare de 55 - 600 spre
sud-est sau sunt redresate la verticală. Apar la zi în sectorul superior convex, bine însorit al unui versant
abrupt care coboară spre Depresiunea Bârsei. Calcarele sunt afectate de procese puternice de dezagregare.
Spre sud-vest apar 5 grupuri izolate de colţi de calcar înconjurate de pădure.
Clima. Dominând şesul Bârsei cu 300 - 400 m, stânca Corbul Mare, se încadrează în climatul
munţilor mici-mijlocii, sub 1 000 m alt. Temperatura medie anuală variază între 5 - 60C. Minimul termic
anual se realizează în luna ianuarie, -50C, iar maximul în iulie, 14-150C. Iarna, când fundul depresiunii este
acoperit de un strat de inversiune termică, stâncile din rezervaţie sunt situate deasupra acestuia, având
temperaturi mai ridicate cu 1 - 20 C, Şi sunt mult timp însorite. Cantităţile anuale de precipitaţii sunt de 800
- 900 mm. Perioada cea mai ploioasă este primăvara şi începutul verii, 80 - 100 mm lunar. Situată deasupra
şesului Bârsei stânca Corbului Mare este supusă unei circulaţii a vântului activă, fiind supusă vânturilor de
vest şi nord-vest.
Apele. Stânca calcaroasă este drenată de o reţea rară de vâlcele pe care există scurgere numai în
perioadele cu ploi torenţiale sau la topirea zăpezilor.
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Soluri. Sub stâncile de calcar , în apropiere se găsesc soluri scheletice şi rendzine. Spre baza
versantului apar şi soluri brune eubazice.
Vegetaţia. Stâncile calcaroase se găsesc în etajul pădurilor de fag (Fagus sylvatica). Pădurea este
constituită din arboret, fagul fiind predominant. Se găsesc rare exemplare de puieţi de gorun, sânger, numai
către baza versantului apar exemplare mature de gorun (Quercus petraea) şi tufe de alun (Corylus
avellana), ca şi în poiana de lângă stâncă. Pătura erbacee este alcătuită din exemplare rare de Mercuriales
perennis, Melica nutans, Asrum europaeum, Asperula odorata, Lamium maculatum, Hepatica
transsilvanica, Chelidonium majus (în apropiere de stâncă). La baza stâncăriilor, în pădurea de fag apar
numeroase exemplare de jugastru (Acer campestre), corn (Cornus mas), soc (Sambucus nigra), păducel
(Crataegus monogyns), măceş (Rosa canina), alun Corylus avellans) etc. Pe stâncă se dezvoltă vegetaţia
specifică stâncăriilor calcaroase. În crăpăturile pereţilor stâncoşi, sub formă de smocuri apar: Achnatherum
calamagrostis, Festuca cinerea, Campanula carpatica, Eryaimum saxosum, Centaurea mieranthos,
Asplenium trichimanes etc. La baza peretelui stâncos în locul unde s-a acumulat materialul de grohotiş şi sa format un sol humico-carbonatat, cresc: Galium mollugo, Asper amellus, Coronilla Varia, Theucrium
chamaedrys, T. montanum, Festuca cinerea, Scobiosa achrolerica, Poa baclensis, Euphorbia cyparissias,
Verbascum Sp., Potentila cinorea, Sesili Sp., Climatis vitalba. Pe suprafeţe reduse, dar cu înclinare slabă,
sau format cenoze în care predomină Poa bodensis, Achnaterum calamagrostis, Potentilla cinerea, Festuca
cinerea, Silina sp., Aster amelleus etc. Deasupra peretelui stâncos apare o poiană în care se dezvoltă
Festuca cinerea, Centaurea micronthos, Scabiosa ochzolenta, Potentilla cinerea, P. recta etc. Dintre
plantele rare creşte aici flămânzica (Droba haynaldi Ssp. elongata).
9. Modul de ocrotire: Necesită tăbliţe indicatoare pentru a se arăta importanţa ştiinţifică a stâncii
respective şi a rezervaţiei.
10. Starea actuală a rezervaţiei: Stâncăriile Colţii Corbului Mare sunt greu accesibile aşa încât
vegetaţia are o dezvoltare normală fiind în afara presiunii antropice.
11. Pericole ce ameninţă rezervaţia:
-fenomenul de dezagregare de fărâmiţare a calcarului;
-păşunatul intensiv la poalele stâncii;
-lucrări de exploatare a calcarului.
12. Încadrarea rezervaţiei în interesele economice locale şi generale:Rezervaţia Colţii Corbului
Mare formează un ecosistem de stâncărie cu o vegetaţie specifică de o mare valoare ştiinţifică, a cărei
conservare este impusă pentru asigurarea perpetuării resursele genetice globale.
13. Propuneri pentru dezvoltarea regională durabilă:
instalarea de tăbliţe indicatoare pentru a atrage atenţia turiştilor şi localnicilor asupra
importanţei rezervaţiei şi asupra sancţiunilor şi contravenţiilor;
anunţarea autorităţilor locale de orice pericol apare în perimetrul rezervaţiei (exploatarea
calcarelor, incendii, tăieri abuzive de copaci, păşunat intensiv etc;
calcarul apare la zi şi în alte locuri având forme impresionante, acoperit de vegetaţie saxicolă cu
numeroase specii termofile, ce apar în zona de fag ca o insulă de vegetaţie interesantă. În acest sens este
necesară extinderea rezervaţiei înglobând stâncile de calcar de pe culmea Stejerişului.

4. REZERVATIA MUNTELE TÂMPA
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: Muntele Tâmpa este o arie protejată de categoria V –
Rezervaţie peisageră/mixtă, conform clasificării UICN/CMN.
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2. Situaţia administrativă: Rezervaţia este amplasată pe teritoriul administrativ al municipiului
Braşov.
3. Poziţia geografică: Muntele Tâmpa, reprezintă partea nord estică a Munţilor Poienii Braşov,
prelungită până în interiorul oraşului.
4. Coordonate topografice: 45038’ 18” latitudine nordică şi 25035’ longitudine estică.
5. Căi de acces: Pe poteci turistice marcate se poate ajunge în rezervaţia Tâmpa din mai multe
puncte ale Braşovului: Cartierul Răcădău, Str. Dobrogeanu Gherea, Cartierul Schei etc.. Frecvent se
utilizează „Drumul celor 25 de serpentine” construit în 1937 de către Ocolul Silvic Braşov şi refăcut de
mai multe ori de primăria Braşov. Pentru a ajunge direct pe vârf se utilizează telecabina până la
restaurantul Panoramic.
6. Suprafaţa şi limitele: Rezervaţia are o suprafaţă de 188,2 ha. Ea este delimitată spre est, nord şi
vest de cartierele Braşovului iar la est, de Valea Răcădăului. Culmea principală se leagă printr-o înşeuare
cu Dealul Goriţa (1 003 m).
7. Actul de declarare: Decretul 949/1962; Decizia C.J. 124/1995; Hotărârea C.J. nr. 9/1997.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Relieful şi geologia:Muntele Tâmpa este alcătuit din calcare jurasice la care se adaugă în partea sudestică conglomerate şi gresii cretacice. Creasta principală cuprinsă între văile Scheilor şi Răcădăului este
formată din vârfuri (Tâmpa, 955 m, Piciorul Boului, 890 m) despărţite de şei adânci. Versantul vestic, mai
înclinat , are pante de 35-450 cu numeroase sectoare de stâncării. Versantul sud-estic are înclinări de 250350 şi ajunge la 30 - 400 în partea superioară. Versanţii astfel înclinaţi sunt fragmentaţi de o reţea densă de
văi seci cu profil longitudinal puternic înclinat. În partea superioară culmea prezintă înclinări mai reduse,
de 10 - 200 şi un brâu de stânci de calcar cu înclinări de peste 350. Stâncile sunt carstificate, cu frecvente
apariţii de lapiezuri. Depozitele superficiale au grosimi reduse în sectorul mijlociu şi superior al versanţilor
unde sunt alcătuite din acumulări fragmente de calcare prinse într-o matrice luto-argiloasă. Baza versanţilor
este îmbrăcată într-o cuvertură de depozite groase deluvio-coluviale de culoare roşiatică cu schelet de
calcar.
Clima Temperatura medie anuală este cuprinsă între 60 şi 80 C. Luna cea mai rece este ianuarie cu
temperaturi medii de –40..-50 C iar luna cea mai caldă este iulie cu temperaturi medii de 140-160C. Iarna
sunt frecvente inversiunile de temperatură în Depresiunea Bârsei. Culmea Tâmpei se situează cel mai
adesea deasupra stratului de inversiune. Durata de strălucire a soarelui este mai îndelungată iar numărul de
zile cu ceaţă mai redus. Condiţiile variate de expunere a versanţilor şi albedoul diferit al suprafeţei
subiacente introduc diferenţieri în regimul temperaturilor.
Precipitaţiile medii anuale au valori de 800 – 900 mm (la Braşov se înregistrează 747 mm).
Cantităţile cele mai mari cad în iunie (125 mm). Predomină vânturile de nord-vest şi vest dar în timpul
iernii sunt frecvente şi invaziile de aer rece din est şi nord est. Prin poziţia rezervaţiei floristice în partea
superioară a versantului estic, calcaros sunt realizate condiţii topoclimatice de însorire puternică şi de
uscăciune.
Apele. Reţeaua hidrografică este formată din pâraie cu caracter intermitent. Văile funcţionează ca
artere de drenaj în special primăvara la topirea zăpezii şi în perioadele cu ploi torenţiale de primăvară şi
vară. Se remarcă apariţia unor izvoare bogate în special în partea inferioară a masivului.
Solurile Pe teritoriul rezervaţiei predomină rendzinele , soluri humico-carbonatate asociate cu roca
la zi şi soluri brune eubazice (Harta solurilor, foaia Braşov, 1: 200 000 1975).
Vegetaţia este formată predominant din pădure. Aceasta a fost cuprinsă de foc în mai multe rânduri
în trecut. În prezent pădurea este constituită din fag (Fagus silvatica), carpen (Carpinus betulus), frasin
(Fraxinus excelsior), arţar (Acer plantanoides), molid (Picea excelsa), pin (Pinus silvestris) şi larice (Larix
decidua), în mare parte plantaţi. În subarboret se dezvoltă chiar în plantaţii de pin numeroase specii de
arbuşti: salba moale (Evonymus europaea), salba râioasă (Evonynus verucosa), alunul (Corylus avellana),
sângerul (Cornus sanguinea), călinul (Viburnum opulus), socul negru (Sambucus nigra), precum şi tufe de
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cununiţă (Spiraea ulmifolia), , bibilica (smeur, tulichină, bircoace, puieţi de fag, carpen arţar, molid, pin
etc. Se dezvoltă abundent liane de pădure (Curpenul şi iedera.) Printre tufărişuri se întâlnesc rareori bibilica
(Fritillaria montana), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), stânjenelul (Iris caespitosa), nemţişorul
de stâncă (Delphinus Fissum), şi nelipsitul endemism carpatic crucea voinicului (Anemone transsilvanica).
Pătura ierbacee este constituită din flori de mull: Asperula odorata, Galium schultesii, Glechoma
hederacea, Asarum europaeum, Micelus muralis, Melica uniflora, Lathyrus veruus). Caracterul montan al
Tâmpei este arătat şi de prezenţa unor plante ca: omagul (Aconitum anthora, A. lasianthum), Stachys
alpina, Ulmus montana, Saxifraga cuneifolia, sempervivum soboliferum etc.
Pe stâncării cresc pâlcuri de coada iepurelui (Sesleria rigida), ovăsciorul (Avenastrum decorum),
viola jolii, Allium saxatile, Pedicularis campestris, Jurinea mollis, Centaurea triumfetti etc.
Un interes deosebit îl prezintă versantul sud-estic unde apare o insulă de vegetaţie de stepă.
Încercările de a împăduri şi această suprafaţă nu au dat rezultate şi astfel aici, în plină zonă a pădurii de fag
se poate vedea o vegetaţie stepică constituită din Festuca vallesiaca, Phleum phleoides, Carex humilis,
Stipa pulcherrima, S. capillata. Se întâlnesc de asemenea: iacintul sălbatic (Hyacinthella leucophaea),
originară din stepele răsăritene, iarba şarpelui roşie (Echium rubrum), miriuţă (Anchusa barrelieri),
mătăciune (Dracocephalum austriacum), frăsinelul (Dictamnus albus), Filipendula hexapetala Geranium
sanguineum, Cephalaria laevigata, tufe de măceş pitic (Rosa spinosissima), cununiţa de calcar (Spiraea
crenata). La marginea poienilor se găsesc Colutea arborescens, Berberis vulgaris etc. Este de semnalat
endemismul local obsiga bârsană (Bromus barcensis).
Fauna. Lumea animală este bogată şi variată dar cel mai des se întâlnesc: veveriţa (Sciurus vulgaris)
şi ursul (Ursus arctos). Dintre păsările care cuibăresc aici menţinăm: tartalogul (Troglodites troglodites),
corbul (Corvus corax), şorecarul comun (Buteo buteo). Pe suprafeţele calcaroase cu vegetaţie de stepă sunt
prezente reptilele: vipera (Vipera berus), guşterul (Lacerta viridis). De asemenea sunt bine reprezentate
unele grupe de insecte ca fluturii şi viespile. Dintre macrolepidoptere s-au determinat 35% din speciile
cunoscute în ţara noastră, printre care unele sunt rarităţi: Colias erata, Argynis pandora var. dacica. Dintre
viespi s-au găsit 17 specii rare sau foarte rare pentru Romania: Icheumon fulvidactylus, Amblytelis
atratorius, Aspechtis rufata etc.
9. Modul de ocrotire: Suprafaţa ocrotită este inclusă în fondul forestier fiind marcată silvic. Ocolul
silvic Braşov asigură paza pe sectorul împădurit, fără a avea însă grija întregii rezervaţii. Lipsesc plăcuţele
indicatoare.
10. Starea actuală a rezervaţiei:
Fiind inclusă circuitului turistic al municipiului Braşov, rezervaţia este des vizitată atât de turişti cât
şi de localnici, ca zonă de recreere. Străbaterea ei se practică atât pe poteci marcate cât şi nemarcate, ceea
ce duce la distrugerea covorului vegetal şi al plantelor rare.
11. Pericole care ameninţă rezervaţia:
- practicarea intensă a turismului în mare măsură necontrolat - drumeţiile care ies frecvent din
potecile marcate mai ales în aria cu vegetaţie stepică;
- distrugerea covorului vegetal, a arbuştilor şi arborilor prin aprinderea de focuri şi mai ales
nesupravegherea sau nestingerea acestora;
- distrugerea zonei cu vegetaţie stepică (şi în poieni) prin păşunatul intensiv (care se practică
uneori şi în pădure), ilegal sau uneori autorizat de către primăria Braşov;
- depozitarea deşeurilor (de către localnici) şi aruncarea gunoaielor întâmplătoare de către turişti,
din lipsa unor amenajări de salubritate.
- recoltatul abuziv al plantelor rare sau declarate monumente ale naturii;
12. Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Masivul Tâmpa, inclusiv
rezervaţia se încadrează într-o zonă de interes turistic, pentru practicarea drumeţiilor de vară şi de iarnă.
Apropierea Braşovului, oraş turistic cu importante vestigii istorice şi loc important de plecare spre aria
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montană înconjurătoare, sporeşte interesul pentru această arie protejată de mare valoare ştiinţifică şi
peisagistică.
13. Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
- instituirea unui regim de pază sau obligarea factorilor ce gestionează pădurea, păşunea şi turismul
local să-şi ia în sarcină părţi din aceasta;
- instalarea tăbliţelor cu inscripţii referitoare la rezervaţie şi importanţa ei, în locuri vizibile;
menţionarea sancţiunilor ce se aplică celor ce săvârşesc abateri de la dispoziţiile legale în vigoare conform
Legii protecţiei mediului nr. 37/1995 şi deciziei C.J. 124/1995, completată prin H.C.J. nr. 9./1997;
- supravegherea respectării legislaţiei în vigoare şi obligarea factorilor locali implicaţi în dezvoltarea
turismului din zona rezervaţiei să coopereze la practicarea unui turism ecologic;
- instituirea unor acţiuni de salubrizare a rezervaţiei cu caracter regulat;
- găsirea unor metode de anunţare rapidă a autorităţilor locale, a APM, a lucrătorilor de la ocoalele
silvice locale, de apariţia oricărui pericol ce apare pe teritoriul rezervaţiei: tăieri abuzive de arbori, păşunat
neautorizat, braconaj, incendii, campare, etc.
- atragerea ONG şi Agenţiilor de turism locale în acţiunile de protejare a rezervaţiei.
A. În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:
- schimbarea destinaţiei terenului ariei protejate fără acordul prealabil al APM Braşov şi al
Academiei Române – Comisia Monumentelor Naturii;
- exploatarea neautorizată a pădurii şi pajiştilor;
- efectuarea unor exploatări de materiale în cariere sau orice alte săpături;
- păşunatul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;
- distrugerea tăbliţelor indicatoare şi a marcajelor;
- camparea, aprinderea focului;
- practicarea turismului în afara potecilor special amenajate;
- colectarea rocilor, plantelor, ierburilor, seminţelor şi a altor materiale de interes ştiinţific,
cinegetic etc.
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, cu condiţia ca ele să
nu afecteze starea rezervaţiei:
- păşunat autorizat cu indicarea locului strict, şi cu efective mici de animale;
- tăierile curente pentru igienizarea pădurii;
- păstrarea utilizării tradiţionale a terenurilor atât în privinţa compoziţiei cât şi a procentelor.
- practicarea turismului controlat.
C. În zona tampon se interzice:
- activităţi industriale poluante, indiferent de gradul de mărime;
- exploatarea materialelor de construcţie (inclusiv a calcarelor);
- construcţia caselor (inclusiv cele de vacanţă), cabanelor, restaurantelor, magazinelor etc.
- depozitarea deşeurilor şi aruncarea gunoaielor de orice fel;
- panourile publicitare.

5. REZERVAŢIA PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE EUTROFE
DE LA PREJMER
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: Pădurea şi mlaştina prejmer constituie o rezervaţie
complexă ce adăposteşte un ecosistem forestier şi altul de mlaştină în cadrul căreia s-au postrat diferite
rarităţi floristice şi faunistice, unele din ele fiind monumente ale naturii (Fritillaria melegatis L.,
Adenophora lilifolia L., etc).
2. Situaţia administrativă: Rezervaţia se găseşte în judeţul Braşov pe teritoriul administrativ al
comunei Prejmer.
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3. Poziţia geografică:Rezervaţia Prejmer se află pe şesul depresionar al Bârsei, compartimentul
vestic al depresiunii Braşov, la nord-vest de comuna Prejmer, la 20 km nord-est de municipiul Braşov şi la
5 km de gara Prejmer. Altitudinea medie la care se situează este de 500 m.
4.Coordonatele topografice: 450 45’ latitudine nordică şi 25047 longitudine estică.
5. Căi de acces: În rezervaţie se poate ajunge de pe DN 112 Braşov – Sf. Gheorghe, care desparte
rezervaţia în două: pădurea la nord, mlaştina la sud.
6. Suprafaţa şi limitele: Suprafaţa ocrotită este de 252 ha pădure şi 6 ha mlaştină. Cu un deceniu
în urmă, mlaştina ocupă o suprafaţă de 22 ha, azi cea mai mare parte fiind transformată în teren agricol sau
pajişte.
7. Actul de declarare: Suprafaţa ocrotită a fost legiferată prin Decretul CJ Bv. 949/1962, Decizia
CMN nr. 12 186/1971, Decizia CJ 124/1995 şi HCJ nr. 9/1997.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale: Rezervaţia este situată în nordul Depresiunii
Bârsei pe terasa de luncă şi lunca Oltului la o altitudine de 510 m în sud si 500 m în nord. Genetic, acest
areal este rodul acţiunii (eroziune, transport, depunere) a Oltului.
Geologia. Subsolul acestei regiuni este alcătuit din aluviuni de vârstă holocenă, ca şi din materiale
depuse de actualele reţele hidrografice. Rocile care alcătuiesc substratul sunt pietrişuri provenite din fliş
(calcar, conglomerate, gresii, nisipuri, mâluri). Cea mai mare parte din aceste roci alcătuiesc aşa zisele
depozite de mlaştină. Substratul litologic este neuniform, format din întrepătrunderi ale formaţiunilor
vechi, materiale colmatate cu formaţiuni noi (nisipuri fine, argiloase) depuse de Olt.
Apele. Sunt formate din pâraie mici (Sprenghiul Mic, Sprenghiul Mijlociu, Sprenghiul Mare, Apa
Neagră, Valea Hotarului) afluente pe stânga Oltului ce au izvoarele pe partea sudică a şesului Bârsei.
Pânza freatică are un nivel hidrostatic ridicat. Variaţiile nivelului pânzei freatice de la un loc la altul şi de
la un an la altul, condiţionează existenţa rezervaţiei.
Clima. Poziţia geografică a acestei rezervaţii pe fundul depresiunii Bârsei imprimă unele
caracteristici specifice şi conturează un topoclimat aparte cu un grad de continentalism ridicat.
Temperatura medie anuală este este de 7,50C. Minimul termic se realizează în luna ianuarie, -50C, iar
maximul în luna iulie de 180C. În sezonul rece sunt frecvente şi intense inversiuni de temperatură, îngheţ
intens şi profund. În aceste condiţii, temperatura minimă a coborât până sub -380C, fiind printre puţinele
regiuni din ţară cu astfel de temperaturi. Cantitatea medie anuală de precipitaţii variază între
550 - 600
mm. Maximul pluviometric este în luna iulie, 80 - 90 mm iar minimul în ianuarie, 20 - 30 mm.
Vegetaţia.
A. Pădurea Prejmer este una din rămăşiţele fostelor păduri ce ocupau altădată fundul depresiunii.
Aceasta constituie un biotop de excepţie prin prezenţa stejarului la limita de altitudine a acestuia în ţara
noastră. Arboretul pădurii este constituit din următoarele specii lemnoase: Quercus robur, care se află aici
spre limita superioară a arealului său, care acoperă aproape 70% din suprafaţa rezervaţiei formând arborete
pure sau în amestec cu Ulmus foliacea, Tilia parvifolia, Alnus glutinosa. Subarboretul este format din:
Crataegus monagyna, Corylus avellana, Ligustru Vulgare, Viburnum lantana, Padus recemosa, Cornus
sanguinea, Rhamnus frangula, Lonieera xylosteum, Salix cinerea, Rosa canina.
În substratul ierbaceu al pădurii se întâlnesc următoarele specii: Aegopodium podagrania, Acanitum
gracile, Arum maculatum, Brachypodium silvaticum, Caltha laeta, Campanula glomerata, C. latifolia,
Caradamire amaro, Carex contigun, C. vulgaris, C. riparia, C silvatica, Ciraea lutetiana, Clematis recta,
Convallaris majalis, Corydalis Cava, C. solida, Dactylis glomerata, Ficaria verna, Fragaria vesea,
Galanthus nivalis, Galeopsis pubescena, Glechorea hirsuta, G. herbacea, Isopyrum thalictroides, Listera
ovata, Lycopus exaltatus, Lysimachia numulans, L. vulgaris, Lilium effusum, Neothia midus-avis,
Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Paris quadrifolia, Phragmites communis, Pulmonaria officinalis,
P. montana, Poa trivialis, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Silene vulgaris,
Stellaria aquatica, Valeriana officinalis, Viola mirabilis etc.
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În pădure s-au conservat o serie de specii relicte de climă rece din perioada cuaternară. Prin poienile
din interior sau de pe marginile pădurii se întâlnesc pajişti cu predominarea speciilor mezohidrofile ca :
Sesleria coerulea, Poa pratensis, Veratum album, Fritillaris meleagris (pe marginea estică), Orchis
elegans, O. maculatus, Pinguicula vulgaris, Mentha arvensis, Calium boreale, centaurium pulchellum,
Primula farinesa, Ligularia sibirica etc. Pe marginile sudice se află Dianthus superbus şi Campanula
sibirica.
B. Mlaştina Prejmer adăposteşte o serie de rarităţi bine conservate aici dar care se regăsesc şi în
zonele foarte umede din pădurea Prejmer.
Dintre relictele glaciare ce s-au conservat atât în condiţiile de pădure cât şi de mlaştină se remarcă:
Armeria Barcensis, Iris sibirica, Drosera anglica,Galium boreale, Primula farinosafritillaria meleagris L.,
specie euro-caucaziană de pajişti mlăştinoase, Adenophora lilifolia L, considerată de Al. Borza (1960)
plantă rară între elementele continental-orientale, Ribes nigrum L., var. europaeum, Primula farinosa,
element central asiatic şi care se găseşte în ţara noastră numai în Depresiunea Bârsei, în mlaştinile de la
Hărman şi Prejmer, aici fiind limita sudică a ariei sale mondiale de răspândire.
Pe suprafeţele mai ridicate din zona mlaştinii se întind pajişti ierboase cu rogozuri: Carex vulgaris,
Carex buckii, Colchia autumnale, Gentiana ciliata etc
Fauna. În pădure trăieşte o ornitofaună bogată şi sunt numeroase specii de păsări folositoare:
ciocănitoarea cenuşie (Picus canus), ciocănitoarea pestriţă mare şi mijlocie (Dendrocopus major, D.
medius), Pupăza (Upupt epaps), dumbrăveanca (Coracius garrulus), sturzul de vâsc (Turdus viscisvorus),
mierla (T. merlua), graurul (Struns vulgaris balcanicus), măcăleandrul (Erithacus rubecula), sfrânciocul
mare (Lanius excubita) etc. Dintre păsările ocrotite se remarcă: vânturelu (Falco tinunculus), şorecarul
comun (Buteo butea), huhurezu (Asio otus), corbul (Corvus corax) ca şi specii de reptile: vipera (Vipera
berus), şopârla (Lacerta agilis) şi unele specii de broaşte. Ca mamifere apar: căpriorul (Capeolus
capeolus), vulpea (Canis vulpes) etc.
Solurile reflectă condiţiile morfohidrografice, litologice, bioclimatice, care au favorizat existenţa
unor variate tipuri de soluri, aflate în diferite grade de evoluţie. Cea mai mare desfăşurare o au solurile
silvestre brune şi brune – gălbui şi podzolice. Zona cea mai joasă a şesului Bârsei unde umiditatea este
mare, este ocupată de soluri hidromorfe, lăcovişti, semilăcovişti, soluri humico-gleice. În cadrul
rezervaţiei cele mai răspândite soluri sunt cele hidromorfe şi semihidromorfe. În partea centrală a
microdepresiunilor se formează soluri turboase şi soluri turbo-gleice de mlaştină joasă care sunt permanent
submerse.
9. Modul de ocrotire:Deşi este consemnată ca o rezervaţie naturală inclusă în fond forestier,
pădurea şi mlaştina de la Prejmer nu se bucură de un regim de protecţie riguros fiind marcată parţial cu
marcaje silvice, lipsind tăbliţele indicatoare. De aici starea de conservare a pădurii şi mai ales a mlaştinii
nu este de loc satisfăcătoare. Rezervaţia nu este deloc împrejmuită şi lipsesc cu desăvârşire plăcuţele
indicatoare care să arate că suntem într-o rezervaţie naturală cu regim de ocrotire. Mlaştina se mai
menţine, numai datorită izvoarelor care se găsesc în perimetrul ei, a pânzei freatice la suprafaţă care
menţine o umiditate permanentă. Cu toate acestea, arealul mlaştinii s-a redus mult în ultimul an prin
lucrări de desecare făcute în scopul măririi suprafeţelor agricole. Zona mlaştinii este amplasată pe terenul
primăriei Prejmer.
10.Starea actuală a rezervaţiei: este nesatisfăcătoare deoarece se constată tendinţa de uscare a
arborilor în interiorul pădurii regenerarea este slabă, tăierile ilegale, recoltatul ghindei, extinderea
lucrărilor de desecare etc. Mlaştina, în urma efectuării canalelor de drenaj îmbracă aspecte de degradare a
vegetaţiei specifice. Deja s-a remarcat restrângerea arealului unor relicte glaciare.
11. Pericole ce ameninţă rezerva ia:
- uscarea stejarului;
- păşunatul intensiv care duce la compactarea solului şi se compromite regenerarea lui;
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- scăderea nivelului apei freatice cauzată de sistemul de drenaj (puţuri, canale), care duce la
degradarea ecosistemului de mlaştină;
- creşterea numărului de lucrări de drenaj;
- presiunea umană prin păşunatul intensiv;
- tăierea abuzivă şi neselectivă a pădurii;
- distrugerea vegetaţiei higrofile, îndeosebi a stufului prin incendiere în vederea măririi suprafeţei
agricole a rezervaţiei;
- retrocedarea terenurilor proprietarilor şi exploatarea acestora în afara regulamentului impus de
ariile protejate, prin aplicarea legii 8/1997, completată conform legii 169/1997.
12. Încadrarea rezervaţiei în interesele economice locale şi generale: Importanţa ştiinţifică a
pădurii şi mlaştinii Prejmer, un ecosistem de stejeret de limită altitudinală şi de condiţii edafice extreme, a
cărei conservare asigură perpetuarea nu numai a stejarului ci şi ale microflorei şi microfaunei, o impune pe
plan naţional şi local ca un obiectiv care trebuie ocrotit şi întreţinut şi pentru generaţiile viitoare.
Distrugerea lor ar depăşi limita de ireversibilitate ecologică şi ecosistemul ar fi distrus pentru totdeauna.
13.Propuneri pentru dezvoltarea regională durabilă:
- amplasarea de tăbliţe indicatoare pentru a se atrage atenţia localnicilor şi turiştilor asupra
importanţei ştiinţifice a rezervaţiei ca şi a sancţiunilor în caz de contravenienţă;
- să se efectueze lucrări de împădurire cu specii care s-au instalat deja în mod spontan în poiene
(Rhamnus frargula, Cornus sanguinea, Palus recentosa, Populus tremula, Viburnum opulus);
- anunţarea în timp util a autorităţilor locale, a APM Braşov, a DS Braşov, de
către personalul de pază a rezervaţiei de orice pericol care apare (incendii, păşunat intens, arderea stufului,
tăierea ilegală a arboretului, recoltarea ghindei, lucrări de desecare, braconaj etc.) şi ar distruge echilibrul
ecosistemului;
- sprijinirea ONG –urilor locale de mediu, care au iniţiat şi derulat acţiuni de salvare a plantelor din
mlaştinile Hărman şi Prejmer, prin conferinţe, informaţii în presa locală şi naţională, manifestări ştiinţifice,
(simpozioane, conferinţe, mese rotunde);
A. În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:
- efectuarea lucrărilor de desecări;
- schimbarea destinaţiei terenurilor fără acordul APM Braşov şi al Academiei Române, CMN;
- arderea stufului, ierbii uscate pentru mărirea suprafeţelor agricole;
- amenajarea oricăror construcţii;
- culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarelor şi a arborilor, exploatarea turbei;
- păşunatul, pescuitul şi vânatul;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tăbliţelor indicatoare (în cazul în care vor fi
instalate);
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale:
- igienizarea pădurii fără a afecta structura şi compoziţia arboretului;
- păşunatul cu efective mici de animale;
- se va păstra structura actuală a modului de folosinţă a terenului;
- se pot construi adăposturi în stil tradiţional;
C. În zona tampon se interzice:
- activităţile industriale de orice natură;
- construirea de case de vacanţă, cabane, chioşcuri, restaurante etc;
- depozitarea deşeurilor de orice fel.

6. REZERVAŢIA PUNCTUL FOSILIFER PURCĂRENI
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1. Categoria şi importanţa rezervaţiei. Conform clasificării U.I.C.N./C.M.N., rezervaţia de la
Purcăreni face parte din categoria rezervaţiilor paleontologice, respectiv zona protejată din jurul unui
punct fosilifer.
2. Situaţia administrativă. Rezervaţia paleontologică se află în judeţul Braşov, la est de localităţile
Purcăreni şi Zizin, ce fac parte din comuna Târlungeni
3. Modul de folosinţă. Stânca de calcar (klipa) răzbate pe păşunea comunală, în administrarea
primăriei din Târlungeni.
4. Poziţia geografică. Rezervaţia naturală se află situată la poalele munţilor Clăbucetele Întorsurii,
pe glacisul ce face trecerea către sectorul piemontan al depresiunii Ţara Bârsei, la contactul dintre acestea.
5. Coordonatele topografice. Punctul fosilifer se află la intersecţia paralelei de 45038,10“ latitudine
nordică cu meridianul de 25048,11“ longitudine estică.
6. Căi de acces. Pentru a ajunge la rezervaţie se foloseşte D.N. 12 Braşov – Sf. Gheorghe din care se
urmăreşte direcţia Buzău prin Întorsura Buzăului. La 6 km de Satulung se ajunge în Târlungeni. Se
părăseşte acest drum chiar în sat, se traversează apoi valea Zizinului pe şoseaua spre Purcăreni. De aici,
spre sud se utilizează un drum nemodernizat ce trece prin pădurea plantată de pini, apoi peste un tributar al
Zizinului până pe un platou mai înalt (650 – 700 m) ce reprezintă glacisul de la poalele Muntelui Teliu
din Clăbucetele Întorsurii. Aici apare klipa calcaroasă ce reprezintă punctul fosilifer de la Purcăreni.
7. Suprafaţa şi limitele. Perimetrul care conturează ivirea stâncilor calcaroase delimitează un areal
de 0,04 ha, iar împreună cu zona tampon ce protejează circular acest areal, rezervaţia se întinde pe 0,2 ha.
8. Actul de declarare. Prima legiferare a ocrotirii punctului fosilifer de la Purcăreni o reprezintă
H.C.M. 518/1960, adusă la cunoştinţă pe plan local prin Decizia Comitetului Executiv al C.P.J. Braşov
949/1962. Ulterior rezervaţia a fost reconfirmată prin Decizia C.J. Braşov nr. 124/1995 şi Hotărârea C.J.
Braşov nr. 9/1997. Pe baza situaţiei raportate la 01.10.1998, respectiv pe lista A.P.M. Braşov din 1997
unde ocupă poziţia 20, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/1995 şi ale Hotărârii C.M.N. a
Academiei Române, rezervaţia Purcăreni a fost înscrisă pe lista zonelor naturale protejate de interes
naţional din Anexa nr. 1, pct. 2.0. la poziţia 2.248.
9. Situaţia şi evoluţia componentelor naturale. Stânca calcaroasă de la Purcăreni (Fig. 72) este
unul din punctele fosilifere de prestigiu ştiinţific din judeţul Braşov şi chiar din ţară.
Relieful şi petrografia. Klipa de calcar fosilifer de la Purcăreni se află situată pe un platou neted,
uşor înclinat spre nord de la 700 m la contactul cu Muntele Teliu la 650 m la contactul cu şesul piemontan
de la marginea Depresiunii Braşovului.
Din punct de vedere stratigrafic arealul ocrotit face parte din zona internă a flişului Carpaţilor
Orientali (flişul cretacic). Calcarele albe, compacte, ce alcătuiesc klipa de la Purcăreni, conţin o bogată
asociaţie de crustacee şi corali fosili, printre care au fost identificate şi forme mari de Diceras, atribuite de
paleontologi Jurasicului Superior, fauna ca şi faciesul în care s-au sedimentat atestând că aceste calcare
provin dintr-o formaţiune recifală . Aceste condiţii au existat într-o zonă lagunară din interiorul arcului
carpatic unde apa calmă, puţin adâncă, deci cu temperaturi ridicate, a oferit un mediu prielnic crustaceelor
şi depunerii materialului calcaros fin (calcare de Stramberg). Klipa calcaroasă este formată dintr-un masiv
central înnecat de sedimentele glacisului Cuaternar, înconjurat de blocuri mai mici ce stau pe suprafaţa
glacisului. Toate aceste calcare formează la rândul lor o brecie cu un liant marnos în partea estică, din ce
în ce mai calcaros spre vest . Aceste calcare sunt numite de specialişti olistolite, adică blocuri ce provin
dintr-un întins areal ce a fost intens erodat, apoi transportate şi sedimentate în materialul detritic flişoid.
Clima reflectă din plin poziţia de contact între depresiune şi munte a arealului în care se află
rezervaţia. De aceea, aici există un topoclimat moderat, de adăpost, cu temperaturi medii annuale cuprinse
între 6 şi 70 C. În ianuarie se înregistrează minimele (media acestei luni atingând –4 … -50 C), iar în iulie
maximele (+180C). Deşi nu sunt semnificative pentru rezervaţia paleontologică, valorile precipitaţiilor
atmosferice ating o medie de 650 mm/an.
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Vegetaţia caracteristică zonei în care se află rezervaţia este cea a pădurilor de fag, a pajiştilor
secundare de pe locul lor, iar în ultimul timp şi a plantaţiilor de pin (Pinus silvestris). Blocurile de calcar
se află într-o pajişte formată din asociaţii de Festuca rubra cu Agrostis tenuis, la care se adaugă Dactylos
glomerata, Prunella vulgaris, Viola canina, Primula officinalis, Trifolium pratense, Carex montana,
Carlina vulgaris etc. În fisurile blocurilor de calcar s-au instalat o serie de plante ca: Centaurea
micranthos, Poa nemoralis, Taraxacum officinalis, Thyumus sp., precum şi muşchi şi licheni. În fosta
carieră s-au găsit numeroase exemplare de pin (Pinus silvestris) şi măcieş (Rosa canina).
10. Modul de ocrotire. Cariera de la Purcăreni a fost deschisă în secolul trecut pentru exploatarea
micului masiv ce formează klipa calcaroasă. Exploatarea a fost sistată pe la mijlocul acestui secol, iar
calcarele extrem de fosilifere au justificat declararea ei ca rezervaţie naturală, pentru protejarea calcarelor
de Stramberg. Calcarele din Purcăreni sunt considerate ca deosebit de reprezentative: un caz rar de recif
coraligen. Rezervaţia prezintă un dublu interes ştiinţific: paleontologic (pentru fauna fosilizată) şi geologic
(pentru modul în care a evoluat tectonica locală). Perimetrul rezervaţiei nu este însă indicat de plăci
avertizoare care să arăte că e vorba de un areal ocrotit prin lege, ceea ce se ocroteşte şi importanţa
ştiinţifică a calcarului fosilifer de aici.
11. Starea actuală a rezervaţiei este relativ bună, căci blocul de calcare de Stramberg nu este
degradat. La baza fostei cariere, calcarele sunt acoperite de un strat de sol şi un înveliş de vegetaţie. În jur,
pajiştea este degradată, căci se practică un păşunat clandestin. Deşi aceasta nu afectează direct klipa de
calcar, pierderea învelişului de vegetaţie duce la accelerarea erodării stratului de sol. La toate acestea se
adaugă şi depozitarea ocazională a unor resturi menajere de către cei ce poposesc la poalele stâncii, ceea
ce conduce la degradarea peisajului local.
12. Pericolele ce ameninţă rezervaţia:
• Exploatarea clandestină a calcarelor cu o valoare ştiinţifică atât de importantă;
• Lipsa unei zone tampon îngrădită şi semnalată corespunzător;
• Păşunatul deosebit de viguros cu consecinţe negative asupra covorului vegetal;
• Creşterea cantităţilor de resturi menajere şi deşeuri stocate în perimetrul ocrotit.
13. Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale.
Rezervaţia Purcăreni prezintă în primul rând un interes din punct de vedere ştiinţific, fiind practic un
“laborator in situ „ unde specialiştii, profesori şi studenţi, pot studia fauna fosilă şi mai ales faciesul în
care s-a format. Prin faptul că arealul ocrotit este redus ca întindere, el nu afectează nici problema
restituirii terenurilor, iar resursele de subsol nu au valoare economică care să prejudicieze cât de puţin
economia locală.
14. Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă. În primul rând se impune îngrădirea
accesului la klipa calcaroasă, însoţită de instalarea unor plăci de avertizare prin care să fie informaţi atât
localnicii cât şi turiştii ocazionali asupra importanţei ştiinţifice a rezervaţiei, riscurile la care se expun cei
ce nu se conformează cu restricţiile impuse de un asemenea program de ocrotire.
A. În rezervaţia naturală propriu zisă se interzice:
• Modificarea destinaţiei terenurilor fără acordul Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei
Române şi al A P M din judeţul Braşov;
• Orice lucrări de exploatare a calcarului din vechea carieră, sau colectarea de roci;
• Construirea oricăror stabilimente (case de vacanţă, cabane, restaurante, chioşcuri);
• Păşunatul sau practicarea oricărei forme de turism, cu excepţia celui cultural.
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale:
• Păşunatul cu efective reduse de animale numai de talie mică;
• Igienizarea plantaţiilor de pin din apropiere;
• Activităţi agricole, numai cele care păstrează utilizarea actuală a terenurilor.
C. În zona tampon se interzice:
• Activităţile de exploatare a resurselor forestiere şi de păşunat;
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• Orice fel de construcţii;
• Depozitarea deşeurilor de orice natură.

7. REZERVAŢIA DEALUL CETĂŢII – LEMPEŞ
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei. Complexul Dealul Cetăţii – Lempeş se încadrează în
categoria rezervaţiilor botanice.
2. Situaţia administrativă. Rezervaţia se găseşte pe teritoriul administrativ al comunelor Hărman,
la 2,5 km vest de centrul acesteia şi Sânpetru.
3. Poziţia geografică. Rezervaţia este amplasată pe Dealul Lempeş, cunoscut şi sub numele de
Dealul Cetăţii, care domină de la cei 704 m ai Vârfului Cetăţii, şesul depresiunii Ţara Bârsei şi lunca
Oltului, în sectorul de îngustare.
4. Coordonatele topografice. Poziţia matematică a rezervaţiei este dată de intersecţia paralelei de
450 44, latitudine nordică, cu meridianul de 25037,30“ long.estică.
5. Căi de acces. Faţă de Municipiul Braşov, rezervaţia se află la circa 8 km nord-nordest, între
localităţile Sânpetru şi Hărman. În rezervaţie se poate ajunge pe drumul comunal D.C. 46 Hărman –
Sânpetru sau pe drumurile judeţene D.J. 111 A Hărman – Bod ori D.J. 103 Braşov – Sânpetru – Bod.
6. Suprafaţa rezervaţiei. 274,5 ha .
7. Actul de declarare. Rezervaţia a fost legiferată pentru prima dată prin Decizia Comitetului
Executiv al C.P.J. Braşov nr 949/1962, apoi a fost aprobată prin avizul Comisiei Monumentelor Naturii nr.
12 186/1971 şi reconfirmată prin Decizia C.J. Braşov nr. 124/1995 şi Hotărârea C.J. Braşov nr. 9/1997. În
lista zonelor naturale protejate existente în judeţul Braşov, elaborată de A.P.M. Braşov nr 5100/1997, ea se
situează la poziţia 1. În baza situaţiei de la 01.10.1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995
şi ale Hotărârii C.M.N. a Academiei Române, rezervaţia a fost înscrisă în lista zonelor naturale protejate
de interes naţional din anexa nr. 1, pct. 2.0, la poziţia 2.253 sub numele Dealul Cetăţii – Lempeş.
8. Structura şi evoluţia componentelor naturale. Dealul Lempeş este unul din cei mai
reprezentativi martori tectono-erozivi din Depresiunea Braşovului.
Relieful şi petrografia. Dealul Lempeş are aspectul unei culmi alungite pe direcţia nordest –
sudvest (Fig. 75) ce culminează în Vf. Cetăţii (704 m), prelungire a Munţilor Baraoltului, dincolo de valea
Oltului care-i traversează. Acest aspect este dat şi de alcătuirea petrografică: fliş şistos-grezos în care
predomină calcare, conglomerate şi gresii cretacice, ce se afundă sub sedimentele depresiunii, pentru a
reapare la zi în Munţii Bârsei. Intense procese de ravenare apar pe secţiunile despădurite ale versanţilor
(Fig. 76)
Condiţiile climatice sunt cele specifice fundului depresiunii: cu ierni geroase (media lunii ianuarie
sub –50C) şi veri călduroase (peste 230C), oarecum atenuate de altitudinea mai mare a dealului.
Solurile predominante sunt cele brune – podzolite, mai groase în partea inferioară a versantului
sudic şi sudestic.
Vegetaţia reprezintă prin asociaţiile xerofile formate în postglaciar, acea componentă a mediului
pentru care această arie a fost declarată rezervaţie naturală botanică. Alături de aceasta, în funcţie de rocă,
expunere şi sol, culmea este “îmbrăcată“ cu păduri de esenţe diferite (Fig. 77).
Pe versantul estic se dezvoltă pădurea de gorun (Quercus petraea) în asociaţie cu jugastru (Acer
campestre), care acoperă şi creasta dealului.
Pe versantul nordic al dealului, pădurea este mai bine dezvoltată iar în interiorul ei sunt diseminate
exemplare de tei (Tilia pavifolia), carpen (Carpinus betulus), paltin de câmp (Acer pseudoplatanus).
Pe versantul vestic, mai înclinat, predomină pădurea de fag cu rare exemplare de brad, înlocuită
acolo unde pantele sunt mai domoale cu pădurea de carpen (Carpinus betulus). Suprafeţe apreciabile sunt
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ocupate cu plantaţii de pin negru (Pinus nigra), în care apar puieţi de ai pădurii naturale de fag şi gorun,
păducel, salba moale, salba râioasă etc.
Pe versantul sudic şi sudestic, versant prelung pe care se află speciile ce fac obiectul ocrotirii,
cenozele componente pajiştilor conţin plante xerofile stepice. Astfel se găsesc din abundenţă două specii
de colilie (Stypa pulcherima şi S. capillata), de păiuş (Festuca rupicola şi F. valesisca), rogoz pitic (Carex
humilis), la care se asociază alte specii xerofile cum ar fi Koeleria gracilis, Stachis recta, Hyancithella
leucophaea (originară din stepele răsăritene), Echium rubrum etc.
Arboretul este bine dezvoltat pe toţi versanţii şi este format din păducel (Crataegus monogymna),
salba moale (Evonymus europaea), salba râioasă (E. verrucosa) sânger (Cornus sanguinea), corn (C. mas),
lemn câinesc (Lygustrum vulgare), alun (Corylus avellena) etc.
În plantaţiile de pin negru cu mojdrean, pe versantul estic, se observă o regenerare a cenozelor
stepice. Se dezvoltă bine colilia, rogozul pitic, păiuşurile, majoritatea lor fiind specii stepice şi calcofile.
Este remarcabilă prezenţa ruşcuţei (Adonis vernalis) în toate aceste cenoze. În lunile de primăvară florile
ei galben auriu (Fig. 78) dau un pitoresc aparte pajiştilor. Ruşcuţa, o specie tipic heliofilă, este un element
stepic – continental care creşte în stepele din estul Europei şi din Asia până la Lacul Baikal.
În poienile de pe versantul estic, în compoziţia floristică a cenozelor de pajişti se dezvoltă ochiul
şarpelui roşu (Echium Rubrum), stânjenei (Iris hungarics, I.caespitosum), zambila sălbatică (Hyancithella
leucophaea) etc.
Pe marginea pădurii apar numeroase exemplare de frăsinuţă (Dicthammus aebus), porumbar (Prunus
spicosa), migdal pitic (Prunus schells) etc.
Apariţia vegetaţiei de stepă în zona forestieră este condiţionată atât de substratul constituit din
microconglomerate calcaroase, cât şi de expunerea sudică, sud-estică şi estică, de adăpostul oferit de
depresiune.
La acest bogat inventar floristic se adaugă şi o faună diversă cu exemplare ocrotite de şorecar
comun, acvilă pitică, cerb, iar în pajişti o insectă rară pentru ţara noastră Ichneumoniodus Coelichneumon
comitatar L.
9. Modul de ocrotire. În deceniile care au trecut, pe latura sud-vestică a rezervaţiei, pe coamă, se
afla un panou de avertizare, care preciza că Dealul Lempeş este o rezervaţie naturală, în care este interzis
păşunatul, colecţionarea de plante rare, precum şi amenzile la care se expuneau contravenienţii. Astăzi,
deşi rezervaţia este inclusă în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Braşov, asemenea panouri
lipsesc, marcajele silvice delimitând doar spaţiul forestier ocrotit nu şi poienile şi pajiştile cu plante rare.
10. Starea actuală a rezervaţiei. Atât în rezervaţie cât şi în zona tampon îşi desfăşurau activitatea o
serie de unităţi economice şi sociale: uzina 2 (secţia Hărman), IAS Hărman, SCAI Fortuna (livada de
vişini), Sere Sânpetru (livada de meri), păşunea comunală Sânpetru, două stâne ale primăriei din Sânpetru
Preventoriul T.B.C. Azi, dintre acestea continuă să-şi menţină activitatea păşunea comunală cu stânele şi
Preventoriul T.B.C., celelalte fiind restructurate sau restituite. În schimb spaţiile considerate de agreement
cunosc o presiune antropică tot mai mare, căci din ce în ce mai mulţi locuitori din Depresiunea Braşovului
nu mai au mijloacele de a-şi petrece concediile în alte regiuni Ca atare, aici apar pe timpul vacanţelor
adevărate tabere de campare adhoc, fără nici o consideraţie faţă de regimul de rezervaţie naturală. Lipsesc
condiţiile elementare de igienă, de depozitare a deşeurilor, de respectare a limitelor rezervaţie şi căilor de
acces.
11. Pericole care ameninţă rezervaţia. Prin toate activităţile menţionate la pct. 11, este ameninţat
cu distrugerea însuşi covorul vegetal (îndeosebi pot dispare speciile xerofile) prin plantări empirice
însoţite de invadarea cu arbuşti, prin recoltat abuziv, prin practicarea unui turism sălbatic (aprinderea de
focuri, parcarea abuzivă a vehiculelor, instalarea corturilor, diversificarea necontrolată a potecilor,
depozitarea haotică a resturilor menajere, lipsa amenajărilor sanitare etc.).
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12. Încadrarea rezervaţiei în interesele economice locale şi generale. Complexul Dealul Cetăţii Lempeş constituie o componentă tipică a mediului natural original din Depresiunea Braşovului, a cărui
valoare ştiinţifică este de necontestat.
13. Propuneri privind dezvoltarea durabilă:
- Instituire unei ocrotiri eficiente asupra spaţiului forestier şi asupra pajiştilor stepizate care suferă
degradare;
- instalarea de panouri avertizoare asupra restricţiilor impuse de regimul de ocrotire a naturii
acestor locuri;
- Sesizarea organelor în drept pentru a contribui la înlăturarea riscurilor de degradare prin păşunat
şi turism abuziv;
- Acţiuni de salvare a plantelor rare ocrotite, de educare în acest sens atât a locuitorilor cât şi a
turiştilor ocazionali;
- Reducerea presiunii antropice prin activităţi economice şi servicii.
A. În rezervaţia naturală propriu zisă se interzic:
• Orice intervenţie, restituire de terenuri, modificare a folosinţei lor, fără acordul Comisiei
Monumentelor Naturii din Academia Română şi a APM Braşov;
• Lucrări de exploatare a pădurii cu excepţia celor de igienizare şi întreţinere;
• Exploatarea oricăror resurse de subsol;
• Amplasarea construcţiilor de orice fel;
• Tăierea lăstarilor, recoltarea plantelor sau a seminţelor, pescuitul şi vânătoarea;
• Aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a panourilor avertizoare;
• Practicarea turismului neorganizat (fără asistenţă de specialitate - ghizi), încălcarea potecilor
amenajate, servicii legate de turism.
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale:
• Păşunatul cu efective mici în limitele admise de starea pajiştilor;
• Lucrări de igienizare şi întreţinere a pădurii, colectarea deşeurilor rezultate;
• Lucrări de întreţinere a construcţiilor tradiţionale existente, fără modificări ale destinaţiei acestora;
C. În zona tampon se interzic:
• Orice lucrări de modificare a structurii şi folosinţei terenurilor;
• Activităţi economice (industriale, servicii);
• Construcţii de case de vacanţă, cabane, restaurante, chioşcuri, tarabe;
• Depozitarea deşeurilor de orice natură.

8. REZERVAŢIA MLAŞTINA HĂRMAN
1. Categoria şi importanţa rezervaţiei. Conform clasificării U.I.C.N./C.M.N., această rezervaţie
face parte din categoria siturilor naturale botanice, căci aici au rezistat datorită condiţiilor topoclimatice şi
hidrologice, endemisme de specii relicte glaciare, dintre care daria (Pedicularis sceptrum) atinge cel mai
sudic punct din lume.
2. Poziţia geografică. Este situată la 18 km nordest de municipiul Braşov, în partea centrală,
îngustată, a Depresiunii Braşovului, la limita estică a Ţării Bârsei, pe terasa de luncă a Oltului, la
altitudinea absolută de 525 m. La nord este dominată de prelungirile sudice ale Dealului Lempeş (Fig. 25).
3. Coordonatele topografice. Mlaştina Hărman se află la intersecţia paralelei de 450 40 latitudine
nordică cu meridianul de 250 37 30“ longitudine estică.
4. Căi de acces. La rezervaţie se poate ajunge fie din şoseaua Braşov – Bod prin
Hărman (D.J. 111A), fie pe artera modernizată Braşov – Sânpetru – Hărman (D.C. 46).
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5. Suprafaţa rezervaţiei. Iniţial, rezervaţia a fost declarată pe o suprafaţă de 8,0
ha, dar în urma unor lucrări de drenaj, mlaştina s-a restrâns la circa 4,5 ha din care 2,0 ha sunt
îngrădite. Ca urmare, rezervaţia ocupă 2,0 ha iar zona tampon este considerată o fâşie circulară la
exteriorul îngrăditurii, lată de circa 80 m, în suprafaţă de 2,5 ha.
6. Actul de declarare. Legiferată în anul 1962 prin Decizia nr. 949 a Comitetului
Executiv a C.P.J. Braşov, rezervaţia Mlaştina de la Hărman a fost reconfirmată prin avizul Comisiei
Monumentelor Naturii nr. 12.186/1971, apoi prin Decizia C.J. Braşov nr. 124/1995 şi Hotărârea C.J.
Braşov nr.9/1997. În lista Zonelor naturale protejate existente elaborată de Agenţiei de Protecţie a
Mediului Braşov (nr. 5.100/01.10.1997) ea este situată la poziţia 2. În baza datelor existente la 01.10.1998,
în conformitate cu prevederile Legii nr.137/1995 şi a Hotărârii C.M.N. din Academia Română, rezervaţia
este înscrisă în Anexa nr. 1, pct 2.0. la poziţia 2.254.
7. Structura şi evoluţia componentelor naturale. Prin poziţia ei (4) în aria joasă a Ţării Bârsei,
Mlaştina Hărman este situată într-un sector depresionar traversat de câteva pâraie (Huşbav, Valea Morilor,
Pârâul de sub Coastă etc.) şi alimentată de numeroase izvoare reci (vara +8,00C ) a căror ape au creat
condiţiile supravieţuirii unor relicte glaciare. Chiar toponimia locală reflectă acest caracter al apelor
mlaştinii “rogoaze“, “tăuri“ sau “bălţi“.
Relieful şi litologia. Terenul pe care se află rezervaţia este neted şi are o geodeclivitate redusă (1
%) specifică luncii şi teraselor de luncă. Tot datorită acestei situaţii, aici predomină formaţiunile de
pietrişuri rulate şi nisipuri grosiere printre care se află lentile de mâluri argiloase şi argile.
Condiţiile pedoclimatice. Aflată în aria joasă a depresiunii, temperatura medie anuală este în jur de
+70C, dar în condiţiile frecvenţei inversiunilor termice din sezonul rece, media lunii ianuarie se apropie de
–5,50C. Deşi precipitaţiile atmosferice sunt reduse: 550 de asemenea/an în solurile humicogleice (turboase
şi mlăştinoase) din regiune sunt ape abundente, cu un chimism specific.
Apele. Pe lângă reţeaua hidrografică menţionată (Huşbor, Pârâul de sub Coastă, Valea Morilor), aici
pânza freatică se află la numai 15 – 25 cm adâncime, ceea ce favorizează excesul de umiditate. Pietrişurile
şi nisipurile din substrat accelerează chiar o circulaţie activă a apelor.
Vegetaţia. Pe substratul format de pietrişuri şi nisipuri se dezvoltă o turbă eutrofă de circa 1 m
grosime (Fig. 80). Printre numeroasele specii de plante care se regăsesc aici, unele au “coborât“ din
regiunile mai nordice sau mai înalte în timpul perioadelor glaciare, au găsit condiţii asemănătoare,
favorabile lor, astfel că au rămas aici şi după îndulcirea climatului şi topirea gheţarilor. Ele au rezistat zeci
de milenii căci topoclimatul specific depresiunilor intramontane a fost prielnic: frecvente (2 luni pe an) şi
intense (10 – 150C) inversiuni termice în timpul cărora temperatura aerului scădea sub –20 - –300C (în
zilele noastre la Bod, în apropiere, s-au înregistrat –38,50C), iar îngheţurile au putut apare aproape 9 luni
pe an (septembrie – mai).
În cuprinsul rezervaţiei de la Hărman au fost identificate până în prezent peste 150 de specii relicte
dintre care unele de valoare ştiinţifică mondială. În complexele cele mai umede se dezvoltă bumbrezul
(Schoenus nigricans), alături de el jimbul (Armenia alpina, ssp. barcensis), un endemic (Fig. 81) pentru
Depresiunea Bârsei, localizată de altfel doar în complexele mlăştinoase de la Hărman şi de la Prejmer.
Tot aici găseşte condiţii de dezvoltare daria (Pedicularis sceptrum carolinus) relict glaciar care
atinge la Hărman cea mai sudică staţiune din lume (450 43, latitudine nordică). Ici de asemenea, se găsesc
tufe de Cladium mariscus, un alt relict glaciar cu un areal actual foarte interesant: în Eurasia, nordul
Americii, sudul Africii şi Australia. Dintre celelalte elemente nordice care la Hărman au arealul cel mai
sudic din Europa, amintim: Swertis perenis, specie boreal-montană, Primula farinosa, Seseria coerulea,
apoi Calamagrostis nejdecta, specii boreale. Pe malurile pâraielor din această rezervaţie vegetează Liguria
sibirica f. araneess, specie de asemenea boreală-eurasiatică, cu răspândire primordială în Siberia.
În arealul mlaştinilor mai apar exemplare de Molinia coerulea, Triaphorum latifolium, Gentiana
pneumonanthe, G. cilicta, Drossera anglica. Utricularia vulgaris.
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8. Modul de ocrotire. Rezervaţia este recent protejată, iar suprafaţa iniţială a fost redusă atât prin
drenajele efectuate cât şi prin aplicarea Legii 18/1991.
9. Starea actuală a rezervaţiei este nesatisfăcătoare datorită drenajului efectuat în deceniile 6 şi 7,
dar şi din cauza păşunatului intensiv care s-a extins până la marginea ochiurilor de apă ducând la dispariţia
unor specii. În acest sens, amintim că în 1905 încă mai existau speciile: Schoenoplectus setaceus (L) Palla,
Fridillaria meleagris L., Callitriche verna L., Orchio incarnata L. etc, semnalate de Moess I. La periferia
zonei tampon se păstrează pe alocuri o zonă mlăştinoasă, dar nu există nici o tabelă indicatoare.
10. Pericolele care ameninţă rezervaţia:
•
drenarea arealului cu exces de umiditate şi captarea izvoarelor pentru a se mări suprafaţa
agricolă;
•
păşunatul intensiv;
•
distrugerea inconştientă, până la dispariţia completă a unor specii;
•
aplicarea Legii nr. 18/1991, completată cu Legea nr. 169/1997, fără a ţine seama de exceptările
prevăzute pentru zonele naturale protejate.
11. Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale. Mlaştina de la Hărman
reprezintă un important etalon al mediului natural specific depresiunilor intramontane, în care speciile ce
supravieţuiesc aici, sunt martori ai istoriei fitogenetice locale, ceea ce justifică pe deplin încadrarea ei
printre rezervaţiile naturale ale judeţului.
12. Propuneri pentru conservarea elementelor ocrotite, în condiţiile dezvoltării regionale
durabile. În primul rând trebuie să se realizeze o instruire adecvată a localnicilor pentru a înţelege
necesitatea instaurării în acest areal a restricţiilor impuse de regimul de rezervaţie naturală. Aceasta
trebuie completată cu instalarea panourilor de avertizare pentru a atrage atenţia localnicilor şi turiştilor
asupra importanţei ştiinţifice a rezervaţiei ca şi asupra sancţiunilor la care se expun în cazul nerespectării
restricţiilor.
A. În rezervaţia naturală propriu zisă se interzice:
• Schimbarea destinaţiei terenului fără acordul prealabil al Academiei Române- Comisia
Monumentelor Naturii şi a Agenţiei de Protecţie a Mediului Braşov;
• Ridicarea oricărei construcţii, sau executarea de drenuri şi canale;
• Culegerea, ruperea sau distrugerea vegetaţiei din arealul rezervaţiei;
• accesul persoanelor neautorizate sau al mijloacelor de transport cu excepţia situţiilor când există
poteci sau drumuri amenajate, dar numai în limitele lor;
• păşunatul, pescuitul sau vânătoarea indiferent de anotimp;
B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, fără a afecta incinta
rezervaţiei:
• Păşunatul cu efective mici de animale, stabilit de organele administrative locale
• Păstrarea unor utilităţi tradiţionale în limitele funcţiei şi procentului actual;
• Se pot repara adăposturile tradiţionale pentru localnici sau animale, fără a se depăşi limitele şi
funcţiile existente acum;
C. În zona tampon se interzice:
• Orice activităţi industriale. inclusiv extracţia de materiale de construcţii;
• Orice lucrări de desecare sau deviere a cursurilor de apă sau captare a izvoarelor
• Orice lucrări de construcţie de locuinţe, case de vacanţă, cabane, restaurante, chioşcuri, tonete
sau alte amenajări cu destinaţie de servicii;
• Depozitarea deşeurilor de orice fel;
• Utilizarea oricăror substanţe fitosanitare.
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2.6.2. Situaţia siturilor Natura 2000 la nivelul polului de creştere Braşov
•

Situri de protecţie specială avifaunistică
¾ ROSPA0037 - Dumbrăviţa, Rotbav şi
Măgura Codlei
• Situri de importanţă comunitară
¾ ROSCI0207 - Muntele Postăvaru
¾ RO SCI 120 - Muntele Tâmpa
¾ ROSCI0055 - Dealul Cetăţii LempeşMlaştina Hărman
¾ ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile
eutrofe de la Prejmer
¾ ROSCI0195 - Piatra Mare

Localitatea

Tipuri situri
Situri
de Situri
de
Importanţă
Protecţie
Comunitară Avifaunistică

Braşov
Codlea
Săcele
Predeal
Râşnov
Bod
Hălchiu
Hărman
Prejmer
Sânpetru

2
0
4
3
2
1
0
3
1
1

0
1
0
0
0
1
1
1
0
1

Suprafaţa
(ha)
813,6
2.697,64
7.714,8
1.324,97
3.197,3
62,67
289,85
369,53
241,72
348,2

Situl Natura 2000 ROSCI 0207 Postavarul
Baza legală de înfiinţare / funcţionare
Situl este declarat ca arie naturală protejată de importanţă comunitară prin Ord. MMDA 1964/2007, la
poziţia 207: ROSCI0207 Postăvarul Județul Brașov: Brașov (3%), Predeal (6%), Râșnov (<1%), Săcele
(<1%).
Custodie
În cursul anului 2010 custodia ariei naturale protejate a fost preluată de către Fundaţia Carpaţi, Braşov, str.
Pavilioanele CFR nr.100, Telefon/Fax: +40 268 330567, fundatiacarpati@gmail.com.
Obiective de conservare. Cerinţe de protecţie.
Situl Muntele Postavarul este situat intre Valea Cheii, Valea Timişului şi Poiana Braşov. Temperaturile
medii anuale sunt etajate conform altitudinii. Reteaua hidrografica este densa cu caracter radiar, apartinand
in cea mai mare parte bazinului hidrografic al Oltului. Afluentii mai importanti: Timisul, Ghimbaselul si
Valea Rasnoavei.
Importanta masivului Postavarul este atat de natura ecologica - habitate de padure: fagete, amestecuri,
rasinoase valoroase si nu numai, specii de flora si fauna protejate, cat si de mare interes turistic.
Vulnerabilitatea sitului constă în practicarea unui turism necontrolat. Extinderea perimetrelor construite
atat in aria protejata cat si in zona tampon. Pasunatul intensiv in poieni si pajisti ilegal sau uneori autorizat
de Primaria Brasov. Depozitarea deseurilor si aruncarea gunoaielor intamplatoare de catre turisti.
Exploatări forestiere.
Tipuri de habitate prezente în sit, impactul preconizat
- Habitat 8120 Grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor montane pâna la cele
alpine (Thlaspietea rotundifolii)
Descriere şi identificare Habitat saxicol, uneori pionier, cu o acoperire slaba, dar cu un rol în începutul de
întelenire si fixare al grohotisurilor calcaroase mobile. În stratul ierbos, speciile caracteristice sunt strict
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adaptate grohotisurilor nefixate. Pe grohotisurile alcatuite din fragmente mai marunte si cu acumulari de
material organic, vegetatia devine mai bogata prin aparitia si a altor specii ierboase.
Distribuţie Apuseni, Bucegi, Buila – Vânturarita, Cheile Bicazului-Hasmas, Cheile Nerei – Beusnita,
Cheile Turzii, Ciucas, Muntii Fagaras, Muntii Rodnei, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest,
Muntii Piatra Craiului, Masivul Piatra-Mare, Portile de Fier, Masivul Postavarul, Rarau/Giumalau, Muntii
Retezat, Semenic - Cheile Carasului, Siriu, Tinovu Mare – Latorita, Trascau.
Staţiuni Altitudini: 1800-2200m. Clima: T = 1,5 – -0,8 C; P = 1300-1400mm.
Relief: grohotisuri calcaroase mobile si semi-mobile.
Substrat: calcaros, conglomerate calcaroase. Soluri scheletice, rendzine, pH = 6-7,5.
Specii (caracteristice şi dominante) Acinos alpinus, Cardaminopsis neglecta, Cerastium arvense ssp.
calcicolum, Cerastium lerchenfeldianum, Cerastium transsilvanicum, Doronicum carpaticum, Galium
album, Galium anisophyllon, Papaver corona-sancti-stephani, Rumex scutatus, Saxifraga aizoides,
Saxifraga moschata, Saxifraga paniculata, Thymus comosus, T. pulcherrimus, Teucrium montanum,
Alyssum repens, Poa molinerii, Parietaria officinalis, Geranium macrorrhizum, Galium lucidum.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Cerastio calcicolae-Saxifragetum moschatae Coldea (1986) 1990;
Cardaminopsio neglectae-Papaveretum Coldea et Pânzaru 1986 (Syn: Papaver pyrenaicum-Festuca
violacea Beldie 1967, Papavero-Festucetum violaceae Beldie 1967); Saxifragetum moschatae-aizoidis
Boscaiu 1971; Doronico columnae-Rumicetum scutati Boscaiu 1977 (Syn: Rumicetum scutatii auct. rom.);
Cerastio lerchenfeldiani-Papaveretum Boscaiu et al. 1977 (Syn: Papavereto-Cystopteridetum Csűrös et al.
1956, Papavero-Linarietum alpinae Puscaru et al. 1956, as. Papaver pyrenaicum-Viola alpina Puscaru et al.
1981); Cerastio transsilvanici-Galietum lucidi Boscaiu et al. 1996; Acino-Galietum anisophylli Beldie
1967 (Syn: Calamintha baumgarteni-Galium anisophyllum Beldie 1967); Thymo comosi-Galietum albi
Sanda et Popescu 1999 (syn.: Thymetum comosi Pop et Hodisan 1963, Galietum erecti Pop et Hodisan
1964, Teucrietum montani Csuros 1958); Galio-Hirundarietum Dihoru 1975 (syn.: Vincetoxicetum
officinalis Schwick 1944 p.p.); Sedo fabariae-Geranietum macrorrhizi Boscaiu et Tauber 1977;
Parietarietum officinalis Csuros 1958.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi În particular, pentru acest tip de habitat, datorita
prezentei sale pe versanti înclinati dar si pe versanti cu panta mare, amenintarea principala o constituie
pasunatul si turismul necontrolat din zonele usor accesibile si alpinismul din zonele mai inaccesibile.
- Habitat 8210 Pante stâncoase calcaroase cu vegetatie chasmofitica
Descriere şi identificare Habitat sciafil sau heliofil fragmentat, prezent pe peretii stâncosi înclinati, cu
stratul ierbos bogat în specii care definesc habitatul si îi confera caracterul regional, specific Carpatilor
românesti.
Fitocenozele nu ocupa suprafete întinse.
Distribuţie Apuseni, Bucegi, Buila-Vînturarita, Ceahlau, Cheile Bicazului-Hasmas, Cheile Nerei-Beusnita,
Cheile Rudariei, Cheile Sugaului-Munticelu, Cheile Turenilor, Cheile Turzii, Cheile Virghisului, Ciucas,
Codru-Moma, Domogled-Valea Cernei, Magurile Baitei, Muntele Vulcan, Muntii Maramuresului, Nordul
Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Piatra Craiului, Piatra Mare, Portile de Fier, Postavarul, RarauGiumalau, Semenic-Cheile Carasului, Stînca Tohani, Tirnovu Mare-Latorita, Valea Izei, Dealul Solovan.,
Muntii Rodnei, Muntii Retezat.
Staţiuni Altitudine: 200-2100 m. Clima: T = 11,0 - 4,9 C; P = 750-1200 mm.
Relief: peretii stâncosi, abrubti si umbriti, stânci calcaroase.
Substrat: calcaros.
Soluri: rendzine superficiale.
Specii (caracteristice şi dominante) Asplenium trichomanes, A. viride, A. ruta-muraria, Biscutella
laevigata, Cystopteris fragilis, Ceterach officinarum, Draba aizoides, Kernera saxatilis, Micromeria
pulegium, Woodsia glabella, Androsace villosa ssp. arachnoidea, Campanula rotundifolia kladniana,
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Eritrichium nanum ssp. jankae, Saxifraga luteoviridis, S. paniculata, Draba haynaldii, Alyssum petraeum,
Gypsophila petraea, Dianthus spiculifolius, D.p.petraeus, Silene saxifrage ssp. petraea, Athamantha
turbith ssp. hungarica, Poa rehmanii. Thymus pulcherrimus, Senecio rupestris, Arabis alpina, Galium
album, Campanula carpatica, Poa nemoralis, Polypodium vulgare
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Artemisio petrosae-Gypsophiletum petraeae Puscaru et al. 1956; Saxifrago
moschatae-Drabetum kotschyi Puscaru et al. 1956; Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949;
Thymo pulcherrimi-Poëtum rehmanii Coldea (1986) 1990; Achilleo schurii-Campanuletum
cochleariifoliae Fink 1977; Saxifrago demissae-Gypsophiletum petraeae Boscaiu et Tauber 1977;
Saxifrago luteo-viridis-Silenetum zawadzkii Pawl. et Walas 1949; Sileno zawadzkii-Caricetum rupestris
Tauber 1987; Saxifrago rochelianae-Gypsophiletum petraeae Boscaiu et al. 1977; Asplenio-Ceterachetum
Vives 1964; Drabo lasiocarpae-Ceterachetum (Schneider-Binder 1969) Peia 1978; Asplenio-Silenetum
petraeae Boscaiu 1971; Asplenietum trichomano-rutae-murariae Kuhn 1937, Tx. 1937 (Syn: TortuloAsplenietum Tx. 1937); Campanuletum crassipedis Borza ex Schneider-Binder et al. 1970; AsplenioSchivereckietum podolicae Mititelu et al. 1971, Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soo par ex
Gergely et al. 1966; Ctenidio-Polypodietum Jurko et Peciar 1963.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Masurile de conservare care trebuie luate în cazul
acestui tip de habitat sunt cele generale de protectie a unui habitat Natura 2000. în particular, acest tip de
habitat, datorita prezentei sale pe pereti stîncosi, uneori cu verticalitate mare, se autoconserva. Amenintarea
principala o constituie alpinismul necontrolat.
- Habitat 4060 Tufarisuri alpine si boreale
Descriere şi identificare Habitatul cuprinde tufarisuri pitice, uneori târâtoare,caracteristice etajelor
superioare de vegetatie ale Carpatilor Sud-Estici. Sunt edificate de specii oligoterme, xeroterme, oligotrofe
si moderat pâna la puternic acide. Sunt asociatii primare, dar se pot extinde secundar, în urma defrisarii
jnepenisurilor si padurilor de limita superioara. De regula, sunt specii arcto-alpine, boreale si circumpolare,
în anumite cazuri, endemite carpatice. Cele mai multe tufarisuri formeaza mozaicuri de vegetatie pe
suprafete mici, legate de existenta unor microstatiuni distincte.
Din diversitatea habitatului european, în România se diferentiaza urmatoarele subtipuri:
31.41(R3101) Tufarisuri alpine pitice de azalee (Loiseleuria procumbens)
31.42(R3104) Tufarisuri de smirdar (Rhododendron myrtifolium); uneori extins secundar dupa
defrisarea jnepenisurilor si padurilor de limita superioara.
31.43.(R3115) Tufarisuri pitice subalpine de cetina cu negi (Juniperus sabina)
31.44.(R3109) Tufarisuri alpine de vuietoare (Empetrum nigrum hermaphroditum) si afin vânat
(Vaccinium gaulterioides)
31.45.(R3108) Tufarisuri de ienupar pitic (Juniperus sibirica), uneori instalat si secundar.
31.46.(R3107) Tufarisuri de coacaza (Bruckenthalia spiculifolia) si ienupar pitic (Juniperus
sibirica)
31.49.(R3617) Tufarisuri târâtoare de argintica (Dryas octopetala)
31.4A.(R3111) Tufarisuri dominate de afin (Vaccinium myrtillus), uneori secundare, în urma
defrisarilor.
Distribuţie În etajul alpin, subalpin, uneori, în etajul boreal al Carpatilor românesti.: Muntii
Maramuresului, Muntii Rodnei, Muntii Rarau, Muntii Bistritei, Muntii Giumalau, Muntii Calimani, Muntii
Tibles, Muntii Suhard, Muntii Ceahlau, Muntii Hasmas, Muntii Vrancei, Mt. Siriu, , Muntii Ciucas, ,
Muntii Gârbova Muntii Bucegi, Mt. Piatra Mare, Mt. Postavarul, Muntii Piatra Craiului, Muntii Leaota,
Muntii Fagaras, Muntii Cindrel/Cibin, Muntii Lotru, Muntii Sebesului, Muntii Parâng, Muntii Retezat,
Muntii Tarcu-Godeanu, Muntii Cernei; Muntii Apuseni (Muntii Vladeasa).
Staţiuni Altitudine: (1600) 1800-2200m; exceptie pentru Juniperus sabina, între 600-1100m. Clima:
T=(0,3)1,0-0,0(-2,5)C, P=1250-1400mm, înzapezire îndelungata, vânt frecvent si puternic; exceptie pentru
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J.sabina, T=7,5-4,5oC, P=800- 1000mm. Soluri superficiale, putin evoluate, cu mult schelet, sarace în
substante nutritive, de tip podzolic, prepodzolic, rendzine, humisoluri, puternic acide, pâna la slab alcaline.
Clima: T = 2,0 - -1,0C; P = 1350-1450 mm.
Relief: platouri, culmi domoale sau versanti abrupti, pâna la relief crio-nival.
Substrat: roci silicioase, gresii, conglomerate, calcare diverse, grohotisuri.
Habitat xero-heliofil.
Factori limitativi: seceta fiziologica, radiatie solara puternica, perioada de vegetatie scurta.
Specii (caracteristice şi dominante) 31.41 Loiseleuria procumbens, Cetraria islandica; 31.42
Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Saxifraga paniculata, Campanula
rotundifolia ssp. kladniana, Vaccinium gaultherioides; 31.43 Juniperus sabina; 31.44 Vaccinium
gaultherioides, V. vitis idaea, V. myrtillus, Empetrum nigrum hermaphroditum, Cetraria islandica,
Thamnolia vermicularis; 31.45 Juniperus sibirica (syn. Juniperus nana, J. communis ssp.nana),
Campanula patula ssp abietina; 31.46 Bruckenthalia spiculifolia, Juniperus sibirica; 31.49 Dryas
octopetala, Sesleria coerulans, Poa molinierii ssp. Glacialis; 31.4A Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis
idaea, Campanula patula ssp abietina
Comunităţi (asociaţii/alianţe)
a) Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939 (Syn: Loiseleurietum procumbentis Puscaru et
al. 1956);
b) Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. Boscaiu 1971 (Syn: Rhodoretum kotschyi
auct. rom., Rhodoreto-Juncetum trifidi Resmerita 1974 Saxifragetosum paniculatae Horeanu et Vitalariu
1991);
c) Junipero-Bruckenthalietum Horv. 1936 (Syn: Juniperetum intermediae Nyar. 1956 n.n.,
Bruckenthalietum spiculifoliae Buia et al. 1962 p.p., ass. Bruckenthalia spicuilifolia cu Antennaria dioica
Serbanescu 1961, ass. Nardus stricta cu Bruckenthalia spiculifolia Serbanescu 1961);
d) Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966 (Synonyms: Juniperetum nanae Soo 1928, Juniperetum
sibiricae Ratiu 1965, Vaccinio-Juniperetum communis Kovats 1979, Junipereto-Vaccinietum Puscaru et al.
1956 n.n.);
e) Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. 1926 (Syn: Cetrario-Vaccinietum gaultherioidis austrocarpaticum Boscaiu 1971);
f) Campanulo abietinae-Vaccinietum (Buia et al. 1962) Boscaiu 1971 (Syn.: Vaccinietum myrtilii Buia et
al. 1962, Junceto trifidi-Vaccinietum myrtilii Resmerita 1976, Melampyro saxosi-Vaccinietum myrtilii
Coldea 1990);
g) Juniperetum sabinae Csuros 1958;
h) Achilleo schurii-Dryadetum (Beldie 1967) Coldea 1984.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Sunt habitate fragile, datorita factorilor abiotici
naturali; sunt periclitati de pasunatul excesiv, de supraîncarcarea cu animale domestice; de asemenea,
turismul necontrolat, cu deplasarea în afara potecilor, pe scurtaturi, provoaca o eroziune suplimentara a
covorului vegetal, greu de remediat în aceste conditii de viata extreme.
Habitat 6430 Comunitati de liziera higrofile cu ierburi înalte de la câmpie si din etajul
montan pâna în cel alpin
Descriere şi identificare Comunitatile de liziera de pe malul apelor se caracterizeaza prin specii de talie
înalta, fiind foarte diversificate în componenta floristica si structura. Tipul de habitat este reprezentat prin
mai multe subtipuri.
Subtipul 37.7 cuprinde comunitati nitrofile de buruienisuri înalte de pe marginea apelor si de-a lungul
lizierei arboretelor. Ele apartin ordinelor Glecometalia hederaceae si Convuletalia sepium
(Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion). Subtipul
-
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este raspândit în toata tara, mai ales în luncile râurilor, îndeosebi pe cursurile lor mijlocii si
inferioare.
Subtipul 37.8 cuprinde vegetatia de talie înalta de pe malul pârâurilor din vaile etajului montan si subalpin
apartinând clasei Betulo-Adenostyletea. Subtipul se întâneste de-a lungul întregului lant
carpatic.
Distribuţie Maramures, Muntii Rodna, Bazinul Sucevei, Bazinul Jijiei, Bazinul Bistritei Aurii, Mt.
Ceahlau, Muntii Calimani, Bazinul Bahluiului, Valea Trotusului, Muntii Hasmas, Muntii Gurghiului, V.
Nemtisorului, Subcarpatii Neamtului, Bazinele Tarcaului si Neamtului, Muntii Vrancei, Bazinul Tazlaului,
Muntii Harghita, Bazinul Râmnnicului Sarat, Cheile Tisitei, V. Siretului, Bazinul Susita, Bazinul
Milcovului, Muntii Baraolt, Mt. Siriu, Muntii Bucegi, Mt. Postavaru, Muntii Piatra Craiului, Muntii
Gârbovei, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Fagaras, Bazinul superior si mijlociu al Oltului, Muntii Cindrel,
Muntii Sebesului, Muntii Lotru, Bazinul Bistritei (de Vâlcea), Muntii Parâng, Muntii Retezat, Muntii
Tarcu-Godeanu, Muntii Semenic, Valea Mraconiei, Culoarul Timis-Bega, Muntii Plopisului, Muntii
Apuseni, Depresiunea Gheorgheni, Defileul Muresului, Depresiunea Ciuc, Muntii Baraolt, Podisul
Târnavelor.
Staţiuni În etajele montan si subalpin (500-2260 m alt) în conditii de temperaturi medii anuale cuprinse
între -1,5C si 7,5C si precipitatii între 800 mm/an si 1400 mm/an. Se dezvolta pe pietrisuri, prundisuri,
litosoluri, soluri coluviale umede, pseudogleice, si rendzine cu pH neutru si acid (6,7-7) adesea bogate în
nitrati.
Specii (caracteristice şi dominante) Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis,
Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum
hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium
album, Crepis paludosa, Lysimachia punctata, Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus, Geranium
sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina s.a.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990, Adenostylo-Doronicetum
austriaci Horvat 1956 (syn.: Adenostyletum alliariae banaticum Borza 1946); Cirsio waldsteiniiHeracleetum transsilvanici Pawł. ex Walas 1949 (syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967,
Heracleetum palmati auct. rom.); Petasitetum kablikiani Szafer et al. 1926 (syn.: Petasitetum glabrati
Morariu 1943); Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmerita et Ratiu 1974 (syn.: Petasitetum
hybridi auct. rom., Aegopodio-Petasitetum hybridi auct. rom., Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967,
Petasitetum albae Dihoru 1975, Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967); Telekio-Filipenduletum
Coldea 1996; Telekio speciosae-Aruncetum dioici Oroian 1998; Angelico-Cirsietum oleracei T en 1937;
Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944; Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926;
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann et al. 1973; Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul.
1978; Chaerophylletum aromatici Neuhoslova-Novotna et al. 1969; Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. et
Sutter 1977; Convolvulo-Eupatorietum cannabini Gos 1974; Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al.
1972; Aegopodio-Anthriscetum nitidae Kopeck 1974; Angelico sylvetris-Cirsietum cani Burescu 1998;
Cicerbitetum alpinae Bolleter 1921 (syn. Adenostylo-Cicerbitetum Braun-Blanquet 1959).
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Interzicerea desecarilor, a defrisarilor, incendierilor
si a construirii de drumuri forestiere. Controlul speciilor colonizatoare si invazive.
- Habitat 6520 Fânete montane
Descriere şi identificare Acest tip de habitat cuprinde fânete montane, bogate în specii, cu o mare
amplitudine ecologica. Sunt ele mai raspândite tipuri de pajisti, fiind prezente în tot lantul carpatic si
ocupa cele mai mare suprafete. Sunt utilizate atât ca fânatete cât si ca pasuni.
Distribuţie Muntii Maramuresului, Muntii Rodnei, Muntii Ignis, Muntele Gutâi, Muntii Lapusului, Muntii
Tiblesului, Muntii Rarau, Bazinul Sucevei, Bazinul Bistritei Aurii, Bazinul Susitei, Bazinul Milcovului,
Muntii Bistritei, Muntii Calimani, Mt. Ceahlau, Muntii Hasmas, Bazinul Râmnicului Sarat, Mt. Gârbova,
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Mt. Siriu, Mt. Penteleu, Mt. Piatra Mare, Muntii Bucegi, Muntii Piatra Craiului, Muntii Iezer-Papusa,
Muntii Fagaras, Muntii Sureanu, Muntii Capatâii, Muntii Cindrel, Parâng, Retezat - Godeanu, Muntii
Cernei, Muntii Tarcu, Muntii Poiana Rusca, Muntii Semenic, Muntii Apuseni.
Staţiuni Se întânesc atât pe locuri plane cât si pe versantii slab pâna la moderat înclinati din etajul montan
(600m alt. -1300m alt.), cu temperaturi medii anuale de 6C-7C si precipitatii medii de 700mm-1200mm/an.
Solurile sunt slab acide, moderat umede, bogate în substante nutritive, dezvoltate pe sisturi cristaline si
conglomerate.
Specii (caracteristice şi dominante) Agrostis capillaris, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Anthyllis
vulneraria, Hypochoeris radicata, Cynosurus cristatus, Briza media, Stellaria graminea, Anthoxanthum
odoratum, Centaurea phrygia s.l., Linum catharticum, Leontodon hispidus, Trifolium aureum,
Peucedanum oreoselinum, Holcus lanatus, Colchicum autumnale, Trifolium montanum, Trifolium
pannonicum, Chamaespartium (Genistella)sagittale
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Poo-Trisetetum flavescentis (Knapp 1951) Oberd. 1957; Trisetetum
flavescentis (Schrrter) Brockmann 1907; Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 (exclusiv
subas. nardetosum strictae Pop 1976); Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Pentru conservarea acestor pajisti este necesara
evitarea suprapasunatului care poate duce la degradarea lor determinând tranzitia acestora înspre nardete.
De asemenea, se recomanda cosirea acestora începâd cu sfârsitul lunii iulie, când majoritatea speciilor
componente au fructificat. Uneori se impune controlul speciilor colonizatoare si invazive, inclusiv a
speciilor lemnoase.
- Habitat 9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Descriere şi identificare Padure de fag xero-termofila ce se dezvolta pe soluri calcaroase, adesea
superficiale, pe pante, având un strat ierbos si de arbusti abundent. Semnalat în toti Carpatii românesti, în
etajul nemoral, în regiunea montana si de dealuri înalte.
Distribuţie Cheile Brusturetului (jud. Arges), Muntii Bucegi, Muntele Tâmpa, Postavaru, Muntii Ciucas,
Padurea Bogatii (jud. Brasov), Piatra Craiului, Muntii Vulcan, Muntii Tarcu, Domogled-Valea Cernei,
Cheile Nerei-Beusnita, Portile de Fier, Muntii Retezat, Gradistea Muncelului – Ciclovina, Semenic-Cheile
Carasului, Platoul Mehedinti, Complexul carstic Ponoare (jud. Mehedinti), Muntii Locvei, Platoul Vascau,
Trascau, Parcul Natural Apuseni, Muntii Codru Muma, Muntii Plopis, Vadu Crisului, Defileul Crisului
Negru, Valea Tesna, Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului, Defileul Crisului Repede, Depresiunea
Vad, Defileul Crisului Repede, Piemontul Lugojului, Buila-Vânturarita, Muntii Fagaras, Nordul Gorjului
de Est, Nordul Gorjului de Vest.
Staţiuni Altitudini: 800-1200 m.
Clima: T = 7,0-5,50C, P = 850-1100 mm.
Relief: versanti cu înclinari si expozitii diferite, platouri. Roci: calcaroase, gresii calcaroase, marne. Soluri:
rendzine tipice si cambice, terra-rossa, superficiale-mijlociu profunde, neutre-slab bazice, cu mull-moder,
eubazice, primavara umede, vara reavane.
Factori limitativi: solul scheletic si superficial, deficit hidric estival (temporar)
Specii (caracteristice şi dominante) Fagus sylvatica, Cephalanthera damassonium, C. rubra, C.
longifolia, Epipactis microphylla, E. atrorubens, Carex flacca, Carex montana, Neottia nidus-avis
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Carpino-Fagetum cephalantheriosum Coldea 1975; Epipacti-Fagetum
Resmerita 1972.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Interzicerea pasunatului, plantatiilor cu specii
aflate in afara arealului lor natural în ochiurile neregenerate, precum si controlul strict al unor activitati
turistice (campari, crearea de noi poteci) si economice (exploatarea calcarului). Evitarea acidificarii solului
prin scaderea proportiei molidului în compozitia stratului arborilor.
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- Habitat 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Descriere şi identificare Acest tip de habitat grupeaza: padurile de molid (Picea abies), fag (Fagus
sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra; padurile de molid (Picea abies), fag si brad (Abies
alba) cu Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag si brad cu Pulmonaria rubra; padurile de fag si brad cu
Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag cu Symphytum cordatum si padurile de fag cu Phyllitis
scolopendrium. Habitatul se întâneste în etajul montan din Carpatii românesti.
Distribuţie În etajul nemoral din întreg lantul M-tilor Carpati.
Staţiuni Altitudine: (500)600-1400(1450) m; Clima: T=8,0-3,00C, P=750-1200 mm. Relief: versanti slab
pâna la puternic înclinati cu expozitii diferite, platouri, culmi, vâlcele umede, coame, funduri de vai.
Roci: variate, în special flis, conglomerate, sisturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive si metamorfice,
bazice, intermediare, rar acide.
Soluri de tip: eutricambosol, luvosol, stagnosol, litosol, rendzine, districambosol, superficiale-pâna la
profunde, mai mult sau mai putin gleizate, oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice,
eutrofice, slab-scheletice pâna la scheletice, slab acide-acide, jilave pâna la umede.
Factori limitativi: cauze naturale, dar mai ales antropo-zoogene, între care pe un loc important se situeaza
exploatarile forestiere irationale, ilegale, pasunatul intensiv, poluarea ecosistemelor forestiere cu deseuri
industriale si menajere, incendierile, intensificarea activitatilor de turism, colectarea necontrolata a
speciilor de plante cu valoare economica.
Specii (caracteristice şi dominante) Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn Dentaria
glandulosa), C. bulbifera, Leucanthemum waldsteinii, Ranunculus carpaticus, Phyllitis scolopendrium,
Aconitum moldavicum, Hepatica transsylvanica, H. nobilis, Galium odoratum, Actaea spicata, Asarum
europaeum, Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Saxifraga rotundifolia, Silene heuffelii,
Hieracium transsylvanicum, Festuca drymeia, Calamagrosis arundinacea, Luzula luzuloides.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Pulmonario rubrae-Fagetum (Soo 1964) Tauber 1987 (inclusiv subas.
taxetosum baccatae Comes et Tauber 1977); Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soo 1964) Tauber 1987;
Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu 1981); PhyllitidiFagetum Vida (1959) 1963
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Pastrarea statutului actual al ariilor protejate,
limitarea influentelor antropice (pasunat, turism, exploatarea resurselor padurii), în special a exploatarilor
forestiere, interzicerea colectarii plantelor ierboase cu valoare economica. Masuri adecvate de management
ecologic pentru vegetatia forestiera (taieri de conservare si promovarea regenerarii naturale cu specii native
in site, precum si recomandari privind reînpadurirea (evitându-se substituirea speciilor native cu specii
,,repede crescatoare”) în zonele în care s-au facut defrisari irationale, în vederea prevenirii fenomenelor de
eroziune a solului. Monitorizarea siturilor astfel încât sa se asigure regenerarea si dezvoltarea pe cale
naturala a padurilor.
- Habitat 4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
Descriere şi identificare Habitatul cuprinde specii arcto-alpine si boreale, uneori specii relictare, precum
Salix bicolor, toate instalându-se în etajele superioare ale muntilor Carpati, în zone cu exces de umiditate.
Sunt tufarisuri oligoterme, higrofile, calcifile sau indiferente. Tufarisurile de Alnus viridis sunt asociate cu
buruienisuri subalpine, iar celelalte au în compozitie multe specii endemice.
Distribuţie În etajul subalpin, uneori chiar montan superior (al padurilor de fag) si mai rar la limita
inferioara a etajului alpin din Carpatii românesti, de-a lungul pâraielor sau mlastinilor: Muntii
Maramuresului, Muntii Rodnei, Muntii Ceahlau, Muntii Bucegi, Muntii Ciucas, Mt. Piatra Mare, Mt.
Postavar, Muntii Piatra Craiului, Muntii Fagaras, Muntii Sebesului, Muntii Parâng, Muntii Retezat, Muntii
Tarcu-Godeanu.
Staţiuni Altitudine: (1200)1350-1950 m.
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Sol: superficial, permanent umed, cu mult schelet pâna la stâncarie umeda, slab acid pâna la neutru, de tip
protoranker, turbosol.
Clima: T = 3,5 – 0,0(-1,0) C; P = 1100-1400 mm.
Relief: stâncarii abrupte.
Substrat: conglomerate, calcare jurasice.
Factori limitativi: temperaturi scazute, volum edafic extrem de mic, umiditatea excesiva.
Specii (caracteristice şi dominante) Salix hastata, Salix bicolor, Alnus viridis, Salix silesiaca, Trisetum
fuscum, Nardus stricta, Salix cinerea, Rosa pendulina, Carex echinata, Eriophorum vaginatum, Valeriana
simplicifolia, Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum, Heracleum palmatum, Aconitum tauricum,
Aconitum toxicum, Pulmonaria filarskyana.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Triseto fusci-Salicetum hastatae Coldea (1986) 1990 (Syn: Salicetum
hastatae Buia et al. 1962); Salicetum bicoloris Krisai 1978; Salici-Alnetum viridis Colic et al. 1962 (syn.:
Alnetum viridis austro-carpaticum Borza 1959)
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Habitatul fiind legat de cursul pâraielor de munte si
de mlastini poate fi afectat de lucrarile de amenajare a torentilor si de captari de ape în amonte; de
asemenea, pasunatul si, mai ales turismul necontrolat în afara traseelor amenajate, poate afecta mecanic
plantele cu habitus mare si bogate în tesut parenchimatic.
- Habitat 6170 Pajisti alpine si subalpine pe substrat calcaros
Descriere şi identificare Acest tip de habitat se dezvolta pe soluri bogate în carbonat de calciu si grad
ridicat de saturatie în baze. În Carpati acest tip de habitat este reprezentat prin doua subtipuri:
Subtipul 36.42 Pajisti scunde mezo-xerofile bine închegate care vegeteaza pe culmi puternic vântuite în
timpul verii si acoperite cu un strat gros de zapada iarna.
Subtipul 36.43 Pajisti xero-termofile care vegeteaza pe brâne în forma de trepte si coroane (fâşii ondulate
de brâne) din muntii Europei (Pirinei, Alpi, Carpati, Muntii Balcani)
Distribuţie Muntii Rodnei, Muntii Rarau, Muntii Ceahlau, Muntii Hasmas, Mt. Suhardu Mic, Muntii
Ciucului, Mt. Siriu, Muntii Bârsei, Mt. Penteleu, Muntii Leaota, Mt. Gârbova, Muntii Bucegi, Muntii
Ciucas, Muntii Piatra Craiului, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Fagaras, Muntii Lotru, Muntii Retezat, Muntii
Tarcu-Godeanu, Muntii Vâlcan, Muntii Cernei, Muntii Mehedinti, Muntii Crivadei, Muntii Apuseni
Staţiuni În etajul subalpine si alpin (1500- 2500m), pe calcare organice si cristaline, conglomerate si gresii
si soluri rendzinice cu reactie preponderent bazica, uneori neutra, mai rar slab acida (pH 6-8), cu climat cu
temperaturi medii anuale cuprinse între 2 si -2,5C si precipitatii între 900 mm si 1450mm/an.
Specii (caracteristice şi dominante) Saxifraga rocheliana, Festuca versicolor, Dryas octopetala,
Oxytropis carpatica, Draba aizoides, Erigeron uniflorus, Dianthus glacialis ssp. gelidus, Elyna
myosuroides, Carex atrata, Carex capillaris, Carex rupestris,Carex sempervirens, Achillea schurii,
Festuca amethystina, Festuca saxatilis, Sesleria rigida, Onobrychis transsilvanica, Anthyllis vulneraria
ssp. alpestris, Aster alpinus, Helianthemum alpestre, Alyssum repens, Hedysarum hedysaroides, Dianthus
spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Calamintha alpina, Galium anisophyllon, Phyteuma orbiculare, Silene
acaulis, Saussurea alpina, Thymus pulcherrimus
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Oxytropido carpaticae-Elynetum (Puscaru et al. 1956) Coldea 1991 (Syn.:
Elynetum myosuroides Puscaru et al. 1956 inclusiv Oxytropido carpaticae-Elynetum festucetosum
bucegiensis Coldea 1991); Oxytropido carpaticae-Onobrychidetum transsilvanicae Tauber 1987; SeslerioFestucetum versicoloris Beldie 1967 (Syn: Festucetum versicoloris Puscaru et al. 1956, Festucetum
versicoloris transsilvanicum Soo 1944); Diantho tenuifolii-Festucetum amethystinae (Domin 1933) Coldea
1984 (Syn: Festucetum amethystinae Puscaru et al. 1956, Festucetum amethystinae transsilvanicum
Nyarady 1967); Seslerio haynaldianae-Caricetum sempervirentis Puscaru et al. 1956 (Syn: Seslerietum
haynaldianae – Caricetum sempervirentis Puscaru et al. 1950, 1956, Seslerietum rigidae retezaticum
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Saxifragetum rochelianae Boscaiu 1971 (Syn: Seslerietum rigidae retezaticum Csuros et al. 1956); Seslerio
heufflerianae-Caricetum sempervirentis Coldea 1984 (Syn: Seslerietum heuflerianae auct. Rom.); Seslerio
bielzii-Caricetum sempervirentis Puscaru et al. 1956 (Syn: Seslerietum bielzii transsilvanicum Borhidi
1956, 1958); Carduo kerneri-Festucetum carpaticae (Puscaru et al. 1956) Coldea 1990; Scabioso lucidaeBellardiochloetum violaceae (Ravarut et Mititelu 1958) Sanda et al. 2001; Salicetum retuso-reticulatae Br.Bl. 1926; Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae Coldea 1965, Soldanello pusillae-Salicetum
kitaibelianae (Boscaiu 1971) Coldea 1993
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Evitarea suprapasunatului si practicarea unui
turism ecologic.
- Habitat 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Descriere şi identificare Acest habitat grupeaza: paduri de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si
brad (Abies alba) cu Hieracium transylvanicum; paduri de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Festuca drymeia; paduri de fag (Fagus sylvatica) si brad cu Hieracium transsyvanicum; paduri de fag
(Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus; paduri de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca
drymeia. Acest tip de habitat se întâlneste în toti Carpatii românesti în etajul nemoral.
Distribuţie M-tii Bucegi, M-tii Capatânii, M-tele Tâmpa, M-tele Postavaru, M-tii Piatra Craiului, M-tii
Leaota, M-tii Fagaras, M-tii Rodnei, M-tii Maramuresului, M-tii Calimani, M-tii Gurghiu, M-tele Ignis, Mtii Rarau, M-tii Giumalau, M-tele Jidovu, M-tele Breaza, M-tele Siriu, Obcina Mare, Cascada Misina,
Bazinul Milcovului, Putna-Vrancea, Magura M-tii Nemirei, M-tii Tarcaului, M-tii Hasmas, Mtii Lotrului,
M-tii Latoritei, M-tii Coziei, M-tii Parâng, M-tii Tarcu, M-tii Godeanu, M-tii Cernei, M-tii Retezat, M-tii
Almajului, M-tii Vâlcan, M-tii Apuseni, M-tii Semenic, M-tii Poiana Rusca, M-tele Jidovu, M-tii Trascau,
M-tii Plopis, M-tii Zarandului, M-tii Retezat, M-tii Mehedinti, M-tii Sureanu, M-tii Drocea, M-tii Gilau,
Cheile Turzii, M-tii Ciucas, M-tii Codru Moma, M-tii Calimani, M-tii Gutâi, M-tii Fagaras.
Staţiuni Altitudini: 500-1450 m. Clima: T = 8,0-3,00C, P = 700-1300 mm.
Relief: versanti mediu-puternic înclinati, cu diferite expozitii, creste, culmi.
Roci: sisturi cristaline, granite, gresii, roci eruptive, calcare, conglomerate, gneise silicioase,
Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, luvisol, prepodzol, mijlociu profunde – superficiale, în
scheletice, moderat acide-foarte acide, oligo-mezobazice, oligotrofe, jilave-umede.
Factori limitativi: doborâturi de vânt, îngheturi timpurii sau târzii.
Specii (caracteristice şi dominante) Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum,
G. schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica
officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa
nemoralis. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Viola reichenbachiana, Rubus hirtus.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Festuco drymeiae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio rotundatiFagetum (Vida 1963) T ber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soo 1962).
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Masuri silviculturale de promovarea a regenerarii
naturale si executarea plantatiilor (când este nevoie) doar cu specii native in situ. Eliminarea speciilor
invazive regenerate natural sau plantate si reconversia padurilor derivate spre tipul natural. Limitarea
exploatarilor forestiere, interzicerea colectarii plantelor cu valoare economica si a pasunatului.
- Habitat 9180* Paduri de tip Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene
Descriere şi identificare Aceasta unitate cuprinde paduri intrazonale mixte, cu paltin de munte (Acer
pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm de munte (Ulmus glabra), tei pucios (Tilia cordata). Se
dezvolta pe grohotis grosier, pante stâncoase abrupte sau coluviuni grosiere de panta. Solurile sunt bogat
humifere si au o aprovizionare optimala cu apa (uneori chiar putin în exces).
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Distribuţie Parcul Natural Apuseni, Valea Sighistelului (jud. Bihor), Muntii Codru-Moma, Defileul
Crisului Repede-Padurea Craiului, Defileul Crisului Negru (jud. Bihor), Muntii Trascaului, Piatra Craiului,
Muntii Bucegi, Muntele Tâmpa, Muntele Postavaru, Padurea Bogatii (jud. Brasov), Muntii Piatra Mare,
Muntii Ciucas, Muntii Bistritei, Valea Secuieu si Valea Calata (jud. Cluj), Valea Viseului, Sacel
(Maramures), Magura Odobestilor, Masivul Ceahlau, Calimani-Gurghiu, Buila-Vânturarita, Muntii
Sebesului, Muntii Semenicului-Cheile Carasului, Muntii Retezat, Muntii Tarcu, Muntii Parâng, Cheile
Rudariei (jud. Caras-Severin), Platoul Mehedinti, Dealurile Comanestilor-Râul Motru (jud. Mehedinti),
Cheile Vârghisului-Persani, Masivul Cozia, Dealul Cetatii-Deva, Magurile Baitei (jud. Hunedoara),
Gradistea Muncelului – Ciclovina, Portile de Fier, Muntii Fagaras, Defileul Jiului, Nordul Gorjului de Est,
Nordul Gorjului de Vest, Domogled-Valea Cernei, Drocea, Putna-Vrancea, Muntii Siriu, Râpa Rosie (jud.
Alba), Sighisoara-Târnava Mare.
Staţiuni Altitudini: 700-1000 m, chiar pâna la 1400 m pe calcare. Clima: T = 7-50C, P = 850-1000 mm.
Relief: vai înguste umbrite, chei în masivele calcaroase.
Roci: în general calcaroase, în parte sisturi.
Soluri: humifere, scheletice, eubazice, putin profunde, umede, eutrofice.
Factori limitativi: solul scheletic, alunecarile de teren, eroziunea pluviala în adâncime.
Specii (caracteristice şi dominante) Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia
platyphyllos, Lunaria rediviva, Asplenium (Phyllitis) scolopendrium, Polystichum aculeatum, Ribes uvacrispa, Moehringia muscosa, Polystichum braunii, Circaea lutetiana,, Impatiens noli-tangere, Mercurialis
perennis, Senecio nemorensis, Salvia glutinosa.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Acero-Fraxinetum Pauca 1941 (syn. Acereto-Ulmetum Beldie 1951;
Acereto pseudoplatani carpaticum Sillinger 1933; Phyllitidi-Aceretum Moor 1952); Corylo-Tilietum
cordatae Vida 1959 (syn. Spiraeo-Coryletum Ujv. 1944, Corylo-Euonymetum verrucosae Dihoru 1975,
Spiraeetum ulmifoliae Zolyomi 1939, Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928)
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Masurile de conservare trebuie sa urmareasca
mentinerea fagului la un nivel de abundenta scazut (pâna în 30%) si prevenirea instalarii molidului sau
salcâmului.
- Habitat 9410 Paduri acidofile montane cu Picea abies (Vaccinio-Piceetea)
Descriere şi identificare Paduri montane acidofile de Picea excelsa si de amestec (Picea execlsa-Abies
alba-Fagus sylvatica) dezvoltatea pe versanti cu diverse expozitii.
Distribuţie Larga raspândire (sute de mii de hectare) în Muntii Tibles, Muntii Rarau, Muntii giumalau,
Muntii Bistritei, Muntii Rodnei, Muntii Calimani, Muntii Tarcau, Mt. Ceahlau, Muntii Gurghiu, Muntii
Harghita, Muntii Suhard, Muntii Vrancei, Mt. Penteleu, Mt. Siriu, Muntii Bârsei, Muntii Piatra Craiului,
Muntii Ciucas, Muntii Bucegi, Muntii Fagaras, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Cindrel, Muntii Sureanu,
Muntii Sebesului, Muntii Capatânii, Muntii Lotru, Muntii Parâng, Muntii Retezat, Muntii Tarcu-Godeanu,
Muntii Apuseni incl. Muntii Bihor, Muntii Vladeasa.
Staţiuni Între 1000m si 1850m alt. Clima cu temperatura medie anuala între 1,5C si 5C si precipitatii
cuprinse între 900mm si 1400mm/an. Pe soluri podzolice superficiale, acide dezvoltate pe roci silicioase si
calcaroase
Factori limitativi: eroziunea solului.
Specii (caracteristice şi dominante) Picea abies, Abies alba, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Moneses uniflora, Orthilia secunda, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Monotropa hypopitys, Huperzia
(Lycopodium) selago, Lycopodium annotinum, Sorbus aucuparia, Lonicera coerulea, Deschampsia
flexuosa, Oxalis acetosella, Corallorhiza trifida, Listera cordata, muschii Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Sphagnum girgensohnii.
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Comunităţi (asociaţii/alianţe) Soldanello majori-Piceetum Coldea et Wagner 1988, Hieracio rotundatiPiceetum Pawl. et Br.-Bl. 1939, Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1953, Leucanthemo waldesteiniiPiceetum Krajina 1933
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Evitarea defrisarilor.
Faună prezentă în sit - specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1352 Canis lupus În cuprinsul arealului sau vast, lupul este considerat de IUCN ca fiind o specie fara
amenintari directe, cu o distributie vasta si cu efective semnificative în anumite zone. Atât înlegislatia
europeana câtsi încea româ, lupul este considerat specie protejata. În România, anual sunt vânate cca. 250300 de exemplare, pe baza unor autorizatii emise în prealabil. Populatia de lupi este estimata anual de catre
administratorii fondurilor de vânătoare, înultimii ani constatându-se o tendinta accentuata de
supraestimare. Masurile de conservare luate în prezent sunt reprezentate de: estimarea anuala a populatiei
si controlul braconajului. În viitor sunt necesare urmatoarele masuri de conservare: studii detaliate privind
eco-etologia speciei în conditiile din România, în special legate de marimea si tendintele de evolutie a
populatiei de lupi, precum si implementarea unui plan de management la nivel national care sa urmareasca
reducerea braconajului si controlul activitatilor de vânatoare, constientizarea opiniei publice privind
conservarea speciei, precum si compensarea pagubelor produse sectorului zootehnic. Fragmentarea
habitatelor datorata expansiunii infrastructurii si dezvoltarii activitatilor umane reprezinta amenintari pe
termen mediu care pot fi reduse prin includerea în planurile de dezvoltare a aspectelor legate de
conectivitatea populatiilor, în special în zonele cheie (Valea Prahovei, Valea Oltului, muntii Persani si
culoarul Deva-Arad).
1354 Ursus arctos Ursul este un animal nocturn, dar, în zonele unde nu este deranjat, el este activ si în
timpul zilei. În perioada de toamna, el face deplasari lungi până în zonele de foioase, în special în fagete si
gorunete, dar si în zonele cu pomi fructiferi. Este un animal solitar, doar în perioada de înperechere (maiiunie) putând fi observati masculii si femelele împreuna. Dupa o perioada de gestatie de 7-8 luni, din care
exista o perioada latenta de 4-5 luni, ursoaica da nastere, într-un bârlog, la 2-3 pui care au dimensiuni
reduse (20-25 cm si o greutate de pâna la 500g). Aceste dimensiuni reduse ale puilor sunt o adaptare la
faptul ca puii se nasc în perioada de iarna iar ursoaica îşi hraneste din rezervele de grasime acumulate
toamna. Puii ramân împreuna cu ursoaica pâna la vârsta de 1.5-2 ani, acestia fiind protejati cu atentie de
catre mama lor. Maturitatea sexuala este atinsa la 3 ani în cazul femelelor si la 4 ani în cazul masculilor,
longevitatea ursilor fiind de 15-25 de ani.
1361 Lynx lynx Râsul eurasiatic este cea mai mare specie de felide din Europa. Are membrele relativ
lungi, laba piciorului având o conformatie care îi permite sa se deplaseze cu usurinta în zapada adânca.
Statura sa este cuprinsa între 50-75 cm la greaban, corpul fiind relativ subtire iar capul mic si rotund.
Greutatea este curpinsa între 15 – 30 kg., masculii (20-30 kg) fiind în general mai mari decât femelele (1520 kg). În natura, prezenta râsului se poate identifica mai ales dupa urmele rotunde, de marimea urmei unui
câine dar fara gheare imprimate în urma tipar. Blana este de culoare galbena–roscata cu pete închise la
culoare. Pe partea interioara a picioarelor si pe abdomen, aceste pete sunt mai putin proeminente iar
culoarea blanii este mai deschisa. Coada este scurta, cu vârful de culoare închisa. Pe cap, râsul prezinta
favoriti de culoare deschisa, formati din peri lungi, iar în vârful urechilor are un smoc de peri lungi si
închisi la culoare. Râsul prefera linistea oferita de masivele forestiere întinse, cu relief accidentat si poieni
intercalate. Culmile scurte si abrupte îi permit observarea prazii si faciliteaza deplasarea în teren. Toate
tipurile de vegetatie forestiera care ofera posibilitati de observare, pânda si vânare a prazii sunt preferate de
catre râs. În România, râsul este prezent de la 200 m la 1800 m altitudine, mai ales în zonele care ofera
conditii optime pentru caprior, principala specie prada.
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Plan de management. Regulament. Zonare. Zonă tampon.
În Ghidul pentru Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate din România, se prezintă
informaţii legate de modul de zonare a unei arii protejate din punct de vedere al managementului acesteia.
Se specifică astfel că :
„Multe dintre ariile protejate definesc o serie de zone de management, fiecare dintre ele, în mod
normal, punând accent pe un anumit tip de utilizare. Aceasta ajută ca aria protejată să acopere, întrun mod structurat, o gamă variată de necesităţi. Cel mai probabil, o arie protejată are două tipuri
principale de zone:
- zone delimitate legislativ - acestea sunt zone care sunt delimitate în mod oficial în actele
normative care se referă la aria protejată respectivă. Planul de management trebuie să se
refere în mod clar la aceste zone şi la condiţiile impuse de lege referitor la managementul
acestora.
- zone delimitate prin management - pot fi identice cu cele delimitate legislativ, dar în multe
cazuri pot fi diferite, în special dacă limitele habitatului, caracteristicile peisajului şi arealul
speciilor nu coincide cu limitele legislative sau dacă avem de a face cu forme complexe de
folosire a terenului, cum ar fi păşunatul sezonier.”
Totodată, se prezintă tipul zonelor de management care se pot prevedea în raport cu aria naturală protejată.
Astfel, Ghidul defineşte Zona tampon ca făcând parte dintre zonele de management ce pot fi prevăzute în
interiorul sau în exteriorul ariei protejate, cu variate scopuri precum:
- de a integra cercetarea, educaţia, turismul, dezvoltarea durabilă şi activităţile tradiţionale
- promovarea şi sprijinirea activităţilor nedestructive, durabile, ce nu vor provoca un impact negativ
ariei protejate
- permiterea dezvoltării limitate a activităţilor comerciale cât şi a aşezărilor, pe baza unor criterii
clare de mediu şi de planificare
Totodată, un alt tip de zonă de management care prezintă importanţă, este zona de tranziţie / dezvoltare
durabilă, care este definită ca o zonă adiacentă ariei de management, cu următoarele caracteristici:
- zonă ce înconjoară aria protejată, care nu este întodeauna bine definită
- accent pe încurajarea dezvoltării durabile, ce creează legături între aria protejată şi zona adiacentă
OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice tranşează acest concept în legislaţia românească:
Art. 22
(1) Zonarea interna a ariilor naturale protejate de interes national se face prin planul de management,
prin definirea si delimitarea, dupa caz, a: zonelor cu protectie stricta, zonelor de protectie integrala,
zonelor-tampon, zonelor de dezvoltare durabila a activitatilor umane.
...
(7) Zonele-tampon, în parcurile nationale denumite zone de conservare durabila si în parcurile
naturale denumite zone de management durabil, nu se includ în zonele cu protectie integrala, stricta
sau de dezvoltare durabila a activitatilor umane si care fac trecerea între zonele cu protectie
integrala si cele de dezvoltare durabila.
Aria protejată nebeneficiind în prezent de un plan de management, nu există o zonare a acesteia conform
reglementărilor legale.
Având în vedere amplasamentul obiectivelor noi prevăzute în ceea ce priveşte extinderea şi reabilitarea
domeniului schiabil (în zona staţiei superioare a telegondolei Postăvaru Expres şi în zona Cabanei
Postăvaru), este de presupus că acestea se vor suprapune peste o viitoare zonă de dezvoltare durabilă.
Zona de suprapunere a obiectivelor cu aria naturală protejată este caracterizată de prezenţa unor molidişuri
de limită pe soluri rendzinice (i)- fără corespondent Natura 2000 şi molidişuri pe soluri rendzinice de
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productivitate inferioară (de sâhlă) - făra coresp. Natura 2000 şi de suprafeţe ocupate de tipul de habitat
9410 Paduri acidofile montane cu Picea abies (Vaccinio-Piceetea)
Suprafaţa de defrişat în cadrul sitului este cca. 0,623 ha.
În interiorul SCI Postăvarul obiectivele prevăzute se suprapun pe o suprafaţă de cca. 3191mp cu tipul de
habitat 9410 Paduri acidofile montane cu Picea abies (Vaccinio-Piceetea).
Raportat la suprafaţa ocupată în sit de acest tip de habitate rezultă o pierdere procentuală de 1,24%.
Speciile de faună protejate pe cuprinsul ariei conform formularului standard nu sunt afectate de
implementare a proiectului, datorită amplasării obiectivelor într-o zonă deja antropizată, cu construcţii şi
instalaţii existente.
Nu se pune problema restrângerii habitatelor de adăpost sau hrănire a speciilor de faună menţionate.
Deplasarea în teren nu a evidenţiat prezenţa speciilor de plante protejate pe amplasamentul viitoarelor
obiective propuse prin proiect.
Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea impactului investiţiei în ceea ce le priveşte

Cod

Declinul*
Prezenţa în
zona de Impact apreciat
impact
(%)

Denumire Habitat

8120

Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din
etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea
rotundifolii)

-

-

-

8210

Versanti stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci
calcaroase

-

-

-

4060

Tufărişuri alpine şi boreale

-

-

-

6430

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la
nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

-

-

-

6520

Fâneţe montane

-

-

-

9150

Păduri medio-europene de fag din CephalantheroFagion

-

-

-

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

-

-

-

4080

Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix

-

-

-

6170

Pajişti calcifile alpine şi subalpine

-

-

-

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

-

-

-

9180*

Păduri din Tilio-Acerion
grohotişuri şi ravene

-

-

-

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana
0,3191 ha
(Vaccinio-Piceetea)

negativ

1,24

pe

versanti

abrupţi,

* - declinul apreciat s-a considerat ca procentul pierderii de habitat comparativ cu suprafaţa totală ocupată
de acest tip de habitat în sit
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, pentru care situl a fost desemnat şi
evaluarea impactului investiţiei în ceea ce le priveşte
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Specii

Prezenţa în zona Populaţiile
de impact
afectate

Impact preconizat

352 Canis lupus

0

0

0

1354 Ursus arctos

0

0

0

1361 Lynx lynx

0

0

0

1324 Myotis myotis

0

0

0

1166 Triturus cristatus

0

0

+

1193 Bombina variegata

0

0

0

2001 Triturus montandoni

0

0

+

1078
Stephanopachys
substriatus

0

0

0

1087 Rosalia alpina

0

0

0

4014 Rhysodes sulcatus

0

0

0

4036
Pholidoptera
transsylvanica

0

0

+

1758 Ligularia sibirica

0

0

0

1902 Cypripedium calceolus

0

0

0

4070 Campanula serrata

0

0

0

Prin lucrările de construcţii aferente extinderii domeniului schiabil se vor consemna pierderi de habitate
astfel: defrişarea unei suprafeţe de cca. 24,82ha vegetaţie forestieră (dintre care 0,623ha în interiorul ariei
naturale protejate).
Habitatul afectat din sit este 9410 Paduri acidofile montane cu Picea abies (Vaccinio-Piceetea), raportat
la suprafaţa ocupată în sit de acest tip de habitate rezultă o pierdere procentuală de 1,24%.
Pentru evitarea acestor pierderi se recomandă la renunţarea recoltării masei lemnoase de pe suprafeţe
echivalente în interiorul sitului de către autoritatea silvică şi proprietarul fondului forestier. Prin această
măsură şi speciile Stephanopachys substriatus respectiv Rhysodes sulcatus vor beneficia de protecţie.
În cea ce priveşte specia Pholidoptera transsylvanica, având în vedere mărirea suprafeţelor defrişate,
acesta va beneficia de posibilitatea de răspândire însă numai cu condiţia ca în urma amenajării pârtiilor,
speciile de graminee sădite să fie cele locale, autohtone. Respectarea acestei cerinţe trebuie să fie
obligatorie, fiind vorba de proximitatea unei SCI. Pentru controlul strict al materialului de sădit (de
însămânţare) unitatea care va efectua acesta va trebui să prezinte documente doveditoare în acest sens.
Având în vedere construcţia lacului de acumulare, speciile de amfibieni, cu precădere Triturus cristatus, T.
montandoni dar şi alte specii de tritoni care nu sunt menţionate în formularul standard (cum ar fi T.
alpestris, T. vulgaris) vor avea un loc prielnic de reproducere. Pentru protecţia acestor specii eventualele
lucrări de decolmatare a lacului se vor efectua după perioada de reproducere a speciilor de amfibieni şi
numai în luna august. Nu se recomandă popularea lacului cu specii de Salmonidae.
Studiile de teren nu au relevat prezenţa speciilor de păsări strict protejate, la unele specii cum ar fi
Tetrastes bonasia sau Tetrao urogallus, sau speciile de bufniţe mărirea suprafeţei păşunilor poate fi
benefică (de exemplu specia Strix uralensis vânează pe terenuri deschise, adiacente pădurilor unde
cuibăreşte), la altele cum ar fi speciile de piţigoi sau muscari dispariţia acestuia este echivalentă cu
pierderea definitivă a locurilor de cuibărit. Pentru contracararea acestor efecte se recomandă ca din
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materialul defrişat, după prelucrare, dar încă în faza de construcţie a proiectului, să se construiască cel
puţin 30 de cuiburi artificiale pentru piţigoi care pot fi amplasate în apropierea staţiunii (şi vor avea şi un
efect pozitiv, de atragerea atenţiei asupra turiştilor) respectiv 10 cuiburi artificiale pentru bufniţe de talie
mică (Glaucidium passerinum şi Aegolius funereus). Pentru dimensiunile exacte ale acestor cuiburi,
precum şi pentru locurile de amplasare a acestora, va fi consultată Facultatea de Silvicultură Braşov,
Catedra de silvicultură.
În ceea ce priveşte speciile de floră protejată din zona de suprapunere a sitului cu pâtriile de schi, se vor lua
toate măsurile de protecţie a vegetaţiei existente.
Având în vedere caracterul sitului speciile de carnivore mari nu vor fi afectate de activităţile proiectului,
însă o monitorizare permanentă a prezenţei acestora va fi obligatorie în perioada de exploatare a pârtiilor
(ne referim la speciile Lynx lynx şi Canis lupus încât în perioada de exploatare a pârtiei specia Ursus arctos
nu va fi prezentă în zonă).
Evaluare realizata de catre SC Ecoanalitic SRL in cadrul PUZ - “Reactualizare PUZ Poiana Brasov”
aprobat prin HCL al municipiului Brasov nr. 647 din 13 octombrie 2010.

ROSCI0120 Muntele Tampa
Localizarea sitului
Latitudine 45°36’ 14” Longitudine 25°36’5”
Suprafata Sitului
203 Ha
Altitudine
min. 595 m, max. 947 m, med. 776 m
Tipuri de habitate prezente in sit:
9180* Paduri de Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene
40A0* Tufarisuri subcontinentale peri-panonice
9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalenthero-Fagion
91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Specii de mamifere enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
• 1354 Ursus arctos
Specii de amfibieni si reptile enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
• 1193 Bombina variegata
Specii de nevertebrate enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
• 1087 Rosalia alpina
Specii de plante enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
• 1902 Cypripedium calceolus
• 1689 Dracocephalum austriacum
• 4097 Iris aphylla ssp. hungarica
Alte specii importante de flora si fauna
Aegithalos caudatus, Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonassia, Bubo bubo, Certhia
familiaris, Circus cyaneus, Circus pygarcus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Corvus
corax, Cuculus canorus, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Erithacus rubecula, Falco
columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Garrulus
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glandarius, Glaucidium passerinum, Hieraaetusn pennatus, Lanius collurio, Lullula arborea, Luscinia
megarhyncos, Milvus migrans, Motacilla cinerea Parvus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Pernis
apivorus, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus collybita, Picoides tridactylus, Picus canus, Pyrrhula
pyrrhula, Sitta europaea, Strix aluco, Stris uralensis, Turdus merula, Turdus philomelos, Sitona languidus,
Sitona lepidus, Sitona lineatus, Sitona striatellus, Zacladus geranii, Aristolochia lutea, Bromus barcensis,
Campanula carpatica, Cephalanthera damasonium, Daphne blagayana, Dianthus spiculifolius, Dictamnus
albus, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Fritilaria orientalis, Galanthus nivalis, Gentiana
cruciata ssp. Phlogifolia, Helictotrichon decorum, Helictotricon decorum, Hepatica transsilvanica,
Hepatica transsilvanica, Hyacinthella leucophaea, Hyacinthella leucophaea, Narcissuspoeticus ssp.
Radiflorus, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Poa badensis, Sempervivum marmoreum, Silene nutans
ssp. Dubia, Sorbus graeca, Spiraeacrenata, Taxus baccata, Thymus comosus, Viola jooi, Waldsteinia
geoides, Lacerta viridis, Vipera berus.
DESCRIEREA SITULUI
Cod % CLC
Clase de habitate
N16 25 311
Păduri de foioase
N17
61 312
Păduri de conifere
N23
14 1xx
Alte terenuri artificiale(localităţi, mine..)
Alte caracteristici ale sitului:
Muntele Tâmpa reprezintă partea nord-estică a munţilor Poienii Braşov, prelungită până în interiorul
oraşului. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 6-8 grade. Reţeaua hidrografică este formată din
pâraie cu caracter intermitent. Se remarcă apariţia unor izvoare bogate în special în partea inferioară a
masivului. Vegetaţia este formată predominant din pădure, care este constituită din fag, carpen, frasin,
artar, molid, pin şi larice. Printre tufărişuri se întâlnesc plante ca: bibilica, papucul doamnei, stânjenelul şi
crucea voinicului. Pătura erbacee este constituită din flora de mull: Asperulla odorata, Galium schultesii,
Asarum europaeum, etc. Specia Dracocephalum austriacum este o specie foarte rară care a fost găsită în
anul 1883 J.Romer, şi introdus în ierbarul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere.
Timp de un secol nu a mai fost regăsit. Abia în anul 1994 a fost găsită şi colectată de un student Mârzac
Gheorghe – momentan nu se ştie dacă au mai rămas exemplare din această specie. Un interes deosebit îl
prezintă versantul sud-estic unde apare o insulă de vegetaţie de stepă. Lumea animală este bogată şi variată,
identificându-se 17 specii rare sau foarte rare de viespi.
Calitate şi importanţă:
Muntele Tâmpa prezintă o importanţă deosebită datorită prezenţei pădurilor de tipul Asperulo-Fagetum.
Deasemenea, flora şi fauna existente în zonă, prezintă o importanţă ecologică şi biologică, mai ales prin
prezenţa speciilor: Cypripedium calceolus (papucul doamnei-neregăsit) la plante şi Ursus arctos (ursul
brun) la mamifere.
Importanţă peisagistică şi de recreere.
Vulnerabilitate:
Practicarea în mare măsură a turismului necontrolat. Distrugerea covorului vegetal, a arbuştilor şi arborilor
prin aprinderea de focuri si mai ales nesupravegherea şi nestingerea acestora. Distrugerea zonei cu
vegetaţie stepică prin păşunatul intensiv, ilegal. Depozitarea deşeurilor si aruncarea gunoaielor
întâmplătoare de către turişti şi recoltatul abuziv al plantelor rare sau declarate monumente ale naturii.
Tendinţa de construcţii pe versantul sudic al Tâmpei.
Descrierea habitatelor pentru care a fost desemnat situl ROSCI 0120 Muntele Tampa si impactul
preconizat
- Habitat 9180* Paduri de tip Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene
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Descriere şi identificare Aceasta unitate cuprinde paduri intrazonale mixte, cu paltin de munte (Acer
pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm de munte (Ulmus glabra), tei pucios (Tilia cordata). Se
dezvolta pe grohotis grosier, pante stâncoase abrupte sau coluviuni grosiere de panta. Solurile sunt bogat
humifere si au o aprovizionare optimala cu apa (uneori chiar putin în exces).
Distribuţie Parcul Natural Apuseni, Valea Sighistelului (jud. Bihor), Muntii Codru-Moma, Defileul
Crisului Repede-Padurea Craiului, Defileul Crisului Negru (jud. Bihor), Muntii Trascaului, Piatra Craiului,
Muntii Bucegi, Muntele Tâmpa, Muntele Postavaru, Padurea Bogatii (jud. Brasov), Muntii Piatra Mare,
Muntii Ciucas, Muntii Bistritei, Valea Secuieu si Valea Calata (jud. Cluj), Valea Viseului, Sacel
(Maramures), Magura Odobestilor, Masivul Ceahlau, Calimani-Gurghiu, Buila-Vânturarita, Muntii
Sebesului, Muntii Semenicului-Cheile Carasului, Muntii Retezat, Muntii Tarcu, Muntii Parâng, Cheile
Rudariei (jud. Caras-Severin), Platoul Mehedinti, Dealurile Comanestilor-Râul Motru (jud. Mehedinti),
Cheile Vârghisului-Persani, Masivul Cozia, Dealul Cetatii-Deva, Magurile Baitei (jud. Hunedoara),
Gradistea Muncelului – Ciclovina, Portile de Fier, Muntii Fagaras, Defileul Jiului, Nordul Gorjului de Est,
Nordul Gorjului de Vest, Domogled-Valea Cernei, Drocea, Putna-Vrancea, Muntii Siriu, Râpa Rosie (jud.
Alba), Sighisoara-Târnava Mare.
Staţiuni Altitudini: 700-1000 m, chiar pâna la 1400 m pe calcare. Clima: T = 7-50C, P = 850-1000 mm.
Relief: vai înguste umbrite, chei în masivele calcaroase.
Roci: în general calcaroase, în parte sisturi.
Soluri: humifere, scheletice, eubazice, putin profunde, umede, eutrofice.
Factori limitativi: solul scheletic, alunecarile de teren, eroziunea pluviala în adâncime.
Specii (caracteristice şi dominante) Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia
platyphyllos, Lunaria rediviva, Asplenium (Phyllitis) scolopendrium, Polystichum aculeatum, Ribes uvacrispa, Moehringia muscosa, Polystichum braunii, Circaea lutetiana,, Impatiens noli-tangere, Mercurialis
perennis, Senecio nemorensis, Salvia glutinosa.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Acero-Fraxinetum Pauca 1941 (syn. Acereto-Ulmetum Beldie 1951;
Acereto pseudoplatani carpaticum Sillinger 1933; Phyllitidi-Aceretum Moor 1952); Corylo-Tilietum
cordatae Vida 1959 (syn. Spiraeo-Coryletum Ujv. 1944, Corylo-Euonymetum verrucosae Dihoru 1975,
Spiraeetum ulmifoliae Zolyomi 1939, Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928)
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Masurile de conservare trebuie sa urmareasca
mentinerea fagului la un nivel de abundenta scazut (pâna în 30%) si prevenirea instalarii molidului sau
salcâmului.
Masuri de reducere a impactului. Habitatul 9180*este prezent doar pe versantii abrupti, grohotisuri si
ravene, si nicidecum in zona de implementare a investitiei; asadar impactul programului asupra acestui tip
de habitat este inexistent.
Habitat 40A0* Tufarisuri subcontinentale peri-panonice
• R 3121 Tufarisuri ponto-panonice de porumbar(Prunus spinosa) si salba moale (Evonymus
europaeus)
Raspandire: in Subcarpatii si Podisurile Moldovei, Munteniei, Podisul si depresiunile Transilvaniei,
Dealul Cetatii –Lempes etc.
Suprafete: sub 100Ha
Statiuni: Altitudinra 3000-800 m, clima T= 8.5° - 6.0 °C, P= 650-850 mm anual cu diferente de la est la
vest. Roci: vulcanice si metamorfice; Soluri: luvosoluri
Compozitia floristica
Specii edificatoare: Prunus spinosa, Crataegus monogyna
-
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Specii caracteristice: Crataegus monogyna, Evonymus verrucosus, Betula pendula, Prunus spinosa, Rosa
canina, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa, Pteridium aquilinum, Hypericum perforatum, Ligustrum
vulgare, Viburnum lantana, Clematis vitalba
Alte specii importante: Carpinus betulus, Rubus idaeus, Rubus hirtum, Galium verum, Fragaria vesca,
Myosotis sylvatica, Hieracium umbellatum, Festuca rubra, Agrostis capillaris,Vulpia myoros;
Valoare conservativa redusa, habitatul se reface dintr-o structura de tufaris protejat Emerald intr-una
forestiera
•

R 3122 Tufarisuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) si paducel (Crataegus
monogyna)
Raspandire: Podisurile Dobrogei de Nord si Sud, campia si podisurile din Moldova de Nord, Tara
Oasului, Campia si Podisul Transilvaniei, Campia Romana, in silvostepa si in zona padurilor de stejar
de la campie.
Suprafete: fasii de tufarisuri de la 200-500 mp, alternand cu paduri si terenuri agricole sau pajisti
uscate, totalizand cele mai mari suprafete ale vegetatiei de tufarisuri .Total >10000 Ha
Statiuni
Altitudine 40-500 m Clima T= 10,5 – 7.5 °C, P= 400-800 mm anual ,
Relief: depresiuni mici in campie, pante insorite cu inclinare redusa,
Roci: marne ,gresii
Solurile profunde, neutre, slab acid-alcaline, cernoziomuri in silvostepa sau eutricambisoluri, cu hidratare
deficitara mai ales la sfarsitul verii.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
Alte specii importante: Rubus caesius, Rosa canina, Evonymus verrucosus, Pyrus pyraster, Ligustrum
vulgare, Humulus lupulus, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Veronica chamaedrys, Plantago
media, Jasminum fruticans, Amygdalus nana, Prunus fruticosa, Coenus mas, Vicia tenuifolia, Bromus
inermis, Origanum vulgare, Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Poa bulbosa,agrimonia eupatoria,
Valoare conservativa: moderat, habitate prioritare Emerald
• R3130 Tufarisuri ponto-panonice de visinel (Cerasus Fruticosa)
Raspandire Podisurile Moldovei de Nord, si Centrale, Podisul Transilvaniei, si depresiuni intramontane
(Ciuc, Covasna, Brasov), Podisurile Dobrogei de Nord, Baraganul Mostistei, Campia Gavanu –
Burdea, Campia Banatului, Aradului, in silvostepa si stepa
Suprafete fragmentare 100-200 mp , in margini de padure, culturi agricole, pajisti uscate. Total < 10 Ha
Statiuni altitudini 200-300 m, Clima: T= 9,8 ° - 8.6 °C, P= 450-500 mm , seceta prelungita (80 zile)
Relief pante cu expozitie SE, SV, cu inclinatie mica (5-10°)
Roci : Loessuri
Soluri: Cernoziomuri
Compozitia floristica:
Specii edificatoare: Cerasus fruticosa, Prunus spinosa var. Dasyphilla.
Specii caracteristice: Cerasus fruticosa, Prunus spinosa var. Dasyphilla, Crataegus monogyna, Rosa
canina, Cornus mas, Calamintha clinopodium, Origanum vulgare, Teucrium chamaedrys, Coronilla
varia, Amygdalus nana, Vicia cracca ssp. Tenuifolia, Galium mollugo, Nonea pulla, Evonymus
verrucosus, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Bromus inermis, Agrimonia eupatoria, Asparagus
tenuifolius, Thalictrum minus, Elymus repens, Elymus hispida, Dactylis glomerata, Inula britannica;
Valoare conservativa mare, habitat rar in Romania, periclitat;
• R 3131 Tufarisuri ponto-panonice cu migdal pitic (Amygdalus nana)
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Raspandire: Podisurile Moldovei de Nord si Sud, Podisul Dobrogei de Nord, Baraganul Mostistei,
Piemontul Oltetului, Campia si Subcarpatii Transilvaniei, Depresiunea Fagaras, Depresiunea Brasov,
Depresiunea Sibiului, in zona de silvostepa si a padurilor de stejar
Suprafete 100 – 300 mp, fragmentar intre alte tufarisuri. Total <100 Ha
Statiuni Altitudine de la cca 200m in Podisul Moldovei si pana la 500 de m in Campia Transilvaniei si
Subcarpati sau zone cu podisuri joase. Clima T= 10,0 – 8,6 ˚C, P = 450 – 500 mm (500-600mm)anual
cu seceta circa 85 de zile
Relief: fragmentat, cu versanti inclinati pana la 35˚, roci – marne argiloase, solurile – carbonatate,
cernoziomuri carbonatice
Compozitia floristica:
Specii edificatoare:Amygdalus nana;
Specii caracteristice: Amygdalus nana
Alte specii importante: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pyrus piraster, Rhamnus tinctoria, Rosa
canina,Rosa dumetorum, Linaria genistifolia, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Iris hungarica,
Medicago melcata, Alyssum murale, Dictamnus albus, Trifolium alpestre, Inula hirta, Potentilla
thuringiaca, Carex michelii, Origanum vulgare, Veronica teucrium, Aster amellus, Bromus inermis,
Festuca valesiaca,Teucrium chamaedrys, Dactylis glomerata
Valoare conservativa: mare, habitate rare in Romania, periclitate, incluse in protectia Emerald.
- Habitat 9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Descriere şi identificare Padure de fag xero-termofila ce se dezvolta pe soluri calcaroase, adesea
superficiale, pe pante, având un strat ierbos si de arbusti abundent. Semnalat în toti Carpatii românesti, în
etajul nemoral, în regiunea montana si de dealuri înalte.
Distribuţie Cheile Brusturetului (jud. Arges), Muntii Bucegi, Muntele Tâmpa, Postavaru, Muntii Ciucas,
Padurea Bogatii (jud. Brasov), Piatra Craiului, Muntii Vulcan, Muntii Tarcu, Domogled-Valea Cernei,
Cheile Nerei-Beusnita, Portile de Fier, Muntii Retezat, Gradistea Muncelului – Ciclovina, Semenic-Cheile
Carasului, Platoul Mehedinti, Complexul carstic Ponoare (jud. Mehedinti), Muntii Locvei, Platoul Vascau,
Trascau, Parcul Natural Apuseni, Muntii Codru Muma, Muntii Plopis, Vadu Crisului, Defileul Crisului
Negru, Valea Tesna, Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului, Defileul Crisului Repede, Depresiunea
Vad, Defileul Crisului Repede, Piemontul Lugojului, Buila-Vânturarita, Muntii Fagaras, Nordul Gorjului
de Est, Nordul Gorjului de Vest.
Staţiuni Altitudini: 800-1200 m.
Clima: T = 7,0-5,50C, P = 850-1100 mm.
Relief: versanti cu înclinari si expozitii diferite, platouri. Roci: calcaroase, gresii calcaroase, marne. Soluri:
rendzine tipice si cambice, terra-rossa, superficiale-mijlociu profunde, neutre-slab bazice, cu mull-moder,
eubazice, primavara umede, vara reavane.
Factori limitativi: solul scheletic si superficial, deficit hidric estival (temporar)
Specii (caracteristice şi dominante) Fagus sylvatica, Cephalanthera damassonium, C. rubra, C.
longifolia, Epipactis microphylla, E. atrorubens, Carex flacca, Carex montana, Neottia nidus-avis
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Carpino-Fagetum cephalantheriosum Coldea 1975; Epipacti-Fagetum
Resmerita 1972.
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Interzicerea pasunatului, plantatiilor cu specii
aflate in afara arealului lor natural în ochiurile neregenerate, precum si controlul strict al unor activitati
turistice (campari, crearea de noi poteci) si economice (exploatarea calcarului). Evitarea acidificarii solului
prin scaderea proportiei molidului în compozitia stratului arborilor.
Masuri de reducere a impactului. Habitatul 40A0* cu cele 4 tipuri de habitate corespondente in
Romania este prezent pe partea sud-estica a muntelui Tampa.
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- Habitat 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Descriere şi identificare Acest tip de habitat grupeaza: padurile de molid (Picea abies), fag (Fagus
sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra; padurile de molid (Picea abies), fag si brad (Abies
alba) cu Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag si brad cu Pulmonaria rubra; padurile de fag si brad cu
Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag cu Symphytum cordatum si padurile de fag cu Phyllitis
scolopendrium. Habitatul se întâneste în etajul montan din Carpatii românesti.
Distribuţie În etajul nemoral din întreg lantul M-tilor Carpati.
Staţiuni Altitudine: (500)600-1400(1450) m; Clima: T=8,0-3,00C, P=750-1200 mm. Relief: versanti slab
pâna la puternic înclinati cu expozitii diferite, platouri, culmi, vâlcele umede, coame, funduri de vai.
Roci: variate, în special flis, conglomerate, sisturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive si metamorfice,
bazice, intermediare, rar acide.
Soluri de tip: eutricambosol, luvosol, stagnosol, litosol, rendzine, districambosol, superficiale-pâna la
profunde, mai mult sau mai putin gleizate, oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice,
eutrofice, slab-scheletice pâna la scheletice, slab acide-acide, jilave pâna la umede.
Factori limitativi: cauze naturale, dar mai ales antropo-zoogene, între care pe un loc important se situeaza
exploatarile forestiere irationale, ilegale, pasunatul intensiv, poluarea ecosistemelor forestiere cu deseuri
industriale si menajere, incendierile, intensificarea activitatilor de turism, colectarea necontrolata a
speciilor de plante cu valoare economica.
Specii (caracteristice şi dominante) Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn Dentaria
glandulosa), C. bulbifera, Leucanthemum waldsteinii, Ranunculus carpaticus, Phyllitis scolopendrium,
Aconitum moldavicum, Hepatica transsylvanica, H. nobilis, Galium odoratum, Actaea spicata, Asarum
europaeum, Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Saxifraga rotundifolia, Silene heuffelii,
Hieracium transsylvanicum, Festuca drymeia, Calamagrosis arundinacea, Luzula luzuloides.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Pulmonario rubrae-Fagetum (Soo 1964) Tauber 1987 (inclusiv subas.
taxetosum baccatae Comes et Tauber 1977); Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soo 1964) Tauber 1987;
Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu 1981); PhyllitidiFagetum Vida (1959) 1963
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Pastrarea statutului actual al ariilor protejate,
limitarea influentelor antropice (pasunat, turism, exploatarea resurselor padurii), în special a exploatarilor
forestiere, interzicerea colectarii plantelor ierboase cu valoare economica. Masuri adecvate de management
ecologic pentru vegetatia forestiera (taieri de conservare si promovarea regenerarii naturale cu specii native
in site, precum si recomandari privind reînpadurirea (evitându-se substituirea speciilor native cu specii
,,repede crescatoare”) în zonele în care s-au facut defrisari irationale, în vederea prevenirii fenomenelor de
eroziune a solului. Monitorizarea siturilor astfel încât sa se asigure regenerarea si dezvoltarea pe cale
naturala a padurilor.
Masuri de reducere a impactului. Habitatul nu este afectat de proiectele prin care se va implementa
Planul.
- Habitat 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Descriere şi identificare Acest habitat grupeaza: paduri de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si
brad (Abies alba) cu Hieracium transylvanicum; paduri de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Festuca drymeia; paduri de fag (Fagus sylvatica) si brad cu Hieracium transsyvanicum; paduri de fag
(Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus; paduri de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca
drymeia. Acest tip de habitat se întâlneste în toti Carpatii românesti în etajul nemoral.
Distribuţie M-tii Bucegi, M-tii Capatânii, M-tele Tâmpa, M-tele Postavaru, M-tii Piatra Craiului, M-tii
Leaota, M-tii Fagaras, M-tii Rodnei, M-tii Maramuresului, M-tii Calimani, M-tii Gurghiu, M-tele Ignis, Mtii Rarau, M-tii Giumalau, M-tele Jidovu, M-tele Breaza, M-tele Siriu, Obcina Mare, Cascada Misina,
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Bazinul Milcovului, Putna-Vrancea, Magura M-tii Nemirei, M-tii Tarcaului, M-tii Hasmas, Mtii Lotrului,
M-tii Latoritei, M-tii Coziei, M-tii Parâng, M-tii Tarcu, M-tii Godeanu, M-tii Cernei, M-tii Retezat, M-tii
Almajului, M-tii Vâlcan, M-tii Apuseni, M-tii Semenic, M-tii Poiana Rusca, M-tele Jidovu, M-tii Trascau,
M-tii Plopis, M-tii Zarandului, M-tii Retezat, M-tii Mehedinti, M-tii Sureanu, M-tii Drocea, M-tii Gilau,
Cheile Turzii, M-tii Ciucas, M-tii Codru Moma, M-tii Calimani, M-tii Gutâi, M-tii Fagaras.
Staţiuni Altitudini: 500-1450 m. Clima: T = 8,0-3,00C, P = 700-1300 mm.
Relief: versanti mediu-puternic înclinati, cu diferite expozitii, creste, culmi.
Roci: sisturi cristaline, granite, gresii, roci eruptive, calcare, conglomerate, gneise silicioase,
Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, luvisol, prepodzol, mijlociu profunde – superficiale, în
scheletice, moderat acide-foarte acide, oligo-mezobazice, oligotrofe, jilave-umede.
Factori limitativi: doborâturi de vânt, îngheturi timpurii sau târzii.
Specii (caracteristice şi dominante) Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum,
G. schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica
officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa
nemoralis. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Viola reichenbachiana, Rubus hirtus.
Comunităţi (asociaţii/alianţe) Festuco drymeiae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio rotundatiFagetum (Vida 1963) T ber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soo 1962).
Măsuri necesare de conservare şi factori periclitanţi Masuri silviculturale de promovarea a regenerarii
naturale si executarea plantatiilor (când este nevoie) doar cu specii native in situ. Eliminarea speciilor
invazive regenerate natural sau plantate si reconversia padurilor derivate spre tipul natural. Limitarea
exploatarilor forestiere, interzicerea colectarii plantelor cu valoare economica si a pasunatului.
Masuri de reducere a impactului. Habitatul nu este prezent in zona de implementare a proiectului, asadar
impactul este inexistent.
Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea impactului investiţiei în ceea ce le priveşte:

Cod

Declinul*
Prezenţa în
Impa
apreciat
zona
de
ct
(%)
impact

Denumire Habitat

9180* Paduri de Tilio-Acerion
grohotisuri si ravene

pe

versanti

abrupti,

0

0

0

40A0* Tufarisuri subcontinentale peri -panonice

0

0

0

9150

0

0

0

91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

0

0

0

9110

0

0

0

Paduri medio-europene de fag din Cephalenthero
Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Specii de mamifere enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
1354 Ursus arctos
Specii de amfibieni si reptile enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
1193 Bombina variegata –
Masuri de protectie necesare. Reducerea poluarii apelor interioare. Stabilirea de noi arii naturale
protejate. Promovarea reproducerii organizate in captivitate.
Masuri de reducere a impactului. Nu preconizam impact asupra speciei.
Specii de nevertebrate enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
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• 1087 Rosalia alpina
Ordinul:Coleoptera
Familia:Cerambycidae
Subfamilia:Cerambycinae
Genul:Rosalia
Statut
conform
IUCN:
Specie
in
stare
critica.
Critically
Endangered
(CR).
Caracterizare Corpul prezinta o pubescenta de fond deasa, culcata, fina si scurta, de culoare cenusiealbastrie sau cenusie-verzuie, uneori aproape albastra. Articolele antenale 3-6 au cate o tufa apicala de peri
lungi, desi, negri. Pronotul prezinta cate un dinte lateral, puternic, indreptat in sus, precum si cate un
tubercul obtuz, situat postmedian la partea marginala a discului; exista in general o pata catifelata, neagra,
semicirculara, situata median la marginea anterioara a pronotului. La forma tipica elitrele sunt de regula
granulate puternic la baza si prezinta un desen negru, catifelat, alcatuit din urmatoarele elemente: o banda
comuna, postmediana, cate o pata posthumerala mare si cate una anteapicala mica, fiecare din aceste
elemente fiind marginite cu pubescenta colorata deschis. Lungimea corpului - 15-38 mm.
Habitat. Traieste in complexul climatic al fagului si coniferelor, mai rar in cel al stejarului, preferand in
special fagetele batrane.
Biologie si ecologie. Perioada de dezvoltare (de la ou pana la adult) dureaza circa 2-3 ani. Femela depune
ouale in crapaturile sau ranile scoartei. Larvele se dezvolta in lemnul fagilor batrani (Fagus sylvatica, F.
orientalis). Adultii sunt activi in zilele insorite si zboara in decursul perioadei iunie-septembrie.
Areal. Arealul speciei cuprinde Europa Centrala si Meridionala, Caucazul, Transcaucazia, Crimeea, Turcia
de Nord-Est, Siria, Israel.
Masuri de conservare. Pastrarea unor exemplare batrane de fag bine inchegate sub aspectul consistentei
arboretelor. Neutilizarea pesticidelor in tratamentele aplicate padurilor.
Masuri de reducere a impactului. Rosalia alpina prefera arborete de fag adulte , in special exemplare mai
batrane.Specia nu este prezenta in zona de implementare a investitiei din PUG (intravilanul municipiului
Brasov, fara arborete batrane de fag), asadar impactul asupra acestei specii este inexistent.
Specii de plante enumerate in Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
• 1902 Cypripedium calceolus – Papucul Doamnei
• 1689 Dracocephalum austriacum - Mataciune
• 4097 Iris aphylla ssp. Hungarica - Iris
Dracocephalum austriacum
Statut Critic periclitata
Taxonomie Perena cu baza lignificata, velutina. Frunze 3-5 penat partite, cu segmente liniare, sau liniarlanceolate, intregi. Verticile in partea superioara din 2-4 flori.Corola 30-50 mm, violet albastra.
Corologie Numai in Transilvania. Regiunea Cluj: Cheia Turzii, Muntii Trascau, pe Coltii Trascaului,
Padurea orasului Turda. Regiunea Brasov Dealul Stejarisului, muntii Bucegi , Tampa, regasita dupa 100 de
ani desi s-a afirmat ca de pe \tampa si Dealul Stejerisului a disparut.
Habitat, cenologie. Heliofila in etajul colinar, locuri pietroase, calcaroase; xeromezofila (SeslerioFestucion pallentis)
Importanta. Prezenta interes stiintific din cauza raritatii. Planta ornamentala si melifera.
Factori limitativi areal restrans. Habitate specifice. Este pe cale de disparitie in judetul Brasov,de unde a
fost colectata cu multi ani in urma, una dintre cauze fiind exploatarea calcarului pentru ciment(I. Morariu
in litt.)
Masuri de conservare Exista inca in rezervatia CheileTurzii. De cultivat in gradinile botanice. Semintele
in banci de gene. Includerea printre speciile ocrotite de lege.
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Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, pentru care situl a fost desemnat şi
evaluarea impactului investiţiei în ceea ce le priveşte
Prezenţa în zona Populaţiile
de impact
afectate

Specii

Impact preconizat

1354 Ursus arctos

0

0

0

1193 Bombina variegata

0

0

0

1087 Rosalia alpina

0

0

0

1902 Cypripedium calceolus

0

0

0

1689
Dracocephalum
austriacum

0

0

0

0

0

0

4097 Iris
Hungarica

aphylla

ssp.

SITUL NATURA 2000 ROSCI0195 PIATRA MARE
Suprafaţa (ha): 4283
Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de
protecţie):
1. Sit Natura 2000 ROSCI0195 (SCI conform Ord 1964 din 2007)
Tipurile de habitate prezente în acest sit Natura 2000:
• 4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
• 7220 * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
• 9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
• 4060 Tufărişuri alpine şi boreale
• 6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
• 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)
• 8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase
• 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
• 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
• 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
• 3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
În cadrul sitului Natura 2000 Piatra Mare sunt prezente 11 habitate de interes comunitar acestea acoperind 99% din
suprafaţa totală a sitului. De asemenea în sit există 3 specii de animale care fac parte din Anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE şi alte 54 de specii de floră şi faună protejate la nivel naţional şi/sau comunitar.
SITUL NATURA 2000 ROSCI0055 DEALU CETĂŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN
Suprafaţa (ha): 371
Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de
protecţie):
1. Sit Natura 2000 ROSCI0055 (SCI conform Ord 1964 din 2007)
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2. Arie protejată de interes naţional (Rezervaţia Naturală Dealul Cetaţii Lempeş, clasificare IUCN, categoria IV –
cod RO04, şi Rezervaţia naturală Mlaştina Hărman, clasificare IUCN, categoria IV – cod RO04) -declarate prin
Decizia Comitetului Executiv al C.P.J Braşov nr.949/1962 şi reconfirmată prin Decitia CJ Braşov 124/1995,
Hotarârea CJ Braşov 9/1997, Legea 5/2000
Tipuri de habitate
• 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)
• 7210 * Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus
• 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
• 9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
• 91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
• 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
• 7230 Mlaştini alcaline
Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în
vedere la nivel european, naţional şi regional (ex.: numărul de exemplare pentru speciile pentru care aria a fost desemnată,
suprafaţa ocupată de tipurile de habitate existente, cât din populaţia unei specii de importanţă naţională / Europeană se
regăseşte în respectiva arie protejată)
În cadrul sitului Natura 2000 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman sunt prezente 7 habitate de interes comunitar
dintre care 2 habitate sunt prioritare acestea acoperind 80% din suprafaţa totală a sitului. De asemenea în sit există o
specie de nevertebrate care fac parte din Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE dar şi doua specii de plante care fac
parte din Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi alte 59 de specii de floră şi faună protejate la nivel naţional
şi/sau comunitar.
SITUL NATURA 2000 ROSPA0037 DUMBRĂVIŢA – ROTBAV - MĂGURA CODLEI
Suprafaţa (ha): 4536,4
Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de
protecţie):
1. Sit Natura 2000 (SPA conform HG 1284 din 2007)
2. Arie protejată de interes naţional (Complexul Piscicol Dumbraviţa – parte componentă a Sitului Natura 2000, a
fost desemnat ca arie specială avifaunistică prin HG 2151/2004, iar în 02.02.2006 a fost declarat ca SIT
RAMSAR având numarul 1605)
În cadrul sitului Natura 2000 Dumbraviţa – Rotbav – Măgura Codlei sunt prezente 45 de specii de păsări de interes
comunitar pe suprafaţa sitului care fac parte din Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE.
Importanţa sitului se datorează în primul rând populaţiilor de păsări sălbatice şi habitatelor acestora. În arie există specii
vulnerabile, în pericol şi critic ameninţate, conform Directivei Păsări (anexa I), Convenţiei de la Berna si Bonn, Statutului
European de Ameninţare (European Threat Status), categoriei SPEC de protecţie. Dintre acestea, de primă importanţă sunt
speciile de păsări cuibăritoare incluse în Directiva Păsări – anexa I, precum: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea
purpurea (cele 10 – 15 perechi cuibăritoare anual reprezintă peste 1% din populaţia minimă clocitoare la nivel naţional,
aici fiind unul din cele mai importante 10 situri ale speciei din România), Aythya nyroca, Circus aeruginosus (6 – 7
perechi anual, reprezentând cca. 1 % din populaţia minimă clocitoare a României, fiind una din zonele umede cu cele mai
mari densităţi de perechi clocitoare din interiorul lanţului carpatic) , Crex crex, Porzana porzana, Porzana parva etc., dar
şi speciile de pasaj din anexa I a Directivei Păsări, mai ales cele care anual sunt prezente aici in număr apreciabil, precum:
Casmerodius albus – cca. 100 indivizi în unele zile din perioada septembrie – decembrie, cu un total de peste 150
exemplare în acea perioadă (cifra reprezintă peste 2 – 3 % din populaţia central – europeană care trece prin această zonă);
Ciconia nigra – peste 40 – 50 indivizi poposesc aici în perioada septembrie – octombrie, cu cifre zilnice de până la 30 –
35 exemplare (cifra reprezintă cca. 2 – 3 % din populaţia central – europeană care trece în migraţie spre sudul Europei). În
perioadele de migraţie (toamna si primăvara) populaţia totală a păsărilor acvatice depăşeşte 10 – 20 000 de exemplare,
zona fiind singura care adăposteşte asemenea densităţi de păsări acvatice din sud – estul Transilvaniei şi una din cele mai
importante din Transilvania şi din interiorul lanţului Carpatic. Populaţia totală anuală a păsărilor de apă din sit este de
peste 25 000 exemplare, uneori ajungând la 30 – 40 000 exemplare, îndeplinind unul din criteriile Ramsar. Peste
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Depresiunea Bârsei, din care face parte şi situl respectiv trece un drum de migraţie important şi cunoscut de către
cercetătorii ornitologi. Această cale de migraţie face legătura între drumul transilvănean ce trece pe direcţie NV – SE
peste Câmpia Transilvaniei şi calea ce traversează Munţii Carpaţi spre sudul tarii. Dintre speciile cele mai importante care
trec pe acest drum se enumară: Casmerodius albus şi Ciconia nigra. Situl reprezintă în acest sens un punct de maximă
concentrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de staţionare si hrănire pentru o mare parte a populaţiilor ce
traversează Carpaţii spre şi dinspre locurile de cuibărit ale Europei.
Măgura Codlei, cu habitatele dominante formate din păduri înspecial de foioase (făgete), adăposteşte câteva specii de
păsări de interes comunitar, listate în Directiva Păsări, anexa I, precum: Bubo bubo, Strix uralensis, Dendrocopus
leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, F. parva etc.
Dintre mamifere, importantă este vidra (Lutra lutra), specie protejată la nivel naţional şi inclusă în Directiva Habitate,
anexa 2, care se reproduce în zonele apelor curgătoare (Olt, Hamaradia), în 3 – 5 perechi. De asemenea, s-a raspândit in
ultimii ani castorul (Castor fiber), mai ales pe Hamaradia şi lacul Dumbrăviţa unde trăiesc câteva familii.
Situl este de asemenea important atât pentru speciile de plante cât şi pentru asociaţiile vegetale existente în aria
Dumbrăviţa. Dintre plante, sunt importante unele specii rare şi protejate în România sau la nivel european. Speciile de
plante protejate, incluse în Lista Roşie (Oltean et al. 1994), sunt: Pedicularis sceptrum-carolinum, Ligularia sibirica
(menţionată şi în Directiva Habitate, anexa 2), Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Valeriana simplicifolia,
Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Trollius europaeus. În sectorul nord-vestic al lacului de acumulare
Dumbrăviţa se află o mlaştină eutrofă în care se dezvoltă speciile menţionate, cunoscută de cercetătorii botanişti şi înainte
de apariţia lacului, ca şi mlaştinile / turbăriile din zona heleşteelor mari ale ariei (heleşteele nr. 10, 11, 12). Acestea sunt
rămăşiţe vii şi importante din punct de vedere ştiinţific ale vechilor mlaştini eutrofe si turbării ce ocupau odinioară o parte
a Depresiunii Bârsei.
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Pentru siturile Natura 2000/ariile protejate din Zona metropolitană Braşov au fost aprobate de Ministerul
Mediului candidaturile pentru custodie, în februarie şi martie 2010, după cum urmează:
Cod Sit Natura 2000
ROSCI0195
ROSCI0207
ROSCI0207

Cod arie protejată

2.253.

ROSCI0170

2.258.

ROSCI0170

ROSCI0170

ROSCI0055

2.251.

2.252.
ROSPA0037

VI.10.

ROSPA0037

ROSPA0037

Denumire
PIATRA MARE
POSTAVARUL
POSTAVARUL (MUNTELE)

Custode
FUNDATIA CARPATI
FUNDATIA CARPATI
FUNDATIA CARPATI

PADUREA SI MLASTINILE FUNDATIA CARPATI
EUTROFE DE LA PREJMER
PADUREA SI MLASTINILE FUNDATIA CARPATI
EUTROFE DE LA PREJMER
DEALUL CETATII LEMPES FUNDAŢIA CARPAŢI
DIRECŢIA SILVICĂ
BRAŞOV
MLASTINA HARMAN
COMPLEXUL PISCICOL
DUMBRAVITA
DUMBRAVITA - ROTBAV MAGURA CODLEI

VI.11.

ROTBAV

2.248

PESTERA VALEA CETATII
RÂŞNOV

SOR- SC DORIPESCO SAOS CODRII CETATILORASOCIATIA GREEN COD
SOR- SC DORIPESCO SAOS CODRII CETATILORASOCIATIA GREEN COD
SOR- SC DORIPESCO SAOS CODRII CETATILORASOCIATIA GREEN COD
SC E.M.S. CAVE SRL

Concluzie
Zona Polului de Creştere Braşov este una bogată în arii naturale protejate.
Acestea pot reprezenta un atu important în dezvoltarea turismului în zonă.
Din acest punct de vedere, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică din
arealul Polului de Creştere Braşov trebuie să ţină cont de necesitatea conservării
acestor zone.

2.7 Situaţia siturilor contaminate
La nivelul municipiului Brasov au fost identificate pana in momentul de fata, conform bazei de date a
APM Brasov un numar de 4 situri contaminate si un sit potential contaminat.
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Detinatorii acestor situri sunt prezentati in tabelul următor.
Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului reprezintă obligaţia şi responsabilitatea operatorului
economic sau deţinătorului de teren care a desfăşurat ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial
poluatoare pentru mediul geologic.
Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului va fi realizata în următoarele cazuri:
a) la constatarea unei poluări potenţial periculoasă pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu;
b) la elaborarea bilanţului de mediu;
c) la stabilirea obligaţiilor de mediu, în cazul schimbării statutului juridic al terenurilor pe care s-a
desfăşurat o activitate cu impact asupra mediului;
d) la identificarea unei surse potenţial poluatoare a solului şi subsolului;
e) periodic, pentru urmărirea evoluţiei în timp a siturilor contaminate a căror remediere se realizează prin
atenuare naturală, bioremediere sau metode de remediere de lungă durată;
f) la monitorizarea siturilor după încheierea programelor sau proiectelor de curăţare, remediere şi/sau
reconstrucţie ecologică;
g) la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor
deversaţi în mediul geologic.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să realizeze sisteme de bariere fizice si de avertizare
pentru aplicarea regimului de restricţie.
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Nr.
crt

ARPM

1

Sibiu

Brasov

RO7APMBV00005
contaminat

2

Sibiu

Brasov

RO7APMBV00012
contaminat

3

Sibiu

Brasov

RO7APMBV00014
Contaminat

4

Sibiu

Brasov

5

Sibiu

Brasov

6

7

Sibiu

Sibiu

APM Codul din baza de date

Operator economic (autoritate locală) / Date
de identificare
SC Flavus Investiţii SRL (platforma fostei
SC Tractorul UTB SA)
Casa de Insolventa Transilvania SA Cluj
Napoca si RVA Insolvency Specialists SRL
Bucuresti (platforma fostei SC Rulmentul
SA)

Documentaţia in baza căreia s-a luat decizia
Obiectiv
includerii pe listă (titlul lucrării, autori, anul
IPPC
realizării)
BM-2;SC Ecobref SRL Brasov - Lipan Lidia
Nu
Fabricare tractoare
2007
Domeniul de
activitate

fabricare rulmenti

Raport la BM II SC CAST SA Bucuresti Silberman Stefania 2007

Nu

SC Semifabricate SA

prelucrari mecanice

Raport amplasament; SC Ecobref SRL Lipan Lidia 2005

Da

RO7APMBV00017
contaminat

SC CET-Brasov SA

Producere energie

Raport amplasament;ICPET ECO;2006

Da

RO7APMBV00015
Potential contaminat

S.C.Carpatex SA Brasov

Producere textile

Bilant de mediu nivel II, ICIM Bucuresti
2002;

Nu

Brasov RO7APMBV00010

SC Avasca Real Estate SRL
(Depozit deseuri industriale
nepericuloase fosta SC Colorom SA)

Brasov RO7APMBV00007

SC Avasca Real Estate SRL (Statia
de epurare mecanica ape uzate
industriale fosta SC Colorom SA)

Industrie
chimică
pigmenţi şi
coloranţi
Industrie
chimică pigmenţi şi
coloranţi
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Concluzii
Din punct de vedere al calităţii mediului, PC Braşov beneficiază de anumite avantaje,
printre care cele mai importante sunt resursele de apă şi suprafeţele împădurite. Datorită
acestor factori, poluarea atmosferei este diminuată iar serviciile de asigurare a apei potabile
sunt asigurate la un standard destul de ridicat.
De cealaltă parte, poziţia geografică – la intersecţia unor artere de circulaţie de importanţă
naţională – şi dezvoltarea economică accelerată din ultimii ani pun o presiune majoră asupra
factorilor de mediu.
Analizând datele prezentate în secţiunea de mai sus, rezultă că nevoile Polului de Creştere
Braşov, referitor la calitatea şi protecţia mediului înconjurător sunt următoarele:
 Reducerea poluării atmosferice, prin intervenţii legate de procesul tehnologic de
producere a energie termice la nivelul Municipiului Braşov şi precum şi la nivelul
reducerii/fluidizării traficului de persoane şi bunuri în arealul PC Braşov
 Mărirea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate în comunităţile din PC Braşov şi
constituirea unui „inel verde” în jurul polului de creştere
 Implementarea unor măsuri de reducere a poluării fonice în zonele afectate
 Managementul eficient al resurselor de apă în cadrul PC Braşov
 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare şi extinderea reţelelor
în zonele destinate dezvoltării
 Identificarea posibilităţilor de refolosire a nămolurilor rezultate din procesul de epurare a
apei.
 Monitorizarea siturilor cu contaminare istorică şi derularea unor acţiuni de
decontaminare
 Prevenirea unor posibile contaminări la nivelul solului, reţelei hidrografice sau
atmosferei.
 Prevenirea degradării terenurilor în arealul PC Braşov, în special în zonele cu risc de
alunecări de teren.
 Închiderea tuturor depozitelor neconforme de deşeuri din arealul polului de creştere,
inclusiv a depozitelor de zgură şi cenuşă de la Sânpetru
 Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul PC Braşov.
 Creşterea nivelului de valorificare a deşeurilor refolosibile.
 Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor
protejate atât în interiorul PC Braşov cât şi în imediata sa apropiere.
 Asigurarea unui cadru instituţional propice pentru protejarea rezervaţiilor naturale şi a
altor situri protejate.
 Organizarea, prin parteneriat între instituţii, a unui sistem de monitorizare a tuturor
factorilor.
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2.8. Evoluţia stării mediului în situaţia neimplementării Planului Integrat de dezvoltare al
Polului de Creştere Braşov
Estimarea stării mediului în situaţia neimplementării PID PC Braşov reprezintă o cerinţă directă a
Directivei SEA13 precum şi a Hotărârii de Guvern nr 1076/2004.
Scopul acestei evaluări este acela de a identifica necesitatea/oportunitatea implementării unui demers
de dezvoltare (în acest caz PID PC Braşov) precum şi de a evidenţia modul în care respectivul
demers răspunde problemelor reale de mediu şi a tendinţelor de evoluţie a acestora.
Analiza neimplementării planului s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaştere şi a metodelor de
evaluare existente cu privire la starea mediului şi tendinţele evoluţiei sale (vezi secţiunea anterioară a
raportului).
Analiza a fost structurată pe baza aspectelor de mediu relevante, aşa cum au fost evidenţiate în cadrul
întâlnirilor premergătoare elaborării prezentului raport şi se concentrează pe caracterizarea evoluţiei
stării mediului în arealul metropolitan. Analiza a fost conturată de asemenea, în jurul indicatorilor de
mediu uzuali în cadrul evaluărilor de mediu ale planurilor de dezvoltare şi care sunt incluşi şi în
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov.
2.8.1. Aer
Principalele probleme ale factorului de
mediu - AER
Declinul industrial al Zonei Metropolitane
Braşov din perioada anilor 1990 (închiderea
uzinelor TRACTORUL Braşov,
AUTOCAMIOANE ROMAN Braşov,
RULMENTUL Braşov, IAR Ghimbav, etc) a
avut ca efect o uşoară îmbunătăţire a calităţii
aerului.
Ulterior, dezvoltarea economica a zonei din
perioada anilor 2000 a generat o creştere a
traficului şi o revitalizare a activităţilor
economice, inclusiv a celor generatoare de
poluare a aerului.
La nivelul polului de creştere Braşov, dintre
ramurile economice cu emisii de substanţe
poluante se fac remarcate: transporturile,
industria alimentară, industria construcţiilor
de maşini şi industria de prelucrare a
lemnului
Cele mai importante surse de poluare
atmosferică în Municipiul Braşov sunt:

Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării
Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de
Creştere Braşov
Neimplementarea PID PC ar conduce la o
dezvoltare a diferitelor tipuri de activităţi
economice poluante pentru aer, cu pericolul
afectării zonelor intens locuite dar şi al spaţiilor
destinate recreeri şi petrecerii timpului liber.
Poziţionarea Polului de Creştere Braşov la
intersecţia a câtorva din cele mai importante
drumuri naţionale generează un nivel ridicat de
atractivitate pentru companiile private care vor să
dezvolte activităţi economice, în special industriale.
Poziţionarea acestora într-o manieră dispersată pe
întreg teritoriul Polului de Creştere ar genera
poluarea aerului în întreg arealul metropolitan.
De asemenea, în lipsa implementării PID PC
Braşov nu ar exista o orientare clară a dezvoltării
către activităţile economice nepoluante, cum ar fi
cele din spectrul turismului şi serviciilor. .
Menţinerea actualului sistem rutier în condiţiile
creşterii constante a nivelurilor de trafic ar genera o
creştere importantă a poluării aerului cu compuşi
rezultaţi în urma activităţii de transport. Creşterea

13

Directiva 2001-142-EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 asupra evaluării unor planuri şi
programe asupra mediului.
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Principalele probleme ale factorului de
mediu - AER
•
•
•
•
•
•

arderi în industria energetică şi
industria de transformare
instalaţii de ardere neindustriale
arderi în industria de prelucrare
emisii din diverse procese industriale
depozitarea şi distribuţia carburanţilor
transportul rutier.

Se constată depăşiri ale nivelurilor maxime
admise pentru ozon, monoxid de carbon şi
pulberi în suspensie, SO2, NO2 şi COV
(compuşi organici volatili).
Aşezarea geografică a Polului de creştere
Braşov într-o zonă depresionară generează
efecte importante la nivelul poluării aerului.
Poluanţii emişi la sol sau sub nivelul
înălţimilor din jur pot determina creşteri
substanţiale ale concentraţiilor la sol, cu
frecvenţe şi persistenţă mai mari decât în
cazul unui teren plat. Situaţia este accentuată
de limitele fizice ale volumului de aer în care
are loc dispersia, şi de situaţia în care în zonă
există o multitudine de surse de mărimi
diferite, care întreţin un nivel ridicat de
poluare pe termen lung.
Zonele cele mai poluate din interiorul polului
de creştere sunt cele aferente drumurilor
naţionale, unde, datorită traficului intens,
există un nivel ridicat al poluării atmosferice.
De asemenea, zona Hărman – Prejmer se află
sub influenţa compuşilor chimici rezultaţi din
procesul tehnologic al CET Braşov. Alte zone
poluate sunt zona Codlea-Hălchiu datorate
prezenţei SC Protan Codlea, al cărei obiect de
activitate îl reprezintă ecologizare animaliera
a unităţilor agrozootehnice de creştere şi
îngrăşare a animalelor, a unităţilor
procesatoare de carne precum şi producerea
de făinuri proteice. În zona Ghimbav există
un nivel considerabil al poluării atmosferice
datorită prezenţei a două mari companii
private de prelucrare a lemnului

Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării
Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de
Creştere Braşov
nivelurilor de trafic fără intervenţii la nivelul
infrastructurii de transport ar genera creşterea
timpului petrecut în trafic, scăderea vitezei de
deplasare, consumuri crescute de combustibil, toate
acestea fiind reflectate în gradul de poluare al
atmosferei.
De asemenea, lipsa intervenţiilor la nivelul
infrastructurii de transport ar menţine niveluri
ridicate de trafic de marfă în apropierea zonelor
intens locuite, ceea ce afectează în foarte mare
măsură populaţia arealului metropolitan.
Păstrarea actualei stări de fapt în ceea ce priveşte
procesul de producere al energiei termice ar genera
păstrarea CET Braşov ca important factor de
poluare al aerului în nordul Zonei Metropolitane
Braşov, cu impact asupra poluării atmosferei asupra
unui areal de aprox 25% din suprafaţa Polului de
Creştere.
De asemenea, păstrarea actualei configuraţii a
sistemului de producere al energiei termice în
Municipiul Braşov ar produce cantităţi importante
de cenuşă. Condiţiile ineficiente de depozitare a
acestor deşeuri creează pericolul poluării prin
disiparea unor astfel de particule în atmosferă. În
zilele cu viteze ridicate ale vântului, poluarea cu
cenuşă ajunge să afecteze localităţi din nordul
arealului metropolitan Braşov, inclusiv din judeţul
Covasna.
Menţinerea actualelor surse de producere a energiei
la nivelul Zonei Braşov şi chiar al Regiunii Centru
ar păstra un grad ridicat de poluare prin folosirea în
continuare a combustibililor fosili. Acest proces ar
continua poluarea atmosferei. Mai mult decât atât,
în condiţiile dezvoltării activităţilor economice în
zonă ar creşte şi cererea de energie electrică, ceea
ce ar genera niveluri de poluare din ce în ce mai
mare a aerului.
Depozitarea deşeurilor în depozite neconforme, în
special în zonele rurale ar continua poluarea
generată de mirosurile neplăcute dar şi de (auto)
aprinderea deşeurilor.

2.8.2. Apa
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Principalele probleme ale factorului de mediu
- APA
La fel ca în cazul factorului de mediu „AER”,
perioada anilor 1990 caracterizată de un declin
industrial a avut efecte benefice asupra poluării
apelor, atât cele de suprafaţa cât şi cele
subterane.

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Lipsa investiţiilor în modernizarea sistemelor de
aducţiune cu apă, în special în comunităţile
rurale,
amplasarea
sau
exploatarea
necorespunzătoare a forajelor poate genera, pe
termen mediu şi lung supraexploatări ale
acviferului, înnisiparea forajelor, scăderea
cantităţii de apă extrasă.

Perioada de dezvoltare economica de după anul
2000 a generat o dezvoltare a diferitelor tipuri de
activităţi economice, dintre care unele cu Prin lipsa investiţiilor în modernizarea şi
caracter poluator în ceea ce priveşte factorul de extinderea sistemelor de canalizare şi a staţiilor
de epurare a apelor uzate conduce la menţinerea
mediu APĂ.
şi chiar creşterea gradului de poluare al apelor
Un efect pozitiv în ceea ce priveşte poluarea freatice.
apelor a fost generat de extinderea sistemelor de
canalizare şi modernizarea staţiilor de epurare. Dezvoltarea
necontrolată
a
activităţilor
Din păcate, tendinţa de migrare din mediul economice, în special a celor cu potenţial ridicat
urban către mediul rural precum şi dezvoltarea de poluare generează deversări necontrolate de
rezidenţială puternică rezidenţială din unele ape uzate în cursuri de suprafaţă, generând astfel
comunităţi rurale a depăşit capacitatea de o creştere a gradului de poluare. Dacă se ia în
funcţionare a staţiilor de epurare.
calcul că marea majoritate a cursurilor de apă se
deversează în râul Olt, râu care traversează o
Dezvoltarea economică a întregii zone a generat serie de localităţi importante, se poate estima
o dezvoltare a sectorului zootehnic, în special în impactul negativ major pe care îl poate genera
zona Hălchiu – Codlea. Aceste unităţi poluarea apelor de suprafaţă în arealul
zootehnice constituie surse de poluare a apelor.
metropolitan Braşov.
Starea precară a sistemelor de canalizare din Insuficienţa locurilor de agrement şi petrecere a
unele localităţi generează o incapacitate de timpului liber va genera o poluare constantă a
captare a apelor pluviale.
cursurilor de apă datorită deşeurilor pe care
populaţia
le depozitează în zone de agrement
La nivelul apelor subterane s-au înregistrat
poluări cu fier ionic total, nitroderivaţi CCO-Cr, improvizate.
amoniu, azotaţi şi mangan.
La nivel judeţean, ponderea cea mai mare ca
volum de apă uzată evacuată, o reprezintă apele
menajere 71,84 % din volumul total de ape
uzate, urmat de industria chimică, care
evacuează 17,84 % din volumul de ape uzate.
Industria construcţiilor de maşini evacuează 2,71
% din volumul total de ape uzate, celelalte
ramuri economice evacuând, fiecare in parte sub
2 % din volumul total.
In ceea ce priveşte cantităţile de poluanţi
evacuate pe activităţi, la indicatorul CCO-Cr, se
constată că ponderea cea mai mare o deţine in
continuare activitatea de captare şi prelucrare
apă, urmate de industria chimică şi de zootehnie.

Lipsa
investiţiilor
în
retehnologizarea
facilităţilor de colectare, epurare şi evacuare a
apelor uzate din unităţile zootehnice va genera o
creştere a poluării organice a fermelor de
suprafaţa.
Lipsa unei abordări integrate în ceea ce priveşte
sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate
va genera dezvoltarea unor investiţii punctuale
care nu vor reuşi să compenseze fenomenul
poluării apelor de suprafaţă sau subterane la
nivelul arealului metropolitan în integralitatea
sa.
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2.8.3. Sol
Principalele probleme ale factorului de mediu
- SOL
La nivelul polului de creştere Braşov au fost
făcute analize multianuale privind calitatea
solurilor. Datele arată diferenţe destul de mici de
la un an la altul, fiind respectate limitele de
poluare impuse de lege.
Principalele surse de poluare a solului sunt:
•
poluarea istorică a diferitelor situri
industriale, dezafectate în prezent şi unde
urmează să se dezvolte diferite funcţiuni
urbanistice
•
poluare
generată
de
depozitarea
neconformă a deşeurilor municipale sau
industriale nepericuloase
Cei mai întâlniţi poluanţi sunt metalele grele,
hidrocarburile lichide, substanţele organice de
sinteză, etc.
În ceea ce priveşte zone de risc natural
(alunecări de teren), Polul de Creştere Braşov se
încadrează în clasa de risc mediu/scăzut. Totuşi
există zone cu eroziuni de suprafaţă precum
Valea Timişului ( aprox 1100 ha) precum şi
zone cu alunecări de teren - Râşnov (aprox 200
ha).
În ceea ce priveşte existenţa altor
factori potenţial poluatori ai solului la
nivelul polului de creştere Braşov, situaţia
este următoarea:
•
Îngrăşăminte chimice – în prezent nu
există pericolul de supradozare a solurilor,
aceasta şi datorită puterii de cumpărare
scăzute a fermierilor. În ultimii ani s-au
folosit pesticide pe suprafeţe agricole reduse
la nivelul polului de creştere
•
Reziduuri zootehnice – există soluri
afectate, principalele cauze fiind existenţa
unor staţii de epurare nefuncţionale şi
evacuarea în emisari şi direct pe sol a apelor
uzate insuficient epurate..
•
Irigaţii – nu sunt cunoscute în
interiorul polului de creştere irigaţii cu efecte

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
În lipsa unui demers integrat de dezvoltare,
presiunea imobiliară asupra fostelor situri
industriale ar fi suficient de mare astfel încât să
fie ignorate arieratele de mediu în favoarea
dezvoltării unor clădiri rezidenţiale sau
comerciale, ceea ce ar genera efecte negative
asupra populaţiei pe termen mediu şi lung.
Lipsa unui sistem integrat de management al
deşeurilor va face ca în unele comunităţi, în
special în cele rurale, sistemele de colectare a
deşeurilor să nu fie eficiente din punct de vedere
economic, continuând astfel practica depozitării
deşeurilor în depozite neconforme. Prezenţa
acestora generează un nivel ridicat al poluării
solurilor. Pe termen lung aceasta practică
generează un cost ridicat al igienizării şi
decontaminării acestor depozite neconforme.
Lipsa sistemelor de canalizare în unele
comunităţi generează poluare permanentă a
solului şi a apei freatice datorită evacuării apelor
uzate menajere în gospodării la suprafaţa
terenului.
Lipsa adoptării de măsuri preventive de
amenajare a teritoriului cu scopul prevenirii
riscurilor naturale în zonele expuse va conduce
la menţinerea gradului de risc sau chiar la
accentuarea acestuia.
Lipsa unei abordări integrate la nivelul Polului
de Creştere Braşov a dezvoltării sectorului
agricol şi zootehnic va conduce pe viitor la o
exploatare ineficientă a suprafeţelor agricole, în
defavoarea dezvoltării economice şi sociale a
întregului areal metropolitan, şi în special a
comunităţilor rurale. În condiţiile unei eficienţe
agricole scăzute a terenurilor, proprietarii le vor
folosi pentru dezvoltarea unor funcţiuni
rezidenţiale, comerciale sau industriale care pot
genera mai multă poluare în lipsa unui set de
reguli la nivel de pol de creştere.
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Principalele probleme ale factorului de mediu
- SOL

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov

secundare de saturare a solului.
2.8.4. Biodiversitatea
Principalele probleme ale factorului de mediu BIODIVERSITATE
Pe tot cuprinsul polului de creştere Braşov s-au
pus sub ocrotire întinse suprafeţe de teren, care
prezintă interes ştiinţific, social şi estetic

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
În lipsa unei abordări integrate a dezvoltării în
aralul Polului de Creştere Braşov, suprafeţele
împădurite pot să scadă datorită unei presiuni
imobiliare constante.

Conservarea biodiversităţii respectiv a diversităţii
sistemelor ecologice şi biologice trebuie proiectată
şi realizată pe baza unei game largi de strategii,
programe, metode şi tehnologii care urmăresc, pe
de o parte utilizarea durabilă in limitele capacităţii
productive şi de suport a componentelor
capitalului natural iar pe de altă parte
managementul dezvoltării sistemelor socioeconomice, respectiv a capitalului creat in fiecare
dintre acestea.
Polul de Creştere Braşov se afla la interferenţa a
doua zone: alpină şi continentală

Lipsa unui sistem integrat de management al
deşeurilor contribuie la depozitarea necontrolată
a deşeurilor sau amplasarea unor facilităţi de
colectare şi depozitare temporara pe teritoriul
sau în imediata apropiere a unor situri protejate.
Efectele asupra biodiversităţii pot include
scăderea diversităţii ecologice, periclitarea
populaţiilor cu statut de conservare, etc.
De asemenea, poluarea se menţine în zonele
respective, nepermiţând regenerarea naturală a
zonei.

Turismul dezorganizat pune totuşi in pericol
menţinerea unui echilibru ecologic al habitatelor,
in mod special prin prezenţa deşeurilor depozitate
sau abandonate haotic pe mari suprafeţe in zonele
protejate, parcuri naturale sau naţionale.

Scăderea interesului pentru agricultură şi
abandonarea terenurilor agricole poate să
genereze o scădere a numărului de specii de
păsări asociate acestor sisteme precum şi a
efectivelor populaţionale.

Pădurile de cvercinee au de suferit din cauza
secetei şi este supusă fenomenului de uscare.
Pădurile de fag reprezintă habitatul cel mai puţin
afectat de condiţiile de mediu fie naturale sau
antropice. Pădurile de fag adăpostesc principalele
mamifere sălbatice. Sănătatea relativ
bună a acestui habitat a creat condiţii de menţinere
a unui număr de specii de animale relativ constant.

Managementul ariilor protejate va avea de
suferit din cauza presiunilor populaţiei rurale din
zonă.
Restricţiile
necesare
protejării
biodiversităţii nu vor fi respectate de populaţia
din zonă.

Flora şi fauna sălbatică nu au avut suferinţe
majore. În Judeţul Braşov au fost inventariate şi
catalogate 750 specii de plante, 63 specii de faună
şi 213 specii de păsări

Practicarea turismului în zonele protejate poate
să pună în pericol biodiversitatea prin acţiuni cu
impact negativ asupra biodiversităţii (diverse
construcţii, depozitare de deşeuri, permiterea
accesului cu diverse vehicule, etc.).

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

109
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
2.8.5. Patrimoniul Cultural
Principalele probleme ale factorului de mediu –
PATRIMONIUL CULTURAL
Zona Braşov este o zonă cu îndelungi tradiţii
culturale, în care, de-a lungul secolelor, s-a produs
o sinteză între valorile occidentale şi cele
răsăritene, date fiind atât structura populaţiei, cât şi
legăturile comerciale cu întreaga Europă.
Datorită numeroaselor monumente istorice
şi artistice, Braşovul este unul din cele mai
importante centre turistice ale ţăr2. Existenţa sa a
fost atestată documentar din 1235 pe o veche
construcţie dacică şi a fost menţionată în
documentele teutonilor în perioada 1211-1222.
În jurul Braşovului, există un inel de
biserici fortificate, localizate în comunităţile
învecinate cu Municipiul Braşov.
Lipsa colaborării între instituţiile publice care
gestionează infrastructura culturală a generat
absenţa unei agende culturale coerente atât la
nivelul Municipiului Braşov cât şi la cel al Polului
de Creştere.
Acelaşi efect este vizibil şi prin lipsa unei
planificări a reabilitării infrastructurii şi a
construirii de săli noi. De asemenea, lipsa unei
politici de marketing cultural duce la o scăzută
valorificare a potenţialului cultural al zonei.

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Traficul greu din apropierea obiectivelor de
patrimoniu cultural şi istoric va continua să
afecteze în mod negativ aceste elemente
definitorii pentru arealul Polului de Creştere
Braşov.
Lipsa investiţiilor în reabilitarea, conservarea şi
promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural
si istoric va dauna turismului, nepermiţând
acestui sector sa se dezvolte la adevărata
capacitate.
De asemenea, lipsa investiţiilor în infrastructura
de transport va face ca obiectivele de patrimoniu
să fie greu accesibile, ceea ce dăunează
dezvoltării turismului şi implicit economiei
locale.
Lipsa unei abordări integrate a dezvoltării
turismului care să ţină cont de importanţa
obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric ar
permite presiunilor de dezvoltare imobiliară să
afecteze spatiile din imediata apropiere a
obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric.

2.8.6. Sănătate Umană
Principalele probleme ale factorului de mediu –
SĂNĂTATE UMANĂ
Evaluarea stării de sănătate
- calitatea aerului
La nivelul polului de creştere Braşov, dezvoltarea
economică din ultimii ani şi expansiunea pe orizontală
au generat o serie de procese care afectează stilul de
viaţă, şi implicit calitatea aerului.
La nivelul polului de creştere Braşov, dintre ramurile
economice cu emisii de substanţe poluante se fac
remarcate: transporturile, industria alimentară, industria
construcţiilor de maşini şi industria de prelucrare a
lemnului.
Depresiunile, cum este cea în care este localizată polul de

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov

În lipsa implementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere, calitatea
aerului ar fi în continuă degradare datorită:
- creşterii nivelului de trafic de mărfuri în
interiorul
comunităţilor,
creşterea
numărului de autovehicule, apariţia
congestiei în trafic
-lipsa modernizării sistemului d transport
public în comun
-degradarea sistemului centralizat de
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Principalele probleme ale factorului de mediu –
SĂNĂTATE UMANĂ
creştere Braşov, au un regim radiativ specific, şi o
incidenţă crescută a stabilităţii atmosferice. Acest
fenomen poate avea, în special iarna, o persistenţă de
câteva zile. Poluanţii emişi la sol sau sub nivelul
înălţimilor din jur pot determina creşteri substanţiale ale
concentraţiilor la sol, cu frecvenţe şi persistenţă mai mari
decât în cazul unui teren plat

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
încălzire

- alimentarea cu apa potabila şi reţeaua de canalizare
În arealul polului de creştere, Compania Apa Braşov
funcţionează ca operator regional, asigurând serviciul de
distribuţie a apei potabile şi/sau serviciul de canalizare
La nivelul polului de creştere, peste 95% din populaţie
are acces la servicii de alimentare cu apă.

Sistemul de alimentare cu apă şi reţeaua de
canalizare vor deveni insuficiente pentru
dezvoltarea ulterioara a Polului de Creştere
Braşov
Lipsa investiţiilor in noi instalaţii de
epurare a apelor uzate ar putea genera
poluare la nivelul cursurilor de apă din
zonă în lipsa capacităţilor de epurare.

- colectarea şi îndepărtarea deşeurilor
Polul de creştere Braşov este o zonă cu un grad ridicat de
urbanizare. Din totalul populaţiei, 89,35% locuieşte în
mediul urban. Acest procent generează o anumită
tendinţă legată de tipul deşeurilor produse în arealul
polului de creştere, precum şi de procedurile de
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor
municipale
De cealaltă parte, restul de 10% din populaţie, locuind
în mediul rural, generează deşeuri care sunt depozitate,
în multe cazuri, în depozite neconforme de deşeuri.

Lipsa implementării PID PC Braşov ar
conduce la:
• Nerealizarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor
• Lipsa colectării selective la scară largă
în interiorul Polului de Creştere Braşov
• Continuarea practicilor de depozitare a
deşeurilor în depozite neconforme, în
special în mediul rural.
• Poluarea solului şi a cursurilor de apă
datorită depozitării neconforme a
deşeurilor

- zgomotul urban
În interiorul polului de creştere Braşov, sursele cele mai
importante de poluare fonică sunt traficul rutier,
activităţile industriale şi traficul feroviar.
la nivelul polului de creştere Braşov există
probleme de poluare fonică în următoarele zone:
• Arterele principale de circulaţie (drumurile naţionale)
datorate traficului rutier, greu şi uşor
• Drumurile judeţene ce traversează localităţile Codlea,
Hălchiu, Bod şi Hărman datorită traficului greu ce
foloseşte acest traseu ca rută ocolitoare pentru
Municipiul Braşov
• Zonele aflate în apropierea căii ferate, în localităţile
Cristian, Râşnov, Ghimbav, Codlea, Bod,
• Zonele cu activităţi industriale – Zona INA –

Neimplementarea PID PC Braşov va afecta
starea generală de sănătate a populaţiei
prin creşterea nivelurilor de zgomot urban,
în special a celor generate de activitatea de
transport
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Principalele probleme ale factorului de mediu –
SĂNĂTATE UMANĂ

Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov

LUBRIFIN (Comuna Cristian), zona cuprinsă între
localităţile Ghimbav – Cristian – Braşov, Zona
industrială Ghimbav, etc
- spaţiile verzi
la nivelul polului de creştere, suprafaţa de spaţii verzi
amenajate este de 4,84m2/locuitor. La nivelul regiunii 7
Centru, media este de 9,34 m2/locuitor. Diferenţa
considerabilă între media existentă la nivelul polului de
creştere şi cea existentă la nivelul regiunii este dat de
nivelul dezvoltării economice al polului. Aici, multe zone
verzi au fost „sacrificate” în vederea dezvoltării de
activităţi economice.
La nivelul polului de creştere Braşov se pune problema
creării unui „inel verde”. Spaţiile verzi contribuie la
reducerea poluării aerului şi creează condiţii climatice
mai favorabile, ameliorând astfel situaţia celor ce
locuiesc în polul de creştere Braşov

În lipsa implementării PID PC Braşov,
presiunea imobiliară ar afecta din ce în ce
mai mult suprafaţa de spaţii verzi,
ajungând astfel să afecteze negativ starea
generală de sănătate a populaţiei polului de
creştere şi implicit nivelul de calitate a
vieţ2.

2.8.7. Transport
Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Infrastructura de transport influenţează în mod Prin lipsa de investiţii in infrastructura rutiera
crucial dezvoltarea economică şi sociala.
rurala se vor menţine un consum mai ridicat de
Reţeaua de drumuri din interiorul Polului de combustibil si valori mari ale nivelului de
Creştere Braşov este momentan insuficientă şi nu zgomot si particule în suspensie.
poate face faţă cerinţelor de mobilitatea a bunurilor
şi persoanelor.
Lipsa infrastructurii adecvate de transport va
conduce la dificultăţi în mobilitatea bunurilor şi
a mărfurilor, scăderea calităţii vieţii, lipsa
atractivităţii pentru investitori, etc.
Principalele probleme ale factorului de mediu –
TRANSPORT

2.8.8. Turism
Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Turismul reprezintă o parte importanta a Lipsa unei abordări integrate a promovării
economiei Polului de Creştere Braşov, in special turistice va menţine rata de ocupare la un nivel
Principalele probleme ale factorului de mediu –
TURISM
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Evoluţia probabilă în situaţia
neimplementării Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
prin potenţialul turistic natural extrem de generos relativ scăzut.
al zonei
Potenţialul turistic natural cuprinde ansamblul Lipsa investiţiilor în infrastructura turistică şi de
condiţiilor oferite de cadrul natural, prin agrement va genera scăderea numărului de
componentele sale – relief, climă, hidrografie, turişti şi implicit scăderea ponderii turismului în
vegetaţie, faună, arii protejate.
economia locală.
Potenţialul turistic antropic reuneşte creaţiile
omului de-a lungul timpului, concretizate în Se va menţine tendinţa de creştere a ponderii
elemente de cultură, istorie, artă şi civilizaţie, turismului realizat prin pensiuni agro-turistice.
care prin caracteristicile lor atrag fluxurile de Dimensiunea acestui tip de turism este însă
turişti.
departe a atinge potenţialul sau real si are o
Aria Polului de Creştere Braşov se distinge din răspândire neechilibrata. Vor fi avantajate
punct de vedere turistic, deţinând supremaţia în zonele cu potenţial natural ridicat existând riscul
turismul montan românesc. Predeal, Poiana creşterii presiunii antropice asupra acestor zone.
Braşov, Pârâul Rece prin poziţie şi relief, prin Lipsa infrastructurii nu va permite valorificarea
dotările şi condiţiile de cazare, sunt staţiuni potenţialului turistic din alte zone rurale.
renumite pentru odihnă şi practicarea sporturilor
de iarnă.
Principalele probleme ale factorului de mediu –
TURISM

Concluzie
Alternativa neimplementarii Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere
Braşov este defavorabila tuturor aspectelor de mediu analizate anterior. Indicatorii
de mediu propuşi pentru evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare vor cunoaşte
evolutii negative. In concluzie, se poate afirma ca alternativa “0” (neimplementarea
PID) este neacceptabila pentru nevoile si cerintele de dezvoltarea ale Polului de
Creştere Braşov.
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CAPITOLUL III
CARACTERISICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI
AFECTATE SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PIDPC
BRAŞOV
Scara la care se face evaluarea PIDPC Braşov este una judeţeană. Analiza obiectivelor şi a măsurilor
propuse nu a dus la identificarea unor situaţii de afectare semnificativă a componentelor de mediu.
Analiza obiectivelor si a masurilor propuse nu a condus la identificarea unor situatii de afectare
semnificativa a componentelor de mediu.
Pentru proiectele de investitii noi si modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru
proiecte de dezafectare, aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului este obligatorie
solicitarea acordului de mediu, conform Ordinului 863/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectele ce pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorita naturii, dimensiunii si
localizarii lor fac obiectul evaluarii impactului asupra mediului inainte de emiterea acordului de
mediu.
Evaluarea impactului asupra mediului, identifica, evalueaza si descrie in mod corespunzator
pentru fiecare caz in parte, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra urmatorilor factori:
sanatatea umana, flora, fauna, sol, apa, aer, clima si peisaj, patrimoniu cultural.
Evaluarea impactului asupra mediului stabileste masurile de prevenire, reducere si unde este
posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor mentionati
mai sus.
In conformitate cu Ordinul 863/2002, o analiză detaliată a caracteristicilor de mediu se va realiza în
cadrul studiilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru fiecare din proiectele care vizează
investiţii în activităţi cu impact potenţial asupra mediului.
Aceste studii vor putea identifica, la o scară temporaro-spatială adecvată, caracteristicile de mediu ce
pot fi afectate semnificativ. De aceea, în cadrul acestui capitol vor fi făcute doar aprecieri de nivel
general.
Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ de implementarea
PIDPC BRAŞOV sunt prezentate mai jos. Sensul în care pot fi influenţate caracteristicile de mediu
(pozitiv/negativ) şi cuantificarea influenţelor.
3.1. Calitatea apelor de suprafata
Calitatea necorespunzatoare a apelor curgatoare pe anumite sectoare, se datoreaza poluarii cu
ape menajere si industriale neepurate sau insuficient epurate, depozitarii deseurilor industriale si
menajere neconforme, neaplicarii codului bunelor practici agricole si poluarii istorice.
Din analiza datelor avute la dispozitie (obtinute din diferite surse), sub aspectul poluarii
apelor de pe suprafata judetului Brasov, la nivelul anului 2009, reise ca zona canalului Timis prin
tronsonul situat între aval municipiul Braşov - aval confluenţă Ghimbăşel este o zona critica.
Determinarea calitatii apelor din judeţ, parte integrantă a sistemului de Monitoring Naţional al
Calităţii Apelor (MNCA), este realizată de către Laboratorul SGA Braşov. Ca urmare a analizelor
efectute în cadrul Monitoringului de supraveghere realizat în 2009 de Direcţia Apele Române Olt Sistemul de Gospodărire al Apelor Braşov, Părâul Timiş - tronsonul situat între aval Municipiul
Braşov - aval confluenţă Ghimbăşel este considerat una dintre zonele critice din punct de vedere a
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calităţii apelor curgătoare. Pe acest tronson de râu calitatea apei este afectată de apele uzate neepurate
sau insuficient epurate de la unele unităţi industriale din Municipiul Braşov, preluarea unei părţi a
apelor uzate menajere neepurate din oraşul Braşov prin deversoarele canalizării acestuia.
3.2. Calitatea apelor subterane
Apa subterană este folosită ca sursa de alimentare cu apă menajeră fie in sistem centralizat
(retea centralizata de distributie), fie in sistem individual, pentru diferite unitati economice şi
industriale dar si pentru locuinţele din zonă.
Poluarea apelor subterane poate fi datorata, în principal, de subdimensionarea/lipsa sistemului
de canalizare sau uzura acestuia. În zona Bartolomeu Stupini (zona ce nu dispune de retea
centralizata de canalizare) s-au construit în ultimii ani unităţi industriale sau comerciale de-a lungul
drumului naţional DN 13 (benzinării, fabrica de bere, parcuri auto, moteluri, restaurante, baze de
producţie) care, în general, au asigurată canalizarea prin bazine vidanjabile.
Unitatile agricole (crescãtorii de pãsãri sau de porci) din zona Stupini dispun de instalatii
proprii de epurare cu grãtare, decantoare sau fose septice. In rest, populaţia are puţuri absorbante
precedate sau nu de bazine vidanjabile. Aceste soluţii contravin normelor de protecţie a mediului şi
pun în mare pericol sãnãtatea populaţiei deoarece apele uzate ajung în pânza freaticã şi sunt utilizate
apoi pentru bãut prin fântâni sãpate la micã adâncime.
Lipsa reţelelor de canalizare pluvială face ca apele pluviale de pe platformele drumurilor din
zonă să se infiltreze la nivelul solului şi să ajungă în apele subterane.
3.3. Calitatea aerului
Calitatea aerului în orasul Brasov poate fi influenţată din cauza emisiilor de pe platformele şi
unităţile industriale din municipiu, cât şi din cauza traficului rutier intens desfăşurat pe arterele
rutiere, Braşovul fiind un principal nod de comunicaţii, unind 6 trasee de cale ferată şi mai multe
drumuri modernizate.
Surse de poluare atmosferică pot proveni din:
- traficul rutier desfăşurat pe arterele rutiere;
- emisii specifice aşezărilor umane;
- emisii datorate activităţilor industriale desfăşurate.
Surse de poluanţi atmosferici ce trebuiesc luate în considerare sunt:
- sursele provenite din activităţile desfăşurate în zonele destinate activitatilor industriale,
depozitelor si serviciilor. Poluatii principali asociati acestor surse pot fi: pulberi, gaze de ardere (CO,
NOX, SO2).
- sursele specifice aşezărilor umane, şi anume: arderea combustibililor solizi (lemne, deşeuri
lemnoase, deşeuri agricole), arderea gazelor, în sisteme casnice de încălzire, de prepararea apei calde
menajere şi de prepararea hranei în unele imobile, creşterea păsărilor şi animalelor în gospodării
individuale, culturi vegetale, traficul rutier local şi de tranzit. Poluanţii principali asociaţi acestor
surse sunt reprezentaţi de oxizi de azot (NO, NO, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf
(SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili, metale.

3.3.1. Starea calitatii aerului conform Raportului privind starea factorilor de
mediu in judetul Brasov, intocmit de APM Brasov
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Pe teritoriul judetului Braşov, calitatea aerului este monitorizată direct de către agenţii
economici şi de către laboratorul Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) Braşov. Conform datelor
statistice existente la aceasta data, prin Buletinele pentru informarea publicului cu privire la calitatea
aerului in judetul Brasov, indicele general de calitate a aerului zilnic este, in general bun.
La nivelul A.P.M. Braşov, supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele
reţele:
• reţeaua manuală, care cuprinde:
- reţeaua de urmărire a poluanţilor gazoşi: 3 puncte;
- reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile: 13 puncte.
• reţeaua automată, care cuprinde cinci staţii automate de monitorizare a calităţii aerului.
Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi in legislaţia romană, transpusă din cea europeană,
valorile limită impuse prin OM 592/2002 avad scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive
asupra sănătăţii umane şi a mediului in intregul său.
Referitor la reteaua manuala de urmarire a pulberilor sedimentabile. Conform
Raportului privind starea factorilor de mediu in judetul Brasov, (luna mai 2009), emis de APM
Brasov, din 13 determinări, efectuate pentru indicatorul pulberi sedimentabile, o probă a depăşit
pragul de alertă şi 4 probe au depăşit pragul de intervenţie, conform Ordinului 756/97.

Referitor la reteua automata de monitorizare a calitatii aerului Conform Raportului privind
starea factorilor de mediu in judetul Brasov, (luna mai 2009), emis de APM Brasov.
Calitatea aerului in aglomerarea Braşov este monitorizată prin măsurători continue in 5 staţii
automate amplasate, conform criteriilor indicate in legislaţie, in zone reprezentative pentru fiecare tip
de staţie:
- staţie de trafic – staţia BV1 – B-dul Calea Bucureşti – amplasată in zonă cu trafic intens;
- staţie de trafic – staţia BV3 – B-dul Gării – amplasată in zonă cu trafic intens şi trafic greu;
- staţie de fond urban – staţia BV2 – str. Castanilor – amplasată in zonă rezidenţială, pentru a
evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană;
- staţie industrială – staţia BV5 – B-dul Al. Vlahuţă – al cărei amplasament a rezultat din
evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru a evidenţia influenţa emisiilor din zona industrială
asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Braşov;
- staţie de fond suburban – staţia BV4 – comuna Sânpetru – avand ca obiectiv evaluarea
expunerii la ozon a populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării.
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Rezultatele obţinute pentru poluanţii normaţi sunt prezentate in paragrafele următoare, ca
medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice şi lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore.
Dioxid de sulf:
Nr.
crt.

Statia de monitorizare

1.

Statia de fond urban BV2Castanilor
Statia de fond industriala
BV5Vlahuta
Statia de fond suburban
BV4Sanpetru

2.

3.

Valoare
medie lunara
μg/mc
6,59

Valoare maxima
a mediei orare
μg/mc
12,51

Valoare maxima a
mediei zilnice
μg/mc
7,58

3,72

8,46

4,50

4,98

9,63

7,26

Conform datelor prezentate in tabelul anterior, la cele trei staţii de monitorizare:
- valorile medii orare inregistrate sunt mai mici decit valoarea limită orară pentru protecţia
sănătăţii umane de 350 μg/m3 şi decat pragul de alertă pentru SO2 de 500 μg/m3;
- valorile medii zilnice inregistrate sunt mai mici decat valoarea limită zilnică pentru protecţia
sănătăţii umane de 125 μg/m3.
Oxizi de azot :
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Ozonul:

Masuratorile efectuate in municipiul Brasov in aerul atmosferic, publicate de APM Brasov in
Rapoartele privind starea factorilor de mediu pentru luna septembrie 2009, indica ca indice general
de calitate a aerului in statiile de monitorizare –starea buna.
Indicele general de calitate a aerului este calculat pentru SO2, NO2, O3, CO, PM10
Pulberi in suspensie PM10:

Oxid de carbon :
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3.4. Calitatea solului
Pentru stabilirea gradului de incarcare cu poluanti al solului, APM Brasov expertizeaza
calitatea solurilor intr-o retea proprie si analizeaza urmatorii indicatori fizico-chimici: umiditate, pH,
carbon organic, humus, azotul din ionul amoniu, sulful din ionul sulfat, carbonati, bicarbonati,
cloruri, conductivitate electrica, reziduu fix si metale (Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb).
Pentru indicatorii: sulful din ionul sulfat, Cu2+, Zn2+, Cd2+, s-au obtinut valori mai mari la
nivelul anului 2009 fata de anul 2008, iar pentru Ni2+, Pb2+ s-au obtinut valori mai mici decat in anul
2008.
Din «Raportul privind starea mediului in judetul Brasov pentru anul 2009» reiese ca pe
teritoriul administrativ al Municipiului Brasov solul a fost contaminat in urma activitatilor
industriale, agricole si agrozootehnice, dar si in zona haldelor de deseuri (CET BRASOV).
Prin apariţia HG 1408/19.11.2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării
solului şi subsolului, s-a creat cadrul legal de demarare a procesului de investigare şi evaluare a
poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii
responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic.
Inventarul siturilor contaminate este prezentat la pct. 2.7.
3.5. Zgomotul şi vibraţiile
Principalele surse de zgomot de pe amplasamentul analizat sunt:
- activitatile industrială existente pe teritoriul Municipiului Brasov, incluzând si traficul
rutier/ feroviar aferent diferitelor unitati;
- traficul rutier ce se desfăşoară pe arterele din cadrul Municipiului;
- traficul feroviar;
- activitatile specifice aşezărilor umane.
Laboratorul APM Braşov a efectuat în anul 2009 nu număr de 514 măsurători momentane ale
nivelului echivalent de zgomot ambienatal. Măsurătorile s-au efectuat în principalele intersecţii şi pe
arterele cu trafic intens şi trafic greu, în zone în care există instituţii publice şi în zone de recreere de
pe teritoriul judeţului, în Braşov, Ghimbav, Codlea, Făgăraş, Săcele, Predeal, Râşnov, Cristian,
Şercaia şi Feldioara.
Punctele de monitorizare au fost stabilite pentru a evalua impactul traficului rutier asupra
mediului şi implicit a factorului uman. Condiţiile în care s-au efectuat măsurătorile au fost
alese pentru a minimiza influenţa factorilor care pot influenţa propagarea sunetului (tipul
sursei, distanţa de la sursă, absorpţia atmosferică sau terestră, vântul, temperatura, umiditatea,
reflexia pe diferite supafeţe).
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Tip măsurătoare
Parcuri, zone de recreeere şi odihnă
Trafic

Număr
măsurători
53
421

Maxima
măsurată, dB
61,8
78,6

% Depăşiri
1,9 %
47 %

Nivelul echivalent de zgomot determinat în intersecţii şi pe artere intens circulate a depăşit
valoarea limită admisă, conform STAS 10009/1988 pentru fiecare tip de stradă, în procent de 56,5 %,
valorile determinate situându-se în intevalul 64,1 dB –76,6 dB. Valori mari ale nivelulul echivalent
de zgomot au fost înregistrate în intersecţiile: Str. Castanilor – B – dul 15 Noiembrie, Str. Zizin - B –
dul Vlahuţă, Str.Hărman – B – du Al. Vlahuţă, Str. 13 Decembrie – Str. A. Vlaicu, Str. Stadionului –
B-dul Griviţei, Str. Iuliu Maniu, Str. Iuliu Maniu – Str. Al.I. Cuza, Str. Lungă – Str. N. Iorga în
special datorită traficului intens sau autovehiculelor de tonaj mare care au tranzitat oraşul.
Nivelul echivalent de zgomot determinat în puncte din centrul istoric al Municipiului Braşov
s-a comparat cu nivelul de zgomot echivalent admis conform STAS 10009/1988 pentru fiecare tip de
stradă şi tip de folosinţă, constatându-se depăşiri în procent de 67,7 % datorită zgomotului produs
de mijloacele de transport în comun şi autoturisme, valorile determinate situându-se în intervalul
59,0 dB – 74dB.
Valoarea cea mai mare a nivelului echivalent de zgomot în municipiul Braşov, 78,6 dB, a fost
înregistrată la podul de la ieşirea spre Sibiu în luna mai. Nivelul echivalent de zgomot determinat în
parcuri şi alte zone de agrement a depăşit valorile admisibile ale nivelului de zgomot, reglementate
prin legislaţia în vigoare în procent de 1,9%.
Nivelul echivalent de zgomot determinat în puncte din zone rurale locuite din apropierea
arterelor cu trafic greu şi trafic intens s-a situat în intervalul 58,8 – 77,6dB.
Prin înnoirea parcului auto cu maşini silenţioase şi prin aplicarea unor măsuri de management
al traficului (construirea ocolitoarei, reducerea vitezei în anumite zone, fluidizarea traficului,
amenajarea de parcări, etc) nivelul de zgomot poate fi redus, deoarece nivelul zgomotului în exterior
scade pe măsură ce distanţa de la sursa sonoră creşte, datorită distibuţiei energiei sonore pe o
suprafaţă mai mare, şi absorbţiei terestre ş atmosferice.
Concluzii privind zgomotul ambiental:
- determinările sonometrice efectuate în anul 2009, în punctele stabilite pe arterele intens
circulate, în zone rezidenţiale, în zone cu instituţii publice sau zone de recreere au evidenţiat depăşiri
ale valorilor limită admise în STAS 10009-88;
- reducerea nivelului de zgomot la care este expusă populaţia poate fi realizată prin
implementarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot la sursă, pe traseul de propagare al
undelor sonore sau la receptor.
3.6. Situaţia economică şi socială
Scăderea producţiei industriale în perioada de după anul 1990 a dus la disponibilizarea
unui număr foarte mare de angajaţi din Municipiul Braşov . Un număr important de societăţi
comerciale din Braşov au dat faliment datorită ineficienţei. In această conjuctură o parte a forţei de
muncă a fost preluata de societăţile de servicii din turism şi de societăţile profilate pe comerţ.
In contextul actual al crizei economice tot mai multe societăţi comerciale intră în faliment iar
numărul de şomeri este în continuă creştere.
In această situaţie, în ultima perioadă în Municipiul Braşov sunt exprimate tot mai multe
intenţii de investiţii majore cu intervenţie de capital străin.
3.7. Starea de sanatate a populatiei
Starea de confort şi sănătate a populaţiei este strâns legată de cea a factorilor de mediu: aerul,
apa, solul, fiind influenţată şi determinată de aceştia, imediat sau după o perioadă de timp.
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Factorii de risc pentru sănătatea umană, asociaţi urbanizării, sunt legaţi de: calitatea aerului;
alimentarea cu apă potabilă; colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură;
zgomotul urban; habitatul – condiţii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populaţională etc);
calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei; accidentele de trafic; stresul şi probleme
legate de schimbarea stilului de viaţă.
Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate
Principalele surse de poluare a aerului în mediul urban sunt: transporturile, sistemele
individuale de încălzire şi sursele industriale.
Substanţele poluante, odată ajunse în troposferă, se menţin o perioadă variabilă de timp, de la
câteva zile până la câţiva ani, în funcţie de reactivitatea lor şi de condiţiile meteo dând naştere la
numeroase reacţii chimice.
Monoxidul de carbon este stabil timp de aproximativ trei ani. Este foarte toxic, la concentraţii
ridicate devenind letal (în incinte închise). Expunerea la concentraţii ridicate de monoxid de carbon
produce cefalee, oboseală, pierderea cunoştinţei. Dupa oxidare la bioxid de carbon, CO devine gaz cu
efect de seră.
Oxizii de azot provin din procesele de ardere şi din transportul auto, în special diesel, în
condiţii de accelerare şi la viteze ridicate. Oxizii de azot se menţin în atmosferă timp de câteva zile.
Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de patru ori mai mare decât cel al monoxidului de azot.
Oxizii de sulf provin din sistemele de încălzire (cu excepţia celor pe baza de metan),
turnătorii, rafinării, fabrici de acid sulfuric, şi în mică măsură de la motoarele diesel. Oxizii de sulf
produc iritarea ochilor, gâtului, sistemului respirator. Expunerea la concentraţii mari timp de câteva
minute poate provoca constricţia bronhiilor. Persoanele în vârstă şi cele cu probleme respiratorii deja
existente sunt primele afectate de poluarea cu SO2. Compuşii bogaţi în sulf ajunşi în atmosferă
funcţionează ca substrat pentru cloroflorocarburi, ducând la afectarea stratului de ozon stratosferic.
Ozonul troposferic este o substanţă poluantă secundară, formarea sa depinzând de prezenţa
altor poluanţi: oxizii de azot şi hidrocarburile. Este un gaz puternic iritant, ce poate provoca
distrugerea ochilor şi a aparatului respirator. Ca rezultat al expunerii pe o perioadă de două ore la o
concentraţie mai mare de 2000 micrograme/mc, poate produce oboseala accentuata si lipsa de
coordonare.
Hidrocarburile provin din arderea incompletă, industria petrochimică, transportul şi stocarea
produselor petrochimice, transportul auto. Vehiculele reprezintă principala sursă de poluare cu
hidrocarburi. Hidrocarburile se menţin în atmosferă până la trei ani. Unele dintre ele, (benzen, toluen,
xilen, benzo-a piren, benzo-a antracen) sunt puternic cancerigene. Hidrocarburile aciclice şi
aliciclice, la concentraţii mai mari de 500 ppm, provoacă iritarea mucoasei şi asfixia.
Pulberile sunt stabile în atmosferă de la câteva minute până la câteva zile, în funcţie de
dimensiunile lor şi de proprietăţile statului atmosferic. Dacă ajung direct în stratosferă acestea pot
circula în jurul globului timp de câţiva ani, cu efecte considerabile asupra climatului.
Cele mai periculoase pentru sănătatea umană sunt pulberile cu dimensiuni mai mici de 10
microni (PM10). Pulberile cu dimensiuni mai mici de 10 µm (micronice şi submicronice – PM10 şi
PM2,5) sunt considerate ca având efecte negative asupra sănătăţii umane, datorită faptului că, în timp
ce particulele cu dimensiuni mai mari de 10 µm se reţin, în cursul respiraţiei, în căile respiratorii
superioare, fiind rapid eliminate din organism, cele cu dimensiuni de sub 10 µm pot ajunge până la
nivelul alveolei pulmonare, unde se depun.
Atunci când cantitatea de pulberi inhalată într-un interval de timp depăşeşte cantitatea ce
poate fi eliminată în mod natural, apar disfuncţii ale plămânilor, începând cu diminuarea capacităţii
respiratorii şi a suprafeţei de schimb a gazelor din sânge. Aceste fenomene favorizează instalarea sau
cronicizarea afecţiunilor cardiace.
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În funcţie de compoziţia lor chimică, pulberile pot face parte şi din grupa poluanţilor
cancerigeni. Este cazul pulberilor care adsorb la suprafaţa lor substanţe organice carcinogene, cum
sunt hidrocarburile policiclice aromatice (PAH), printre care benzo(a)pirenul, benz(a)antracenul.
Benzo(a)pirenul, cel mai răspândit poluant din grupa PAH, ia naştere în principal din procese de
combustie, atât fixe cât şi mobile. El se volatilizează la temperaturile ridicate, condensând rapid la
suprafaţa particulelor în suspensie. Prezenţa în aer a acestei substanţe recunoscute ca având efect
cancerigen conduce la un risc crescut de cancer pulmonar.
Dintre poluanţii cancerigeni anorganici fac parte pulberile de azbest, precum şi cele care
conţin arsen, crom, cobalt, beriliu, nichel şi seleniu.
Efectele apei poluate asupra stării de sănătate
Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice,
chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări
insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea unor
afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, etc.
Boli infecţioase produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr mare de persoane
sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent într-o zonă):
- bolile bacteriene febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella typhy), poate fi
combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de igienă personală:
- dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin efectele sale de
deshidratare;
- holera, produsă de Vibrio holerae, considerată eradicată în unele zone, poate reapărea,
chiar pe arii extinse;
- bolile virotice:
- poliomielita, o boală invalidantă, poate fi prevenită prin vaccinare;
- hepatita epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu doar
prin contactul cu omul bolnav;
- boli parazitare;
- lambliaza sau giardiaza se contratează prin consumarea apei infestate cu chişti;
- strongiloidoza este produsă de un parazit ce trăieşte în organismul uman;
- tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. (flagelat);
- fascioloza sau distomatoza.
Boli neinfecţioase produse prin apa poluată:
y intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant);
y intoxicaţia cu plumb (saturnism hidric);
y intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri de cap, ameţeli, insomnie,
anemie, tulburări de memorie şi vizuale, are de asemenea efecte teratogene (produce
malformaţii la făt);
y intoxicaţia cu cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice), duce la scăderea
eritropoiezei şi la anemie, scăderea calcemiei;
y intoxicaţia cu arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii) duce la tulburări
metabolice şi digestive, cefalee, ameţeli;
y intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale;
y intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere.
Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării
mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele
foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în concentraţii mai
scăzute nu este lipsită de efecte nedorite.
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De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a
apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa
potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni
fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în vedere numărul locuitorilor expuşi,
riscul este evaluat ca fiind semnificativ.
Monitorizarea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor publice de
aprovizionare cu apă şi a fântânilor publice se face de către Direcţia de Sănătate Publică Braşov.
Efectele gestionării deşeurilor asupra stării de sănătate a populaţiei
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din
gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri
stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii - demolări
generate în gospodării şi colectate de operatorii de salubritate şi nămoluri de la epurarea apelor uzate
orăşeneşti.
Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. Depozitele vechi
de gunoi ale localităţilor urbane reprezintă atât surse de poluare a factorilor de mediu, neavând
amenajările necesare pentru prevenirea poluării mediului, dar şi surse potenţiale de risc pentru
sănătatea umană, îndeosebi prin acţiunea agenţilor patogeni.
Acesta este cu atât mai crescut cu cât încă este permis accesul unor persoane „recuperatoare”
de deşeuri reciclabile pe rampele de gunoi, cu riscurile îmbolnăvirilor datorate factorilor patogeni
asociaţi depozitelor necorespunzătoare de deşeuri organice (în
care proliferează diverse organisme şi microorganisme dăunătoare sănătăţii umane), dar şi
contaminării chimice cu diverşi poluanţi proveniţi din diferitele tipuri de deşeuri industriale
depozitate pe rampe.
Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor poate duce la contaminarea cu diferite substanţe,
precum şi la contaminarea microbiologică a solului şi a apelor subterane. Depozitele de deşeuri
amenajate şi administrate necorespunzător, precum şi depozitarea necontrolată a deşeurilor afectează
valorile estetice ale peisajului, determină un disconfort pentru populaţie, determină creşterea
costurilor pentru refacerea mediului şi pentru îngrijirea sănătăţii.
Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei
În aglomerările umane, zgomotul face parte din ambianţa comună, influenţând populaţia întro măsură din ce în ce mai mare datorită creşterii continue a nivelului de zgomot. Efectele nocive ale
zgomotului afectează o mare parte a populaţiei contemporane, îndeosebi a celei urbane, emisiile
surselor sonore fiind situate printre cele mai importante pentru epoca actuală.
Omul percepe sunete cu o frecvenţă între 16 şi 20000 vibraţii pe secundă şi cu o intensitate
între 0 şi 120 dB. Zgomotul produs de o convorbire se situează între limitele de 30 şi 60 dB. Nivelul
de 20-30 decibeli este inofensiv pentru organismul uman, acesta fiind fondul sonic normal. Sunete de
130 decibeli provoacă senzaţia de durere, iar la 150 decibeli zgomotul este insuportabil.
Zgomotul nu are numai o acţiune patologică specifică asupra organului auditiv, provocând
pierderile temporare sau permanente ale acuităţii auditive, dar poate să exercite un anumit efect toxic
asupra organismului. Astfel, zgomotul provoacă modificări ale echilibrului fiziologic al
organismului; simptomul general este o senzaţie de oboseală, de slăbiciune. Tulburările pot duce la
ameţeli, cefalee, migrene permanente, pierderea poftei de mâncare, anemie. Zgomotul poate produce
tulburări neurovegetative cum ar fi accelerarea ritmului cardiac, a ritmului respirator, modificări ale
presiunii sanguine, slăbirea atenţiei, leziuni ale timpanului, diminuarea reflexelor. În cele mai multe
cazuri poluarea fonică ridică nivelul stresului în timpul zilei, provoacă insomnii şi poate conduce
chiar la atacuri de inimă.
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Morfologia terenului si constitutia litologica a zonei a condus in timp la aparitia in
anumite zone a urmatoarelor riscuri naturale:
¾ riscul la instabilitate a terenului - alunecari
Acestea sunt o consecinta a prezentei materialului predominant argilos cu grosimi mari, 5,07,0 m si a izvoarelor de panta, care prin cresterea umiditatii scad caracteristicile mecanice (de
rezistenta) ale pamanturilor. De asemenea, factorul uman prin crearea de taluze artificiale abrupte
intervine in destabilizarea versantului.
Astfel apar alunecari active pe urmatoarele zone :
- zona versantului de sud-vest al Dealului Melcilor;
- zona estica a rezervorului de apa;
- zona sudica a seii dl. Tampa-dealul Melcilor.
Limitrof acestor zone apar si alunecari semistabilizate cu potential de activare.
¾ riscul la inundaţii
Aşezarea Municipiului Braşov, la poalele masivului Postăvarul, prezinta trei zone unde există
pericolul de inundaţii:
- cartierul Schei, cu o suprafaţă hidrografică de 12 kmp. Apele pluviale care antrenează şi
reziduri menajere ajung pe străzile din zona joasă a cartierului Schei, până în centrul istoric al
Municipiului (inclusiv rezidurile menajere).
Cartierul Schei are 3 văi principale:
- canalul Graft cu izvoarele la Pietrele lui Solomon, pe partea sudică ;
- versantul Warte pe partea vestică ;
- versantul Pajişte pe partea estică.
Multe străzi din cartierul Schei nu au canalizare menajeră iar apele uzate menajere de la
clădiri ajung în canalul Graft.
Scurgerea apelor pluviale are caracter torenţial antrenând pe străzi nisip, pietriş, resturi
lemnoase care înfundă instalaţiile de canalizare existente (guri de scurgere, grătare, deznisipatoare,
etc).
- cartierul Valea Cetăţii (Răcădău) cu o suprafaţă hidrografică de 8 kmp.
Pârâul Răcădău a fost preluat într-un colector de ape pluviale cu capacitatea de 3 mc/s, la o
asigurare de ½. Practic, la doi ani, apele colectate de pe versanţi depăşesc capacitatea canalizării
pluviale şi ajung pe străzi.
Barajul acumulării nepermanente intră în funcţiune numai în perioadele cu debite catastrofale
(asigurări de 1-5 %).
- cartierul Dârste-Noua cu o suprafaţă hidrografică de 6,75 kmp.
Apele de pe versanţii aferenţi produc inundaţii în cartierul Noua, la uzinele Roman, pe strada
Carpaţilor şi cele învecinate până la Calea Bucureşti.
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CAPITOLUL IV
PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE
PENTRU PIDPC BRAŞOV
În capitolul II al prezentului raport de mediu a fost efectuată o analiză asupra stării actuale a mediului
pe teritoriul Polului de Creştere Braşov. În cadrul acestei analize au fost selectate acele problşeme de
mediu care prezintă o relevanţă directă pentru Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere
Braşov.

Aspect de mediu
Aer

Apă

Sol

Biodiversitate

Probleme de mediu relevante pentru PID PC Braşov
• Emisiile cauzate de congestiile în trafic au un impact semnificativ
asupra calităţii aerului
• Procesul de producţie al energie termice pe bază de combustibili
fosili creşte nivelul emisiilor de SO2
• Tendinta de crestere a emisiilor de amoniac a caror principala sursa o
reprezinta zootehnia.
• Cresterea concentratiilor de nitriti în apa subterana ca urmare a lipsei
retelelor de canalizare si a managementului defectuos al reziduurilor
animaliere;
• Impact semnificativ asupra calităţii cursurilor de apă produs de lipsa
sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.
• Extinderea procesului de eutrofizare a apelor de suprafaţă care,
alături de alte forme de impact generează o reducere a stării
funcţionale a acestor ape
• poluarea istorică a diferitelor situri industriale, dezafectate în prezent
şi unde urmează să se dezvolte diferite funcţiuni urbanistice
• poluare generată de depozitarea neconformă a deşeurilor municipale
sau industriale nepericuloase
• există zone cu eroziuni de suprafaţă precum Valea Timişului ( aprox
1100 ha) precum şi zone cu alunecări de teren - Râşnov (aprox 200
ha).
•
•
•

•

Impact antropic, în special restrângerea habitatului natural, cauzat de
construcţii de locuinţe fără autorizaţie sau fără respectarea statutului
zonei.
Distrugerea florei şi habitatelor din ariile natural protejate ca urmare
a circulaţiei turistice necontrolate.
Turismul dezorganizat pune totuşi in pericol menţinerea unui
echilibru ecologic al habitatelor, in mod special prin prezenţa
deşeurilor depozitate sau abandonate haotic pe mari suprafeţe in
zonele protejate, parcuri naturale sau naţionale.
Pădurile de cvercinee au de suferit din cauza secetei şi este supusă
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Patrimoniu cultural

•
•

•
Sănătate Umana

•
•
•
•

Transport

•

Turism

•
•
•

Creşterea gradului
de conştientizare
asupra problemelor
de mediu

•
•
•
•
•
•

fenomenului de uscare
Insuficienta aplicare a măsurilor de conservare şi protejare a
patrimoniului cultural împotriva degradării
Lipsa colaborării între instituţiile publice care gestionează
infrastructura culturală a generat absenţa unei agende culturale
coerente atât la nivelul Municipiului Braşov cât şi la cel al Polului de
Creştere.
lipsa unei politici de marketing cultural duce la o scăzută valorificare
a potenţialului cultural al zonei
dezvoltarea economică din ultimii ani şi expansiunea pe orizontală au
generat o serie de procese care afectează stilul de viaţă, şi implicit
calitatea aerului.
10% din populaţie, locuind în mediul rural, generează deşeuri care
sunt depozitate, în multe cazuri, în depozite neconforme de deşeuri
sursele cele mai importante de poluare fonică sunt traficul rutier,
activităţile industriale şi traficul feroviar
multe zone verzi au fost „sacrificate” în vederea dezvoltării de
activităţi economice.
Reţeaua de drumuri din interiorul Polului de Creştere Braşov este
momentan insuficientă şi nu poate face faţă cerinţelor de mobilitatea
a bunurilor şi persoanelor
Existenta unui grad scazut de acoperire cu servicii agro-turistice;
Concentrarea serviciilor turistice în zone cu potential natural ridicat;
Lipsa infrastructurii si a facilitatilor necesare dezvoltarii turismului
durabil.
Lipsa de informare sau insuficienta informare a
turiştilor privind monumentele naturii, a patrimoniului
cultural, a ariilor protejate, precum şi a
resposabilităţilor de le revin.
Insuficienţa programelor de informare şi conştientizare a populaţiei
face ca publicul larg să constituie un factor de presiune asupra
mediului înconjurător.
Lipsa informării suficiente face ca populaţia să fie expusă direct
riscurilor legate de poluarea mediului.

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

126
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov

CAPITOLUL V
OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA
NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE
SUNT RELEVANTE PENTRU PID PC BRAŞOV
Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizată o analiză a documentelor de
referinţă judeţene, regionale şi naţionale
5.1. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional,
care sunt relevante pentru plan
5.1.1.Obiectivele politicii de mediu ale UE
Aderarea României la structurile UE impune transpunerea în legislaţia română a aquis– ului
comunitar,implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice. Politica Uniunii Europene şi
actiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele sale de acţiune asupra mediului începute
în 1973.
Decretul unic european şi Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de:
- protecţie şi îmbunatăţire a calităţii mediului
- contribuire la protejarea sănătăţii umane
- asigurare a unei utilizări prudente şi raţionale a resurselor naţionale
Pe baza tratatului de la Maastricht, Curtea Europeană poate impune amenzi unui stat membru care nu
a reuşit implementarea legii UE şi punerea în vigoare în întregime a acesteia.
De asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra mediului trebuie să fie rectificate
la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European.
Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000:”Viitorul nostru comun,
şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în special a apelor,
realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Programul este
parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunităţii Europene.
5.1.2. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) stabileşte drept obiectiv global reducerea cât mai
rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre România şi celelalte state membre ale
Uniunii Europene şi detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcţii prioritare care
integrează direct şi/sau indirect cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu. Dintre aceste
direcţii prioritare protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea standardelor de
viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi
deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu;
conservarea biodiversităţii; reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor
calamităţi naturale.
5.1.3. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25
iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) şi face legătura
între priorităţile
Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE: Orientările Strategice Comunitare privind
Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită. CNSR prezintă situaţia socio-economică a
României la momentul aderării, analiza punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor
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(SWOT), viziunea strategică şi sinteza Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) şi Programului
Operaţional Regional (POR) ce urmează a fi implementate în cadrul obiectivului de convergenţă.
Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR Comisia Europeana alocă României în perioada 20072013 o sumă totală de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul
Convergenţă (cu o cofinanţare naţională estimata la 5,53 miliarde euro constituită în proporţie de
73% din surse publice şi 27% din surse private) şi 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare
Teritoriala Europeana.
În cadrul eforturilor de realizare a obiectivelor de convergenţă au fost elaborate şi aprobate 6
Programe Operaţionale Sectoriale (POS) şi un Program Operaţional Regional (POR) acoperind
perioada actualului exerciţiu bugetar al UE (2007-2013) în domenii prioritare: transporturi, mediu,
creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea regiunilor, dezvoltarea resurselor umane,
dezvoltarea capacităţii administrative, asistenţa tehnică.
5.1.4. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
Programul Operaţional Sectorial de Mediu este strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice
prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi se bazează pe principiile şi practicile Uniunii
Europene.
Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:
1. Imbunătăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015
2. Ameliorarea calităţii solului, prin imbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului
de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.
3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi în cele mai
poluate localităţi, până în 2015.
4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea implementării
reţelei NATURA 2000.
5. Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai
vulnerabile zone până în 2015.
5.1.5. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)
PLAM Braşov are în vedere următoarele obiective generale şi imediate:
• Aplicarea fermă a legislaţiei de mediu;
• Îmbunătăţirea calităţii aerului;
• Sprijinirea dezvoltării managementului durabil al resurselor de apa;
• Îmbunătăţirea calităţii solului şi gestiunea corespunzătoare a deşeurilor urbane şi
industriale;
• Protecţia şi conservarea naturii şi a diversităţii biologice;
• Apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu;
• Extinderea spatiilor verzi din zonele urbane;
• Promovarea turismului ecologic;
• Îmbunătăţirea sistemului educaţional formativ şi informativ în vederea formării unei
educaţii civice şi ecologice a populaţiei;
5.1.6. Strategia Naţională pentru dezvoltarea Durabilă
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, reprezintă
un proiect comun al Guvernului României prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi
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Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) prin Centrul Naţional de Dezvoltare
Durabilă, aprobat prin
HG 1216 din 4 octombrie 2007. Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor
obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul
programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre
ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile..
5.2. Stabilirea obiectivelor de protecţie a mediului asociate priorităţilor Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Pentru conturarea cadrului evaluarii efectelor asupra mediului generate deimplementarea PNDR, au
fost selectate si analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct de:
• Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG 1076/2004;
• Problemele de mediu relevante pentru PID PC (vezi capitolul anterior) rezultate în urma
analizarii starii mediului;
• Obiectivele strategice şi cele specifice stabilite la nivel de PID
Obiectivele relevante de mediu au fost stabilite luând în calcul documente de referinţă adoptate la
nivel european şi naţional. Aceste obiective de mediu stabilite la nivelul Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov au fost stabilite prin consultarea specialiştilor din grupul de
lucru SEA – PID PC Braşov.
Obiective de mediu stabilite la nivelul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Aspecte de mediu Obiective relevante
Aer
• Reducerea poluării atmosferice
Apă
• Managementul eficient al resurselor de apă şi limitarea poluării apelor
de suprafaţă şi a celor subterane
Sol
• Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
Biodiversitate
• Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate
Patrimoniu cultural
• Protejarea patrimoniului cultural împotriva degradării
Sanatate umana
• Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei prin
implementarea de măsuri ce vizează mărirea suprafeţelor de spaţii
verzi, reducerea poluării fonice, implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor, etc
Transport
• Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul urban, cât şi în
mediul rural
Turism
• Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa rezervaţiilor naturale şi
a ariilor protejate
Managementul de
• Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
risc
Creşterea gradului
• Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la problemele
de conştientizare
de mediu şi îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de mediul
înconjurător
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CAPITOLUL VI
POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE
ASUPRA MEDIULUI
6.1. Metodologia de evaluare
În cadrul evaluărilor impactului asupra mediului se vor utiliza criteriile prezentate în Anexa 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe şi se va ţine cont de starea actuală a mediului, de zonele sensibile, de
obiectivele de mediu relevante pentru plan, etc. În cadrul analizei impactului de mediu se iau în
calcul următoarele aspecte:
a) impactul implementării fiecărui obiectiv specificaxe prioritare propuse în PIDPCI
b) impactul ansamblului planului asupra calităţii factorilor de mediu, aşezărilor umane,
moştenirii culturale şi istorice, etc..
Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activităţi umane asupra mediului este justificată prin
trei categorii mari de argumente :
- iniţierea din timp a unor acţiuni menite să reducă efectele negative colaterale, determinate de
activitatea respectivă;
- evaluarea obiectivă a tuturor posibilităţilor, în vederea selectării strategiei de acţiune într-o
perspectivă sistemică
- necesitatea implicării populaţiei în procesele de decizie privind promovarea unor activităţi sau
proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.
Faza de construcţie are potenţialul de a cauza un impact negativ prin mărimea amplasamentelor de
lucru şi prin durata sa, impact specific perioadei de construcţie, ce este temporar şi afectează în mod
deosebit calitatea aerului, calitatea apei de suprafaţă, a faunei şi florei.
De asemenea, PID PC Braşov are potenţialul de a genera şi impact asupra condiţiilor socioeconomice din zonă.
De asemenea, la evaluarea factorilor individuali de mediu s-a luat în considerare eventualitatea
aplicării unor măsuri de atenuare a impactului, în funcţie de fiecare caz specific.
Evaluarea impactului obiectivelor specifice ale PID PC Braşov s-a făcut faţă de obiectivele de mediu
relevante identificate şi prezentate în cadrul cap. 5 al prezentului raport.
Evaluarea impactului fiecărui obiectiv a fost realizată de către echipa interdisciplinară a Agenţiei
Metropolitane Braşov, sistemul de notare aferent evaluării de impact fiind pentru o scală de la -2 la
+2 conform situaţiilor din tabelul de mai jos:

Valoarea
impactului
+2
+1
0

Justificare
Impact pozitiv substanţial al obiectivului specific asupra obiectivului de mediu relevant
Impact pozitiv al obiectivului specific asupra obiectivului de mediu relevant
Nici un impact
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Valoarea
impactului
-1
-2

Justificare
Impact negativ al obiectivului specific asupra obiectivului de mediu relevant
Impact negativ substanţial al obiectivului specific asupra obiectivului de mediu
relevant

6.2. Efecte asupra mediului generat de obiectivul strategic nr 1.
Obiectivul strategic nr. 1 al PIDU este „CREŞTEREA EFICIENŢEI ŞI COMPETITIVITĂŢII
ADMINISTRATIVE SI A COEZIUNII TERITORIALE”
Pentru ca polul de creştere Braşov să devină competitiv în ansamblul său este nevoie de îndeplinirea
unor condiţii legate de atât de mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor cât şi de dezvoltarea echilibrată
(în termeni de infrastructură) a teritoriului, în întregul său. În plus, toate aceste condiţii trebuie
dublate de o atenţie continuă pentru protecţia mediului, sub toate aspectele sale. Toate acestea,
combinate, duc la atingerea dezideratului de coeziune teritorială şi dezvoltare durabilă.
Dezvoltarea spaţială durabilă articulează şi echilibrează în spaţiu şi în timp protecţia mediului natural
şi construit, dezvoltarea economică şi echitatea socială.
Analizarea coeziunii din perspectiva teritorială atrage atenţia asupra unor teme precum dezvoltarea
durabilă şi accesul la servicii. De asemenea accentuează faptul că numeroase probleme nu se rezumă
la graniţele administrative şi pot necesita un răspuns coordonat la nivel local sau de vecinătate.
Pentru atingerea obiectivului strategic propus au fost definite obiectivele specifice necesare. Acestea
vizează:
I.1 Armonizarea planificării strategice şi urbanistice.
I.2. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare.
I.3 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
I.4 Asigurarea managementului sistematic al mediului si resurselor naturale
I.5 Dezvoltarea serviciilor publice integrate si a mobilităţii.

Obiectiv specific I.1. Armonizarea planificării strategice şi urbanistice
Pentru realizarea obiectivului specific I.1. se intenţionează implementarea politicii A1 cu proiectele
aferente programului A1.1.
Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A
TERITORIULUI
Coeziunea teritorială este un subiect foarte important pentru dezvoltarea viitoare a polului
de creştere Braşov. Construirea unui teritoriu echilibrat reprezintă premisele pentru creşterea
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nivelului de calitate a vieţii, atât din punct de vedere economic cât şi social, pe termen lung.
Astfel, această politică (A1) vizează asigurarea unei planificări urbanistice coerente şi mai ales
corelate între localităţi. Bazele dezvoltării vor fi realizate prin investiţii în infrastructura tehnicoedilitară pe întreg teritoriul polului de creştere. Pe măsură ce planurile de acţiune privind
dezvoltarea urbană sunt implementate, vor fi activate şi instrumentele de monitorizarea a evoluţiei
procesului de dezvoltare.
PROGRAME:
A1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE PRIN REALIZAREA UNOR ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI
PROCES ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC PENTRU A PUTEA DEFINI
PLANURI DE ACŢIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ
PROIECTE:
 Realizarea de politici publice, la nivel metropolitan privind dezvoltarea urbanistică şi
amenajarea teritoriului
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov
 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă a comunelor Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi
Bod
 Reactualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Râşnov
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Prejmer
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a localităţii Codlea
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a localităţii Cristian
 JESSICA for Cities (J4C)– instrumente financiare pentru proiecte de dezvoltare urbană
 Pregătirea specialiştilor din administraţia publică în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului
 Cooperare naţională şi internaţională pentru implementarea instrumentelor ce asigură
funcţionalitatea unui teritoriu metropolitan

Evaluarea obiectivului specific I.1. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

Evaluare Descriere
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra calităţii aerului prin promovarea
unor politici de dezvoltare durabila
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra resurselor de apă prin promovarea
unor politici de dezvoltare durabila
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra poluării şi degradării solului prin
promovarea unor politici de dezvoltare
durabila
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra biodiversităţii prin promovarea unor
politici de dezvoltare durabila
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O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+2

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+2

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+1

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+2

+2

Proiectele de protejare a patrimoniului
cultural vor fi prioritare în cadrul
documentelor programatice ce urmează a fi
elaborate

Proiectele de infrastructură de transport vor
fi prioritare în cadrul documentelor
programatice ce urmează a fi elaborate
Proiectele de promovare şi dezvoltare
turistică vor fi prioritare în cadrul
documentelor programatice ce urmează a fi
elaborate
Documentele programatice rezultate în
urma implementării proiectelor propuse vor
ţine cont de necesitatea protejării populaţiei
de riscurile naturale
Prin elaborarea unor documente de
planificare strategică în spiritul dezvoltării
durabile se va genera creşterea nivelului de
conştientizare asupra problemelor de mediu

Obiectiv specific I.2. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de
dezvoltare.
Pentru realizarea obiectivului specific I.2. se intenţionează implementarea politicii A1 cu proiectele
aferente programului A1.1.
Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A
TERITORIULUI
Coeziunea teritorială este un subiect foarte important pentru dezvoltarea viitoare a polului
de creştere Braşov. Construirea unui teritoriu echilibrat reprezintă premisele pentru creşterea
nivelului de calitate a vieţii, atât din punct de vedere economic cât şi social, pe termen lung.
Astfel, această politică (A1) vizează asigurarea unei planificări urbanistice coerente şi mai ales
corelate între localităţi. Bazele dezvoltării vor fi realizate prin investiţii în infrastructura tehnicoedilitară pe întreg teritoriul polului de creştere. Pe măsură ce planurile de acţiune privind
dezvoltarea urbană sunt implementate, vor fi activate şi instrumentele de monitorizarea a evoluţiei
procesului de dezvoltare.

PROGRAME:
A1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE PRIN REALIZAREA UNOR ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI
PROCES ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC PENTRU A PUTEA DEFINI
PLANURI DE ACŢIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ
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PROIECTE:
 Realizarea de politici publice, la nivel metropolitan privind dezvoltarea urbanistică şi
amenajarea teritoriului
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov
 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă a comunelor Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi
Bod
 Reactualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Râşnov
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Prejmer
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a localităţii Codlea
 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a localităţii Cristian
 JESSICA for Cities (J4C)– instrumente financiare pentru proiecte de dezvoltare urbană
 Pregătirea specialiştilor din administraţia publică în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului
 Cooperare naţională şi internaţională pentru implementarea instrumentelor ce asigură
funcţionalitatea unui teritoriu metropolitan

Evaluarea obiectivului specific I.2. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

Evaluare Descriere
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra calităţii aerului prin promovarea
unor instrumente eficiente de monitorizare
şi evaluare a dezvoltării
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra resurselor de apă prin promovarea
unor instrumente eficiente de monitorizare
şi evaluare a dezvoltării
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra poluării şi degradării solului prin
promovarea unor instrumente eficiente de
monitorizare şi evaluare a dezvoltării
+1
Proiectele vor avea un impact indirect
asupra biodiversităţii prin promovarea unor
instrumente eficiente de monitorizare şi
evaluare a dezvoltării
+1
Proiectele de protejare a patrimoniului
cultural vor fi prioritare în cadrul
documentelor programatice ce urmează a fi
elaborate
Proiectele propuse nu au impact asupra modernizării
0
infrastructurii de transport.
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O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+2

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+2

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+1

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+2

Acest obiectiv de mediu va fi monitorizat şi
evaluat cu prioritate în cadrul procesului de
dezvoltare pentru a asigura implementarea
sa cu succes.
Acest obiectiv de mediu va fi monitorizat şi
evaluat cu prioritate în cadrul procesului de
dezvoltare pentru a asigura implementarea
sa cu succes.
Acest obiectiv de mediu va fi monitorizat şi
evaluat cu prioritate în cadrul procesului de
dezvoltare pentru a asigura implementarea
sa cu succes.
Acest obiectiv de mediu va fi monitorizat şi
evaluat cu prioritate în cadrul procesului de
dezvoltare pentru a asigura implementarea
sa cu succes.

Obiectiv specific I.3. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Pentru realizarea obiectivului specific I.1. se intenţionează implementarea politicii A1 cu proiectele
aferente programului A1.2.
Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A
TERITORIULUI
Coeziunea teritorială este un subiect foarte important pentru dezvoltarea viitoare a polului
de creştere Braşov. Construirea unui teritoriu echilibrat reprezintă premisele pentru creşterea
nivelului de calitate a vieţii, atât din punct de vedere economic cât şi social, pe termen lung.
Astfel, această politică (A1) vizează asigurarea unei planificări urbanistice coerente şi mai ales
corelate între localităţi. Bazele dezvoltării vor fi realizate prin investiţii în infrastructura tehnicoedilitară pe întreg teritoriul polului de creştere. Pe măsură ce planurile de acţiune privind
dezvoltarea urbană sunt implementate, vor fi activate şi instrumentele de monitorizarea a evoluţiei
procesului de dezvoltare.
PROGRAME:
A1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE PRIN REALIZAREA UNOR ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI
PROCES ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC PENTRU A PUTEA DEFINI
PLANURI DE ACŢIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ
A1.2. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO
EDILITARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE
PROIECTE:
 Construcţia centurilor ocolitoare din localităţile traversate de trafic greu în vederea
dezvoltării zonelor de creştere economică - Zona Metropolitană Braşov
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- Ocolitoarea Municipiului Braşov – Faza III
- Ocolitoarea mare a Municipiului Săcele
- Ocolitoarea Municipiului Codlea
- Şosea de centură Cristian – Râşnov, cu racord la autostradă
- Construcţie drum Cărpiniş – Prejmer
Pasaj rutier – subtraversare cale ferata – str. Independentei
Drumuri de legătură în Zona Metropolitană
Modernizare nod trafic la intrarea în Municipiul Săcele dinspre Braşov
Asfaltare străzi în comunităţile din polul de creştere
Reabilitare şi modernizare străzi cartiere noi Sânpetru
Asfaltare străzi Bălcescu şi Brazilor – Oraşul Râşnov
Drum de legătură – Str. Cărămidăriei – Poiana Braşov
Dezvoltare infrastructură zona de locuinţe pentru tineri, comuna Sânpetru
Proiect integrat Comuna Hălchiu:
- Reabilitare şi mansardare Primărie Hălchiu
- Reabilitare drum comunal DC 31
- Extindere la reţelele de gaze naturale şi energie electrică pentru ansamblu de locuinţe
- Achiziţie utilaj pentru servicii publice



Proiect integrat comuna Tărlungeni

- Pod peste râul Tărlung
- Reabilitare str. Republicii, str. Tărlungului şi iluminat Cartier Independenţei şi
Scriitorilor
 Alimentarea cu energie electrică în cartiere de locuinţe utilizând surse de energie
regenerabile- Tărlungeni
 Proiect integrat comuna Vulcan
- Alimentarea cu apă şi reţea canalizare-epurare
- Înfiinţare şi dotare after-school
- Conservarea şi valorificarea moştenirii culturale specifice zonei prin dotarea fanfarei
tradiţionale
- Achiziţionarea de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală
 Proiect de regenerare urbană şi dezvoltare economică CORESI, Cartierul Tractorul
- Drum de legătură Bd. Hărmanului – Str. 13 Decembrie – Braşov
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Pârâul Rece – Trei Brazi
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Trei Brazi – Timişul de Sus
 Proiect de dezvoltare a turismului - Amenajare Drum Turistic – Muntele Cailor – Săcele
 Aerodrom (pentru elicoptere şi avioane mici) - Municipiul Braşov
 Reabilitarea infrastructură turistică Zizin – Vama Buzăului (DJ 103 A)
 Amenajarea parcare subterană în Centrul Istoric – Râşnov
 Sistem integrat de parcări în Zona Metropolitană
 Reabilitare pod peste calea ferată în Predeal
 Reabilitare strada Libertăţii (acces pârtii) – Cioplea, Predeal
 Dezvoltarea/modernizarea/extinderea reţelelor de furnizare a energiei electrice şi gazelor
naturale, în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare, atât pentru consumatorii casnici cât
şi pentru cei industriali în toate comunităţile din arealul polului de creştere
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Evaluarea obiectivului specific I.3. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Chiar dacă pe perioada implementării, proiectele
+2

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+2

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+2

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+2

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+1

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+1

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

+2

vor avea un impact negativ temporar asupra poluării
atmosferice, efectele pe termen lung sunt benefice
datorită scăderii consumului de combustibil şi
eliminării blocajelor în trafic, facilitarea mobilităţii
persoanelor şi a mărfurilor, etc.
Pe perioada implementării pot exista poluări
accidentale ale apelor de suprafaţă. Pe termen lung
însă efectele sunt benefice, în special în zonele
turistice, unde investiţiile făcute vor avea în vedere
protejarea cursurilor de apă
Investiţiile cu prinse în PID vor viza îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea infrastructurii,
cu respectarea normelor legale în vigoare privind
limitarea degradării solurilor.
Investiţiile propuse vor limita accesul nepermis în
zonele protejate şi vor furniza căi de acces facile,
amenajate, care ţin cont de necesitatea protejării
biodiversităţii.
Investiţiile în infrastructură au în vedere
maximizarea potenţialului turistic şi eliminarea
traficului greu din zonele locuite sau din zonele
obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric
Prin investiţiile în infrastructura propuse se are în
vedere creşterea calităţii vieţii şi limitarea factorilor
perturbatori cu efecte negative asupra sănătăţii
populaţiei.
Proiectele propuse vor avea un efect major de
îmbunătăţire a infrastructurii de transport şi implicit
de creştere a nivelului de mobilitate a persoanelor şi
mărfurilor.
Indirect, investiţiile în infrastructură vor crea căi de
acces în vecinătatea ariilor protejate, permiţând
astfel accesul turiştilor cu respectarea elementelor
de protecţia mediului.
Toate investiţiile propuse vor avea în vedere
respectarea cerinţelor pentru protejarea populaţiei
faţă de riscurile naturale.
Investiţiile propuse nu vor avea nici un efect asupra
nivelului de informarea a populaţiei cu privire la
problemele de mediu

Obiectiv specific I.4 Asigurarea managementului sistematic al mediului si resurselor naturale
Pentru realizarea obiectivului specific I.4. se intenţionează implementarea politicii C1 cu proiectele
aferente programelor C1.1, C1.2, C1.3 şi C1.4.
Politica C1: PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE
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Pentru a avea succes pe termen lung, dezvoltarea economică a polului de creştere trebuie să
ţină cont şi de dimensiunea legată de protejarea mediului înconjurător. Activităţile economice pot
avea efecte dăunătoare, ce devin costisitoare odată cu trecerea timpului. Componentele vizate de
politica de mediu sunt cele legate de accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, managementul
eficient al deşeurilor, contracararea efectelor schimbărilor climatice şi protejarea patrimoniului
natural existent în interiorul polului de creştere.
PROGRAME:
C1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A ACCESULUI LA
INFRASTRUCTURA DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
PROIECTE:
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Braşov şi Localităţile
limitrofe
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Judeţul Braşov
 Realizarea reţelei de colectare şi drenare a apelor pluviale (meteorice) la nivelul comunei
Hărman
 Reţea de canalizare menajeră în localitatea Satu Nou, Comuna Hălchiu
 Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape menajere în zona rurală Brădet din Mun
Săcele, Jud. Braşov
 Canalizare şi epurare ape uzate în comuna Bod
 Reabilitare-extindere a reţelelor de apă şi canalizare (Zona Timişul de Sus) Predeal.
 Dezvoltarea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Oraşul Râşnov
 Dezvoltarea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Oraşul Predeal
 Alimentarea cu apă a satului Podu Olt (Comuna Hărman) şi realizarea reţelei de evacuare a
apelor uzate.
 Extinderea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Hărman
 Construcţie staţie de epurare Predeal
 Reabilitare- extindere a reţelelor de apă şi canalizare – zonele Pârâul Rece – Trei Brazi,
Olăreasa – Malul ursului
 Extindere/Reabilitare/Modernizare a sistemului de apă şi canalizare în PC Bv

C1.2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DURABILE DE MANAGEMENT AL
DEŞEURILOR
PROIECTE:
 Managementul integrat al deşeurilor (sisteme de colectare selectivă, transport al deşeurilor,
reciclare, depozitare, etc)
 Staţie de transfer deşeuri
 Închiderea depozitelor neconforme pentru deşeuri sau cenuşă din întreaga Zonă
Metropolitană.
C1.3. REDUCEREA POLUĂRII ŞI DIMINUAREA EFECTELOR
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PROIECTE:
 Introducerea iluminatului eficient energetic în clădirile publice.
 Regularizare curs Părâu „Valea Satului”
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Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în localităţile Zonei Metropolitane.
Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în Municipiul Codlea.
Reabilitare iluminat public folosind soluţii cu consum redus de energie şi utilizând energie
neconvenţională.
Reabilitarea reţelelor termice de distribuţie şi reabilitarea punctelor termice
Magistrala de termoficare – interconexiune N-S
Reabilitarea CET Braşov
Dezvoltarea de studii şi implementarea de proiecte privind implementarea surselor de
energie regenerabilă, la nivelul comunităţilor din Zona Metropolitană
Reţea de micro-hidrocentrale în Zona Metropolitană, pe cursurile de apă ce prezintă
condiţii pentru astfel de instalaţii şi în reţeaua de aducţiune/evacuare apă.
Instalaţii de cogenerare bazate pe incinerarea diferitelor tipuri de deşeuri.
Folosirea combustibililor alternativi în producerea energiei termice – Municipiul Braşov
Implementarea soluţiilor energetice alternative în mediul urban şi rural (panouri fotovoltaice, pompe de căldură, generatoare eoliene, folosirea biomasei, etc)
Reabilitarea energetică a clădirilor publice şi private.

C1.4. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT A
BIODIVERSITĂŢII ŞI PATRIMONIULUI NATURAL
PROIECTE:
 Realizarea şi administrarea „centurii verzi” a zonei metropolitane Braşov
 Protejarea florei şi faunei în zonele neafectate încă de activităţi antropice
 Plantare perdea forestieră pentru reducerea poluării fonice şi chimice
 Regularizări şi amenajări cursuri de apă în arealul comunităţilor din Zona Metropolitană.
 Limitarea poluării solului
 Reducerea poluării apelor subterane
 Protejarea mediului natural şi antropic
 Minimizarea impactului activităţilor de turism şi agrement asupra mediului
 Eliminarea ameninţărilor date de accidente majore datorate fenomenelor naturale şi
antropice
 Proiecte de cooperare internaţională şi dezvoltarea competenţelor în domeniul protecţiei
mediului (managementul deşeurilor, poluarea chimică şi fonică, energii regenerabile, etc).
 Eliminarea poluării apelor de suprafaţă
 Diminuarea poluării atmosferei
 Asigurarea sănătăţii populaţiei (în relaţie cu factorii de mediu)
 Implementarea unui sistem de management eficient al ariilor protejate şi al rezervaţiilor
naturale
 Realizarea Master-plan-ului de mediu pentru Zona Metropolitană
Evaluarea obiectivului specifici I.4. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
+2
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
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O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+2

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+2

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+2

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+1

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

+2

O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+2

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

+2

de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse pentru realizarea acestui obiectiv
specific au impact indirect asupra patrimoniului
cultural prin crearea premiselor pentru dezvoltarea
turismului în zonă în vederea valorificării
potenţialului turistic existent, inclusiv patrimoniul
cultural şi istoric.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse nu au impact asupra
modernizării infrastructurii de transport.
Proiectele propuse pentru realizarea acestui obiectiv
specific au impact indirect asupra turismului prin
crearea premiselor pentru dezvoltarea acestui sector
în zonă în vederea valorificării potenţialului turistic
existent.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse au efect pozitiv indirect asupra
nivelului de informare şi conştientizare a
problemelor de mediu.

Obiectiv specific I.5 Dezvoltarea serviciilor publice integrate si a mobilităţii
Pentru realizarea obiectivului specific I.5. se intenţionează implementarea politicii A2 cu proiectele
aferente programelor A2.1 şi A2.2
Politica A2: ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ŞI ACCESIBILITĂŢII URBANE
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Din punct de vedere al dezvoltării polului de creştere, mobilitatea bunurilor şi a persoanelor
este văzută ca o condiţie necesară pentru funcţionalitatea eficientă a unui teritoriu. Este vorba atât
de mobilitatea persoanelor cât şi a bunurilor. Polul de creştere Braşov are un avantaj economic
important datorat prezenţei, în zona polului a 5 drumuri naţionale importante, dar şi a unor
magistrale feroviare. Acest avantaj trebuie corelat cu o reţea pentru asigurarea mobilităţii în
interiorul polului, prin creşterea gradului de accesibilitate al fiecărei comunităţi. Astfel, nu numai
fluxurile de transport marfă vor putea fi îmbunătăţite, dar şi mobilitatea persoanelor, ceea ce va
permite crearea de noi zone de dezvoltare în polul de creştere Braşov.
PROGRAME:
A2.1. REALIZAREA INFRASTRUCTURII
PENTRU
MOBILITĂŢII PERSOANELOR ŞI MĂRFURILOR

ASIGURAREA

PROIECTE:
 Autostrada Bucureşti-Braşov
 Autostrada Braşov-Borş
 Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav
 Construcţia căilor de acces spre autostradă – aeroport – campus universitar
 Construcţia căilor de acces spre zonele de dezvoltare economică din P.C. Braşov
 Parc Logistic Feroviar
A2.2. ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT ŞI A SIGURANŢEI
TRAFICULUI





















Amenajarea staţiilor pentru transportul public
Realizarea sistemelor de transport inter-modale urbane şi metropolitane
Modernizarea transportului public de persoane în Polul de Creştere.
Modernizare transport urban Săcele
Pasaje pietonale subterane
Master plan de transport în zona metropolitană
Achiziţie echipamente pentru monitorizarea şi managementul traficului
Implementarea sistemelor de monitorizare, dirijare a mijloacelor de transport în comun şi
informare a călătorilor.
Sistem de semnalizare trafic în Zona Metropolitană
Modernizare sisteme rutiere
Extinderea transportului ecologic
Extinderea transportului public de persoane în Zona Metropolitană
Reclasificarea drumurilor în interiorul Zonei Metropolitane
Înnoirea parcului auto (achiziţionarea mijloacelor de transport ecologice, înlocuirea cu
prioritate a vehiculelor cu uzură mare cu cele care au consumuri reduse sau utilizează
combustibili nepoluanţi – GPL, biogaz, etc).
Cooperare internaţională pentru dezvoltarea soluţiilor inovative/eficiente/durabile pentru
transport
Informatizarea serviciului de transport public de persoane
Sisteme moderne de taxare
Piste de biciclete şi sisteme de staţii automate pentru închiriere (Bike Sharing)
Proiect ascensor pe plan înclinat pentru acces cetate Râşnov – calea derulare

Evaluarea obiectivului specific I.5. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
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Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Efectul proiectelor propuse va fi cel de fluidizare a
-1

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

-1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

-1

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

-1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+1

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

+2

O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+2

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+1

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

traficului. Chiar şi în aceste condiţii, este de aşteptat
o creştere constantă a nivelurilor de trafic, ceea ce
va genera creşteri ale nivelurilor de poluare , în
special în apropierea arterelor majore de transport
Proiectele de mobilitate nu influenţează în mod
direct resursele de apă. Totuşi există posibilitatea
unor accidente în urma cărora pot exista deversări
accidentale în reţeaua de colectare a apelor pluviale
sau în cursurile de apa de suprafaţă.
Proiectele de mobilitate nu influenţează în mod
direct poluarea şi degradarea solului. Totuşi există
posibilitatea unor accidente în urma cărora pot
exista poluări accidentale. .
Investiţiile în infrastructura de mobilitate pot afecta
în mod negativ areale protejate aflate în imediata
vecinătate a arterelor rutiere sau feroviare.
Investiţiile în infrastructura de mobilitate vor devia
traficul din imediata vecinătate a obiectivelor de
patrimoniu.
Deşi vor genera creşteri ale poluării aerului,
investiţiile în infrastructura de mobilitate vor devia
traficul greu din zonele locuite, vor contribui la
scăderea nivelului de zgomot. În plus, optimizarea
mobilităţii persoanelor în spaţiile urbane va
contribui la creşterea stării generale de sănătate a
populaţiei.
Investiţiile în infrastructura de transport şi
mobilitate contribuie la dezvoltarea transportului în
întreg polul de creştere.
Creşterea nivelului de mobilitate va permite un
management eficient al fluxurilor de turişti către şi
dinspre obiectivele turistice.
Investiţiile în infrastructura de mobilitate nu
afectează nivelul de protecţie al populaţiei faţă de
riscurile naturale
Optimizarea sistemelor de transport în interiorul
polului de creştere şi introducerea unor mijloace de
transport ecologice vor contribui la creşterea
nivelului de conştientizare cu privire la problemele
de mediu.

Sinteza evaluării obiectivelor specifice aferente obiectivului strategic nr 1.
Obiective relevante de mediu
I.1
I.2
I.3
I.4
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
+1
+1
+2
+2
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă şi limitarea
+1
+1
+1
+2

poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor
protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva degradării

I.5
-1
-1

TOTAL
+6 -1
+5 -1

+1
+1

+1
+1

+2
+1

+2
+2

-1
-1

+4 -1
+5 -1

+2

+1

+2

+1

+1

+7
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O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei prin
implementarea de măsuri ce vizează mărirea suprafeţelor de spaţii
verzi, reducerea poluării fonice, implementarea unui sistem
integrat de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa
rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la
problemele de mediu şi îmbunătăţirea comportamentului populaţiei
faţă de mediul înconjurător

0

0

+2

+2

+2

+6

+2

+2

+2

0

+2

+8

+2

+2

+1

+2

+1

+8

+1
+2

+1
+2

+1
0

+2
+1

0
+1

+5
+6
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6.3. Efecte asupra mediului generat de obiectivul strategic nr 2
Obiectivul strategic nr. II al PIDU este DEZVOLTAREA ECONOMICĂ COMPETITIVĂ ŞI
DURABILĂ.
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost definite următoarele obiective specifice:
II.1. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală şi mediul de afaceri
II.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
II.3. Dezvoltarea economiei rurale
II.4. Conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric
II.5. Dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic
Asigurarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor (prin dezvoltarea unor centre de afaceri, logistice
și tehnologice) precum și a forţei de muncă calificate în concordanță cu cerințele pieței muncii
reprezintă atu-urile dezvoltării economice ale polului de creştere Braşov. În vederea realizării acestor
obiective politicile și programele vor fi astfel corelate pentru a putea crea condiţiile necesare de
dezvoltare a polului de creştere Braşov, ca locaţie de excelenţă a dezvoltării economice.
Obiectiv specific II.1. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică
locală şi mediul de afaceri
Pentru realizarea obiectivului specific II.1. se intenţionează implementarea politicii A3 cu proiectele
aferente programului A3.1.
Politica A3: DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor a devenit, în ultima perioadă, o
condiţie primordială a dezvoltării economice şi sociale. De aceea, considerăm că este prioritară
dezvoltarea acestui domeniu la nivelul polului de creştere. Este vorba de dezvoltarea
infrastructurii de comunicaţii pentru asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la TIC, dar şi de
crearea de platforme de interoperabilitate între administraţia publică, pe de o parte, şi mediul de
afaceri, sau cetăţenii, de cealaltă parte. În plus, asigurarea comunicării în anumite domenii,
precum serviciile din spectrul social, poate genera o eficientizare a capacităţii administrative la
nivelul tuturor comunităţilor incluse în polul de creştere.
PROGRAME:
A3.1. ASIGURAREA INTEROPERABILITĂŢII ÎNTRE ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI ŞI CETĂŢENI
PROIECTE:
 Înfiinţarea unei structuri pentru relaţia cu investitorii economici la nivelul administraţiei
publice locale
 Dezvoltarea administraţiei electronice prin aplicaţii integrate de tip back-office şi frontoffice, E-GUVERNARE
Evaluarea obiectivului specific II.1. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
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Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
+1
Proiectele propuse contribuie la
îmbunătăţirea factorilor de mediu prin
promovarea comunicaţiilor electronice.
Impactul pozitiv se referă la scăderea
consumului de hârtie, combustibil, etc.
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

+1

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin scăderea consumului de hârtie se
promovează conservarea diversităţii
biologice şi a habitatelor naturale
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin reducerea nevoii de mobilitate şi a
consumului de combustibil se contribuie la
creşterea nivelului general de sănătate al
populaţiei
Scăderea traficului are impact pozitiv în
ceea ce priveşte fluidizarea transportului
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Utilizarea telecomunicaţiilor poate
contribui la creşterea nivelului general de
conştientizare şi informare asupra
problemelor de mediu.

Obiectiv specific II.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor.
Pentru realizarea obiectivului specific II.2. se intenţionează implementarea politicii A1 cu proiectele
aferente programului A1.2. , politicii D1 cu proiectele aferente programului D1.1. şi politicii D2 cu
proiectele aferente programului D2.2.
Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A
TERITORIULUI
Coeziunea teritorială este un subiect foarte important pentru dezvoltarea viitoare a polului
de creştere Braşov. Construirea unui teritoriu echilibrat reprezintă premisele pentru creşterea
nivelului de calitate a vieţii, atât din punct de vedere economic cât şi social, pe termen lung.
Astfel, această politică (A1) vizează asigurarea unei planificări urbanistice coerente şi mai ales
corelate între localităţi. Bazele dezvoltării vor fi realizate prin investiţii în infrastructura tehnicoedilitară pe întreg teritoriul polului de creştere. Pe măsură ce planurile de acţiune privind
dezvoltarea urbană sunt implementate, vor fi activate şi instrumentele de monitorizarea a evoluţiei
procesului de dezvoltare.
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PROGRAME:
A1.2. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO
EDILITARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE
PROIECTE:
 Construcţia centurilor ocolitoare din localităţile traversate de trafic greu în vederea
dezvoltării zonelor de creştere economică - Zona Metropolitană Braşov
- Ocolitoarea Municipiului Braşov – Faza III
- Ocolitoarea mare a Municipiului Săcele
- Ocolitoarea Municipiului Codlea
- Şosea de centură Cristian – Râşnov, cu racord la autostradă
- Construcţie drum Cărpiniş – Prejmer
 Pasaj rutier – subtraversare cale ferata – str. Independentei
 Drumuri de legătură în Zona Metropolitană
 Modernizare nod trafic la intrarea în Municipiul Săcele dinspre Braşov
 Asfaltare străzi în comunităţile din polul de creştere
 Reabilitare şi modernizare străzi cartiere noi Sânpetru
 Asfaltare străzi Bălcescu şi Brazilor – Oraşul Râşnov
 Drum de legătură – Str. Cărămidăriei – Poiana Braşov
 Dezvoltare infrastructură zona de locuinţe pentru tineri, comuna Sânpetru
 Proiect integrat Comuna Hălchiu:
- Reabilitare şi mansardare Primărie Hălchiu
- Reabilitare drum comunal DC 31
- Extindere la reţelele de gaze naturale şi energie electrică pentru ansamblu de locuinţe
- Achiziţie utilaj pentru servicii publice


Proiect integrat comuna Tărlungeni
- Pod peste râul Tărlung
- Reabilitare str. Republicii, str. Tărlungului şi iluminat Cartier Independenţei şi
Scriitorilor
 Alimentarea cu energie electrică în cartiere de locuinţe utilizând surse de energie
regenerabile- Tărlungeni
 Proiect integrat comuna Vulcan
- Alimentarea cu apă şi reţea canalizare-epurare
- Înfiinţare şi dotare after-school
- Conservarea şi valorificarea moştenirii culturale specifice zonei prin dotarea fanfarei
tradiţionale
- Achiziţionarea de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală
 Proiect de regenerare urbană şi dezvoltare economică CORESI, Cartierul Tractorul
- Drum de legătură Bd. Hărmanului – Str. 13 Decembrie – Braşov
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Pârâul Rece – Trei Brazi
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Trei Brazi – Timişul de Sus
 Proiect de dezvoltare a turismului - Amenajare Drum Turistic – Muntele Cailor – Săcele
 Aerodrom (pentru elicoptere şi avioane mici) - Municipiul Braşov
 Reabilitarea infrastructură turistică Zizin – Vama Buzăului (DJ 103 A)
 Amenajarea parcare subterană în Centrul Istoric – Râşnov
 Sistem integrat de parcări în Zona Metropolitană
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Reabilitare pod peste calea ferată în Predeal
Reabilitare strada Libertăţii (acces pârtii) – Cioplea, Predeal
Dezvoltarea/modernizarea/extinderea reţelelor de furnizare a energiei electrice şi gazelor
naturale, în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare, atât pentru consumatorii casnici cât
şi pentru cei industriali în toate comunităţile din arealul polului de creştere
Politica D1: DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Dezvoltarea economică nu se poate realiza fără un mediu de afaceri funcţional. Astfel,
interesul administraţiei este acela de a pune bazele dezvoltării de afaceri profitabile, care
deservesc, într-o formă sau alta, teritoriul polului de creştere. Este necesară dezvoltarea condiţiilor
de infrastructură economică care permit antreprenorilor să îşi dezvolte ideile. Această politică va
influenţa şi sectorul de cercetare şi dezvoltare, pentru că rezultatele cercetării trebuie să fie
transferat în zona mediului de afaceri
PROGRAM:
D1.1 REALIZAREA CONDIŢIILOR DE INFRASTRUCTURĂ ECONOMICĂ
PROIECTE:
 Centrul de Afaceri Multifuncţional, Parc Tehnologic, Incubator Tehnologic
 Centrul de Afaceri Metrom Industrial Park - Braşov
 Centrul Logistic
 Parcul Industrial Prejmer
 Centru Expoziţional Regional
 Parc de soft
 Parcuri logistice – diferite locaţii in ZM
 Reabilitare sit Industrial Măgura Codlea
 Dezvoltarea infrastructurii în zona de mică industrie, depozite şi prestări de servicii –
Sânpetru, Hălchiu
 Punct de transfer inter-modal (aerian – feroviar – rutier) la nivelul PC Braşov
 Asigurarea accesului la utilităţile publice pentru noile situri industriale şi centre de
promovare a afacerilor
 Dezvoltarea de instrumente financiare pentru proiecte de dezvoltare economică.
 Reabilitarea sitului industrial – Fabrica de Tractoare – Braşov si dezvoltarea de noi
funcţiuni, Proiect de regenerare urbană Coresi
 Construirea infrastructurii de afaceri în zona Zizin (TRANSILVANIA Speedway)
 Construcţie/ reabilitare pieţe agro-alimentare (en – gros şi en-detail)
 Crearea Centrului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic pentru Mediul de Afaceri –
Săcele
Politica D2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
În afara sectorului productiv şi al serviciilor, dimensiunea agricolă-forestieră şi cea de
cercetare dezvoltare nu trebuie neglijate. Astfel, se doreşte diversificarea activităţilor economice
din aceste domenii precum şi sprijinirea lor în vederea creşterii competitivităţii economice.
PROGRAME:
D2.2. PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE
PROIECTE:
Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

147
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov











Implicarea administraţiei publice locale în promovarea activităţilor de Cercetare –
Dezvoltare - Inovare
Şcoala doctorala pentru dezvoltare durabila
Studii doctorale in România - organizarea şcolilor doctorale
Studii doctorale pentru Dezvoltare Durabilă (SD-DD)
Investiţie în dezvoltare durabilă prin burse doctorale – INDED
Burse post-doctorale pentru o dezvoltare durabilă POSTDOC_DD
Învăţământ superior şi cercetare ca instrumente principale pentru TIC dedicat IMM-urilor
Legături universitate-mediu economic pentru creşterea calităţii învăţământului superior în
Regiunea Centru
Sistem de conversie a energiei generată de trecerea autovehiculelor
Cercetarea posibilităţii de producere a carburanţilor alternativi de tip BtL din masa biologică
existentă în România

Evaluarea obiectivului specific II.2. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
+1
Deşi pe perioada de derulare a investiţiilor
vor exista creşteri temporare a nivelurilor
de poluare a atmosferei, utilizarea unor
materiale moderne de construcţii, a unor
soluţii inovative şi a surselor de energie
regenerabilă se contribuie pe termen lung la
scăderea poluării atmosferei.
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
+1

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a

+1

+1

Dezvoltarea de infrastructuri de sprijinire a
afacerilor pe terenurile unor foste situri
industriale care prezintă poluare istorică a
solurilor se va face cu decontaminarea
prealabila a respectivelor suprafeţe.
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Vor fi implementate proiecte de dezvoltare
ale arterelor rutiere pentru facilitarea
accesului către infrastructura de afaceri
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin utilizarea de tehnologii moderne şi
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populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

inovative şi promovarea acestora se va
creşte gradul de informare al populaţiei cu
privire la problemele de mediu.

Obiectiv specific II.3. Dezvoltarea economiei rurale
Pentru realizarea obiectivului specific II.3. se intenţionează implementarea politicii D2 cu proiectele
aferente programului D2.1.
Politica D2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
În afara sectorului productiv şi al serviciilor, dimensiunea agricolă-forestieră şi cea de
cercetare dezvoltare nu trebuie neglijate. Astfel, se doreşte diversificarea activităţilor economice
din aceste domenii precum şi sprijinirea lor în vederea creşterii competitivităţii economice.
PROGRAME:
D2.1. SPRIJINIREA ACTIVITATILOR ECONOMICE SPECIFICE MEDIULUI
RURAL
PROIECTE:





Dezvoltarea spaţiului rural din zona Tara Barsei
Proiecte private de investiţii în zona rurală pentru diversificarea economiei rurale
Dezvoltarea agro-turismului
Dezvoltarea serviciilor de procesare, ambalare şi distribuţie a produselor agricole.

Evaluarea obiectivului specific II.3. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Prin dezvoltarea economiei rurale se preconizează o
+1

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+1

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+1

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

0

îmbunătăţire a proceselor agricole şi zootehnice, cu
un efect pozitiv asupra poluării atmosferice
Prin dezvoltarea economiei rurale se preconizează o
îmbunătăţire a proceselor agricole şi zootehnice, cu
un efect pozitiv asupra poluării apelor de suprafaţă
dar şi a celor subterane
Prin dezvoltarea economiei rurale se preconizează o
îmbunătăţire a proceselor agricole şi zootehnice, cu
un efect pozitiv asupra poluării solului
Derularea unor activităţi agricole adaptate cerinţelor
de protecţie ale ariilor protejate va contribui în mod
pozitiv la conservarea diversităţii biologice.
Dezvoltarea serviciilor de turism şi ale activităţilor
economice conexe în spaţiul rural vor contribui
indirect la protejarea patrimoniului cultural prin
promovarea dimensiunii turistice a acestor
obiective.
Prin practicarea unei agriculturi moderne se reduce
poluarea apei, a aerului şi a solului, ceea ce
contribuie în mod pozitiv la îmbunătăţirea stării
generale de sănătate a populaţiei.

Proiectele propuse nu abordează acest
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obiectiv de mediu
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+1

Dezvoltarea economiei rurale se poate face utilizând
potenţialul turistic al comunităţilor rurale din
interiorul polului de creştere Braşov

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Obiectiv specific II.4 Conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric
Pentru realizarea obiectivului specific II.4. se intenţionează implementarea politicii D3 cu proiectele
aferente programelor D3.1
Politica D3: PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC ŞI
CULTURAL
Aşa cum aminteam mai sus, dezvoltarea dimensiunii turistice se bazează pe existenţa unui
patrimoniu cultural şi istoric bogat în arealul polului de creştere. Acesta trebuie în primul rând
protejat, şi apoi valorificat prin turism. Astfel se pot pune bazele dezvoltării durabile pentru un
teritoriu divers, aflat la intersecţia principalelor artere de comunicaţie la nivel regional şi naţional.
PROGRAME:
D3.1. REABILITAREA/RESTAURAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU
PROIECTE:
 Reabilitarea Muzeului Prima Şcoală Românească şi troiţe – Municipiul Braşov
 Reabilitarea cetăţilor din Zona Metropolitană Braşov
 Reabilitarea clădirilor de patrimoniu din Zona Metropolitană
 Reabilitare sit Cumidava – Râşnov
 „Cetatea Ţărănească Râşnov Cetatea de altă dată” – parc tematic în vecinătatea obiectivului
istoric
 Reabilitarea monumentelor istorice şi a celor ridicate pentru evocarea anumitor evenimente
istorice.
Evaluarea obiectivului specific II.4. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
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ariilor protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

obiectiv de mediu
+2

Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv
contribuie în mare măsură la protejarea şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al
Polului de Creştere Braşov.

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Obiectiv specific II.5 Dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic
Pentru realizarea obiectivului specific II.5. se intenţionează implementarea politicii D3 cu proiectele
aferente programelor D3.1 şi D3.2 precum şi politicii A4 cu proiectele aferente programelor A4.1,
A4.2, A4.3 şi A4.4
Politica D3: PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC ŞI
CULTURAL
Aşa cum aminteam mai sus, dezvoltarea dimensiunii turistice se bazează pe existenţa unui
patrimoniu cultural şi istoric bogat în arealul polului de creştere. Acesta trebuie în primul rând
protejat, şi apoi valorificat prin turism. Astfel se pot pune bazele dezvoltării durabile pentru un
teritoriu divers, aflat la intersecţia principalelor artere de comunicaţie la nivel regional şi naţional.

PROGRAME:
D3.1. REABILITAREA/RESTAURAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU
PROIECTE:
 Reabilitarea Muzeului Prima Şcoală Românească şi troiţe – Municipiul Braşov
 Reabilitarea cetăţilor din Zona Metropolitană Braşov
 Reabilitarea clădirilor de patrimoniu din Zona Metropolitană
 Reabilitare sit Cumidava – Râşnov
 „Cetatea Ţărănească Râşnov Cetatea de altă dată” – parc tematic în vecinătatea obiectivului
istoric
 Reabilitarea monumentelor istorice şi a celor ridicate pentru evocarea anumitor evenimente
istorice.
D32. PROMOVAREA TURISMULUI
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PROIECTE:
 Participarea la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale în domeniul promovării turistice
 Promovarea turistică – strategie de marketing şi elaborare brand oraşul Predeal
 Promovarea potenţialului turistic al oraşului Râşnov
 Realizarea de materiale de promovare
 Legendele Ţării Bârsei
 Elaborarea strategiei de promovare a turismului în Zona Metropolitană
Politica A4: DEZVOLTARE ŞI VALORIFICAREA INFRASTRUCTURII
TURISTICE, CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
Zona Braşov este cunoscută cel mai mult pentru posibilităţile de practicare a sporturilor de
iarnă, pe care le oferă prin intermediul staţiunilor Predeal şi Poiana Braşov. Totuşi, există
numeroase obiective turistice istorice şi culturale, al căror potenţial economic nu este exploatat
corespunzător. Pe viitor, administraţiile publice locale din polul de creştere Braşov şi-au propus să
dezvolte potenţialul turistic al zonei prin investiţii în infrastructura de turism, fie că e vorba de
dimensiunea culturală sau de cea sportivă şi de agrement a acestui domeniu economic. În paralel
cu dezvoltarea infrastructurii se doreşte şi creşterea nivelului de promovare a potenţialului turistic,
astfel încât acest sector să devină unul din cele mai productive din arealul polului de creştere
Braşov.
PROGRAME:
A4.1. REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE
PROIECTE:
 Reabilitare clădiri istorice
 Reabilitarea Centrelor Istorice şi realizarea circuitului tematic al Zonei Metropolitane
 Reabilitare şi amenajare Piaţa Sfatului
 Reabilitare şi amenajare Piaţa Unirii
 Reabilitare centru istoric în oraşul Ghimbav
 Reabilitare centru istoric în Oraşul Predeal
 Reabilitare centru istoric în Municipiul Săcele
 Reabilitare centru istoric în Municipiul Codlea
 Reabilitarea centrelor istorice ale localităţilor rurale din Polul de creştere Braşov în
parteneriat cu Municipiul Braşov
 Reabilitarea străzilor şi infrastructurii de utilităţi în zonele istorice ale localităţilor din Zona
Metropolitană
 Asigurarea căilor de acces pietonale şi carosabile către zonele şi clădirile istorice din Zona
Metropolitană
 Amenajări pentru spaţiile publice, amenajări ambientale, iluminat exterior şi interior al
obiectivelor istorice
 Amenajarea spaţiilor publice pentru agrement şi evenimente culturale pe pietonalul zonelor
istorice
 Amenajarea de trasee turistice noi şi reabilitarea celor vechi, în Zona Metropolitană
 Dezvoltarea turismului în Zona Metropolitană
 Construirea de noi cabane
 Traseu de legătură pe cablu (teleferic) Predeal – Poiana Braşov (Vf. Postăvaru).
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Staţiune turistică în zona Dălghiu, Comuna Tărlungeni

A4.2. REABILITAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE
PROIECTE:
 Teatru de vară în Zona Metropolitană
 Centrul Cultural Braşov
 Reabilitarea clădirii cinematografului Patria
 Reabilitarea Teatrului Dramatic Sică Alexandrescu Braşov
 Reabilitarea Muzeului Etnografic Săcele
 Tabără de sculptură – Predeal – Săcele – Braşov (în colaborare)
 Reabilitare cămin cultural Purcăreni, Comuna Tărlungeni

A4.3. REABILITAREA
AGREMENT

INFRASTRUCTURII

SPORTIVE

ŞI

DE

PROIECTE:
 Dezvoltarea domeniului schiabil în Zona Metropolitană
 Extindere şi modernizare domeniu schiabil, Predeal
 Transport pe cablu Braşov – Poiana Braşov şi Postăvarul – Trei Brazi
 Construcţie Sală de Sport multifuncţională – Braşov
 Bază sportivă cu pistă de atletism şi teren de fotbal - Braşov
 Bază sportivă multifuncţională cu arenă popice, bowling, poligon de tir, sală lupte, judo, sală
gimnastică, sală scrimă – Braşov
 Construcţia patinoar – bază sportivă multifuncţională, Predeal
 Construcţie/ reabilitare baze sportive în localităţile Zonei Metropolitane
 Amenajare Bază sportivă de tip 1 în Comuna Hărman
 Bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip 1, Comuna Tărlungeni
 Realizarea unei baze sportive de schi fond şi biatlon pe valea Cărbunari, Râşnov
 Construcţie Amenajare/modernizare spaţii verzi, parcuri şi zone de agrement în localităţile
Zonei Metropolitane
 Amenajare parc Tractorul, Braşov
 Reabilitarea parcului Trandafirilor, Braşov
 Amenajare parc Noua
 Amenajare parc Tiberiu Brediceanu, Braşov
 Amenajare parc de recreere în cartierul Hărman Vest a 1
 Realizarea unui parc nou cu facilităţi de agrement pentru toate vârstele în centrul Comunei
Hălchiu
 Realizare parc şi zone verzi, Oraş Predeal
 Centru de agrement în oraşul Predeal
 Amenajarea de trasee pentru drumeţii în arealul metropolitan
 Construcţie patinoar – Codlea
 Construire bazin de înot – Braşov, Ghimbav
 Amenajare Zone de Agrement – Week-End – Land - Timiş – Săcele
 Ştrand şi complex turistic – Râşnov
 Amenajarea lacului Noua ca zonă de agrement
 Parc de distracţii Aqua Land – Braşov
 Reamenajare Grădină Zoo – Braşov
 Reabilitare drum acces – Ştrand Codlea
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Trasee mountain- bike, pârtii de săniuţe– Zona Metropolitană

A4.4. CREAREA INFRASTRUCTURII DE PROMOVARE TURISTICĂ
PROIECTE:
 Abordarea inovativă pentru dezvoltarea durabilă a centrelor Istorice din oraşele balcanice de
mărime medie „PolisCentric”
 Centru Regional de Promovare a Turismului - Braşov
 Construcţia/Reabilitarea spaţiilor destinate Centrelor de Informare Turistică – Zona
Metropolitană
 Crearea Centrelor de Informare şi Documentare în localităţile Zonei Metropolitane
 Promovarea patrimoniului turistic cultural din Zona Metropolitană
 Promovarea turismului ecologic în Zona Metropolitană
 Valorificarea potenţialului turistic al zonei Geamăna – Codlea
 Valorificare turistică a Zonei Protejate – Dealul Lempeş – Sânpetru
Evaluarea obiectivului specific II.5. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Prin dezvoltarea infrastructurii aferente zonelor de
+1

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+1

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+2

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+2

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

+2

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+1

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a

+1

+1

agrement şi restricţionarea circulaţiei în vecinătatea
unor obiective turistice se generează un impact
pozitiv asupra nivelului de poluare a aerului.
Amenajarea zonelor de agrement şi a traseelor
turistice pe teritoriul Polului de Creştere Braşov va
contribui la reducerea cantităţii de deşeuri
depozitate de-a lungul cursurilor de apă, reducând
astfel poluarea apelor de suprafaţă.
Amenajarea zonelor de agrement şi a traseelor
turistice pe teritoriul Polului de Creştere Braşov va
contribui la reducerea cantităţii de deşeuri
depozitate neconform, reducând astfel poluarea
solului.
Prin valorificare turistică a arealelor protejate se are
în vedere în primul rând asigurarea durabilităţii
respectivelor areale, prin implementarea unor
măsuri de conservare a diversităţii biologice.
Proiectele propuse contribuie în mod decisiv la
protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării.
Prin contribuţia proiectelor propuse la diminuarea
nivelului de poluare al solului, apei şi aerului,
precum şi prin amenajarea unor zone de agrement
se generează un impact pozitiv asupra stării
generale de sănătate a populaţiei.
In cadrul proiectelor de promovare turistică se are în
vedere amenajarea unor căi de acces către obiectivel
turistice din arealul metropolitan.
Proiectele propuse pentru realizarea acestui obiectiv
specific contribuie în mod decisiv şa promovarea
potenţialului turistic.
Amenajarea zonelor de agrement, în special cele dea lungul cursurilor de apă va include şi lucrări de
prevenire a riscurilor de inundaţii.
Promovarea potenţialului turistic, în special cel
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generat de ariile protejate şi zonele naturale va
genera o creştere a nivelului de informare al
populaţiei cu privire la problemele de mediu.

populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

Sinteza evaluării obiectivelor specifice aferente obiectivului strategic nr 2.
Obiective relevante de mediu
II.1 II.2
II.3 II.4 II.5 TOTAL
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
+4
+1
+1
+1
0
+1
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor
+2
0
0
+1
0
+1

de apă şi limitarea poluării apelor de suprafaţă
şi a celor subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi
limitarea poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în
cadrul ariilor protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural
împotriva degradării
O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de
sănătate a populaţiei prin implementarea de
măsuri ce vizează mărirea suprafeţelor de
spaţii verzi, reducerea poluării fonice,
implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de
transport atât în mediul urban, cât şi în mediul
rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor
protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu
şi îmbunătăţirea comportamentului populaţiei
faţă de mediul înconjurător

0

+1

+1

0

+1

+3

+1

0

+1

0

+2

+4

0

0

+1

+2

+2

+5

+1

0

+1

0

+1

+3

+1

+1

0

0

+1

+3

0

0

+1

0

+2

+3

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

0

0

+1

+3

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

155
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

156
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
6.4. Efecte asupra mediului generat de obiectivul strategic nr 3
Obiectivul strategic nr. III al PIDU este CREŞTEREA NIVELULUI CALITĂŢII VIEŢII
Deși nivelul calităţii vieţii în polul de creştere Braşov, raportat la media nivelului de calitate a vieţii
din Regiunea Centru şi în România, este ridicat, există totuşi diferenţe mari din acest punct de vedere
atât între diferitele zone ale Municipiului Braşov, cât şi între localităţile din arealul polului de
creştere. Toate domeniile care influenţează condiţiile de viaţă ale populaţiei şi care intră în
competenţele autorităţilor publice trebuie îmbunătăţite. Printre acestea, se numără infrastructura de
sănătate şi de educaţie (îmbunătăţirea condiţiilor igienice în şcoli, grădiniţe, spitale sau ambulatorii)
precum şi promovarea de proiecte sociale, dezvoltarea societăţii civile, convieţuirea minorităţilor,
colaborări în parteneriat între ONG-uri şi autorităţi şi instituţii publice, etc.

Pentru realizarea acestui obiectiv strategic au fost stabilite următoarele obiective specifice:
III.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale
III.2. Creşterea siguranţei publice
III.3. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii vieţii
III.4. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală şi cetăţeni
III.5. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber
III.6. Conservarea şi protecţia mediului

Îndeplinirea acestor obiective va duce la îmbunătățirea mediului social si natural, a accesului la
servicii medicale și de educație de calitate, premise esențiale ale creșterii calității vieții în zona
polului de creștere Brașov.
Obiectiv specific III.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale
Pentru realizarea obiectivului specific III.1. se intenţionează implementarea politicii A5 cu proiectele
aferente programului A5.1, A5.2, A5.3, A5.4 şi A5.5
Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE
În paralel cu dezvoltarea economică, o atenţie deosebită va fi acordată serviciilor din spectrul
social. Este vorba aici de educaţie, sănătate asistenţă socială, ordine publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, cultură, etc. Se doreşte o dezvoltare a infrastructurii sociale, precum şi o diversificare a
serviciilor, pentru a răspunde eficient nevoilor fiecărui grup de beneficiari. Se doreşte, de asemenea,
coordonarea serviciilor din spectrul social la nivel de pol de creştere, pentru a putea asigura un nivel
ridicat de eficienţă.
PROGRAME:
A5.1: MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PENTRU
SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PROIECTE:
 Construcţia / reabilitarea de locuinţe
 Înfiinţarea de noi centre de zi în Zona Metropolitană pentru grupurile aflate în risc social
Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

157
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov















Centru multifuncţional de asistenţă socială - Braşov
Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc social
Centrul Multifuncţional pentru tineret şi vârsta a treia Predeal
Centrul Multifuncţional pentru tineret şi vârsta a treia Săcele
Centrul Multifuncţional pentru tineret şi vârsta a treia în Municipiul Braşov
Modernizarea şi dotarea cu utilităţi suplimentare a centrelor sociale (pt. copii, vârstnici,
persoane fără adăpost) din localităţile Zonei Metropolitane
Diversificarea serviciilor sociale în Zona Metropolitană
Înfiinţarea unui centru destinat victimelor violenţei în familie
ALCOOLSTOP – extinderea actualului spaţiu destinat persoanelor fără adăpost cu cabinete
pentru consilierea de persoane dependente de alcool şi droguri
Cămin – spital pentru persoane cu nevoi speciale
Reţea de servicii comunitare flexibile în aglomerări urbane (servicii de îngrijire şi asistenţă
la domiciliu pentru diverse categorii de persoane)
Crearea centrului regional pentru servicii de integrare socială a populaţiei rrome
Reabilitarea/reconversia clădirilor publice pentru funcţiuni sociale - Zona Metropolitană
Reabilitarea centrelor multifuncţionale cu funcţii sociale în Zona Metropolitană
A5.2. CONSTRUIREA, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ŞI CREŞTEREA
EFICIENŢEI ACESTORA

PROIECTE:
 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Centrelor Ambulatorii de Sănătate şi Policlinici
 Reabilitare ambulatorii Spitalul Municipal Codlea
 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate în Zona Metropolitană
 Reabilitarea spitalului municipal ASTRA –Braşov
 Construirea Spitalului Municipal Universitar Braşov

A5.3. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI PUBLICE PENTRU CETĂŢENI
PROIECTE:
 Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public în Zona Metropolitană
 Harta criminogenă a Polului de Creştere Braşov

A5.4. ÎMBUNĂŢIREA SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE
URGENŢĂ
PROIECTE:
 Dezvoltarea serviciilor de intervenţie rapidă pentru urgenţele medicale
 Extinderea şi menţinerea în funcţiune a reţelelor de comunicaţii pentru serviciile ISU şi
Poliţie Comunitară, la nivelul Zonei Metropolitane
 Servicii de intervenţii pentru situaţii de urgenţă la nivelul Zonei Metropolitane (dispecerat,
intervenţii, operare intranet)
 Extinderea serviciilor de tip SMURD la nivelul Zonei Metropolitane
Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

158
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov

A5.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PT
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE INVĂŢĂMÂNT COMPETITIV.
PROIECTE:
 Centrul ROSENAU pentru educaţie incluzivă - Râşnov
 Reabilitare / Dezvoltare / Modernizare – campus preuniversitar Colegiul Tehnic Remus
Răduleţ, Braşov
 Reabilitare campusuri preuniversitare în Zona Metropolitană
 Mansardare corp A şi reabilitare termică CN Andrei Şaguna – Braşov
 Modernizare şi extindere CN Dr Ioan Meşotă – Braşov
 Construcţie şcoala generală P+2E, clasele I-VIII, Sânpetru
 Mansardare clădire, reabilitare termică şi dotări echipamente didactice, Liceul George
Moroianu, Săcele
 Extindere şi mansardare Şcoala generală nr. 1, Codlea
 Consolidare, reabilitare şi mansardare Şcoala Generală Hălchiu
 Extindere Şcoala Generală nr. 2, Râşnov
 Reabilitarea bibliotecilor din Zona Metropolitană ca unităţi interactive de informare şi
formare
 Construire creşe în Polul de Creştere Braşov
 Construire Creşă, localitatea Zizin
 Construcţie grădiniţă cu program prelungit, Sânpetru
 Reabilitare/Modernizarea/Extinderea unităţi de învăţământ preşcolar şi preuniversitar în
Zona Metropolitană
Evaluarea obiectivului specific III.1 al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Prin modernizarea infrastructurii serviciilor
+1
sociale se vor îmbunătăţi sistemele de
încălzire, făcând uz de tehnologii moderne, cu
grad scăzut de poluare, contribuind astfel, pe
termen lung la scăderea poluării atmosferice.

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+1

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

+2

Unele clădiri în care se desfăşoară activităţi cu
caracter social sunt clădiri de patrimoniu.
Reabilitarea şi modernizarea acestora va ţine
cont de cerinţele de protejare a clădirilor de
patrimoniu.
Reabilitarea infrastructurii serviciilor de
asistenţă medicală va permite accesul
populaţiei la servicii medicale de calitate, şi
implicit la creşterea stării generale de sănătate a
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populaţiei.
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Obiectiv specific III.2. Creşterea siguranţei publice.
Pentru realizarea obiectivului specific III.2. se intenţionează implementarea politicii A5 cu proiectele
aferente programului A5.3
Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE
În paralel cu dezvoltarea economică, o atenţie deosebită va fi acordată serviciilor din spectrul
social. Este vorba aici de educaţie, sănătate asistenţă socială, ordine publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, cultură, etc. Se doreşte o dezvoltare a infrastructurii sociale, precum şi o diversificare a
serviciilor, pentru a răspunde eficient nevoilor fiecărui grup de beneficiari. Se doreşte, de asemenea,
coordonarea serviciilor din spectrul social la nivel de pol de creştere, pentru a putea asigura un nivel
ridicat de eficienţă.
PROGRAME:
A5.3. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI PUBLICE PENTRU CETĂŢENI
PROIECTE:
 Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public în Zona Metropolitană
 Harta criminogenă a Polului de Creştere Braşov
Evaluarea obiectivului specific III.2. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest

Executant: S.C. “ECO-BREF”S.R.L.
Str. Diaconu Coresi nr.5, Braşov, Tel./Fax: 0268/470095; e-mail: ecobref@gmail.com; http://www.ecobref.ro

160
Raport de mediu
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Braşov
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

obiectiv de mediu

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Obiectiv specific III.3. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii vieţii
Pentru realizarea obiectivului specific III.3. se intenţionează implementarea politicii A5 cu proiectele
aferente programului A5.6.
Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE
În paralel cu dezvoltarea economică, o atenţie deosebită va fi acordată serviciilor din spectrul
social. Este vorba aici de educaţie, sănătate asistenţă socială, ordine publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, cultură, etc. Se doreşte o dezvoltare a infrastructurii sociale, precum şi o diversificare a
serviciilor, pentru a răspunde eficient nevoilor fiecărui grup de beneficiari. Se doreşte, de asemenea,
coordonarea serviciilor din spectrul social la nivel de pol de creştere, pentru a putea asigura un nivel
ridicat de eficienţă.
PROGRAME:
A5.6. CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII VIEŢII.
PROIECTE:
 Crearea centrului regional pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii vieţii
 Construirea infrastructurii de monitorizare a calităţii vieţii în Zona Metropolitană
Evaluarea obiectivului specific III.3. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Investiţiile pentru monitorizarea calităţii vieţii vor
+1

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea

+1

viza şi monitorizarea poluării atmosferice,
permiţând astfel implementarea unor măsuri
preventive/corective în cazul creşterii nivelurilor de
poluare.
Investiţiile pentru monitorizarea calităţii vieţii vor
viza şi monitorizarea poluării apelor, permiţând
astfel implementarea unor măsuri
preventive/corective în cazul creşterii nivelurilor de
poluare.
Investiţiile pentru monitorizarea calităţii vieţii vor
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viza şi monitorizarea poluării solului, permiţând
astfel implementarea unor măsuri
preventive/corective în cazul creşterii nivelurilor de
poluare.
Investiţiile pentru monitorizarea calităţii vieţii vor
viza şi monitorizarea biodiversităţii, permiţând
astfel implementarea unor măsuri
preventive/corective în caz de nevoie .

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

+2

Realizarea infrastructurii de monitorizare a calităţii
vieţii va influenţa în mod pozitiv nivelul general de
sănătate a populaţiei prin monitorizarea, printre
altele, a factorilor de mediu şi prevenirea creşterii
nivelurilor de poluare, cu impact negativ asupra
sănătăţii populaţiei.

O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+2

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

Monitorizarea calităţii vieţii va include şi
monitorizarea riscurilor naturale, permiţând astfel
avertizarea din timp a populaţiei în cazul unor astfel
de evenimente.
Proiectele propuse vor contribui la creşterea
nivelului general de informare al populaţiei cu
privire la problemele de mediu.

Obiectiv specific III.4 Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică
locală şi cetăţeni
Pentru realizarea obiectivului specific III.4. se intenţionează implementarea politicii A3 cu proiectele
aferente programelor A3.1 şi A3.2
Politica A3: DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor a devenit, în ultima perioadă, o
condiţie primordială a dezvoltării economice şi sociale. De aceea, considerăm că este prioritară
dezvoltarea acestui domeniu la nivelul polului de creştere. Este vorba de dezvoltarea
infrastructurii de comunicaţii pentru asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la TIC, dar şi de
crearea de platforme de interoperabilitate între administraţia publică, pe de o parte, şi mediul de
afaceri, sau cetăţenii, de cealaltă parte. În plus, asigurarea comunicării în anumite domenii,
precum serviciile din spectrul social, poate genera o eficientizare a capacităţii administrative la
nivelul tuturor comunităţilor incluse în polul de creştere.
PROGRAME:
A3.1. ASIGURAREA INTEROPERABILITĂŢII ÎNTRE ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI ŞI CETĂŢENI
PROIECTE:
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Înfiinţarea unei structuri pentru relaţia cu investitorii economici la nivelul administraţiei
publice locale
Dezvoltarea administraţiei electronice prin aplicaţii integrate de tip back-office şi frontoffice, E-GUVERNARE

A3.2. CREAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA T.I.C
PROIECTE:
 Dezvoltarea infrastructurii de acces la internet şi alte aplicaţii TIC în PC Bv
 Instalarea şi dezvoltarea reţelei de comunicaţii pentru e-servicii în PC Bv
 Realizarea reţelei de comunicaţii de date în bandă largă - METRONET în PC Bv
 Creşterea capacităţii operaţionale a instituţiilor publice prin dezvoltarea infrastructurii
tehnologiei informaţionale si de comunicaţii în PC Bv
 CITY TV – reţea de monitoare urbane pentru afişarea de informaţii de interes public.
 Primăria Braşov la un Click distanţă
 Eficientizarea actualizării informaţiilor – principiul interoperabilităţii
 Implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Primăriei Săcele pentru
eficientizarea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor publice
Evaluarea obiectivului specific III.4. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
+1
Proiectele propuse contribuie la
îmbunătăţirea factorilor de mediu prin
promovarea comunicaţiilor electronice.
Impactul pozitiv se referă la scăderea
consumului de hârtie, combustibil, etc.
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de

+1

+1

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin scăderea consumului de hârtie se
promovează conservarea diversităţii
biologice şi a habitatelor naturale
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin reducerea nevoii de mobilitate şi a
consumului de combustibil se contribuie la
creşterea nivelului general de sănătate al
populaţiei
Scăderea traficului are impact pozitiv în
ceea ce priveşte fluidizarea transportului
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Utilizarea telecomunicaţiilor poate
contribui la creşterea nivelului general de
conştientizare şi informare asupra
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problemelor de mediu.

Obiectiv specific III.5 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber
Pentru realizarea obiectivului specific III.5. se intenţionează implementarea politicii A4 cu proiectele
aferente programelor A4.3
Politica A4: DEZVOLTARE ŞI VALORIFICAREA INFRASTRUCTURII
TURISTICE, CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
Zona Braşov este cunoscută cel mai mult pentru posibilităţile de practicare a sporturilor de
iarnă, pe care le oferă prin intermediul staţiunilor Predeal şi Poiana Braşov. Totuşi, există
numeroase obiective turistice istorice şi culturale, al căror potenţial economic nu este exploatat
corespunzător. Pe viitor, administraţiile publice locale din polul de creştere Braşov şi-au propus să
dezvolte potenţialul turistic al zonei prin investiţii în infrastructura de turism, fie că e vorba de
dimensiunea culturală sau de cea sportivă şi de agrement a acestui domeniu economic. În paralel
cu dezvoltarea infrastructurii se doreşte şi creşterea nivelului de promovare a potenţialului turistic,
astfel încât acest sector să devină unul din cele mai productive din arealul polului de creştere
Braşov.
PROGRAME:
A4.3. REABILITAREA
AGREMENT

INFRASTRUCTURII

SPORTIVE

ŞI

DE

PROIECTE:
 Dezvoltarea domeniului schiabil în Zona Metropolitană
 Extindere şi modernizare domeniu schiabil, Predeal
 Transport pe cablu Braşov – Poiana Braşov şi Postăvarul – Trei Brazi
 Construcţie Sală de Sport multifuncţională – Braşov
 Bază sportivă cu pistă de atletism şi teren de fotbal - Braşov
 Bază sportivă multifuncţională cu arenă popice, bowling, poligon de tir, sală lupte, judo, sală
gimnastică, sală scrimă – Braşov
 Construcţia patinoar – bază sportivă multifuncţională, Predeal
 Construcţie/ reabilitare baze sportive în localităţile Zonei Metropolitane
 Amenajare Bază sportivă de tip 1 în Comuna Hărman
 Bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip 1, Comuna Tărlungeni
 Realizarea unei baze sportive de schi fond şi biatlon pe valea Cărbunari, Râşnov
 Construcţie Amenajare/modernizare spaţii verzi, parcuri şi zone de agrement în localităţile
Zonei Metropolitane
 Amenajare parc Tractorul, Braşov
 Reabilitarea parcului Trandafirilor, Braşov
 Amenajare parc Noua
 Amenajare parc Tiberiu Brediceanu, Braşov
 Amenajare parc de recreere în cartierul Hărman Vest a 1
 Realizarea unui parc nou cu facilităţi de agrement pentru toate vârstele în centrul Comunei
Hălchiu
 Realizare parc şi zone verzi, Oraş Predeal
 Centru de agrement în oraşul Predeal
 Amenajarea de trasee pentru drumeţii în arealul metropolitan
 Construcţie patinoar – Codlea
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Construire bazin de înot – Braşov, Ghimbav
Amenajare Zone de Agrement – Week-End – Land - Timiş – Săcele
Ştrand şi complex turistic – Râşnov
Amenajarea lacului Noua ca zonă de agrement
Parc de distracţii Aqua Land – Braşov
Reamenajare Grădină Zoo – Braşov
Reabilitare drum acces – Ştrand Codlea
Trasee mountain- bike, pârtii de săniuţe– Zona Metropolitană

Evaluarea obiectivului specific III.5. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Prin amenajarea de spaţii verzi şi zone de agrement
+2
se limitează, pe termen lung poluarea atmosferică
Unele dintre proiectele propuse contribuie la
utilizarea eficientă a resurselor de apă şi limitarea
poluării unor suprafeţe de luciu de apă.
În zonele vizate de proiectele propuse, lucrările
programate vor include şi componente de prevenire
a degradării solurilor.
Valorificarea ariilor protejate ca zone de agrement
se va face cu respectarea normelor necesare pentru
conservarea biodiversităţii.

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+1

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+1

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

Amenajarea de zone de agrement şi spaţii destinate
activităţilor sportive va influenţa în mod pozitiv
starea de sănătate a populaţiei.

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

+1

Obiectiv specific III.6 Conservarea şi protecţia mediului
Pentru realizarea obiectivului specific III.6. se intenţionează implementarea politicii C1 cu proiectele
aferente programelor C1.1, C1.2, C1.3 şi C1.4.
Politica C1: PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE
Pentru a avea succes pe termen lung, dezvoltarea economică a polului de creştere trebuie să
ţină cont şi de dimensiunea legată de protejarea mediului înconjurător. Activităţile economice pot
avea efecte dăunătoare, ce devin costisitoare odată cu trecerea timpului. Componentele vizate de
politica de mediu sunt cele legate de accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, managementul
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eficient al deşeurilor, contracararea efectelor schimbărilor climatice şi protejarea patrimoniului
natural existent în interiorul polului de creştere.
PROGRAME:
C1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A ACCESULUI LA
INFRASTRUCTURA DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
PROIECTE:
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Braşov şi Localităţile
limitrofe
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Judeţul Braşov
 Realizarea reţelei de colectare şi drenare a apelor pluviale (meteorice) la nivelul comunei
Hărman
 Reţea de canalizare menajeră în localitatea Satu Nou, Comuna Hălchiu
 Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape menajere în zona rurală Brădet din Mun
Săcele, Jud. Braşov
 Canalizare şi epurare ape uzate în comuna Bod
 Reabilitare-extindere a reţelelor de apă şi canalizare (Zona Timişul de Sus) Predeal.
 Dezvoltarea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Oraşul Râşnov
 Dezvoltarea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Oraşul Predeal
 Alimentarea cu apă a satului Podu Olt (Comuna Hărman) şi realizarea reţelei de evacuare a
apelor uzate.
 Extinderea reţelei de aducţiune apă potabilă şi evacuare ape uzate în Hărman
 Construcţie staţie de epurare Predeal
 Reabilitare- extindere a reţelelor de apă şi canalizare – zonele Pârâul Rece – Trei Brazi,
Olăreasa – Malul ursului
 Extindere/Reabilitare/Modernizare a sistemului de apă şi canalizare în PC Bv
C1.2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DURABILE DE MANAGEMENT AL
DEŞEURILOR
PROIECTE:
 Managementul integrat al deşeurilor (sisteme de colectare selectivă, transport al deşeurilor,
reciclare, depozitare, etc)
 Staţie de transfer deşeuri
 Închiderea depozitelor neconforme pentru deşeuri sau cenuşă din întreaga Zonă
Metropolitană.
C1.3. REDUCEREA POLUĂRII ŞI DIMINUAREA EFECTELOR
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PROIECTE:
 Introducerea iluminatului eficient energetic în clădirile publice.
 Regularizare curs Părâu „Valea Satului”
 Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în localităţile Zonei Metropolitane.
 Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în Municipiul Codlea.
 Reabilitare iluminat public folosind soluţii cu consum redus de energie şi utilizând energie
neconvenţională.
 Reabilitarea reţelelor termice de distribuţie şi reabilitarea punctelor termice
 Magistrala de termoficare – interconexiune N-S
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Reabilitarea CET Braşov
Dezvoltarea de studii şi implementarea de proiecte privind implementarea surselor de
energie regenerabilă, la nivelul comunităţilor din Zona Metropolitană
Reţea de micro-hidrocentrale în Zona Metropolitană, pe cursurile de apă ce prezintă
condiţii pentru astfel de instalaţii şi în reţeaua de aducţiune/evacuare apă.
Instalaţii de cogenerare bazate pe incinerarea diferitelor tipuri de deşeuri.
Folosirea combustibililor alternativi în producerea energiei termice – Municipiul Braşov
Implementarea soluţiilor energetice alternative în mediul urban şi rural (panouri fotovoltaice, pompe de căldură, generatoare eoliene, folosirea biomasei, etc)
Reabilitarea energetică a clădirilor publice şi private.
C1.4. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT A
BIODIVERSITĂŢII ŞI PATRIMONIULUI NATURAL

PROIECTE:
 Realizarea şi administrarea „centurii verzi” a zonei metropolitane Braşov
 Protejarea florei şi faunei în zonele neafectate încă de activităţi antropice
 Plantare perdea forestieră pentru reducerea poluării fonice şi chimice
 Regularizări şi amenajări cursuri de apă în arealul comunităţilor din Zona Metropolitană.
 Limitarea poluării solului
 Reducerea poluării apelor subterane
 Protejarea mediului natural şi antropic
 Minimizarea impactului activităţilor de turism şi agrement asupra mediului
 Eliminarea ameninţărilor date de accidente majore datorate fenomenelor naturale şi
antropice
 Proiecte de cooperare internaţională şi dezvoltarea competenţelor în domeniul protecţiei
mediului (managementul deşeurilor, poluarea chimică şi fonică, energii regenerabile, etc).
 Eliminarea poluării apelor de suprafaţă
 Diminuarea poluării atmosferei
 Asigurarea sănătăţii populaţiei (în relaţie cu factorii de mediu)
 Implementarea unui sistem de management eficient al ariilor protejate şi al rezervaţiilor
naturale
 Realizarea Master-plan-ului de mediu pentru Zona Metropolitană
Evaluarea obiectivului specific III.6 al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
+2

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+2

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

+2

obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
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O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

+2

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

+1

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc

+2

O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+2

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse pentru realizarea acestui obiectiv
specific au impact indirect asupra patrimoniului
cultural prin crearea premiselor pentru dezvoltarea
turismului în zonă în vederea valorificării
potenţialului turistic existent, inclusiv patrimoniul
cultural şi istoric.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse nu au impact asupra
modernizării infrastructurii de transport.
Proiectele propuse pentru realizarea acestui obiectiv
specific au impact indirect asupra turismului prin
crearea premiselor pentru dezvoltarea acestui sector
în zonă în vederea valorificării potenţialului turistic
existent.
Toate proiectele propuse pentru realizarea acestui
obiectiv specific contribuie în mod direct la
realizarea unui management eficient al mediului,
având în vedere respectarea tuturor cerinţelor pentru
realizarea unei dezvoltări durabile la nivelul Polului
de Creştere Braşov.
Proiectele propuse au efect pozitiv indirect asupra
nivelului de informare şi conştientizare a
problemelor de mediu.

+2

Sinteza evaluării obiectivelor specifice aferente obiectivului strategic nr 3.
Obiective relevante de mediu
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 TOTAL
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
+7
+1
0
+1
+1
+2
+2
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă şi
+4
0
0
+1
0
+1
+2

limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor
protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0
0

0
0

+1
+1

0
+1

+1
+1

+2
+2

+4
+5

+1

0

0

0

0

+1

+2
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O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează mărirea
suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării fonice,
implementarea unui sistem integrat de management al
deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport atât în
mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa
rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu
privire la problemele de mediu şi îmbunătăţirea
comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător

+2

0

+2

+1

+1

+2

+8

0

0

0

+1

0

0

+1

0

0

0

0

0

+2

+2

0
0

0
0

+2
+1

0
+1

0
0

+2
+1

+4
+3
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6.5. Efecte asupra mediului generat de obiectivul strategic nr 4
Obiectivul strategic nr. IV al PIDU este DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic, au fost stabilite următoarele obiective specifice:
IV.1. Dezvoltarea capacităţii administrative
IV.2. Dezvoltarea instrumentelor de standardizare, monitorizare şi evaluare a formării profesionale
IV.3. Perfecţionarea resurselor umane din domeniul social (sănătate, educaţie, cultură, asistenţă
socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii în situaţii de urgenţă, etc.)
IV.4. Implementarea politicii de flexisecuritate
IV.5. Îmbunătăţirea orientării şcolare şi vocaţională
Provocarea pentru economiile aflate în tranziţie este aceea de a rezolva problema lipsei de
competenţe şi a lipsei forţei de muncă. Aceste dificultăţi sunt accentuate de ritmul diferit al
schimbărilor tehnologice faţă de cel al schimbărilor sociale. Acest lucru face dificilă identificare
nevoilor, adică a competenţelor ocupaţionale deficitare. Provocarea pentru polul de creştere Braşov
este aceea de a compensa prezenţa dificultăţilor menţionate prin acţiuni coordonate şi sprijin oriunde
este nevoie.
Obiectiv specific IV.1. Dezvoltarea capacităţii administrative
Pentru realizarea obiectivului specific IV.1. se intenţionează implementarea politicii A3 cu proiectele
aferente programului A3.1 şi a politicii B1 cu proiectele aferente programului B1.2
Politica A3: DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor a devenit, în ultima perioadă, o
condiţie primordială a dezvoltării economice şi sociale. De aceea, considerăm că este prioritară
dezvoltarea acestui domeniu la nivelul polului de creştere. Este vorba de dezvoltarea
infrastructurii de comunicaţii pentru asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la TIC, dar şi de
crearea de platforme de interoperabilitate între administraţia publică, pe de o parte, şi mediul de
afaceri, sau cetăţenii, de cealaltă parte. În plus, asigurarea comunicării în anumite domenii,
precum serviciile din spectrul social, poate genera o eficientizare a capacităţii administrative la
nivelul tuturor comunităţilor incluse în polul de creştere.
PROGRAME:
A3.1. ASIGURAREA INTEROPERABILITĂŢII ÎNTRE ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI ŞI CETĂŢENI
PROIECTE:
 Înfiinţarea unei structuri pentru relaţia cu investitorii economici la nivelul administraţiei
publice locale
 Dezvoltarea administraţiei electronice prin aplicaţii integrate de tip back-office şi frontoffice, E-GUVERNARE

Politica B1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
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Un teritoriu poate suporta o dezvoltare economică puternică dacă este bine administrat. Din
acest punct de vedere, considerăm că este importantă dezvoltarea capacităţii administrative atât la
nivelul polului cât şi la nivelul fiecărei comunităţi din polul de creştere. Acest lucru presupune
creşterea nivelului de expertiză al personalului implicat în administrarea unui teritoriu, dar şi a
personalului implicat în furnizarea de servicii din spectrul social. Dorim să acordăm o atenţie
sporită activităţilor de formare continuă, pentru a asigura că nu doar teritoriul în sine, ci şi
resursele umane au un grad înalt de competitivitate.
PROGRAME:
B1.2. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE PENTRU
CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA
MUNCII.
PROIECTE:
















Calitate în formarea profesională universitară prin compatibilizarea internaţională şi
dezvoltarea de programe de studii pe axa agricultură - alimentaţie - turism
Platformă integrată de calibrarea studiilor de licenţă şi masterat pentru a răspunde dinamicii
pieţei muncii în domeniul ingineriei mecatronice
Strategie de desfăşurare a practicii de specialitate în învăţământul superior, vector de
profesionalizare pentru inserţie, adaptare şi performanţă pe piaţa muncii (VECTOR)
Instruirea şi perfecţionarea asistenţilor personali
Instruirea persoanelor ce vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu
OPEN - OPORTUNITATE, PERFECŢIONARE, EVOLUŢIE, NOUTATE - Proiect de
pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe educative speciale
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnologic
Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici la un nivel de calitate superior (PERFORMER)
Dezvoltarea de parteneriate public private pentru asigurarea accesului la formare continuă
de calitate.
Întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru managementul
problemelor de mediu
Acces si succes in învăţământul superior. Creşterea şanselor de acces in învăţământul
superior si a oportunităţilor de învăţare cu succes in programele de studii de licenţa si
master,
Parteneriat public-privat in managementul universităţilor cu vocaţie regionala. Dezvoltarea
resurselor umane in plan regional
Educaţie juridica de calitate - o şansa mai mare de integrare socio-profesionala
Dezvoltarea capacităţii administrative a personalului din administraţia publică locală şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
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Evaluarea obiectivului specific IV.1 al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
protecţia mediului.

Obiectiv specific IV.2. Dezvoltarea instrumentelor de standardizare, monitorizare şi evaluare a
formării profesionale.
Pentru realizarea obiectivului specific IV.2. se intenţionează implementarea politicii A5 cu proiectele
aferente programului A5.7. , politicii B1 cu proiectele aferente programului B1.2. şi politicii B2 cu
proiectele aferente programului B2.1.
Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE
În paralel cu dezvoltarea economică, o atenţie deosebită va fi acordată serviciilor din spectrul
social. Este vorba aici de educaţie, sănătate asistenţă socială, ordine publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, cultură, etc. Se doreşte o dezvoltare a infrastructurii sociale, precum şi o diversificare a
serviciilor, pentru a răspunde eficient nevoilor fiecărui grup de beneficiari. Se doreşte, de asemenea,
coordonarea serviciilor din spectrul social la nivel de pol de creştere, pentru a putea asigura un nivel
ridicat de eficienţă.
PROGRAME:
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A5.7. CREAREA INFRASTRUCTURII DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
VOCAŢIONALĂ
PROIECTE:
 Centrul Regional de Orientare Şcolară şi Vocaţională
Politica B1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
Un teritoriu poate suporta o dezvoltare economică puternică dacă este bine administrat. Din
acest punct de vedere, considerăm că este importantă dezvoltarea capacităţii administrative atât la
nivelul polului cât şi la nivelul fiecărei comunităţi din polul de creştere. Acest lucru presupune
creşterea nivelului de expertiză al personalului implicat în administrarea unui teritoriu, dar şi a
personalului implicat în furnizarea de servicii din spectrul social. Dorim să acordăm o atenţie
sporită activităţilor de formare continuă, pentru a asigura că nu doar teritoriul în sine, ci şi
resursele umane au un grad înalt de competitivitate.
PROGRAME:
B1.2. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE PENTRU
CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA
MUNCII.
PROIECTE:















Calitate în formarea profesională universitară prin compatibilizarea internaţională şi
dezvoltarea de programe de studii pe axa agricultură - alimentaţie - turism
Platformă integrată de calibrarea studiilor de licenţă şi masterat pentru a răspunde dinamicii
pieţei muncii în domeniul ingineriei mecatronice
Strategie de desfăşurare a practicii de specialitate în învăţământul superior, vector de
profesionalizare pentru inserţie, adaptare şi performanţă pe piaţa muncii (VECTOR)
Instruirea şi perfecţionarea asistenţilor personali
Instruirea persoanelor ce vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu
OPEN - OPORTUNITATE, PERFECŢIONARE, EVOLUŢIE, NOUTATE - Proiect de
pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe educative speciale
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnologic
Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici la un nivel de calitate superior (PERFORMER)
Dezvoltarea de parteneriate public private pentru asigurarea accesului la formare continuă
de calitate.
Întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru managementul
problemelor de mediu
Acces si succes in învăţământul superior. Creşterea şanselor de acces in învăţământul
superior si a oportunităţilor de învăţare cu succes in programele de studii de licenţa si
master,
Parteneriat public-privat in managementul universităţilor cu vocaţie regionala. Dezvoltarea
resurselor umane in plan regional
Educaţie juridica de calitate - o şansa mai mare de integrare socio-profesionala
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Dezvoltarea capacităţii administrative a personalului din administraţia publică locală şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Politica B2: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PE PIAŢA MUNCII

Atenţia acordată resurselor umane în interiorul polului de creştere se îndreaptă către toate
categoriile de persoane. Din acest punct de vedere, intenţia administraţiilor publice din polul de
creştere Braşov este să creeze un cadru favorabil pentru integrarea pe piaţa muncii, acolo unde
este posibil, a persoanelor cu nevoi speciale şi a acelor persoane aflate în situaţii de risc social.
PROGRAME:
B2.1 INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR CU NEVOI
SPECIALE ŞI A CATEGORIILOR DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAŢII DE
RISC SOCIAL
PROIECTE:
 Pregătirea/reconversia profesională a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în situaţie
de risc social
 Promovarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în
situaţie de risc social
Evaluarea obiectivului specifici IV.2. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
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conştientizare a populaţiei cu privire la
protecţia mediului.

Obiectiv specific IV.3. Perfecţionarea resurselor umane din domeniul social (sănătate, educaţie,
cultură, asistenţă socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii în situaţii de urgenţă, etc.)
Pentru realizarea obiectivului specific IV.3. se intenţionează implementarea politicii B1 cu proiectele
aferente programului B1.1 şi B1.2
Politica B1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
Un teritoriu poate suporta o dezvoltare economică puternică dacă este bine administrat. Din
acest punct de vedere, considerăm că este importantă dezvoltarea capacităţii administrative atât la
nivelul polului cât şi la nivelul fiecărei comunităţi din polul de creştere. Acest lucru presupune
creşterea nivelului de expertiză al personalului implicat în administrarea unui teritoriu, dar şi a
personalului implicat în furnizarea de servicii din spectrul social. Dorim să acordăm o atenţie
sporită activităţilor de formare continuă, pentru a asigura că nu doar teritoriul în sine, ci şi
resursele umane au un grad înalt de competitivitate.
PROGRAME:
B1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE ŞI FORMARE
INIŢIALĂ DE CALITATE.
PROIECTE:




Dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră pentru
facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului şcolar
Dezvoltarea de metode şi mijloace didactice pentru reintegrarea celor care au
părăsit şcoala timpuriu

B1.2. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE PENTRU
CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA
MUNCII.
PROIECTE:






Calitate în formarea profesională universitară prin compatibilizarea internaţională şi
dezvoltarea de programe de studii pe axa agricultură - alimentaţie - turism
Platformă integrată de calibrarea studiilor de licenţă şi masterat pentru a răspunde dinamicii
pieţei muncii în domeniul ingineriei mecatronice
Strategie de desfăşurare a practicii de specialitate în învăţământul superior, vector de
profesionalizare pentru inserţie, adaptare şi performanţă pe piaţa muncii (VECTOR)
Instruirea şi perfecţionarea asistenţilor personali
Instruirea persoanelor ce vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu
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OPEN - OPORTUNITATE, PERFECŢIONARE, EVOLUŢIE, NOUTATE - Proiect de
pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe educative speciale
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnologic
Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici la un nivel de calitate superior (PERFORMER)
Dezvoltarea de parteneriate public private pentru asigurarea accesului la formare continuă
de calitate.
Întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru managementul
problemelor de mediu
Acces si succes in învăţământul superior. Creşterea şanselor de acces in învăţământul
superior si a oportunităţilor de învăţare cu succes in programele de studii de licenţa si
master,
Parteneriat public-privat in managementul universităţilor cu vocaţie regionala. Dezvoltarea
resurselor umane in plan regional
Educaţie juridica de calitate - o şansa mai mare de integrare socio-profesionala
Dezvoltarea capacităţii administrative a personalului din administraţia publică locală şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

Evaluarea obiectivului specifici IV.3. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
protecţia mediului.

Obiectiv specific IV.4 Implementarea politicii de flexisecuritate
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Pentru realizarea obiectivului specific IV.4. se intenţionează implementarea politicii B1 cu proiectele
aferente programelor B1.1, B1.2 şi B1.3 precum şi a politicii B2 cu proiectele aferente programului
B2.1
Politica B1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
Un teritoriu poate suporta o dezvoltare economică puternică dacă este bine administrat. Din
acest punct de vedere, considerăm că este importantă dezvoltarea capacităţii administrative atât la
nivelul polului cât şi la nivelul fiecărei comunităţi din polul de creştere. Acest lucru presupune
creşterea nivelului de expertiză al personalului implicat în administrarea unui teritoriu, dar şi a
personalului implicat în furnizarea de servicii din spectrul social. Dorim să acordăm o atenţie
sporită activităţilor de formare continuă, pentru a asigura că nu doar teritoriul în sine, ci şi
resursele umane au un grad înalt de competitivitate.
PROGRAME:
B1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE ŞI FORMARE
INIŢIALĂ DE CALITATE.
PROIECTE:




Dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră pentru
facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului şcolar
Dezvoltarea de metode şi mijloace didactice pentru reintegrarea celor care au
părăsit şcoala timpuriu

B1.2. INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE PENTRU
CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA
MUNCII.
PROIECTE:










Calitate în formarea profesională universitară prin compatibilizarea internaţională şi
dezvoltarea de programe de studii pe axa agricultură - alimentaţie - turism
Platformă integrată de calibrarea studiilor de licenţă şi masterat pentru a răspunde dinamicii
pieţei muncii în domeniul ingineriei mecatronice
Strategie de desfăşurare a practicii de specialitate în învăţământul superior, vector de
profesionalizare pentru inserţie, adaptare şi performanţă pe piaţa muncii (VECTOR)
Instruirea şi perfecţionarea asistenţilor personali
Instruirea persoanelor ce vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu
OPEN - OPORTUNITATE, PERFECŢIONARE, EVOLUŢIE, NOUTATE - Proiect de
pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe educative speciale
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnologic
Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici la un nivel de calitate superior (PERFORMER)
Dezvoltarea de parteneriate public private pentru asigurarea accesului la formare continuă
de calitate.
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Întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru managementul
problemelor de mediu
Acces si succes in învăţământul superior. Creşterea şanselor de acces in învăţământul
superior si a oportunităţilor de învăţare cu succes in programele de studii de licenţa si
master,
Parteneriat public-privat in managementul universităţilor cu vocaţie regionala. Dezvoltarea
resurselor umane in plan regional
Educaţie juridica de calitate - o şansa mai mare de integrare socio-profesionala
Dezvoltarea capacităţii administrative a personalului din administraţia publică locală şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
B1.3. PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE PE PIAŢA MUNCII

PROIECTE:
 Pregătirea continuă a adulţilor în vederea creşterii nivelului de competitivitate pe piaţa
muncii.
 Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului
 Asigurarea accesului la formare continuă a persoanelor aflate în situaţie de risc social
 De la teorie la practica in afaceri – Dezvoltare antreprenorială
 Managerul profesionist
 Manager european de succes
 Antreprenoriat şi supply chain management
 Proiectarea, implementarea si derularea unui sistem de formare continua, inter-regional si
trans-naţional, pentru obţinerea competentelor antreprenoriale (Edu-Antreprenor)
Politica B2: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PE PIAŢA MUNCII
Atenţia acordată resurselor umane în interiorul polului de creştere se îndreaptă către toate
categoriile de persoane. Din acest punct de vedere, intenţia administraţiilor publice din polul de
creştere Braşov este să creeze un cadru favorabil pentru integrarea pe piaţa muncii, acolo unde
este posibil, a persoanelor cu nevoi speciale şi a acelor persoane aflate în situaţii de risc social.
PROGRAME:
B2.1 INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR CU NEVOI
SPECIALE ŞI A CATEGORIILOR DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAŢII DE
RISC SOCIAL
PROIECTE:
 Pregătirea/reconversia profesională a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în situaţie
de risc social
 Promovarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în
situaţie de risc social
Evaluarea obiectivului specifici IV.4. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
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O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
protecţia mediului.

Obiectiv specific IV.5 Îmbunătăţirea orientării şcolare şi vocaţională
Pentru realizarea obiectivului specific IV.5. se intenţionează implementarea politicii A5 cu proiectele
aferente programului A5.7 şi politicii B2 cu proiectele aferente programului B2.1.
Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE
În paralel cu dezvoltarea economică, o atenţie deosebită va fi acordată serviciilor din spectrul
social. Este vorba aici de educaţie, sănătate asistenţă socială, ordine publică, intervenţii în situaţii de
urgenţă, cultură, etc. Se doreşte o dezvoltare a infrastructurii sociale, precum şi o diversificare a
serviciilor, pentru a răspunde eficient nevoilor fiecărui grup de beneficiari. Se doreşte, de asemenea,
coordonarea serviciilor din spectrul social la nivel de pol de creştere, pentru a putea asigura un nivel
ridicat de eficienţă.
PROGRAME:
A5.7. CREAREA INFRASTRUCTURII DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
VOCAŢIONALĂ
PROIECTE:
 Centrul Regional de Orientare Şcolară şi Vocaţională
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Politica B2: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PE PIAŢA MUNCII
Atenţia acordată resurselor umane în interiorul polului de creştere se îndreaptă către toate
categoriile de persoane. Din acest punct de vedere, intenţia administraţiilor publice din polul de
creştere Braşov este să creeze un cadru favorabil pentru integrarea pe piaţa muncii, acolo unde
este posibil, a persoanelor cu nevoi speciale şi a acelor persoane aflate în situaţii de risc social.
PROGRAME:
B2.1 INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR CU NEVOI
SPECIALE ŞI A CATEGORIILOR DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAŢII DE
RISC SOCIAL
PROIECTE:
 Pregătirea/reconversia profesională a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în situaţie
de risc social
 Promovarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în
situaţie de risc social
Evaluarea obiectivului specifici IV.5. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
protecţia mediului.
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Sinteza evaluării obiectivelor specifice aferente obiectivului strategic nr 4.
Obiective relevante de mediu
II.1 II.2 II.3 II.4 II.5
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
0
0
0
0
0
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă şi
0
0
0
0
0

limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor
protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării
O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează mărirea
suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării fonice,
implementarea unui sistem integrat de management al
deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport atât în
mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa
rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu
privire la problemele de mediu şi îmbunătăţirea
comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător

TOTAL
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
+1

0
+1

0
+1

0
+1

0
+1

0
+5
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6.6. Efecte asupra mediului generat de obiectivul strategic nr 5
Obiectivul strategic nr. V al PIDU este DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETERE –
INOVARE
Obiectivele specifice necesare pentru atingerea acestui obiectiv strategic sunt:
V.1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare
V.2. Crearea centrelor de transfer tehnologic
V.3. Valorificarea şi promovarea rezultatelor activităţii de cercetare –inovare
V.4. Promovarea politicilor şi instrumentelor de eficienţă energetică
Utilizarea eficientă şi sinergică a resurselor existente în activitatea de cercetare reprezintă o
parte importantă a strategiei universităţii, concretizată prin proiectul major de dezvoltare a
Institutului de Cercetare – Dezvoltare Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabila: PRO-DD.
Institutul grupează în 11 laboratoare specializate, infrastructură performantă, deschisă atât celor 21
de departamente de cercetare ştiinţifică cât şi colaborării cu alte entităţi de cercetare de la nivel
naţional şi european, precum şi diviziilor de cercetare ale companiilor şi firmelor.
Structuri pilot vor fi dezvoltate în zona situată în imediata vecinătate a Institutului, de
exemplu Parcul Solar, cuprinzând soluţii inovative de utilizare a sistemelor de energii regenerabile
integrate în construcţii cu consumuri mici de energie, Micro-staţia de mediu unde se vor testa procese
noi, sustenabile de epurare a apelor rezultate din consumul institutului şi Parcul Dendrologic.
Clădirea institutului este în sine un sistem pilot, fiind realizată din materiale care asigură pierderi
reduse de energie şi care integrează sisteme de energii regenerabile.
Situat în noul campus universitar, Institutul va fi completat de o zonă dedicată formării
resurselor umane înalt calificate, prin programe de masterat şi doctorat, şi un spaţiu dedicat unui Parc
Ştiinţific, în care diviziile de cercetare ale companiilor internaţionale sunt invitate să deschidă filiale
prin colaborare directă cu departamentele Institutului PRO-DD.
Institutul va reprezenta şi componenta principală de coagulare a unui pol de excelenţă în
cercetarea ştiinţifică la nivelul Regiunii 7 Centru, în domeniul energiei durabile şi a mediului.
Universitatea a generat şi dialoguri active cu reprezentanţi ai mediului economic în sensul unei mai
bune cunoaşteri a posibilităţilor de dezvoltare, precum şi a nevoilor corelate cu resursele existente.
Contactele directe între colectivele de cercetare din universitate şi firme, companii, regii autonome,
autorităţi locale şi regionale reprezintă o permanenţă a activităţii în acest domeniu.
Toate acestea vor contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice enunțate și vor duce la creşterea
atractivităţii zonei polului de creștere pentru întreprinzători.
Obiectiv specific V.1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare
Pentru realizarea obiectivului specific IV.1. se intenţionează implementarea politicii A6 cu proiectele
aferente programului A6.1
Politica A6: CREAREA UNUI POL DE EXCELENŢĂ ÎN PREGĂTIREA
ACADEMICĂ
Orientarea către activităţile de cercetare ştiinţifică se poate face numai în condiţiile existenţei
resurselor umane înalt calificate. Din acest punct de vedere, activitatea Universităţii
TRANSILVANIA este foarte importantă, prin pregătirea de calitate pe care o furnizează. În acest
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context, infrastructura universitară devine una din condiţiile primordiale pentru crearea unui centru
de cercetare şi inovare în zona Braşov.
PROGRAM:
A6.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNIVERSITARE
PROIECTE:










Spatii de învăţământ in zona Aulei Universităţii
Spatii de cazare in zona Aulei Universităţii
Spatii asociaţii studenţeşti – Cafeteria Colina Universităţii
Extindere sediul facultate Alimentaţie si Turism (Str. Castelului)
Reabilitare Rectorat
Complex sportiv – Colina Universităţii şi Campus Universitar Genius
Construcţia de sedii pentru Facultăţile de Ştiinţe Economice, Medicină, Muzică,
Construcţii
Spaţii de cazare destinate studenţilor
Centru de instruire – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Evaluarea obiectivului specifici V.1. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
+1
Deşi pe perioada de derulare a investiţiilor
vor exista creşteri temporare a nivelurilor
de poluare a atmosferei, utilizarea unor
materiale moderne de construcţii, a unor
soluţii inovative şi a surselor de energie
regenerabilă se contribuie pe termen lung la
scăderea poluării atmosferei.
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi

+1

+1

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Vor fi implementate proiecte de dezvoltare
ale arterelor rutiere pentru facilitarea
accesului către infrastructura universitara
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin utilizarea de tehnologii moderne şi
inovative şi promovarea acestora se va
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îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

creşte gradul de informare al populaţiei cu
privire la problemele de mediu.

Obiectiv specific V.2. Crearea centrelor de transfer tehnologic
Pentru realizarea obiectivului specific V.2. se intenţionează implementarea politicii A1 cu proiectele
aferente programului A1.2. şi a politicii D1 cu proiectele aferente programului D1.2
Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A
TERITORIULUI
Coeziunea teritorială este un subiect foarte important pentru dezvoltarea viitoare a polului
de creştere Braşov. Construirea unui teritoriu echilibrat reprezintă premisele pentru creşterea
nivelului de calitate a vieţii, atât din punct de vedere economic cât şi social, pe termen lung.
Astfel, această politică (A1) vizează asigurarea unei planificări urbanistice coerente şi mai ales
corelate între localităţi. Bazele dezvoltării vor fi realizate prin investiţii în infrastructura tehnicoedilitară pe întreg teritoriul polului de creştere. Pe măsură ce planurile de acţiune privind
dezvoltarea urbană sunt implementate, vor fi activate şi instrumentele de monitorizarea a evoluţiei
procesului de dezvoltare.
PROGRAME:
A1.2. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO
EDILITARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE
PROIECTE:
 Construcţia centurilor ocolitoare din localităţile traversate de trafic greu în vederea
dezvoltării zonelor de creştere economică - Zona Metropolitană Braşov
- Ocolitoarea Municipiului Braşov – Faza III
- Ocolitoarea mare a Municipiului Săcele
- Ocolitoarea Municipiului Codlea
- Şosea de centură Cristian – Râşnov, cu racord la autostradă
- Construcţie drum Cărpiniş – Prejmer
 Pasaj rutier – subtraversare cale ferata – str. Independentei
 Drumuri de legătură în Zona Metropolitană
 Modernizare nod trafic la intrarea în Municipiul Săcele dinspre Braşov
 Asfaltare străzi în comunităţile din polul de creştere
 Reabilitare şi modernizare străzi cartiere noi Sânpetru
 Asfaltare străzi Bălcescu şi Brazilor – Oraşul Râşnov
 Drum de legătură – Str. Cărămidăriei – Poiana Braşov
 Dezvoltare infrastructură zona de locuinţe pentru tineri, comuna Sânpetru
 Proiect integrat Comuna Hălchiu:
- Reabilitare şi mansardare Primărie Hălchiu
- Reabilitare drum comunal DC 31
- Extindere la reţelele de gaze naturale şi energie electrică pentru ansamblu de locuinţe
- Achiziţie utilaj pentru servicii publice


Proiect integrat comuna Tărlungeni
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- Pod peste râul Tărlung
- Reabilitare str. Republicii, str. Tărlungului şi iluminat Cartier Independenţei şi
Scriitorilor
 Alimentarea cu energie electrică în cartiere de locuinţe utilizând surse de energie
regenerabile- Tărlungeni
 Proiect integrat comuna Vulcan
- Alimentarea cu apă şi reţea canalizare-epurare
- Înfiinţare şi dotare after-school
- Conservarea şi valorificarea moştenirii culturale specifice zonei prin dotarea fanfarei
tradiţionale
- Achiziţionarea de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală
 Proiect de regenerare urbană şi dezvoltare economică CORESI, Cartierul Tractorul
- Drum de legătură Bd. Hărmanului – Str. 13 Decembrie – Braşov
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Pârâul Rece – Trei Brazi
 Proiect de dezvoltare a turismului - Construcţie drum turistic Trei Brazi – Timişul de Sus
 Proiect de dezvoltare a turismului - Amenajare Drum Turistic – Muntele Cailor – Săcele
 Aerodrom (pentru elicoptere şi avioane mici) - Municipiul Braşov
 Reabilitarea infrastructură turistică Zizin – Vama Buzăului (DJ 103 A)
 Amenajarea parcare subterană în Centrul Istoric – Râşnov
 Sistem integrat de parcări în Zona Metropolitană
 Reabilitare pod peste calea ferată în Predeal
 Reabilitare strada Libertăţii (acces pârtii) – Cioplea, Predeal
 Dezvoltarea/modernizarea/extinderea reţelelor de furnizare a energiei electrice şi gazelor
naturale, în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare, atât pentru consumatorii casnici cât
şi pentru cei industriali în toate comunităţile din arealul polului de creştere
Politica D1: DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
Dezvoltarea economică nu se poate realiza fără un mediu de afaceri funcţional. Astfel,
interesul administraţiei este acela de a pune bazele dezvoltării de afaceri profitabile, care
deservesc, într-o formă sau alta, teritoriul polului de creştere. Este necesară dezvoltarea condiţiilor
de infrastructură economică care permit antreprenorilor să îşi dezvolte ideile. Această politică va
influenţa şi sectorul de cercetare şi dezvoltare, pentru că rezultatele cercetării trebuie să fie
transferat în zona mediului de afaceri
PROGRAM:
D1.2. DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PROIECTE:
 Campusul GENIUS al Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, Institut de Cercetare
Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabilă/PRO-DD
 Crearea de Centre de Transfer Tehnologic în Zona Metropolitană
Evaluarea obiectivului specific V.2. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

Evaluare Descriere
+1
Deşi pe perioada de derulare a investiţiilor
vor exista creşteri temporare a nivelurilor
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O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

+1

+1

de poluare a atmosferei, utilizarea unor
materiale moderne de construcţii, a unor
soluţii inovative şi a surselor de energie
regenerabilă se contribuie pe termen lung la
scăderea poluării atmosferei.
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Dezvoltarea centrelor de transfer
tehnologic pe terenurile unor foste situri
industriale care prezintă poluare istorică a
solurilor se va face cu decontaminarea
prealabila a respectivelor suprafeţe.
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Vor fi implementate proiecte de dezvoltare
ale arterelor rutiere pentru facilitarea
accesului către infrastructura de transfer
tehnologic
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin utilizarea de tehnologii moderne şi
inovative şi promovarea acestora se va
creşte gradul de informare al populaţiei cu
privire la problemele de mediu.

Obiectiv specific V.3. Valorificarea şi promovarea rezultatelor activităţii de cercetare –inovare
Pentru realizarea obiectivului specific V.3. se intenţionează implementarea politicii D2 cu proiectele
aferente programului D2.2
Politica D2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
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În afara sectorului productiv şi al serviciilor, dimensiunea agricolă-forestieră şi cea de
cercetare dezvoltare nu trebuie neglijate. Astfel, se doreşte diversificarea activităţilor economice
din aceste domenii precum şi sprijinirea lor în vederea creşterii competitivităţii economice.
PROGRAME:
D2.2. PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE
PROIECTE:
 Implicarea administraţiei publice locale în promovarea activităţilor de Cercetare –
Dezvoltare - Inovare
 Şcoala doctorala pentru dezvoltare durabila
 Studii doctorale in România - organizarea şcolilor doctorale
 Studii doctorale pentru Dezvoltare Durabilă (SD-DD)
 Investiţie în dezvoltare durabilă prin burse doctorale – INDED
 Burse post-doctorale pentru o dezvoltare durabilă POSTDOC_DD
 Învăţământ superior şi cercetare ca instrumente principale pentru TIC dedicat IMM-urilor
 Legături universitate-mediu economic pentru creşterea calităţii învăţământului superior în
Regiunea Centru
 Sistem de conversie a energiei generată de trecerea autovehiculelor
 Cercetarea posibilităţii de producere a carburanţilor alternativi de tip BtL din masa biologică
existentă în România
Evaluarea obiectivului specific V.3. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

Evaluare Descriere
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

0

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+1

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
In cadrul programelor de
formare/dezvoltare a resurselor umane vor
fi incluse module de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
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protecţia mediului.
Obiectiv specific V.4 Promovarea politicilor şi instrumentelor de eficienţă energetică
Pentru realizarea obiectivului specific V.4. se intenţionează implementarea politicii D2 cu proiectele
aferente programelor D2.2, precum şi a politicii C1 cu proiectele aferente programului C1.3
Politica D2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
În afara sectorului productiv şi al serviciilor, dimensiunea agricolă-forestieră şi cea de
cercetare dezvoltare nu trebuie neglijate. Astfel, se doreşte diversificarea activităţilor economice
din aceste domenii precum şi sprijinirea lor în vederea creşterii competitivităţii economice.
PROGRAME:
D2.2. PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE
PROIECTE:
 Implicarea administraţiei publice locale în promovarea activităţilor de Cercetare –
Dezvoltare - Inovare
 Şcoala doctorala pentru dezvoltare durabila
 Studii doctorale in România - organizarea şcolilor doctorale
 Studii doctorale pentru Dezvoltare Durabilă (SD-DD)
 Investiţie în dezvoltare durabilă prin burse doctorale – INDED
 Burse post-doctorale pentru o dezvoltare durabilă POSTDOC_DD
 Învăţământ superior şi cercetare ca instrumente principale pentru TIC dedicat IMM-urilor
 Legături universitate-mediu economic pentru creşterea calităţii învăţământului superior în
Regiunea Centru
 Sistem de conversie a energiei generată de trecerea autovehiculelor
 Cercetarea posibilităţii de producere a carburanţilor alternativi de tip BtL din masa biologică
existentă în România
Politica C1: PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE
Pentru a avea succes pe termen lung, dezvoltarea economică a polului de creştere trebuie să
ţină cont şi de dimensiunea legată de protejarea mediului înconjurător. Activităţile economice pot
avea efecte dăunătoare, ce devin costisitoare odată cu trecerea timpului. Componentele vizate de
politica de mediu sunt cele legate de accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, managementul
eficient al deşeurilor, contracararea efectelor schimbărilor climatice şi protejarea patrimoniului
natural existent în interiorul polului de creştere.
PROGRAME:
C1.3. REDUCEREA POLUĂRII ŞI DIMINUAREA EFECTELOR
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PROIECTE:
 Introducerea iluminatului eficient energetic în clădirile publice.
 Regularizare curs Părâu „Valea Satului”
 Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în localităţile Zonei Metropolitane.
 Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante
energetic în Municipiul Codlea.
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Reabilitare iluminat public folosind soluţii cu consum redus de energie şi utilizând energie
neconvenţională.
Reabilitarea reţelelor termice de distribuţie şi reabilitarea punctelor termice
Magistrala de termoficare – interconexiune N-S
Reabilitarea CET Braşov
Dezvoltarea de studii şi implementarea de proiecte privind implementarea surselor de
energie regenerabilă, la nivelul comunităţilor din Zona Metropolitană
Reţea de micro-hidrocentrale în Zona Metropolitană, pe cursurile de apă ce prezintă
condiţii pentru astfel de instalaţii şi în reţeaua de aducţiune/evacuare apă.
Instalaţii de cogenerare bazate pe incinerarea diferitelor tipuri de deşeuri.
Folosirea combustibililor alternativi în producerea energiei termice – Municipiul Braşov
Implementarea soluţiilor energetice alternative în mediul urban şi rural (panouri fotovoltaice, pompe de căldură, generatoare eoliene, folosirea biomasei, etc)
Reabilitarea energetică a clădirilor publice şi private.

Evaluarea obiectivului specific V.4. al PID PC Braşov relativ la obiectivele de mediu
Obiective relevante de mediu
Evaluare Descriere
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
Atingerea dezideratului de eficientizare energetică
+2
conduce la diminuarea consumului de energie din
surse convenţionale, influenţând astfel în mod
pozitiv nivelul de poluare al atmosferei

Prin amenajarea şi regularizarea unor
cursuri de apă se realizează, printre altele şi
o limitare a poluării apelor de suprafaţă.
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane

+1

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării

0

O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate

0

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării

0

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

+1

Prin diminuarea nivelului de poluare al atmosferei
se influenţează pozitiv starea de sănătate a
populaţiei.

0

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate

0

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale

+1

O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

0

Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu
Prin amenajarea şi regularizarea unor
cursuri de apă se realizează, printre altele şi
o limitare a riscului de inundaţii.
Proiectele propuse nu abordează acest
obiectiv de mediu

Sinteza evaluării obiectivelor specifice aferente obiectivului strategic nr 5.
Obiective relevante de mediu
V.1 V.2
V.3
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
+1
+1
0

V.4
+2

TOTAL
+4
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O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă şi limitarea
poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva degradării
O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei prin
implementarea de măsuri ce vizează mărirea suprafeţelor de spaţii
verzi, reducerea poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa rezervaţiilor
naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la
problemele de mediu şi îmbunătăţirea comportamentului populaţiei
faţă de mediul înconjurător

0

0

0

+1

+1

0
0
0
0

+1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
+1

+1
0
0
+1

+1

+1

0

0

+2

0

0

0

0

0

0
+1

0
+1

0
+1

+1
0

+1
+3
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6.7. Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementării PIDPC Braşov asupra
obiectivelor de mediu relevante
6.7.1. Aspecte generale privind efectele de mediu
Efectele produse de prevederile PID PC Braşov pot fi :
• efectele locale care se dezvoltă în cadrul fiecărui proiect prevăzut în acest plan
• efecte globale care apar în zone situate în jurul amplasamentului proiectului mai sus menţionat
• efecte imediate care apar odată cu realizarea / implementarea unei prevederi a planului;
• efecte pe termen lung care sunt legate de modificarea generală a condiţiilor iniţiale
• efecte reversibile;
• efecte irevesibile.
Efecte locale :
• reducerea noxelor şi a zgomotelor în zonele urbane;
• evitarea îmbolnăvirilor cauzate de poluarea apelor;
• creşterea gradului de igienă ca urmare a extinderii alimentării cu apă şi canalizării;
• îmbunătăţirea stării de sănătate prin aplicarea unor tratamente corespunzătoare şi în spaţii
adecvate;
• reducerea riscului îmbolnăvirilor cauzate de managementul necorespunzător al deşeurilor;
• creşterea gradului de siguranţă a clădirilor prin evitarea amplasării construcţiilor în zone cu
risc;
• reducerea riscului de accidente în trafic prin modernizarea infrastructurii tehnice, precum şi
reducerea timpului de deplasare;
• asigurarea unor servicii de transport la standarde europene de siguranţă, securitate, calitate şi
costuri
• realizarea unui sistem eficient de promovare turistică.
• Creşterea ponderii utilizării energiei obţinută din surse regenerabile
• Decontaminarea suprafeţelor poluate
Efectele globale apar în zone situate în jurul amplasamentului unei activităţi propuse în plan, sunt cu
referire în special la protecţia biodiversităţii, a florei şi faunei, a apelor şi solului.
Efectele imediate care apar odată cu realizarea proiectului, vor fi analizate în detaliu pentru
fiecare proiect de investiţie. Se vor crea noi locuri de muncă cu efecte imediate asupra condiţiilor de
viaţă ale celor angajaţi şi ale familiilor acestora.
Efectele pe termen lung, care sunt legate de modificarea generală a condiţiilor iniţiale.
Efectele reversibile, sunt cele care se manifestă pe perioada de implementare a lucrărilor propuse în
PID PC Braşov şi care au de regulă o influenţă negativă numai pe această perioadă. Prin măsuri de
diminuare a poluării factorilor de mediu şi de protecţie a factorului uman luate de constructor
(precum asigurarea facilităţilor igienico-sanitare pentru muncitori, dotarea staţiilor de betoane de
ciment şi de betoane asfaltice cu filtre pentru reţinerea pulberilor, un bun management al organizării
de şantier, etc), efectele negative
se vor reduce la minim.
Efectele ireversibile, în ceea ce priveşte sănătatea publică şi conservarea biodiversităţii, sunt mai
greu de cuantificat deoarece ţin de modul corect de implementare a PIDPCI. În principiu, efectele
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expuse mai sus, ca şi reducerea poluării apelor şi solului, pot fi considerate ca efecte positive
ireversibile.
6.7.2. Efectele cumulative ale PID PC Braşov asupra obiectivelor relevante de mediu şi
evaluarea acestora
Efectele cumulative de mediu sunt acele efecte care rezultă din schimbările produse de alte acţiuni
trecute, prezente sau care pot fi prognozate în mod rezonabil, în combinaţie cu acţiunile propuse.
Efectele cumulative pot fi rezultatul unor acţiuni individuale minore, dar care , colectiv sunt
semnificative
şi care se produc de-a lungul unei perioade de timp.
Imaginea de ansamblu a impactului generat de PID PC Braşov este prezentată mai jos:
Obiective relevante de mediu

Obiectiv
Strategic.
1

OS.2

OS.3 OS.4 OS.5

TOTAL

O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă
şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
poluării
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul
ariilor protejate
O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării
O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea
poluării fonice, implementarea unui sistem integrat
de management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de
prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile
naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a
populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

+6 -1
+5 -1

+4
+2

+7
+4

0
0

+4
+1

+21 -1
+12 -1

+4 -1

+3

+4

0

+1

+12 -1

+5 -1

+4

+5

0

0

+14 -1

+7

+5

+2

0

0

+14

+6

+3

+8

0

+1

+18

+8

+3

+1

0

+2

+14

+8

+3

+2

0

0

+13

+5

+1

+4

0

+1

+11

+6

+3

+3

+5

+3

+20
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În tabelul următor este prezentată o analiză a impactului cumulativ general ţinând cont de obiectivele
relevante de mediu şi de efectele asupra mediului înconjurător rezultate din analiza efectuată în acest
capitol,respectiv pe baza informaţiilor obţinute din evaluările individuale ale obiectivelor generale
asupra obiectivelor relevante de mediu.
Evaluarea cumulativă a efectelor implementării PID PC Braşov
Obiective relevante de mediu
Evaluarea cumulativă a efectelor

O.R. 1 - Reducerea poluării
atmosferice

Există premisele
atingerii
obiectivului
Un mare număr de proiecte incluse în PID PC Nu – pe termen
Braşov au printre efectele lor o reducere a scurt
nivelului de poluare al atmosferei.
(2009 –2015);

Întrucât principalele surse de poluare a
atmosferei
sunt
transportul,
activităţile
industriale diverse şi managementul ineficient al
gestionării deşeurilor, proiectele propuse
abordează chiar aceste domenii.

Da – pe termen
lung (>
2015).

În ceea ce priveşte transportul se are în vedere
fluidizarea circulaţiei, creşterea vitezei de
deplasare, scăderea timpului de aşteptare în
trafic, toate acestea având o consecinţă directă
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în scăderea consumului de carburant şi implicit
a noxelor.
Chiar şi în aceste condiţii, există pericolul unui
efect negativ asupra mediului materializat prin
creşterea nivelului de trafic odată cu fluidizarea
sa. Dezvoltarea sociala şi economică a Polului
de Creştere Braşov va genera niveluri crescânde
de trafic şi deci de poluare atmosferica.
În vederea limitării acestor tendinţe se are în
vedere impunerea respectării normelor de
poluare progresive (Euro 4, 5, ….) dar şi o
optimizare a mobilităţii prin promovarea
utilizării transportului în comun sau a
mijloacelor de transport nepoluante.
În ceea ce priveşte diferitele tipuri de activităţi
industriale, proiectele prevăzute în PID PC au în
vedere eliminarea acestor activităţi din zonele
puternic populate şi relocarea lor în alte zone,
cu densităţi mici ale populaţiei. De asemenea, se
are în vedere asigurarea respectării normelor de
poluare şi utilizarea filtrelor de particule.

O.R.2 - Managementul eficient al
resurselor de apă şi limitarea poluării
apelor de suprafaţă şi a celor subterane

Poluarea atmosferică datorată depozitării
neconforme a deşeurilor va fi rezolvată prin
implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul întregului
areal al polului de creştere.
Problemele cele mai mari ale managementului
eficient al resurselor de apă sunt legate de lipsa
reţelelor de aducţiune apă potabilă sau a
reţelelor de canalizare în unele comunităţi. În
condiţiile în care dezvoltarea industrială şi
rezidenţială se realizează într-un ritm accelerat,
este evident faptul că o bună parte din apele
uzate nu sunt tratate ci dimpotrivă sunt
deversate în cursurile de ape de suprafaţă sau
direct în sol de unde ajung în pânza freatică. În
acest sens, proiectele incluse în PID PC Braşov
vizează dezvoltarea reţelelor de aducţiune către
toate comunităţile polului de Creştere,
dezvoltarea reţelei de canalizare precum şi
extinderea capacităţilor de epurare pentru a face
faţă nevoilor crescânde ale comunităţilor din
Polul de Creştere.

Da

O altă sursă de poluare a apelor, in special a
celor de suprafaţă o reprezintă activităţile
zootehnice. PID PC prevede monitorizarea
acestui sector şi impunerea de sancţiuni în
vederea limitării efectelor de poluare.
Zonele de agrement improvizate reprezintă o
altă sursă de poluare a cursurilor de apă datorită
deşeurilor pe care turiştii le aruncă. Amenajarea
cursurilor de apă şi a zonelor de agrement va
elimina aceste tipuri de comportament pe
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termen lung.

O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor
şi limitarea poluării

O.R. 4 - Conservarea diversităţii
biologice în cadrul ariilor protejate

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului
cultural împotriva degradării

O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale
de sănătate a populaţiei prin
implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi,
reducerea poluării fonice,
implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor, etc

Rămâne însă un risc constant în ceea ce priveşte
factorul de mediu apă datorat creşterii constante
a nivelurilor de trafic, ceea ce poate genera o
serie de deversări accidentale de substanţe
toxice în reţelel de colectare a apelor pluviale
sau în cursurile de apă care se găsesc de-a
lungul drumurilor naţionale.
Imactul negativ cel mai important asupra solului
îl reprezintă depozitarea deşeurilor în depozite
neconforme precum şi existenţa unor zone cu
poluare istorică datorate unor activităţi
industriale finalizate. De asemenea, există un
efect negativ temporar şi local generat de
depozitarea materialelor, de organizarea
sediului de şantier, de
circulaţia utilajelor etc.
Implementarea PID PC Braşov va contribui
semnificativ la limitarea poluării solurilor.
Acest lucru se va realiza prin:
 sistemele de colectare şi epurare a
apelor uzate ce vor elimina riscul
poluării solului cu ape uzate conţinând
diverşi poluanţi patogeni
 eliminarea depozitării necontrolate a
deşeurilor
 · reabilitarea terenurilor contaminate cu
grad ridicat de poluare.
Polul de Creştere Braşov beneficiază de o serie
de arii protejate pe teritoriul său care au o reală
valoare, atât din punct de vedere al
biodiversităţii cât şi al potenţialului turistic.
Tocmai de aceea, PID promovează o serie de
proiecte care pornesc de premisa conservării
patrimoniului natural dar şi a dezvoltării sale
într-o manieră durabilă.
La fel ca şi în cazul patrimoniului Natural,
patrimoniul cultural şi istoric reprezintă un
element de identitate a întregii zone şi un
avantaj din punct de vedere al premiselor
dezvoltării economice şi sociale. Proiectle
promovate prin intermediul PID PC Braşov
abordează problema conservării şi protejării
patrimoniului cultural în toate comunităţile
arealului metropolitan.
Contribuţia majora la îmbunătăţirea stării
generale de sănătate a populaţiei se va face prin:
• Creşterea gradului de asigurare al
accesului la apa potabila (extinderea
reţelelor de alimentare cu apa);
• Reducerea gradului de poluare al
solului şi apei subterane prin
extinderea reţelelor de canalizare;
• Gestionarea integrată şi eficientă deşeurilor
(colectare şi depozitare);
• Scăderea riscurilor de accidente
datorate gradului ridicat de deteriorare al

Nu – pe termen
scurt
(2009 –2015);

Da – pe termen
lung (>
2015).

Da

Da

Da
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O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii
de transport atât în mediul urban, cât şi
în mediul rural

O.R. 8 - Utilizarea potenţialului
turistic dat de prezenţa rezervaţiilor
naturale şi a ariilor protejate

O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de
riscurile naturale

O.R. 10 - Creşterea nivelului de
informare a populaţiei cu privire la
problemele de mediu şi îmbunătăţirea
comportamentului populaţiei faţă de
mediul înconjurător

infrastructurii.
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă
medicala
•limitarea poluării aerului şi a solului
• limitarea unor factori negativi precum
poluarea fonică
•creşterea suprafeţelor de spaţii verzi şi
dezvoltarea zonelor de agrement
Un mare număr de proiecte propuse în cadrul
PID PC Braşov răspund acestui obiectiv de
mediu. Acest lucru se datorează premiselor
polului de creştere (ex. poziţionarea la
intersecţia unor drumuri naţionale foarte
importante) precum şi efectelor imediate pe care
dezvoltarea infrastructurii de transport şi a
mobilităţii bunurilor şi persoanelor le are asupra
dezvoltării soci economice a întregului teritoriu.
Turismul reprezintă una din direcţiile prioritare
de dezvoltare ale Polului de Creştere Braşov. În
acest sens, un număr considerabil de proiecte
propuse în PID răspund acestui obiectiv,
începând cu proiecte de infrastructură turistică
şi ajungând la proiectele de promovare şi
marketing turistic.
PIDPCI va contribui la creşterea protecţiei
populaţiei faţă de riscurile naturale atât prin
lucrări de prevenire a producerii acestor
fenomene (ex: terasamentul unui drum poate
acţiona ca un dig de apărare împotriva
inundaţiilor).
O îmbunătăţire dată de modernizarea
infrastructurii de transport poate fi reprezentată
de sistemul rutier de marcaje prin amplasarea de
panouri de avertizare, precum şi de amplasarea
de parapete grele în curbele cu grad mare de
dificultate.
Interzicerea construirii în zonele cu riscuri
naturale reduce vulnerabilitatea fondului
construit şi implicit a vieţii oamenilor.
Evident se păstrează un anumit risc dat de
producerea unor fenomene meteorologice sau
hidrologice de intensitate ridicată sau de
evenimente naturale precum cutremure.
Acest obiectiv se realizează prin introducerea
unei componente de informare cu privire la
importanţa protejării mediului în majoritatea
proiectelor propuse în PID PC. Pe termen lung,
un nivel ridicat de informare şi conştientizare
poate duce la schimbarea atitudinilor şi a
comportamentului faţă de diferiţii factori de
mediu.

Da

Da

Da

Da

Concluzia acestei evaluări cumulative este aceea că există premizele ca implementarea PID PC
Braşov să contribuie la atingerea tuturor obiectivelor relevate de mediu propuse. Efectul
implementării PID PC Braşov este unul pozitiv.
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CAPITOLUL VII
MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI,
REDUCE SI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL
ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI
AL IMPLEMENTĂRII PID PC BRAŞOV
In capitolul VI au fost identificate potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale
implementării PID PC Braşov.
Pentru identificarea tuturor riscurilor privind poluarea mediului înconjurător, se
recomandă ca viitoarele proiecte de investiţii ce pot avea efecte semnificative asupra
mediului să fie supuse evaluării de impact asupra mediului (EIM) conform legislaţiei naţionale în
vigoare. Evaluările de impact sunt deosebit de importante în zonele în care se află situri Natura 2000
dată fiind sensibilitatea acestor areale precum şi nivelul redus de informaţii privind starea acestora
şi răspunsul la diferite forme de impact.
Evaluarea de impact permite identificarea:
 Efectelor potenţiale asupra mediului ale proiectului propus;
 Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse;
 Setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative asupra
mediului generate de proiectul în cauză;
 Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a
implementării proiectului propus.
Pentru a preveni şi reduce efectele adverse asupra mediului se poate face evaluarea de
mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a planului.
Au fost considerate măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers
asupra următoarelor aspecte de mediu:
 Reducerea poluării atmosferice
 Managementul eficient al resurselor de apă şi limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor
subterane
 Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării
 Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate
 Protejarea patrimoniului cultural împotriva degradării
 Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării fonice, implementarea unui sistem
integrat de management al deşeurilor, etc
 Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
 Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
 Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
 Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la problemele de mediu şi
îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător.
Acţiunile propuse în PID PC Braşov pot avea un impact negativ asupra mediului care se
manifestă în principal la nivel local şi pe durata de execuţie a lucrărilor. În această etapă un rol
important îl are managementul organizării de şantier. De asemenea, utilizarea celor mai bune tehnici
disponibile, implementarea de către constructor a unui sistem de management integrat calitate-
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mediu-sănătate şi securitate în muncă bazat pe standardele internaţionale pot contribui la un bun
management al organizării de şantier.
Măsurile concrete de diminuarea impactului pe perioada execuţiei lucrărilor se vor
stabili de la caz la caz, funcţie de specificul proiectului, amplasamentul lucrării, durata de
execuţie a lucrărilor, etc. Se vor avea în vedere în special tehnologiile folosite şi
delimitarea clară a organizării de şantier şi dotările cu utilităţi, pregătirea personalului etc.
 O.R. l Reducerea poluării atmosferice
Măsuri propuse
Pentru acţiunile propuse în PID PC Braşov se va acorda o atenţie deosebită respectării
distantelor de securitate fată de aşezările umane, precum şi utilizării celor mai bune tehnici
disponibile pentru asigurarea respectării cerinţelor privind nivelul emisiilor şi calitatea aerului. Pentru
protecţia calităţii aerului se vor lua următoarele măsuri generale:
9 Adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe
durata executării lucrărilor de construcţie;
9 Utilizarea de tehnologii moderne, cu potenţial redus de poluare, precum şi asigurarea
unor măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo
unde este cazul);
9 Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic
9 Utilizarea energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din punct de vedere
energetic;
9 Existenta zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, acolo unde este cazul;
9 Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor
generatoare de zgomote şi vibraţii, astfel încât să se respecte limitele prevăzute de
legislaţia în vigoare.


O.R. 2 Managementul eficient al resurselor de apă şi limitarea poluării apelor de
suprafaţă şi a celor subterane
Măsuri propuse
Pentru amplasamentele lucrărilor ulterioare se vor evita:
9 Zonele cu potenţial ridicat de inundabilitate (aflate în imediata vecinătate a cursurilor
de ape);
9 Zonele în care nivelul apei freatice se găseşte la mică adâncime.
Pentru limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri
generale:
9 Se interzice depozitarea materialelor de construcţie pe malul cursurilor de apă;
9 Se interzice evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă.
9 Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor;
9 Vor trebui prevăzute foraje de monitorizare a calităţii apelor subterane.
De asemenea va trebui monitorizată calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea
efluentului staţiilor de epurare.
9 Vor fi prevăzute aparate de contorizare a debitelor de apă captate, precum şi a
debitelor de apă uzată epurate.
9 Dacă evacuarea apelor uzate tratate are loc în receptori naturali, limitele maxim
admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la
ieşirea din staţiile de epurare a depozitelor sunt cele prevăzute de normativul NTPAOO1 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi
urbane la evacuarea în receptorii naturali.
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O.R. 3 Prevenirea degradării solurilor şi limitarea poluării

Pentru limitarea poluării solului se pot lua următoarele măsuri :
9 Interzicerea depozitării direct pe sol a materialelor de construcţie;
9 Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor.
Acţiunile cuprinse în PID PC Braşov nu au efecte semnificative asupra solului, cu excepţia
perioadelor de execuţie a lucrărilor. La finalizarea acestora amplasamentul se aduce la starea
iniţiala..


O.R. 4 Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor protejate

Măsurile propuse în acest caz :
9 Urmărirea adaptării profilului de drum la necesităţile dictate de conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
9 La amplasarea lucrărilor propuse se va tine cont de limitele habitatelor naturale.
9 Evitarea amplasării depozitelor în vecinătatea albiilor apelor curgătoare;
9 Evaluare corectă şi de detaliu a biodiversităţii din zona proiectelor
Măsuri propuse :
9 Respectarea măsurilor minime de conservare a habitatelor/speciilor sau a Planurilor de
management pentru ariilor protejate;
9 La amplasarea lucrărilor propuse se va tine cont de limitele ariilor protejate;
9 Evitarea depozitării materialelor de construcţii în interiorul sau în vecinătatea unor
zone
valoroase din punct de vedere al elementelor naturale;
9 Se impune respectarea regimului de construire şi a distantelor minime de protecţie
fată de ecosistemele forestiere şi ariile protejate (reţeaua Natura 2000).


O.R. 5. Protejarea patrimoniului cultural împotriva degradării

Măsuri propuse :
9 Se va interzice realizarea de construcţii care prin amplasament afectează
patrimoniul
cultural;
9 Se va asigura derularea lucrărilor de reabilitare în condiţiile protejării patrimoniul
cultural împotriva degradării,
9 Se va evita amplasarea materialelor de construcţie în zone protejate, în interiorul
zonelor de protecţie a monumentelor istorice etc.


O.R. 6 Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei prin implementarea de
măsuri ce vizează mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării fonice,
implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor, etc

Măsuri propuse :
9
Respectarea distantelor de siguranţă în cazul organizării de şantier;
9
Se vor realiza perdele vegetale de protecţie între construcţiile propuse şi zonele de
locuit.
9
Se va respecta legislaţia şi normelor în vigoare privind sănătatea umană;
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9
Se vor respecta normele în vigoare cu privire la delimitarea zonelor de protecţie
sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de epurare.


O.R. 7 Modernizarea infrastructurii de transport atât în mediul urban, cât şi în mediul
rural

Măsuri propuse :
9
Modernizarea sistemului actual de transport;
9
Dotarea cu mijloace de transport adecvate şi eficiente.


O.R. 8 Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor
protejate

Măsuri propuse :
9
Măsuri privind realizarea unei baze de date naţionale cu informaţii turistice;
Realizarea unui sistem local integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi distribuirea de
informaţii turistice;
9
Prevenirea riscurilor naturale.
 O.R. 9 Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
Măsuri propuse :
9 Se va interzice realizarea de lucrări în albiile minore ale cursurilor de apă şi în zonele
inundabile;
9 Se va evita executarea de lucrări ce ar putea duce la declanşarea de alunecări de teren.


O.R.10 Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la problemele de mediu
şi îmbunătăţirea comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător

Măsuri propuse :
9 Educarea şi conştientizarea publicului (autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni)
cu privire la importanta mediului înconjurător;
9 Distribuirea de materiale informative (pliante, broşuri etc.)
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CAPITOLUL VIII
EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI DESCRIEREA
MODULUI IN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA
În privinţa modului în care a fost elaborat PID PC Braşov şi a variantelor luate în considerare trebuie
făcute următoarele precizări:
¾ PID PC Braşov reprezintă un cadru de desfăşurare a viitoarelor proiecte specifice ce
vizează:
 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţiei mediului
 Echilibrarea şi creşterea ritmului dezvoltării economice
 Structurarea şi dezvoltarea comunităţilor
 Dezvoltarea identităţii culturale a comunităţilor
 Dezvoltarea accesibilităţii integrate a localităţilor
 Asigurarea unei administraţii publice şi a serviciilor publice aferente
performante şi competitive
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor şi colectivităţilor umane
 Promovarea tehnologiei de informaţii şi comunicaţii
 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural
¾ Menţionăm faptul că PID PC Braşov a fost structurat în perspectivă, cu considerarea
aspectelor de protecţia mediului în cadrul fiecărui obiectiv general şi a fiecărui obiectiv
specific.
¾ Trebuie precizat faptul că nu sunt mai multe variante ale planului din care una este mai
favorabilă mediului înconjurător.
Procesul de elaborare al PID PC Braşov a constat într-o remodelare permanentă a măsurilor
planului, de-a lungul perioadei de elaborare, aspectele de mediu fiind unul dintre criteriile de care
s-a ţinut cont în acest proces.
Alternativele analizate pentru Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov
sunt următoarele:
Alternativa „0” — aceea de nerealizare a programului. Analiza acestei alternative se găseşte în
capitolul II, al prezentei lucrări. Alternativa neimplementării PID PC Braşov este punctul de plecare
pentru orice discuţie privind modelarea conţinutului planului în discuţie şi elaborarea raportului de
mediu.
Alternativa analizata s-a realizat având in vedere următoarele:
Selecţia ariilor de intervenţie prioritare de la nivelul Polului Naţional de Creştere Braşov a pornit
de la analiza situaţiei existente şi a avut în vedere următoarele aspecte:
9 Creşterea eficienţei şi competitivităţii administrative si a coeziunii teritoriale
9 Dezvoltarea economică competitivă şi durabilă
9 Creşterea nivelului calităţii vieţii
9 Dezvoltarea resurselor umane
9 Dezvoltarea activităţilor de cercetare – inovare
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Capitolul IX
MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE
ALE IMPLEMENTĂRII PID PC BRAŞOV
Din punct de vedere al cerinţelor HG 1076/2004, această secţiune trebuie să descrie măsurile pentru
monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea PID PC Braşov.
Scopurile monitorizării sunt :
9 De a asigura că orice problemă care poate apărea în timpul implementării, fie că a fost sau nu
prevăzută, poate fi identificată, previziunile viitoare putând fi mult mai exacte;
9 De a înregistra şi analiza care sunt efectele asupra mediului ale implementării planului pentru
a permite, în cazul în care se observă unele efecte negative, ca planul să fie modificat pentru
înlăturarea lor;
9 De a se utiliza şi corela informaţiile rezultate cu cele obţinute de la alte planuri şi programe în
vederea obţinerii avizului de mediu.
9 În capitolele anterioare ale prezentei lucrări s-a arătat că implementarea PID PC Braşov nu
va genera efecte semnificative negative asupra mediului
Următoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem complet şi eficient de
monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea PID PC Braşov:
• Un program de monitorizare a efectelor PID PC Braşov asupra mediului, în ansamblul său şi
nu doar asupra unor componente, este necesar pentru a putea evalua impactul planului, a
preîntâmpina eventuale efecte semnificative şi a putea stabili la timp măsuri de reducere a
efectelor negative;
• Programul de monitorizare trebuie să fie unul cuprinzător, simplu şi eficient care să presupună
un consum redus de resurse, dar care să permită cunoaşterea cât mai exactă a calităţii mediului
în spaţiul analizat;
• Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de către titular fiind
necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu, precum:
Agenţiile de
• Protecţia Mediului ( la nivel local, regional şi naţional ), AN Apele Române, Institutul
Naţional de Statistică etc;
• Parte din informaţiile necesare trebuie să fie oferite de către beneficiarii planului (viitorii
investitori sau operatori de servicii) prin intermediul evaluărilor de impact şi/sau a
programelor de monitorizare. Titularul planului trebuie să solicite şi să centralizeze aceste
informaţii acolo unde este cazul (proiecte de investiţii).
• Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea impactului implementării PID
PC Braşov asupra mediului dar şi a modului în care aceste obiective relevante de mediu sunt
atinse.
Este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu, în perioada de execuţie
a lucrărilor, în scopul urmăririi eficienţei masurilor aplicate, cât şi pentru a stabili măsuri corective în
cazul neîncadrării în normele specifice.
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Costurile monitorizării pot să fie reduse dacă se ţine cont de faptul că numeroase date şi informaţii
relevante pentru procesul de monitorizare vor fi generate de programe complementare PID PC
Braşov
(informaţii despre dinamica populaţiilor speciilor de interes în siturile Natura 2000).
În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatorii propuşi pentru monitorizarea efectelor PID PC Braşov
asupra mediului:
Obiective relevante de mediu

Indicatori propuşi
Urmărirea emisiilor de pulberi pentru încadrarea
în permanenţă în limitele admisibile
O.R.2 - Managementul eficient al resurselor de apă şi
Urmărirea indicatorilor de calitate specifici apelor
limitarea poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
uzate evacuate în receptorii naturali
O.R. 3 - Prevenirea degradării solurilor şi limitarea
Monitorizarea parametrului sol
poluării
Număr situri poluate reabilitate
Monitorizarea zonelor cu risc de eroziune a
solului
O.R. 4 - Conservarea diversităţii biologice în cadrul ariilor Evoluţia populaţiei speciilor de floră şi faună
protejate
sălbatică
- respectarea măsurilor de conservare/a Planurilor de
Dinamica
populaţiei speciilor din ariile protejate
management pentru ariile protejate/siturile Natura 2000
O.R. 1 - Reducerea poluării atmosferice

O.R. 5 - Protejarea patrimoniului cultural împotriva
degradării
O.R. 6 - Îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei prin implementarea de măsuri ce vizează
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării
fonice, implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor, etc
O.R. 7 - Modernizarea infrastructurii de transport atât în
mediul urban, cât şi în mediul rural
O.R. 8 - Utilizarea potenţialului turistic dat de prezenţa
rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate
O.R. 9 - Protejarea populaţiei faţă de riscurile naturale
O.R. 10 - Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu
privire la problemele de mediu şi îmbunătăţirea
comportamentului populaţiei faţă de mediul înconjurător

Numărul lucrărilor de reabilitare şi conservare a
obiectivelor de patrimoni
Mortalitatea şi morbiditatea în mediul urban, cât
şi în mediul rural
Numărul îmbolnăvirilor cauzate de boli hidrice
Numărul intoxicaţiilor cu nitraţi în mediul rural
Numărul accidentelor de circulaţie
Lungimea totală a drumurilor
Număr vehicule/utilaje de transport care respectă
normele de poluare în vigoare
Numărul de turişti
Număr centre de informare turistică
Valoarea anuală a pagubelor produse de inundaţii
şi alunecări de teren
Număr de anunţuri şi campanii de conştientizare
Număr comunicate şi conferinţe de presă
Număr întâlniri anuale dintre administraţia
publică locală şi cetăţeni
Număr materiale informative (pliante, broşuri
etc.)

Indicatorii propuşi în cadrul acestui raport vor trebui utilizaţi în mod selectiv, funcţie de tipul
proiectelor selectate pentru finanţare.
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CAPITOLUL X
REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Această lucrare reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) a Planului
Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov (PID PC Braşov). Raportul de mediu a fost
întocmit în conformitate cu cerinţele Directivei Europene SEA 2001/42/EC precum şi cu cele ale
Hotărârii de Guvern nr. 1076/ 2004 care transpune prevederile Directivei mai sus amintite.
Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov (PID PC Braşov) a fost elaborat de
către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov împreună cu colaboratori din cadrul
primăriilor din teritoriul polului de Creştere precum şi alţi colaboratori externi.
Zona Metropolitana Braşov, în calitate de Pol de Creştere, conform HG 998/2007 accesează fonduri
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, după avizarea de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov.
Polul de Creştere Braşov este o comunitate metropolitană dezvoltată policentric, bazată pe
solidaritate teritorială, coeziune şi servicii performante, un pol regional al cunoaşterii şi
competitivităţii, un spaţiu al identităţii la nivel naţional şi o importantă articulaţie în zona centrală a
României.
Obiectivele generale ale PID PC Braşov sunt:
9 Creşterea eficienţei şi competitivităţii administrative si a coeziunii teritoriale
9 Dezvoltarea economică competitivă şi durabilă
9 Creşterea nivelului calităţii vieţii
9 Dezvoltarea resurselor umane
9 Dezvoltarea activităţilor de cercetare – inovare
Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului generat de implementarea PID PC Braşov a
presupus parcurgerea mai multor paşi :
• Analiza stării mediului în Zona Metropolitană Braşov, luând în considerare datele şi
informaţiile existente;
• Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării planului;
• Identificarea aspectelor de mediu şi problemelor de mediu ce sunt relevante pentru spaţiul
analizat şi care pot fi abordate direct prin intermediul PID PC Braşov;
• Pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective
relevante de mediu cărora planul trebuie să se adreseze;
• Au fost evaluate potenţialele efectele asupra mediului generate de implementarea PID PC
Braşov;
• Pe baza evaluării la nivel de obiective a fost elaborată o evaluare cumulativă care să poată
oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile
implementării PID
• Rezultatele evaluării indică un efect majoritar pozitiv. Efectele negative au fost înregistrate cu
preponderenţă în zona emisiilor atmosferice, a poluării solului şi a apelor. O parte importantă a
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•
•

acestor emisii (poluarea aerului) vor fi generate de lucrările de construcţii şi vor apărea în
perioada realizării acestor lucrări pe o suprafaţă redusă de teren.
S-a realizat o listă de măsuri pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice
efect advers aspra mediului al implementării PID;
În privinţa monitorizării efectelor implementării PID PC Braşov asupra mediului au fost
analizaţi indicatorii de impact propuşi în cadrul programului

În concluzie, apreciem că implementarea PID PC Braşov va avea un efect pozitiv asupra mediului,
atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
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