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1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR 
PRINCIPALE ALE PLANULUI PRECUM ȘI A 

RELA ŢIEI CU ALTE PLANURI 
 

1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

Raportul de mediu pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Bordeti” 

a fost elaborat în baza contractului de prestri servicii nr. 2932 din 06.08.2015 încheiat cu 

PRIM RIA COMUNEI BORDE TI – în calitate de beneficiar.  

Lucrarea respect cerinele legislative actuale privind evaluarea de mediu pentru 

ob inerea avizului de mediu în cazul planurilor care pot avea efecte semnificative asupra 

mediului, prevzute în: 

� Hot rârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evalu rii de mediu pentru planuri si programe care transpune Directiva 2001/42/CE 

privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului; 

� Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evalurii de mediu pentru planuri si programe; 

� Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri 

si programe; 

� Ordonana de Urgen  a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu 

modific rile i complet rile ulterioare; 

� Ordinul ministrului mediului i p durilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poteniale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

� Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modificrile 

i complet rile ulterioare. 

Raportul de mediu a fost elaborat de S.C. DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L. 

FOCŞANI  i de S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCŞANI,  persoan juridic  înscris  în 

Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziia 68, 

având competena de elaborare a urmtoarelor tipuri de lucrri: RM (Raport de mediu), RIM 

(Raport privind impactul asupra mediului), BM (Bilan  de mediu), RA (Raport de 

amplasament), RS (Raport de securitate) i EA (Evaluare adecvat). 
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Se anexeaz în copie Certificatul de înregistrare în Registrul Național al 

elaboratorilor de studii pentru protecția mediului emis în data de 24.11.2009, reînnoit în 

data de 25.11.2014, valabil pân la 25.11.2019. 

Aprobarea Planului Urbanistic General se poate face numai dup ce acesta va primi 

avizul de mediu i toate avizele prevzute de lege. 

Avizul de mediu se emite de ctre autoritatea competent de mediu (Agenia pentru 

Protecia Mediului Vrancea) dup parcurgerea etapelor procedurale prevzute de Hotrârea de 

Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru 

planuri si programe. 

Strategic Environmental Assessment (SEA) - Evaluarea Strategică de Mediu este 

un instrument menit s asigure c efectele asupra mediului sunt luate în considerare începând 

din faza iniierii planurilor si programelor. 

    Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European i a Consiliului care se refer la 

evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat 

în vigoare la 21 iulie 2001 i a fost transpus în legislaia român prin H.G. nr. 1076/2004 

privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri si programe. 

    Evaluarea de mediu reprezint o procedur care implic  nu numai elaborarea 

raportului de mediu, ci i un proces de consultare, în cadrul cruia atât publicul cât i 

autorit ile cu responsabiliti în domeniul proteciei mediului pot s- i exprime opiniile si 

sugestiile. 

Defini ia evalu rii de mediu stabilete în mod clar c procesul consultării este o parte 

inseparabil a evalurii. În plus, rezultatele consultrii trebuie s fie luate în considerare în 

procesul decizional. Dac lipse te chiar i un singur element din cele menionate, a priori 

evaluarea de mediu nu este în conformitate cu cerinele hot rârii de guvern. Acest lucru 

subliniaz  importana acordat consult rii în procesul evalurii de mediu. 

    În acest sens a fost depus la Agenia pentru Protecia Mediului Vrancea, prima 

versiune a Planului Urbanistic General al comunei Borde ti, înregistrat cu nr. 

8882/09.10.2015. 

 Teritoriul administrativ al comunei Bordeti se suprapune parial Ariei de Protecie 

Special  Avifaunistic  ROSPA0141 „Subcarpaii Vrancei”, în consecin, Planul Urbanistic 

General al comunei Bordeti intr  sub incidena articolului 28 al Ordonanei de urgen  a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modificrile i complet rile ulterioare.  
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 Având în vedere suprapunerea parial  a planului propus ariilor naturale protejate de 

interes comunitar, autoritatea competent de mediu a solicitat elaborarea memoriului de 

prezentare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului i p durilor nr. 

19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor 

poteniale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 

prin adresa nr. 9410/26.10.2015. 

Dup  transmiterea memoriului de prezentare, Agenia pentru Protecia Mediului 

Vrancea a încadrat Planul Urbanistic General  al comunei Boredeti în procedura SEA 

(evaluare de mediu), conform art. 5 alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizrii 

raportului de mediu i în procedura de evaluare adecvat, f r  elaborarea studiului privind 

evaluarea adecvat, prin adresa nr. 10948/11.12.2015 i decizia etapei de încadrare nr. 

10380/11.12.2015. 

 Agenia pentru Protecia Mediului Vrancea a solicitat, prin adresa nr. 

10948/11.12.2015, ca în raportul de mediu s fie tratate cu precdere urmtoarele aspecte: 

- corelarea planului cu prevederile Capitolului 22 – Mediu; 

- etapele de dezvoltare ale planului, inând cont de activitile de dezvoltare viitoare ale 

zonei; 

- analiza impactului de mediu asupra zonelor cu regim special de protecie; 

- monitorizarea efectelor semnificative ale implementrii planului. 

    Pentru definitivarea Planului Urbanistic General, stabilirea domeniului i a nivelului 

de detaliu al informaiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum i analiza efectelor 

semnificative ale planului asupra mediului, Primria Comunei Bordeti a organizat prima 

edin  a grupului de lucru, conform art. 14 din H.G. nr. 1076 / 2004, în data de 26.01.2016.  

 Procesul-verbal redactat în urma primei edine a grupului de lucru, este anexat 

prezentei lucrri. 

    Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind “parte a 

documentaiei planurilor sau programelor care identific, descrie si evalueaz efectele 

posibile semnificative asupra mediului ale aplicrii acestora i alternativele lor raionale, 

luând în considerare obiectivele i aria geografica aferent ” . 

Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraiilor de 

mediu în pregtirea i adoptarea Planului Urbanistic General al comunei Borde ti actualizat, 

deoarece asigur identificarea, descrierea, evaluarea i luarea în considerare în acest proces a 

potenialelor efecte semnificative asupra mediului. Elaborarea raportului de mediu i 
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integrarea consideraiilor de mediu în pregtirea planurilor i programelor reprezint un 

proces iterativ care trebuie s contribuie la luarea unor decizii durabile. 

    Obiectivele prezentului raport de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea i 

evaluarea efectelor potenial semnificative asupra mediului ale implementrii Planului 

Urbanistic General al comunei Bordeti, precum i a alternativelor posibile ale acestuia. 

    Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (SEA) difer  fa  de evaluarea 

impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care difereniaz  

cele doua proceduri este acela c, datorit  complexit ii unui plan sau program faa de un 

proiect, raportul SEA nu are un coninut detaliat din punct de vedere tehnic, adic nu conine 

date tehnice detaliate i precise, în timp ce raportul EIA conine aceste date. 

În România, reglementarea activitii în construcii se face atât la nivel naional (prin 

legi, normative, etc.) cât i la nivelul administraiei locale. Primriile (sau Consiliile Locale) 

coordoneaz realizarea a trei tipuri de "norme" numite P.U.G. (Plan Urbanistic General), 

P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) si P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu). Ele constituie trei 

niveluri de complexitate i scara de abordare: la nivelul localitii – municipiu, ora, comuna; 

la nivelul unei zone (insula, cartier) i la nivel de vecintate (câteva terenuri, o strada, o piaa). 

    Planul Urbanistic General (P.U.G.-ul) este un proiect care face parte din programul 

de amenajare a teritoriului i de dezvoltare a localitilor ce compun unitatea teritorial-

administrativ  de baz – comuna Bordeti. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, 

reglementri i regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unit ii 

de baz (suprafee din intravilan, cât i din extravilan). 

În acelai timp, PUG-ul stabilete norme generale, pe baza crora se elaboreaz mai 

apoi în detaliu, la scar mai mic , PUZ-urile i apoi PUD-urile. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluiei complexe a localit ilor, prin 

elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. 

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitile rii, organizate în reea, pe baza 

ierarhiz rii i distribu iei echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urm re te stabilirea 

direc iilor dezvolt rii spaiale a localit ilor urbane si rurale, în acord cu potenialul acestora i 

cu aspiraiile locuitorilor. 

Planul Urbanistic General actualizat al comunei Borde ti este însoit de un 

Regulament Local de Urbanism (R.L.U.).  Acesta se aprob  prin Hot râre a Consiliului Local 

al comunei Bordeti, pe baza avizelor i acordurilor prevzute de lege i devine act de 

autoritate al Administraiei Publice Locale. Planul Urbanistic General actualizat al comunei 
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Borde ti, avizat i aprobat conform legii, devine instrumentul de lucru al Consiliului Local în 

eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaiilor de construire, la fundamentarea 

solicit rilor unor investiii de la bugetul de stat, în alte activiti ale compartimentului tehnic 

de resort. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se 

stabile te modul în care pot fi ocupate terenurile, precum i amplasarea i conformarea 

construciilor i amenajrilor în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie s  se asigure concilierea 

intereselor ceteanului cu cele ale colectivitilor, respectiv protecia propriet ii private i 

ap rarea interesului public. 

Regulamentul local de urbanism ce însoe te Planul Urbanistic General actualizat al 

comunei Bordeti, expliciteaz i detaliaz  prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.  

 

1.2. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORDE ȘTI 

 

Planul Urbanistic General al comunei Bordeti pe care se lucreaz în prezent a fost 

elaborat în anul 2000. Acesta necesit actualizare, nemaifiind în acord cu dezvoltarea 

comunei din ultimii ani, dar mai ales pentru c valabilitatea unui Plan Urbanistic General, 

conform prevederilor legale1 este de maximum 10 ani. 

Proiectantul Planului Urbanistic General al comunei Borde ti actualizat i al 

Regulamentului Local de Urbanism aferent este S.C. ARHIGRAFIC SRL  Foc ani.  

Planurile urbanistice generale au caracter de reglementare i r spund planurilor de 

amenajare a teritoriului (Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional - PATN, Planul de 

Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeean - PATJ) 

i de dezvoltare a localitilor ce compun unitatea teritorial-administrativ de baz. 

Prevederile planurilor urbanistice generale, dup aprobare, vor fi preluate i detaliate în 

                                                             
1Legea care guvernează administrarea teritoriului şi urbanismul este Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 46 alin. (1): „Planul 
urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă 
principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor 
şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la 

maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, 
geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.” 
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documentaiile de urbanism elaborate pentru pr i componente ale teritoriului cuprins în 

Planul Urbanistic General, respectiv Planuri Urbanistice Zonale i Planuri Urbanistice de 

Detaliu. 

  Planul Urbanistic General actualizat al comunei Borde ti s-a elaborat în scopul2: 

• stabilirii direciilor, priorit ilor i reglementrilor de amenajare a teritoriului i 

de dezvoltare urbanistic a localit ilor; 

• utiliz rii ra ionale i echilibrate a terenurilor necesare funciunilor urbanistice; 

• preciz rii zonelor cu riscuri naturale (alunecri de teren, inundaii, 

neomogenit i geologice, reducerea vulnerabilitii fondului construit 

existent); 

• evidenierea fondului construit valoros i a modului de valorificare a acestuia 

în folosul localit ii; 

• cre terii calit ii vie ii, cu precdere în domeniile locuirii i serviciilor; 

• fundamentrii realiz rii unor investiii de utilitate public; 

• asigur rii suportului reglemetar pentru eliberarea certificatelor de urbanism i 

autorizaiilor de construire; 

• corel rii intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaiului. 

 Materializarea propunerilor de amenajare i dezvoltare urbanistic reglementate prin 

Planul Urbanistic General, se face în timp, în funcie de fondurile prevzute din bugetul 

propriu unit ilor teritorial-administrative de baz, în corelare cu fondurile alocate de la 

bugetul statului sau din alte surse. 

 Obiectivele principale cu caracter general3 ale Planului Urbanistic General al comunei 

Borde ti sunt urmtoarele: 

a) stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan;  

b) optimizarea relaiilor localit ilor cu teritoriile adiacente i cu tendinele de 

dezvoltare ale regiunii; 

 c) valorificarea potenialului uman, economic i natural; 

 d) organizarea i dezvoltarea cilor de comunicaie; 

                                                             
2Scopul elaborării planurilor urbanistice generale în conformitate cu  prevederile „Ghidului privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general” aprobat prin Ordinul 
Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 13/N/1999, punctul 1.2. Scop și obiective. 

3 Obiectivele principale urmărite în cadrul planurilor urbanistice generale menționate în „Ghidul privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general” 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

13 

 e) stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

 f) stabilirea și delimitarea zonelor construibile; 

 g) stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 

h) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; 

 i) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

 j) evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor; 

 k) delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică; 

l) stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a 

construcțiilor. 

 Reglementările enunțate în cadrul Planului Urbanistic General actualizat al comunei 

Bordești, se detaliază și se întăresc prin Regulamentul Local de Urbanism. 

Obiectivele specifice menționate în memoriul general al Planului Urbanistic General 

actualizat al comunei Bordești, sunt următoarele: 

• reaşezarea localităţilor în vatra lor firească, prin includerea în intravilanul existent a 

tuturor suprafeţelor construite situate pe teritoriul administrativ al localității; 

• asigurarea în cadrul intravilanului propus a suprafeţelor necesare dezvoltării 

funcţiunilor localităţii; 

• scenarii şi perspective privind activităţile economice şi de evoluţie a populaţiei; 

• armonizarea interesului public cu interesul privat; 

• definirea obiectivelor de utilitate publică necesare și asigurarea de amplasamente 

pentru acestea;  

• realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile respectării dreptului de proprietate;  

• introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

• instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru 

ansambluri şi monumente cu valoare deosebită; 

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale. 
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 1.3. CONȚINUTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL 
AL COMUNEI BORDE ȘTI 

 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bordești a fost realizată de către 

S.C. ARHIGRAFIC SRL Focșani4. 

Conținutul Planului Urbanistic General actualizat este proiectat în conformitate cu  

prevederile „Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului 

urbanistic general” aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului 

nr. 13/N/1999. 

Memoriul General al P.U.G. Bordești actualizat (varianta V1R1) cuprinde în detaliu 

concluzii ale stadiului actual al dezvoltării, cu evidențierea disfuncționalităților, prezentarea 

justificată a propunerilor de organizare urbanistică, incluzând și corelarea cu concluziile 

studiilor de fundamentare. 

În scopul întocmirii lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei 

Bordești”, proiectantul a cercetat o serie de surse documentare, referitoare la stadiul actual de 

dezvoltare al comunei Bordești şi propuneri de perspectivă5: 

• Planul de amenajare a teritoriului național – elaborator I.N.C.D. Urban Proiect: 

 -Secțiunea I – Rețele de transport, aprobată prin Legea nr. 363/21.09.2006; 

 -Secțiunea II – Apa, aprobată prin Legea nr. 171/24.11.1997; 

 -Secțiunea III – Zone protejate, aprobată prin Legea nr. 5/06.03.2000; 

 -Secțiunea IV – Rețeaua de localități, aprobată prin Legea nr. 351/06.07.2001; 

 -Secțiunea V – Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001; 

 -Secțiunea VI – Zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 

190/26.05.2009, pentru aprobarea O.U.G. nr. 142/2008; 

• Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ-Vrancea) din care se poate 

desprinde poziţia comunei Bordești în cadrul judeţului, în special în domeniile căi de 

comunicaţie, potenţial economic şi uman, locul în ierarhizarea funcţională a 

localităţilor judeţului; 

                                                             
4Conținutul Memoriului General și al Regulamentului Local de Urbanism aferente Planului Urbanistic 
General actualizat al comunei Bordești (varianta V1R1) sunt publice și pot fi consultate pe site-ul 
www.divori.ro. 
5Conform Memoriului General al Planului Urbanistic General, cap. 1.2.2. Surse de documentare, pag. 4 
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• Cadastru intravilan, ortofotoplanuri în coordonate STEREO 70, lucrări topografice de 

bornare a perimetrului intravilan propus; 

• Date statistice comunicate  de către Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea; 

• Proiect de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea; 

• Studiu istoric; 

• Studiu geologic; 

• Studiu hidrologic; 

• Studiu de inundabilitate; 

• Studiu privind protecția și conservarea mediului 

• Ediții anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare. 

  

 Datele menţionate în lucrare de către proiectantul Planului Urbanistic General 

actualizat  au ca surse: Direcţia Generală de Statistică şi serviciile Consiliului Local al 

comunei Bordești.  

 Memoriul general al Planului Urbanistic General al comunei Bordești actualizat 2017 

este structurat în trei capitole în care sunt evidențiate elemente ale cadrului natural al comunei 

Bordești și stadiul actual al dezvoltării. Proiectantul Planului Urbanistic General al comunei 

Bordești face propuneri de dezvoltare urbană – reglementări privind zonele cu riscuri naturale, 

permisiuni, restricții și obiective de utilitate publică, protecția mediului, zonificarea 

funcțională a intravilanului propus cu unități teritoriale de referință (UTR). 

 

Comuna Bordești este situată în sud – vestul județului Vrancea, între apele Râmnei și 

Slimnicului, la 22 km de  municipiul Focșani și 17 km de municipiul Râmnicu Sărat.                                                          

Localitatea este deservită de Drumul European  E 85 până în Dumbrăveni, de unde 

începe DN 2 N Dumbrăveni – Jitia, de DJ 204 C Tâmboiești – Bordești și de DC 158 Gura 

Caliței – Bordești. 

Localitatea Bordești se învecinează la nord cu satul Brânzari din comuna Gura Caliței, 

la nord – est cu satul Terchești, comuna Urechești, la est cu satele Nemțari şi Dragosloveni 

din comuna cu același nume, la sud cu localitatea Cândeşti, la sud – vest cu satele Mărăcini şi 

Pietroasa, din comuna Tâmboieşti, iar la vest cu satul Holecea – Golăieşti, comuna 

Dumitreşti. 

Suprafața comunei este de 12,8 km2, ea fiind amplasată între 450 32̓  42ˮ  şi 450 33̓  

44ˮ  latitudine nordică şi 270 01̓  09ˮ  şi 270 03̓  50ˮ  longitudine estică. 
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Figura nr.  1. Localizare comuna Bordești, județul Vrancea (Google Earth) 
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Actuala comună are în compunerea sa următoarele localităţi: 

• satul Bordești (reședința); 

• satul Bordeștii de Jos. 

   

Date de sinteză ale comunei Bordești, prezentate în memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat 2017: 

 

� Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 1280 ha  

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție: 0,61 ha, ceea ce reprezintă 3,4 mp/ 

locuitor 

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție – propusă în PUG: 5,68 ha, ceea ce 

reprezintă 31,7 mp/ locuitor 

� Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 239,2 ha 

� Număr locuitori: 1792 (2015), din care 883 bărbați și 909 femei 

� Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG: 275,44 ha 

� Creşterea suprafeţei în intravilan: 36,24 ha 

 

 Proiectantul Planului Urbanistic General actualizat al comunei Bordești prezintă în 

memoriul general, zonificarea funcțională – intravilanul existent/propus și bilanțul teritorial. 

 

 Intravilanul existent  este constituit din suprafaţa de 239,20 ha, după cum urmează: 

1. Zona centrală și alte funcțiuni de interes public – PUG-ul întocmit în anul 2000 

nu are instituită o zonă centrală.  

2. Zona pentru locuit şi funcţiuni complementare - are o suprafaţă de 60,82 ha şi 

reprezintă 25,43% din teritoriul intravilan.  

 Zona de locuit s-a structurat în diverse perioade pe principii diferite, motiv pentru care 

aceasta are un caracter eterogen. Modul de locuire nu este static, ci se transformă continuu, 

implicând atât însumări cantitative cât şi salturi de calitate. Între funcţiunile urbane, locuirea 

se distinge pe de o parte, datorită atributelor sale generatoare (o aşezare omenească fără 

locuinţe constituie un nonsens). 

 Teoretic, exploatarea respectivelor suprafeţe, se asigură prin clădiri şi amenajări 

destinate numai funcţiunii de locuire, sau servind mai multe dintre funcţiunile fundamentale 
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(de producţie, de recreere, de circulaţie sau de servire socială), între care locuirea ocupă însă 

pondere majoră. 

Locuinţele pe loturi individuale spontan alcătuite sau pe terenuri lotizate reprezintă 

ponderea majoră în zona de locuit. Regimul de înălţime variază de la parter, parter şi 

mansardă, până la parter+etaj. Pe teritoriul localității sunt zone diferite din punct de vedere a 

densităţii, a dimensiunilor loturilor şi ca ocupare şi orientare a loturilor. 

3. Zona pentru activități economice – unități industriale, agricole, depozitare și 

servicii  – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă centrală.  

4. Zona unități agro-zootehnice – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o 

zonă centrală.  

5. Zona instituții și servicii de interes public – ocupă 3,14 ha, reprezentând 1,31% 

din teritoriul intravilan. 

6. Zona căi de comunicaţii şi transport -  ocupă 20,01 ha, reprezentând 8,37% din 

teritoriul intravilan. Aceastî zonă este reprezentată doar de căi rutiere; comuna nu 

are căi de comunicații feroviare, aeriene sau navale. 

7. Zona spaţii verzi, sport, agrement – ocupă 0,61 ha, adică 0,26 % din teritoriul 

intravilan. 

8. Zona construcții tehnico-edilitare – ocupă 0,89 ha, şi reprezintă 0,37 % din 

teritoriul intravilan.   

9. Zona cimitire – ocupă 1,90 ha, adică 0,79 % din teritoriul intravilan. 

10. Zona destinație specială – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă 

centrală.  

11. Zona terenuri libere – are o suprafață de 147,4 ha, adică 61,61 % din teritoriul 

intravilan. Zona este constituită din terenuri ocupate cu ape, pășuni, terenuri 

neproductive etc. 

12. Zona ape – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă centrală.  

13. Zona păduri – are o suprafață de 3,82 ha, reprezentând 1,6% din teritoriul 

intravilan.  

14. Zona terenuri neproductive – are o suprafață de 0,61 ha, reprezentând 0,26% din 

teritoriul intravilan. 

 

 Intravilanul propus  s-a stabilit de comun acord cu Primăria Comunei Bordești şi cu 

Consiliul Local al comunei, ţinând cont de necesităţile actuale, de solicitările locuitorilor, dar 
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şi de posibilităţile de atragere a factorilor de propulsare şi dezvoltare a oraşului. Ca urmare, 

teritoriul intravilan al comunei a fost majorat cu suprafeţe de teren, necesare dezvoltării 

localităţii pe o perioadă de 10 ani.  

 Astfel, prin actualizarea Planului Urbanistic General se propune introducerea în 

intravilanul comunei Bordești a unei suprafeţe de 36,24 ha, care va avea funcţiunea        

predominantă de locuire şi funcţiuni complementare.  

 

 Zonificarea funcţională  a fost stabilită, după cum urmează: 

• C- ZONA CENTRAL Ă 

C.A. SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE 

IS- ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 

CA - Is -  SUBZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SITUATE IN ZONE 

NEPROTEJATE 

C.P. SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN  LIMITELE  ZONEI PROTEJATE 

ISp- ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 

CP - Isp1 -  SUBZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SITUATE IN ZONE 

PROTEJATE 

L - ZONA DE LOCUIT 

L1- SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 

NIVELURI: 

CA-L1a - LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE  MICI, CU MAXIM P+2 

NIVELURI, SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE, PE PARCELĂRI 

TRADIŢIONALE/SPONTANE; 

CP-L1b - LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE  MICI, CU MAXIM P+2 

NIVELURI, SITUATE ÎN LIMITELE  ZONEI PROTEJATE, PE PARCELĂRI 

TRADIŢIONALE/SPONTANE; 

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

G.2 -SUBZONA CIMITIRELOR SITUATE IN ZONE DE PROTECTIE FATA DE 

OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMOMIU 

R - ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 

R1 -  SUBZONA CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ECHIPARII TEHNICE 

MAJORE 
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• ZONA SITUAT Ă ÎN AFARA ZONEI CENTRALE  

IS- ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 

Isp - SUBZONAZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SITUATE ÎN ZONE 

PROTEJATE 

Is -  SUBZONAZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SITUATE IN ZONE 

NEPROTEJATE 

L - ZONA DE LOCUIT 

L1- SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 

NIVELURI: 

L1a - LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, 

SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE, PE PARCELĂRI 

TRADIŢIONALE/SPONTANE; 

L1b - LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2  NIVELURI 

SITUATE ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE PE PARCELĂRI 

TRADIŢIONALE/SPONTANE; 

L1c - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2  

NIVELURI SITUATE ÎN ZONE DE PROTECTIE SANITARA PE PARCELĂRI 

TADIŢIONALE/SPONTANE; 

 L1d - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2  

NIVELURI SITUATE ÎN NOILE EXTINDERI ALE PERIMETRULUI INTRAVILAN IN 

ZONE NEPROTEJATE  

A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE ŞI SERVICII 

A1 - SUBZONA UNITĂŢI  AGRO INDUSTRIALE SI DE PRODUCTIE SITUATE IN 

ZONE  PROTEJATE FATA DE OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU 

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI 

V1-SUBZONA SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT SITUATE IN ZONE 

NEPROTEJATE 

V1a- SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT SITUATE IN 

ZONE DE PROTECTIE FATA DE  OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU- 

T - ZONA TRANSPORTURILOR 

T1 -   SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE  

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

G.1-SUBZONA CIMITIRE  SITUATE IN ZONE NEPROTEJATE 
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G.2 -SUBZONA CIMITIRE SITUATE IN ZONE DE PROTECTIE FATA DE 

OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU 

R - ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 

R1 -  SUBZONA CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ECHIPARII TEHNICE 

MAJORE 

R2 -  SUBZONA CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ECHIPARII TEHNICE 

MAJORE (STATII DE APA) SITUATE IN ZONE NEPROTEJATE 

R3 -  SUBZONA CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ECHIPARII TEHNICE 

MAJORE (STATII DE APA) SITUATE IN ZONE DE PROTECTIE FATA DE 

OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU 

 

 Ca urmare a acestor intervenţii, teritoriul intravilan propus, precum şi bilanţul zonelor 

funcţionale sunt următoarele: 
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Tabelul nr.  1. Bilanț teritorial al zonelor funcționale 

ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 
LOCUIN ŢE ŞI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE 
60,82 25,43 63,00 22,85 

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI 
DEPOZITE 

- - - - 

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE 

- - 1,00 0,36 

INSTITU ŢII ŞI SERVICII 
DE INTERES PUBLIC 

3,14 1,31 3,14 1,14 

CĂI DE COMUNICATII ŞI 
TRANSPORT total din care: 

20,01 8,37 20,01 7,26 

RUTIER 20,01 - 20,01 7,26 

FEROVIAR - - - - 

AERIAN - - - - 

NAVAL - - - - 
SPAŢII VERZI; SPORT; 

AGREMENT, PROTECŢIE 
0,61 0,26 5,68 2,06 

CONSTRUCŢII TEHNICO- 
EDILITARE 

0,89 0,37 0,89 0.32 

GOSPODĂRIE 
COMUNAL Ă CÎMITIRE 

1,90 0,79 1,90 0,69 

DESTINAŢIE SPECIALĂ - - - - 

TERENURI LIBERE 147,40 61,61 175,39 63,68 

APE - - - - 

PADURI 3,82 1,60 3,82 1,39 
TERENURI 

NEPRODUCTIVE 
0,61 0,26 0,61 0,22 

TOTAL INTRAVILAN 239,20 100 275,44 100 
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 1.4. RELAȚIA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI BORDE ȘTI CU ALTE PLANURI 

 

Relația Planului Urbanistic General al comunei Bordești cu alte planuri comportă două 

aspecte, pe de o parte încadrarea acestuia în documentele în vigoare privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul în context european, național, regional și local, iar pe de altă parte, 

includerea planurilor urbanistice zonale aprobate sau aflate în curs de aprobare în intravilanul 

existent al comunei Bordești. 

A. Amenajarea teritoriului în context european6 

La începutul anilor `60, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

(http://www.coe.int/) preocupată de concentrarea excesivă a disparităților regionale, declară în 

cadrul rezoluției 210/1961, faptul că «este convinsă că dezvoltarea spațială armonioasă a 

activităților economice, sociale, culturale este irealizabilă fără o politică de amenajare a 

teritoriului». 

Prin Rezoluțiile 525 si 526/1968 Adunarea Parlamentară propune Comitetului de 

Miniștri al Consiliului Europei să angajeze o nouă formă de cooperare europeană în domeniul 

amenajării teritoriului și să instituie pentru aceasta o conferință europeană ministerială 

permanentă, însărcinată  cu elaborarea noilor orientări politice de dezvoltare teritorială a 

continentului european si să asigure armonizarea politicilor naționale în domeniul amenajării 

teritoriului. 

Prima Conferință Europeană a Miniștrilor  Responsabili cu  Amenajarea Teritoriului 

(CEMAT)  a avut loc în 1970 la Bonn – Germania. Din 1970, CEMAT s-a reunit în 12 sesiuni 

si a adoptat de-a lungul timpului, documente fundamentale pentru amenajarea teritoriului  

european. După 1991, România a participat constant la Sesiunile CEMAT prin reprezentanți 

ai ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului. 

« Carta Europeană a amenajării teritoriului »  adoptată în 1983, de  CEMAT la 

Torremolinos - Spania definește amenajarea teritoriului ca  «expresia spațială a politicilor 

economice, sociale, culturale si ecologice a tuturor societăților » cu următoarele 

obiective fundamentale: dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor, ameliorarea 

                                                             
6 Sursa de documentare: site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, www.mdrap.ro 
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calității vieții,  gestionarea responsabilă a resurselor naturale si protecția mediului, utilizarea  

rațională a solului. 

Principalele documente europene în vigoare care sintetizează experiența privind 

amenajarea teritoriului și la care România își aliniază politicile sale sunt: 

� Carta europeană a amenajării teritoriului 7 – document al Consiliului Europei, 

adoptat de cea de a 6-a Conferință Europeană a Miniștrilor Responsabili cu 

Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, Spania (mai 

1983)  

� Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC) 8 – Dezvoltarea 

spatială echilibratã si durabilã a teritoriului Uniunii Europene - document al Uniunii 

Europene, adoptatã la Consiliul Informal al Ministrilor Responsabili cu Amenajarea 

Teritoriului din tãrile Uniunii Europene – Potsdam, Germania (mai 1999) 

� Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a 

continentului european9 – document al Consiliului Europei, adoptat la Conferința 

Europeanã a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) – 

Hanovra, Germania (septembrie 2000) 

� Agenda Teritorială a Uniunii Europene10 - document al COMISIEI EUROPENE 

(mai 2007) 

 

B. Amenajarea teritoriului în context naional  

Conceptul de amenajare a teritoriului în România este racordat la principalele 

documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizează prin studii, planuri, 

programe si proiecte care armonizează la nivel teritorial   politicile economice, sociale, 

ecologice si culturale în vederea asigurării dezvoltării durabile în profil spațial a diferitelor 

zone ale țării. 

În România, activitățile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfășoară conform 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările ulterioare, care 

                                                             
7 Documentul este disponibil accesând următorul link: 
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Carta_Torremolinos.pdf 
8 Documentul este disponibil accesând următorul link: 
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/SDSC.pdf 
9 Documentul este disponibil accesând următorul link: 
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Principii_Directoare.pdf 
10 Documentul este disponibil accesând următorul link: 
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Agenda_teritoriala.pdf 
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stabilește ca obiective ale amenajării teritoriului: dezvoltarea economică și socială echilibrată 

a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunătățirea calității vieții 

oamenilor și colectivităților umane, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția 

mediului, utilizarea rațională a teritoriului. Conform Legii 350/2001, activitatea de amenajare 

a teritoriului se exercită pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, 

coeziunii și integrării spațiale la nivel național, regional, județean, orășenesc si comunal, 

creând cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrată si utilizarea rațională a teritoriului 

precum si gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național - PATN este suportul dezvoltării 

complexe si durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuția 

specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european si premisa înscrierii în dinamica 

dezvoltării economico-sociale europene11. 

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director și fundamentează 

programele strategice sectoriale pe termen mediu și lung si determină dimensiunile, sensul și 

prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor 

europene. 

 Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN a fost elaborat pe secțiuni 

specializate, care au fost aprobate prin legi de către Parlamentul României: 

• Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional -  Secţiunea I  Reţele de transport 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional -  Secţiunea a II-a  Apa 

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a V-a  Zone de risc natural 

• Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice.  

                                                             
11 Sursa de documentare: site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene: www.mdrap.ro 
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Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport12 

cuprinde direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, respectiv: 

 

A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere: 

 

Figura nr.  2. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere 

 

Comuna Bordești nu se află pe traseul rețelei transeuropene de transport rutier TEN-R, 

însă legătura între comună și municipiul Focșani va fi făcută prin intermediul acesteia. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Secțiunea I – Rețele de transport a Planului de amenajare a teritoriului național a fost aprobată prin Legea 
nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport. 
Conform art. 4 al legii „prevederile Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport 
sunt obligatorii și se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz.” 
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B. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare: 

 

Figura nr.  3. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare 

 

Comuna Bordești nu se află pe traseul Coridorului paneuropean de transport 

intermodal IX13 (pe rețeaua transeuropeană de transport feroviar TEN – F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13  Coridorul paneuropean de transport intermodal IX: Helsinki - St. Petersburg – Moscova/Pskov – Vitebsk - 
Kiev – Ljubasvika – Chişinau – Bucureşti – Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și infrastructurile de 
transport combinat, incluzând instalații auxiliare ca: drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, 
terminale pentru mărfuri și călători, depozite și instalații necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul 
coridorului, precum și legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor (conform 
definiției din Anexa nr. 11 a Legii nr. 363/2006). 
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C. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile: 

 

Figura nr.  4. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile 

 

Comuna Bordești se află în apropierea căii navigabile „Canalul magistral Siret – 

Bărăgan între Adjud și Dridu” (Anexa nr. 5 a Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea I - Reţele de transport, lit. C. Rețeaua de căi navigabile interioare și poduri, pct. 

1.09.). 

În memoriul general al Planului Urbanistic General nu se face referire la acest canal. 

 Memoriul general al Planului Urbanistic General analizează încadrarea UAT Comuna 

Bordești în zonificarea de risc natural conform Legii nr. 575/2001 privind planul de 

amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a V-a - Zone de risc natural. 

 În înţelesul legii, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul 

cărora exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta 

populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime 

umane. Fac obiectul actului normativ: zonele de risc natural cauzate de cutremure de pământ, 

inundaţii şi alunecări de teren. 

  În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie 

măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi 
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utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, 

constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva 

dezastrelor. 

Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul 

internaţional al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de 

Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub 

egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând 

Comunităţii Europene. 

• Risc - estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o 

perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru; 

• Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură  brutală în aceasta, ce 

poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

• Inundaie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin 

mărime şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna 

desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată; 

• Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează 

versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări 

funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale. 
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 Secțiunea a V-a – Zone de risc natural – Cutremure de pământ 

 

Figura nr.  5. Zone de intensitate seismică pe scara MSK și perioada medie de revenire 

 

 Anexa 3 din actul normativ precizează unităţile administrativ-teritoriale amplasate în 

zone pentru care intensitatea seismică, echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind 

zonarea seismică a teritoriului României, este minim VII ( exprimată în grade MKS). Judeţul 

Vrancea are următoarea zonare seismică, pentru oraşe şi municipii: 

 

Tabelul nr.  2. Zonarea seismică în județul Vrancea 

Nr. 
ctr. 

Jud. VRANCEA UAT Nr. locuitori 
Intensitate seismica în 

grade MKS 
202  Municipiul FOCŞANI 98.581 IX 
203  Municipiul ADJUD 18.280 VIII 
204  Oraş MĂRĂŞEŞTI 13.070 VIII 
205  Oraşul ODOBEŞTI 7.985 VIII 
206  Oraşul PANCIU 8.582 VIII 

  Comuna BORDEȘTI 1.792 VIII 
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 Din anul 1601 şi până în prezent s-au înregistrat numeroase cutremure cu intensităţi 

între 7 si 8 grade pe scara Richter. 

 Între acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocând 

importante pagube materiale şi pierderi de vieţi umane. 

 Mai recent s-au produs patru cutremure cu magnitudinea Richter cuprinsă între 6,5  si 

7,2, respectiv cele din 4 martie 1977, 30 august 1986 şi cele două din 30 mai 1990. 

 Frecvenţa cutremurelor se explică prin existenţa în această zonă a unui focar de mare 

adâncime (100-140 km) cu epicentrul pe coordonatele medii de 45009’ latitudine nordică şi 

26006’ longitudine estică, pe falia Zăbala-Nămoloasa Galati. 

 

Secțiunea a V-a – Zone de risc natural – Inundații 

 

Figura nr.  6. Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 ore (în perioada 1901-1997) 

 
În conformitate cu anexa nr. 5 din lege, judeţul Vrancea, are zone de potenţial de 

producere a inundaţiilor pentru o serie de comune oraşe şi municipii, dar comuna Bordești nu 

se regăseşte pe această listă. Considerăm că potenţialul de riscuri de inundaţii pe cursuri de 

râuri, sau pe torenţi, este foarte scăzut, sau inexistent. 
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Figura nr.  7. Unități administrativ teritoriale afectate de inundații 

 

Secțiunea a V-a – Zone de risc natural – Alunecări de teren 

 

Figura nr.  8. Macrozonarea teritoriului din punct de vedere al riscului la alunecări de teren 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

33 

În conformitate cu anexa nr. 7 din lege, judeţul Vrancea, are zone afectate de potenţial 

de producere a alunecărilor de teren, pentru o serie de comune oraşe şi municipii, dar comuna  

Bordești nu se regăseşte pe această listă. Considerăm că potenţialul de producere a 

alunecărilor de teren, este foarte scăzut, sau inexistent. 

 

Figura nr.  9. Unități administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren 

 

C. Amenajarea teritoriului în context regional 

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmărește impulsionarea și 

diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la 

reducerea șomajului și nu în cele din urmă, să conducă la o îmbunătățire a nivelului de 

trai. Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională, s-au înființat opt regiuni de 

dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai 

multe județe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au 

personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și cele locale.  

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și 

promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

34 

actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și 

durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii 

condițiilor de viață. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: 

dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de munca, atragerea investițiilor, transferul de 

tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, calitatea 

mediului înconjurător, dezvoltare rurala, sănătate, educație, învățământ, cultura.  

 

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele: 

� diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării 

echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); 

preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;  

� îndeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la 

instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de 

coeziune);  

� corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării 

interregionale, interne si internaționale, care contribuie la dezvoltarea economica si 

care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internaționale încheiate 

de România.  

Principiile  care stau la baza elaborării și aplicării politicilor de dezvoltare regională 

sunt:  

� descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, 

spre cel al comunităților regionale;  

� parteneriatul între toți actorii implicați în domeniul dezvoltării regionale;  

� planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) în vederea 

atingerii unor obiective stabilite;  

� cofinanțarea - contribuția financiara a diverșilor actori implicați in realizarea 

programelor și proiectelor de dezvoltare regională.  

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (REGIO) este unul dintre programele 

operaționale românești agreate cu Uniunea Europeana și un instrument foarte important 

pentru implementarea strategiei naționale și a politicilor de dezvoltare regională. Este 

aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul Operațional 

Regional 2014-2020 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind 

dezvoltarea regională în România, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de 
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dezvoltare regională conținute în PND și CNSR 2007–2013 și implementate prin POR 2007–

2013 și alte programe naționale. Obiectivul general al POR constă în “sprijinirea și 

promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât și social, în 

regiunile României, prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și a mediului de afaceri, 

care susțin creșterea economică”. Aceasta înseamnă că POR urmărește reducerea disparităților 

de dezvoltare economică și socială dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin 

dezvoltate. 

Programul Operațional Regional din Romania este finanțat prin unul dintre fondurile 

structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta 

sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană. 

Regiunile de dezvoltare se constituie prin asociere benevola de județe vecine.  

Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala și nu are personalitate juridică. 

Comuna Bordești este situată în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din care mai fac 

parte județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța. 

 

D. Amenajarea teritoriului în context local (judeean sau municipal) 

Sursele de documentare enumerate la punctul 1.2.2. al Memoriului General al Planului 

Urbanistic General al Comunei Bordești de către proiectantul acestuia, evidențiază o serie de 

planuri/programe elaborate la nivelul județului Vrancea respectiv: 

� Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - PATJ județul Vrancea; 

� Proiect de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea. 

 

În plus față de planurile/programele precizate ca surse de documentare în memoriul 

general PUG Bordești, pentru elaborarea prezentei lucrări s-au analizat și 

� Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea, care se află din anul 2008 în etapa 

de actualizare a primei variante, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006. 

Instituţionalizarea procesului de actualizare a PLAM-judeţul Vrancea a avut 

loc prin Ordinul Prefectului nr.205/22.08.2011 privind actualizarea 

componenţei Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru.  

� Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-

2030 

� Raport anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea - anul 2016; 
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� Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Vrancea” – Vrancea Aqua. 

� Proiectul privind Managementul Integrat al Deşeurilor – Vrancea Curată; 

� Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Bordești. 
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2. ASPECTELE RELEVANTE ALE ST ĂRII ACTUALE 
A MEDIULUI ŞI ALE EVOLU ŢIEI PROBABILE ÎN 

SITUAŢIA NEIMPLEMENT ĂRII P.U.G.  
 

 

Comuna Bordeşti se află în Regiunea de Dezvoltare 2 sud-est, în partea de sud – vest a 

judeţului Vrancea, între apele Râmnei şi Slimnicului, la 22 km de Focşani şi 17 de Râmnicu 

Sărat. Comuna este deservită de Drumul European E 85 până în Dumbrăveni, de unde începe 

DN 2 N Dumbrăveni – Jitia, de DJ 204 C Tâmboieşti – Bordeşti şi de DC 158 Gura Caliţei – 

Bordeşti. 

Din regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est mai fac parte județele: Buzău, Brăila, Galați, 

Constanța și Tulcea. 

Localitatea Bordeşti se învecinează la nord cu satul Brânzari din comuna Gura Caliţei, 

la nord – est cu satul Tercheşti, comuna Urecheşti, la est cu satele Nemţari şi Dragosloveni 

din comuna cu acelaşi nume, la sud cu localitatea Cândeşti, la sud – vest cu satele Mărăcini şi 

Pietroasa, din comuna Tâmboieşti; în fine, la vest cu satul Holecea – Golăieşti, comuna 

Dumitreşti. 

Comuna Bordești este o așezare tipică pentru zona colinară a Subcarpaților de curbură, 

un sat răsfirat, înșiruit de-a lungul unor platouri tăiate de văi adânci 

În vremurile vechi, hotarele între localităţi erau date de diverse forme de relief. În 

cazul comunei Bordeşti, valea Recea o despărţea de Cândeşti, valea Râmnei – de 

Dragosloveni şi Gura Caliţei, valea Râmnicului – de Tâmboieşti şi dealul (culmea) Căpăţânii 

– de Dumitreşti.  

Suprafaţa comunei este de 12,8 km 2, ea fiind amplasată între 450 32̓ 42ˮ  şi              

450 33̓ 44ˮ  latitudine nordică şi 270 01̓ 09ˮ  şi 270 03̓ 50ˮ  longitudine estică. 

Dezvoltarea economică a Bordeştiului se datorează, între altele, vecinătăţii glacisului 

piemontan al zonei cu Subcarpaţii Vrancei, aflaţi la vest şi câmpia înaltă, aflată la sud şi est, 

situaţie care a facilitat schimbul de produse. Câmpia a contribuit cu cereale, Subcarpaţii cu 

lemne şi produse animaliere, iar zona colinară a Bordeştiului cu vin, struguri şi fructe. 

Actuala comună are în compunerea sa următoarele localităţi: 

• Satul Bordești (reședința)  

• Satul Bordeștii de Jos  
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Figura nr.  10. Localizarea comunei Bordești, județul Vrancea (Sursa: Google Maps) 
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 2.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ÎN COMUNA 
BORDEȘTI 

 

2.1.1. POPULAȚIA 
   

� Num rul  de locuitori, de dat recent  

       În anul 2002, comuna Bordeşti avea 1.808 locuitori, fără a-i excepta pe cei plecaţi 

la lucru în Occident, iar în anul  2015, populaţia totală a comunei Bordești, înregistra un 

număr de 1792 locuitori, din care,  883  bărbaţi şi 909 femei. 

                                                                                                                                                 

 

Figura nr.  11. Distribuția pe sexe a populației comunei Bordești în anul 2015 

  

� Resursele de munc i posibilit ile de ocupare a acestora 

 

 În comuna Bordești îşi desfășoară activitatea comercianți, persoane fizice şi asociații 

familiare, autorizați administrativ, meseriași, liber profesioniști, prestări de servicii la 

domiciliul clientului şi alte asemenea, precum şi societăți comerciale cu profil de comerţ, 

producție şi prestări de servicii în agricultură şi viticultură. 
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 Locurile de muncă sunt cele create de societățile comerciale ce-şi desfășoară 

activitatea pe raza localităţii. O parte a forței de muncă din localitate face naveta în alte 

localități. 

 Resursele de muncă şi posibilitățile de ocupare a acestora sunt prezentate în figura  de 

mai jos. 

 

Agricultur Prest ri servicii Comerț Alte locuri de munca

 

Figura nr.  12. Distribuția resurselor de muncă şi posibilitățile de ocupare a acestora 

 

� Înv mânt, cultura i art  

 Comuna Bordești dispune  de o unitate de învățământ  primar şi gimnazial și două 

biblioteci. 
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2.1.2. APA 
  

 2.1.2.1. APELE DE SUPRAFAŢĂ 

  

Comuna Bordeşti este străbătută de văile Râmnei, afluentul Putnei şi Slimnicului, 

afluentul Râmnicului. Apele care trec prin localitate sunt pâraiele Recea şi Caliţa. Reţeaua 

hidrografică are o lungime de 6,5 km. 

Slimnicul se formează pe Dealul Măgura şi trece prin vestul comunei. În amonte, albia 

sa are multe meandre. 

Malurile sale abrupte s-au surpat în dese rânduri, în urma alunecărilor de teren. La 

rândul lor, Recea şi afluentul ei, Pietroasa, au uneori un caracter torenţial, având debite foarte 

mari şi o reală capacitate de eroziune.  

Apa potabilă în comună este asigurată prin captarea izvoarelor pârâului Recea. În rest, 

pânza freatică se află la 50 m adâncime, cu excepţia văii Bisericii; aici, apa se găseşte doar la 

10 m adâncime, realizându-se în zonă bazine pentru captarea acesteia. 

 

 Pe parcursul anului 2014, cursurile de apă urmărite de SGA Vrancea, au fost 

supravegheate din punct de vedere al calității apelor, prin două secțiuni de control pentru râul 

Râmna, respectiv secțiunea confluena cu pârâul R cu a și secțiunea Jili te. 

 Starea ecologic se referă la structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice, fiind 

definită în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apă, prin elementele de 

calitate biologice, elemente hidromorfologice şi fizico - chimice generale cu funcţie de suport 

pentru cele biologice, precum şi prin poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici). 

 Starea chimic bună a apelor de suprafaţă se referă la starea chimică atinsă de un corp 

de apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc standardele de calitate pentru 

mediu, stabilite prin acte legislative comunitare. Standardele de calitate pentru mediu (EQS - 

SCM) sunt definite drept concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie depăşite, pentru a se asigura 

o protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Corpurile de apă care nu se conformează cu toate 

valorile standard de calitate pentru mediu se indică ca neîndeplinind obiectivul de stare 

chimică bună. În evaluarea stării chimice, substanţele prioritare prezintă relevanţă, iar valorile 

standardelor de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt stabilite în Directiva privind 

standardele de calitate a mediului în domeniul apei - Directiva 2008/105/EC. 
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 Substanele consumatoare de oxigen din râuri 

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

biochimic de oxigen după 5 de incubație (CBO5) care reprezintă necesarul de oxigen al 

organismelor acvatice care consumă materiile organice uşor oxidabile prezente în mediul 

acvatic. 

 Indicatorul prezintă situația actuală şi tendințele concentrațiilor de CBO5 şi amoniu 

(NH4
+) din râuri. 

 Indicatorul nu este legat în mod direct de un anumit obiectiv al politicii de mediu, dar 

ilustrează eficiența procesului de epurare a apelor uzate. Calitatea apelor de suprafaţă, în ceea 

ce priveşte poluarea organică şi amoniul, şi reducerea cantităţilor şi a consecinţelor acestor 

poluanţi, reprezintă obiectivele mai multor directive ale Uniunii Europene, transpuse în 

legislaţia naţională. 

 

Tabelul nr.  3. Concentrații medii ale CBO5 și NH4
+ determinate în cursurile de apă din județul 

Vrancea, în anul 2014 

Bazin/spațiu 
hidrografic Secțiuni de control 

Concentrații medii 
anuale* 
CBO5 

(mg O2/l) 

Concentrații medii 
anuale* 

NH4+ 
(μg N/l) 

Râul Râmna Jiliște 4,083 853 

Râul Râmna confl. Rășcuța 3,265 625 

* Concentrații medii anuale ponderate cu debitele cursurilor de apă 

 

 Nutrien i în ap  

 Intrările mari de azot şi fosfor din zonele urbane, industriale şi zonele agricole în 

corpurile de apă subterane şi de suprafaţă pot duce la eutrofizare. Acest lucru provoacă 

schimbări ecologice care pot duce la deteriorarea stării ecologice, la dispariţia unor specii de 

plante şi animale şi au un impact negativ asupra utilizării ulterioare a apei (potabilizare, 

îmbăiere, etc.). 

 Indicatorul numit generic “nutrienţi în apă” este un indicator global al poluării cu 

substanţe nutritive a corpurilor de apă. Astfel, indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi 

azotaţii prezenţi în râuri, fosforul total prezent în lacuri şi azotaţii prezenţi în apele subterane.  

 Acest indicator este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor 

de nutrienţi şi evoluţia lor în timp. 
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Tabelul nr.  4. Concentrații medii ale azotaților (NO3
-) și ortofosfaților solubili (PO4

3-) determinate în 
cursurile de apă din județul Vrancea, în anul 2014 

Bazin/spațiu 
hidrografic 

Secțiuni de control 

Concentrații medii 
anuale* 

NO3- 
(mg NO3-/l) 

Concentrații medii 
anuale* 
PO43- 

(mg P/l) 
Râul Râmna Jiliște 8,07 0,0141 

Râul Râmna confl. Rășcuța 0,53 0,009 

* Concentrații medii anuale ponderate cu debitele cursurilor de apă 

 

 2.1.2.2. APELE SUBTERANE 

  

 Principalul colector hidrologic al zonei, râul Râmna, colectează în aval de comuna 

Bordești apele pâraielor Recea și Calița. 

 Apa potabilă în comună este asigurată prin captarea izvorealor pârâului Recea. În rest 

pânza freactică se află la 50 m adâncime, cu excepția văii Bisericii; aici apa se găsește la doar 

10 m adâncime, realizându-se în zonă bazine pentru captarea acesteia. 

 Sistemul de captare al comunei Bordești este constituit din captarea Gobej și captarea 

Budui, situate pe teritoriul administrativ al comunei Bordești, T30 P339, respectiv T64 P795. 

 Apele subterane constituie o resursă importantă datorită calităţii lor fizico-chimice și 

biologice, dar totodată o resursă mai puţin văzută, iar evaluarea ei este mai dificilă. 

Activitatea de cunoaştere a calității apelor subterane se desfăşoară la nivelul marilor bazine 

hidrografice, pe unităţi morfologice, iar în cadrul acestora, pe corpuri de ape subterane, prin 

intermediul staţiilor hidrogeologice, cuprinzând unul sau mai multe foraje de observaţie. În 

accepţiunea Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE ,,corpul de apă subterana” este un volum 

distinct de ape subterane dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. ,,Acviferul” este denumit ca 

un strat sau mai multe strate geologice de roci cu o porozitate și o permeabilitate suficientă, 

astfel încât să permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor 

cantități importante de ape subterane.  

Nu există date privind monitorizarea calității apei subterane din forajele de captare a 

apei subterane de pe teritoriul administrativ al comunei Bordești. 
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 2.1.2.3. APA POTABILĂ14 

  

Alimentarea cu apă a comunei Bordești se realizează printr-un sistem centralizat de 

alimentare cu apă.  

 Sistemul centralizat de alimentare cu apă al comunei, cuprinde: 

 

• Captarea  asigură preluarea apei, în cantitatea necesară, dintr-o  sursă subterană. 

Sistemul de captare al comunei Bordești este constituit din captarea Gobej și captarea 

Budui ce alimentează satul Bordești și captarea Ciuciur ce alimentează satul Bordeștii de Jos. 

Sursa Gobej alimentează satul Bordești și este reprezentată de trei captări din drenuri: 

-captare prin drenuri D1 cu L= 80 m realizată din conducte PVC perforate, având Dn= 

160 mm; 

-captare prin drenuri D2 cu L= 90 m realizată din conducte PVC perforate, având Dn= 

200 mm; 

-captare prin drenuri D3 cu L= 150 m realizată din conducte PVC perforate, având Dn= 

200 mm. 

 Sursa Gobej are următoarele caracteristici tehnice: 

 Qzi max= 286,0 mc/zi (3,30 l/s); Van max= 104,4 mii mc; 

 Qzi med= 228,8 mc/zi (2,65 l/s); Van med= 88,65 mii mc; 

 Qzi min= 135,4 mc/zi (1,57 l/s); Van min= 49,4 mii mc. 

 

 Sursa Budui alimentează satul Bordești și este reprezentată de două captări prin 

drenuri, trei foraje și două puțuri: 

-forajul F1 cu H=24,0 m, NHS – 0,5 m, NHD – 18,5 m, Q – 1,00 l/s, echipat cu o pompă 

submersibilă tip Grundfos: Qref= 2,5 mc/h, Href= 30 mCA; 

-forajul F2 cu H=29,9 m, NHS – artezian, NHD – 19,5 m, Q – 1,00 l/s, echipat cu o 

pompă submersibilă tip Grundfos: Qref= 2,5 mc/h, Href= 30 mCA; 

-forajul F3 cu H=64,0 m, NHS – 0,5 m, NHD – 18,5 m, Q – 0,03 l/s, în conservare; 

-forajul F163 cu H=200,0 m, NHS – 63,0 m, NHD – 140,0 m, Q – 0,7 l/s, foraj nou; 

-captare prin drenuri D4, realizată din conductă PVC perforată, Dn – 160 mm, L= 57 m; 

-captare prin drenuri D5, realizată din conductă PVC perforată, Dn – 125 mm, L= 90 m; 

                                                             
14 Datele privind sistemul de alimentare cu apă al comunei Bordești au fost preluate din Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Bordești 2015 - 2020 
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-puț P1 tip cheston cu Dn 4,0 m și H- 7,0 m; 

-puț P2 tip cheston cu Dn 3,0 m și H- 30,0 m. 

Sursa Budui are următoarele caracteristici tehnice: 

 Qzi max= 234,3 mc/zi (2,70 l/s); Van max= 85,5 mii mc; 

 Qzi med= 187,3 mc/zi (2,17 l/s); Van med= 68,4 mii mc; 

 Qzi min= 110,8 mc/zi (1,28 l/s); Van min= 40,4 mii mc. 

 

 Sursa Ciuciur alimentează satul Bordeștii de Jos. Este reprezentată de trei captări prin 

drenuri: 

-captare prin drenuri D6, realizată din conducte PVC perforate cu Dn= 160 mm, L= 90m; 

-captare prin drenuri D7, realizată din conducte PVC perforate cu Dn= 200 mm, L= 

150m; 

-captare prin drenuri D8, realizată din conducte PVC perforate cu Dn= 205 mm, L= 30m; 

Sursa Ciuciur are următoarele caracteristici tehnice: 

 Qzi max= 164,8 mc/zi (1,90 l/s); Van max= 60,1 mii mc; 

 Qzi med= 131,9 mc/zi (1,53 l/s); Van med= 48,1 mii mc; 

 Qzi min= 77,5 mc/zi (1,57 l/s); Van min= 28,3 mii mc. 

 

Valori medii per total surse: 

Qzi max= 685,0 mc/zi (7,90 l/s); Van max= 250,0 mii mc; 

 Qzi med= 548,0 mc/zi (6,30 l/s); Van med= 200,0 mii mc; 

 Qzi min= 323,7 mc/zi (3,75 l/s); Van min= 118,2 mii mc. 

 

• Aducțiunea asigură transportul apei între captare și rezervoarele de înmagazinare. 

Rețeaua de aducțiune are următoarele caracteristici tehnice: 

 Sursa Gobej: Ltot= 2600 m (4 conducte din PEID, având Dn= 90 – 125 mm); 

 Sursa Budui: Ltot= 2187 m (6 conducte din PEID, având Dn= 32 – 125 mm); 

 Sursa Ciuciur: Ltot= 400 m (3 conducte din PEID, având Dn= 75 – 110 mm). 

Traseul conductei de racord se termina în rezervoarele din gospodăria de apă existentă, 

denumită la Monument, din localitatea Bordești. 

 

• Stația de pompare asigură energia necesară ca apa să poată ajunge efectiv de la cota 

geodezică la care apa se află înmagazinată, până la rezervoarele din gospodăria de apă. 
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Deoarece de la intrare în localitate și până în  gospodăria de apa cotele de teren cresc 

progresiv de la 240 mdM la 357 mdM, pe acest tronson s-a prevăzut o stație de repompare la 

intrare în localitatea Bordești de tip booster cu următoarele caracteristici: V=100 l, Q=4l/ s, 

H=60 m, care sa ridice presiunea in conducta de  aducțiune zonala de la cca. 48mCA pana la 

cca. 134mCA, astfel încât la intrarea în gospodăria  de apa existentă să se asigure presiunea 

necesară. 

Statiea de repompare  la intrare in localitatea Bordesti de tip booster are urmatoarele 

caracteristici:  V=100l,Q=4l/s, H=60m, care  ridica presiunea in conducta de aductiune zonala 

de la cca. 48mCA pana la cca. 134mCA, astfel incat la intrarea in gospodaria de apa existenta 

sa se asigure presiunea necesara 

• Înmagazinarea apei se realizează în rezervoarele din gospodăria de apă existentă, 

denumită la Monument, cu suprafața  de 1019 mp.  

• Înmagazinarea apei se realizează după cum urmează: 

-sursa Gobej: un rezervor din beton armat având V1= 60 mc; 

-sursa Budui: un rezervor din beton armat având V2= 60 mc; 

-sursa Ciuciur: un rezervor din beton armat având V3= 60 mc. 

• Tratarea apei se face prin intermediul unei stații de clorinare a apei. 

Tratarea apei captate se realizează la sursa Ciuciur și la gospodăria de apă La Monument 

și se face cu instalații de dozare cu hipoclorit de sodiu cu reglare automată.  

• Calitatea apelor  

  Monitorizarea apelor subterane se realizează periodic pe baza de analize fizico-

chimice din  rețeaua națională de foraje de observație coordonata de Institutul National de 

Hidrologie si Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) si totodată din sursele de apa aflate în 

exploatare din puțurile forate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor (S.G.A.) Vrancea 

(conform Planului Local de Acțiune pentru Mediu – PLAM Vrancea). 

Monitorizarea calității apei potabile produsă şi distribuită anual se realizează de 

Autoritatea de Sănătate Publică Vrancea. 

Din analizele efectuate pentru apa bruta, de către CUP Focșani a rezultat ca apa bruta are 

indicatorii chimici sub CMA. 
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2.1.2.4. APELE UZATE 

 

 Comuna Bordești  nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate sau 

stații de epurare. Colectarea apelor uzate se realizează în bazine vidanjabile. 

Apele pluviale sunt colectate cu un sistem de rigole amplasate pe marginea drumurilor 

existente şi evacuate în ravenele din zona, sau infiltrate în sol. 

Referitor la evacuarea apelor uzate, în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Bordești 2015 – 2020 sunt menționate următoarele: 

„SC CUP SA Focani a înaintat la Administraia Bazinal  de Ap  Siret programul de 

investiii în cadrul proiectului Regional „Extinderea i Modernizarea reelelor de alimentare 

cu ap  i canalizare în judeul Vrancea” pentru perioada 2014 – 2020. Prin acest proiect 

comuna Bordeti este parte component a clusterului Gugeti, ca urmare aici se vor realiza 

noi reele de canalizare, care se vor racorda la staia de epurare a UAT Gugeti. 

Momentan, comuna Bordeti nu dispune de reele de canalizare. 

Apele uzate menajere rezultate de la o parte din institu iile publice i agenii 

economici din aceste locaii sunt momentan colectate în instalaii proprii (bazine etan 

vidanjabile) i vidanjate la necesitate, pe baz de comand, de firme specializate pentru astfel 

de servicii. 

Evacuarea apelor meteorice se realizeaz prin rigole stradale i apoi în ravenele din 

zon . 

Comuna Bordeti are aprobat de ctre Administraia Na ional  „Apele Române” 

Bucureti un Program de etapizare, cu msuri privind „Elaborarea studiului de soluie 

privind realizarea de reele de canalizare i racordarea la staia de epurare a UAT Gugeti” 

i „Elaborarea i înaintarea documentaiei de fundamentare a solicitrii de ob inere a 

fondurilor necesare realizrii lucr rilor rezultate în urma studiului de soluie”. 

Localitatea nu dispune de staie de epurare.” 
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2.1.3. AERUL  
  
 Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează 

transportul poluanților în mediu. 

 Efectele poluării aerului sunt resimțite în mod direct şi indirect de către om şi celelalte 

componente ale mediului, poluarea atmosferei fiind potențial una dintre cele mai grave 

probleme de mediu, cu efecte pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Pe termen scurt şi mediu, poluarea atmosferei are efecte negative, de natură să pună în 

pericol confortul şi sănătatea oamenilor, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să 

provoace pagube economice. 

 Pe termen lung, poluarea atmosferei produce efecte la scară regională şi globală, cum 

sunt efectul de seră şi schimbările climatice, distrugerea stratului de ozon din stratosferă, 

ploile acide. 

 Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi 

sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de transportul pe 

distanţe lungi a poluanţilor atmosferici. 

 În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător, care transpune prevederile Directivei 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, 

mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. 

 Legea 104/2011 prevede obiectivele de urmărit în vederea îmbunătăţirii protecţiei 

atmosferei şi a calităţii aerului ambiental şi anume : 

- menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care se 

încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de 

calitate; 

- îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care nu se 

încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de 

calitate; 

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

negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier; 

- îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care 

România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu. 
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 Cele mai importante elemente care caracterizează poluarea aerului sunt: 

- emisii de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3); 

- emisii de precursori ai ozonului; 

- emisii de precursori ai pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5); 

- depăşiri ale valorilor limită ale indicatorilor de calitate ai aerului în arealele urbane; 

- producţia şi consumul de substanţe care depreciază stratul de ozon. 

 Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de 

monitorizare al calităţii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situaţiilor 

concrete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare. 

 Inventarierea emisiilor de poluanţi în aer, ca urmare a aportului antropic, are drept 

scop: 

- identificarea activităţilor poluatoare 

- evaluarea calităţii aerului 

- ierarhizarea priorităţilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului 

- informarea publicului asupra evoluţiei calităţii aerului 

- utilizarea datelor în evaluarea eficienţei politicilor şi strategiilor de mediu şi a 

costurilor necesare 

- respectarea angajamentelor asumate de România la Convenţiile şi Protocoalele 

internaţionale încheiate 

 Principalele activit i generatoare de poluani în atmosferă sunt: 

a) procese de producţie: producere energie electrică şi termică, fabricarea materialelor 

de construcţii , prelucrarea metalelor, producţia de hârtie şi carton 

b) utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 

c) distribuţie şi depozitare combustibil 

d) tratarea şi depozitarea deşeurilor 

e) extracţia şi distribuţia combustibililor fosili 

f) agricultura 

 

 În zona comunei Bordești au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului: 

- arderea lemnului pentru încălzirea locuințelor; 

- circulația auto. 

 În județul Vrancea funcționează o singură stație automată de monitorizare a calității 

aerului, de fond regional, amplasată într-o zonă cu densitate mică a populației, departe de aria 
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urbană și de sursele locale de emisie, în incinta Uzinei de apă CUP, pe drumul județean 

Focșani – Suraia, la aproximativ 18 km față de limita UAT Bordești. 

 Nu există date privind monitorizarea calității aerului în zona comunei Bordești. 

  

2.1.4. SOLUL  
 

Solul este un mediu complex care influenţează şi este influenţat de procesele şi 

condiţiile din mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zona, de 

deversările accidentale de fluide poluante, sau de depozitările necontrolate de deşeuri. Din 

momentul poluării lui cu diverşi compuşi, solul afectat de prezenţa acestor poluanţi devine o 

sursă de poluare atât pentru apele freatice sau de suprafaţă (apele pluviale constituind 

vehiculul), cât şi pentru atmosferă (volatilizarea acelor compuşi).  

 Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării constând 

în creşterea concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziţiei, eliberarea ionilor 

metalici cu efecte negative asupra vegetaţiei, asupra apei subterane şi chiar a omului, direct 

sau indirect prin alimentaţie şi apă. 

 Calitatea solului în intravilanul comunei Bordești este afectata în principal de: 

- gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi din construcţii; 

- traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer. 

  Procedurile de monitorizare a calității solurilor, în mod constant, colectează informaţii, 

iar ca o consecinţă, aceste informaţii sunt evaluate. 

 Monitorizarea calităţii solului se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

38/2002 întocmirea și finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului 

naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru 

silvicultură şi ale Ordinului nr. 278/2011 privind aprobarea Programului național privind 

realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de 

conținut pentru studiile pedologice și agrochimice. 

Pentru monitorizarea solului trebuie să se execute studii pedologice şi agrochimice în 

vederea inițierii unor lucrări de ameliorare şi eliminare a fenomenelor de degradare a solului. 

 Monitorizarea are în vedere stoparea degradării solurilor prin recomandarea şi 

stabilirea lucrărilor de ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea 

alunecărilor de teren, reducerea proceselor de degradare. 
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În „Raportul anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 2016” 

elaborat de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, nu se regăsesc date privind 

monitorizarea calității solului la nivelul județului. 

Teritoriul judeţului Vrancea, deşi are o suprafaţă relativ redusă, are totuşi o cuvertură 

de soluri foarte variată şi complexă, datorită diversităţii condiţiilor geografice de la un sector 

la altul al lui. Astfel, ca tipuri genetice zonale, pe teritoriul judeţului se întâlnesc soluri 

caracteristice stepelor şi silvostepelor în regiunea de câmpie şi soluri specifice domeniului 

pădurii în regiunea de dealuri şi munte.  

Fondul funciar este constituit din urmatoarele tipuri de soluri: 

• în Câmpia Siretului predomină cernoziomul şi solurile aluvionare care au o fertilitate 

ridicată; 

• pe câmpurile joase, unde stratul acvifer se află la adâncime critică, apar solonceacuri 

(câmpurile joase de la nord şi sud de valea Râmnicului). 

• în zona dealurilor înalte solurile podzolice, cu un pronunţat proces de eroziune. 

În regiunea dealurilor subcarpatice şi în cea muntoasă, cuvertura de soluri reflectă, în 

afară de etajarea condiţiilor bioclimatice, diversitatea substratului, varietatea reliefului şi 

proceselor de modelare a reliefului, foarte active în decursul evoluţiei geomorfologice a 

teritoriului.  

Glacisul subcarpatic şi dealurile înalte estice sunt acoperite cu soluri brune-gălbui, 

soluri brune tinere de grohotişuri. Culmile dealurilor din partea înaltă a depresiunii şi culmile 

dealurilor sud-estice, unde procesul de eroziune este foarte activ, au un înveliş de soluri brune, 

brune-gâlbui tipice şi divers podzolite, în mare parte cu caracter scheletic. 

În regiunea dealurilor înalte vestice, terenurile sunt acoperite cu soluri brune, brun – 

gălbui tipice crude superficiale, cu soluri brune în diferite stadii de eroziune. Pe suprafețe 

întinse apar: roca de bază și materialele de pantă. În depresiunile submontane solurile brune 

tipice în timp ce în depresiunile submontane, pe podurile teraselor, predomină solurile brune 

tipice, mai ușor podzolite sau pseudogleizate. 

Pe culmile montane mai înalte se găsesc soluri brune acide podzolice, podzoluri 

turboase sau  humus brut. Culmile muntoase mai joase au un înveliş de soluri montane brune 

de pădure, predominant  uşoare, sau predominant grele, în funcţie de roca parentală, formată 

din soluri montane brune de pădure, precum şi din soluri montane podzolice şi din podzoluri. 

Culmile montane mai înalte au soluri montane brune acide podzolice, podzoluri humio-

feruginoase, humus brut şi podzoluri turboase.  
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In văile principale se găsesc soluri aluvionare nisipoase crude, necarbonate, 

superficiale, poduri de terase cu soluri brune de pădure, soluri luto-nisipoase, luto-argiloase 

sau brune podzolite cu pseudoglei. 

Solurile ce acoperă suprafeţele luncilor sunt superficiale şi scheletice, în părţile mai 

stabile tinzând către un sol brun  

(http://www.cjvrancea.ro/files/file/PATJ%20oct%202011/RM%20PATJ%20oct.pdf). 

 

 

Figura nr.  13. Tipuri de sol din județul Vrancea 

  

 Pe teritoriul comunei Bordești se întânlesc următoarele tipuri de soluri15: 

� soluri brune de pădure, care ocupă 60 ha; 

� soluri neevoluate sau slab evoluate și brune erodate, care ocupă 225 ha; 

� soluri de tip antropic desfundat, ocupând aproape 423 ha, din care 2619 ha fiind 

neerodate; 

� complexuri de soluri, în zona de alunecări, totalizând 88 ha. 

 

                                                             
15 Datele referitoare la tipurile de sol au fost preluate din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 
Bordești 2015 – 2020 Cap. 3.4.6. Soluri și caracteristici geotehnice 
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 Solurile teritoriului comunei Bordești sunt în mare parte productive, pretându-se la 

cultura viței de vie pentru vin și struguri de masă, la cultura pomilor fructiferi și a pășunilor. 

Cea mai mare suprafață de sol erodat trebuie redată împăduririlor, folosindu-se acolo unde 

solurile sunt distruse plantații de salcâm și nuc pentru stabilitate, precum și înierbarea cu 

graminee perene. Din punctul de vedere al productivității toată atenția va trebui acordată atât 

viticulturii, cât și livezilor (corcoduș, cireș, cais, goldan, măr, nuc, prun, păr, vișin și zarzăr). 

  

 Conform memoriului Planului Urbanistic General al comunei Bordești - actualizat 

2017, în teritoriul administrativ al comunei Bordești, terenurile agricole ocupă o suprafaţă 

totală de 1.663 ha. 

 

Tabelul nr.  5. Bilanțul terenurilor agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Bordești 

Suprafaţa arabilă - total – ha 25 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - total – ha 83 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole - total – ha 421 

Suprafaţa păşunilor - total – ha 351 

Suprafaţa fâneţelor - total – ha 180 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - total –ha 419 

Suprafaţa ocupata de constructii - total – ha 77 

Suprafaţa ocupată cai de comunicatie - total – ha 62 

Suprafața cu terenuri degradate și neproductive – total - ha 45 

TOTAL  ha 1.663 

 

Comuna Bordești nu se regăsește în Anexa – „ZONE VULNERABILE LA 

POLUAREA CU NITRA ŢI – LOCALIT ĂŢI ” din Ordinul ministrului mediului și 

dezvoltării durabile și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 743/2008 pentru 

aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. 

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

aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi 

din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind – „suprafeţele de teren 

agricol de pe teritoriul țării prin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse 

poluării cu nitrați şi care contribuie la poluarea acestor ape”. 
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Obiectivele Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniţi din surse agricole, sunt următoarele: 

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

  b) prevenirea poluării cu nitrați; 

  c) raționalizarea şi optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice şi organice ce 

conţin compuşi ai azotului. 

Comuna Bordești nu dispune de un Plan Local de acțiune împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole. 

 

Referitor la depozitarea și managementul efluenților și gunoiului de grajd în 

exploatațiile agro-zootehnice, Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede următoarele considerații generale (pag. 37-

38): 

- Gestionarea corectă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor 

sisteme de stocare care pot fi individuale (gospodărești), comunale sau o 

combinație a celor două. 

- Încă din stadiul de proiectare a fermelor și de construcție a capacităților de 

stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenție prevenirii și 

protecției mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere 

următoarele: 

- amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare și departe de sursele 

de apă; 

- capacitate de stocare suficientă; 

- construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de 

siguranță și protecție; 

- condiții de exploatare în siguranță, optime și eficiente; 

- căi corespunzătoare de acces; 

- protecție împotriva incendiilor; 

- protecție împotriva eventualelor scurgeri din hidranți. 

- Capacitatea de stocare este foarte impostantă, ea depinzând de: 

- tipul și mărimea lotului de animale, ținând cont de sistemul utilizat de 

organizare al fermei și calitatea managementului aplicat; 
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- durata perioadei de stocare; 

- tipul de depozitare; 

- metoda de manipulare și stocare a dejecțiilor; 

- gradul de diluare a dejecțiilor datorită ploilor, șiroirilor de ape sau a altor 

tipuri de ape. 

- Acolo unde se stabilește un plan de gestionare în acord cu condițiile specifice 

locale (tipul de sol, distanța față de sursele de apă, panta terenului, volumul 

precipitațiilor, sistemul fermei și durata perioadelor de stocare) dejecțiile sunt 

gestionate corect , fără riscul de a provoca poluarea surselor de apă. 

- Depozitele de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc 

de poluare.  

- Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o 

perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicție pentru aplicarea 

pe teren a îngrășămintelor organice definit prin perioada în care temperatura 

medie a aerului este sub 5°C. 

- Depozitarea dejecțiilor în gropi (bazin) amenajate direct în pământ este 

interzisă din mai multe motive, în primul rând ecologice. 

- Cel mai grav fenomen este impregnarea în timp a solului din zonele învecinate 

bazinului, solul devine total impermeabil, se degradează, apa este reținută la 

suprafață, apar mlaștini și bălți pe suprafețe mari, apa freatică este poluată, 

iar vegetația înconjurătoare este distrusă. 
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2.1.5. GEOLOGIA SUBSOLULUI16 
  

 Procese geomorfologice, factori antropici 

Procesul de aluviere împiedică dezvoltarea şi menținerea normală a păşunilor şi 

plantelor de cultură. Apariția scheletului scade potenţialul de fertilitate. Acţiunea omului a 

influenţat profund procesele geomorfologice din zonă. Defrişarea, cultura viţei de vie pe 

interfluvii şi versanţi a favorizat şi intensificat procesul de eroziune a omului. Desfundarea 

terenului pentru plantaţii de vii a amestecat stratul fertil de la suprafaţă  cu straturi mai puţin 

fertile din adâncime, aduse la suprafaţă, facând ca aceste soluri,  în cazul trecerii la culturile 

cerealiere să necesite cantităţi mari de îngrăşăminte chimice. Caracterul continental al climei 

din aceasta zonă, favorizează de asemenea, procese intense de versant. 

 

 Structura geologică 

 Comuna se află pe platforma Câmpiei Râmnicului. Straturile de pietriş, loess şi nisip 

(straturile de Cândeşti) datează din Pleistocenul mediu şi superior (2.588.000 - 11.700 a.Chr.), 

ele fiind acoperite de altele, mai recente. Văile Recea şi Pietroasa prezintă, în secţiune, straturi 

de pietriş, nisip şi argilă, datând din Romanian – Pleistocen).  

În partea de sud – est se întâlnesc straturi de loess, marne şi nisipuri, iar în nord – 

gresia nisipoasă. 

Bordeştiul se află într-o regiune seismică ce se caracterizează prin cutremure cu focare 

la adâncimi relativ medii – 60 km.  

Cercetările de profil, din 1964, au demonstrat faptul că, în urma acestor cutremure, 

cursul râului Râmnic, între Biceşti şi Buda, a fost abătut de la direcţia vest – est la direcţia 

nord – sud; de aici, apa se deplasează către sud – est. 

Pe vechea albie a Râmnicului acum curge pârâul Slimnic (Pârâul Nucului). 

Aflată între Câmpia înaltă a Râmnicului şi Subcarpaţii de Curbură, altitudinea 

localităţii variază între 400 m la vest şi 200 m la est. Iată şi altitudinile dealurilor din zonă: 

Gurguiata – 443 m, Pietroasa – 412 m, Trandafir – 409 m, Măgură – 592 m, Valea 

Slimnicului – 200 m, Valea Râmnei – sub 150 m şi Valea Recea – sub 200 m. 

Relieful este fragmentat de mai multe cursuri de apă, orientate de la vest la est. 

                                                             
16  Informațiile privind geologia subsolului au fost preluate din Memoriul General al Planului 
Urbanistic General, elaborat de ARHIGRAFIC SRL Focșani,  
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Eroziunea afluenţilor Râmnei şi Slimnicului au dus la deplasări de teren în centrul 

teritoriului. Aşa este cazul Dealului Nucilor, cu 375 m, având două culmi secundare, de 

altitudini mai mici.  

Comuna Bordeşti prezintă două sectoare de relief: cel vestic are aspect deluros, cu 

versanţi prăbuşiţi din cauza alunecărilor, care nu contenesc nici în prezent; sectorul estic 

alcătuieşte o terasă în trepte, versanţii afându-se în condiţii similare. 

Pe Valea Slimnicului, alunecările de teren continuă pe ambii versanţi, albia pârâului 

fiind uneori blocată. În acest sector se produc ravene (văi erodate, instabile, săpate de un 

torent) aflate în acţiune.   

La rândul ei, ridicarea pânzei de apă freatică duce la apariţia multor izvoare dar « din 

păcate » şi la alte alunecări de teren. 

Ele sunt mai puţin frecvente pe văile pâraielor Recea şi Pietroasa. Pe malul acestuia 

din urmă, în punctul Eforie, a avut loc, în 1970, o alunecare de teren atât de puternică, încât a 

dat naştere unui lac de acumulare care, ulterior, s-a colmatat. Din cauza declivităţii formelor 

de relief şi a straturilor geologice permeabile, apa se drenează în foarte puţin timp. 

 

 

 2.1.6. BIODIVERSITATEA 17 
 

 Conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ariile naturale protejate de interes comunitar 

(siturile Natura 2000) sunt reprezentate prin ariile de protecție specială avifaunistică, siturile 

de importantă comunitară şi ariile speciale de conservare.  

  Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene în 

vederea implementării Directivelor Habitate (Directiva CE 92/43 privind conservarea 

habitatelor naturale,  a florei şi faunei sălbatice) şi Păsări (Directiva CE 79/409 privind 

conservarea păsărilor sălbatice). Astfel, această rețea protejează habitatele naturale şi speciile 

de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european. 

  Ariile de protecție specială avifaunistică au drept scop conservarea, menținerea şi, 

acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a 

habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice de 

                                                             
17 Concluziile studiului de evaluare adecvată, acceptate de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Vrancea prin adresa nr. 4112/27.05.2015 sunt incluse în prezentul capitol 
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interes comunitar, conform Directivei Păsări. Desemnarea acestora în România s-a realizat 

prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

  Siturile de importanță comunitară au drept scop conservarea, menținerea şi, acolo unde 

este cazul, readucerea într-o stare de conservare a habitatelor naturale și/sau a populațiilor din 

speciile pentru care a fost desemnat respectivul sit, conform Directivei Habitate (92/43/CEE). 

  Teritoriul administrativ al comunei Bordești se suprapune parțial cu  teritoriul ariei 

naturale protejate ROSPA0141 Subcarpații Vrancei. 

  Suprafața teritoriului administrativ al comunei Bordești aflată în ROSPA0141 

Subcarpații Vrancei este de 75.818 ha. 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Conform Draftlui Planului de Management al ariei naturale protejate ROSPA0141 Subcarpații Vrancei, 
cap.II.: Descrierea ariei naturale protejate, Tabelul nr. 1 - Distribuţia categoriilor de folosinţã pe comune; 
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Figura nr.  14. Localizare comuna Bordești, județul Vrancea în raport cu ROSPA0141 Subcarpații Vrancei 
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2.1.6.1. ARIA DE PROTECȚIE SPECIAL Ă AVIFAUNISTIC Ă 
ROSPA0141 „SUBCARPAȚII VRANCEI” 

 

Aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei a fost declarată sit de protecţie 

avifaunisticã prin Hotãrârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotãrârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Aria naturală protejatã ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei este situatã în Regiunea de Sud-

Est a României, N 45° 36' 14” - E 26° 56' 56”, pe teritoriul judeţelor Vrancea - NUTS: RO026 și 

Buzău - NUTS: RO022. Aria naturală protejatã se întinde pe o suprafaţă de 35.753,5 ha, fiind 

situată în regiunea biogeografică Continentală, la o altitudine de 116 – 930 m, media fiind de 391 

m.  

Conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat, în sit sunt prezente 84 specii de 

interes comunitar şi naţional care fie sunt rezidente în zonă, fie folosesc zona pentru cuibărit 

sau iernat: 

 

 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

61 

Tabelul nr.  6. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului 
în ceea ce le privește 

Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 

1 B A085 
Accipiter gentilis 
(Uliu porumbar) 

  R    P  D    

2 B A086 
Accipiter nisus 
(Uliu păsărar) 

  P    P  D    

3 B A186 
Actitis hypoleucos 
(Fluierar de munte) 

  C    R  D    

4 B A223 
Aegolius funereus 

(Minuniță) 
  P 40 60 p C  C B C B 

5 B A247 
Alauda arvensis 

(Ciocârlie de câmp) 
  R    C  D    

6 B A229 
Alcedo atthis 

(Pescăraș albastru) 
  R 3 8 p C  D    

7 B A225 
Anthus campestris 

(Fâsă de câmp) 
  R 90 160 p P  C C C C 

8 B A258 
Anthus cervinus 
(Fâsă roșiatică) 

  C    P  D    

9 B A256 
Anthus trivialis 
(Făsâ de pădure) 

  R    C  D    

10 B A218 
Athene noctua 

(Cucuvea) 
  P    C  D    

11 B A263 
Bombycilla garrulus 

(Mătăsar) 
  W    P  D    

12 B A215 
Bubo Bubo 

(Buhă) 
  P 4 6 p C  C B C B 

13 B A087 Buteo buteo   P    P  D    
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Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 
(Șorecar comun) 

14 B A088 
Buteo lagopus 

(Șorecar încălțat) 
  W    P  D    

15 B A224 
Caprimulgus 
europaeus 

(Caprimulg) 
  R 90 150 p R  B B C B 

16 B A366 
Carduelis cannabina 

(Cânepar) 
  R    P  D    

17 B A364 
Carduelis carduelis 

(Sticlete) 
  P    P  D    

18 B A363 
Carduelis chloris 

(Florinte) 
  R    P  D    

19 B A368 
Carduelis flammea 

(Inăriță) 
  W    R  D    

20 B A365 
Carduelis spinus 

(Scatiu) 
  R    P  D    

21 B A136 
Charadrius dubius 
(Prundăraș gulerat 

mic) 
  R 4  p P  D    

22 B A080 
Circaetus gallicus 

(Șerpar) 
  R 3 5 p C  C B C B 

23 B A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

(Botgros) 
  P    P  D    

24 B A207 
Columba oenas 
(Porumbel de 

scorbură) 
  R    R  D    

25 B A208 Columba palumbus   R    P  D    
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Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 
(Porumbel gulerat) 

26 B A350 
Corvus corax 

(Corb) 
  P 20 60 p P  D    

27 B A349 
Corvus corone 
(Cioară neagră) 

  P    P  D    

28 B A348 
Corvus frugilegus 

(Cioara de 
semănătură) 

  P    C  D    

29 B A347 
Corvus monedula 

(Stăncuță) 
  P    P  D    

30 B A113 
Coturnix coturnix 

(Prepeliță) 
  R    P  D    

31 B A122 
Crex crex 

(Cristel de câmp) 
  R 10 20 p R  D    

32 B A212 
Cuculus canorus 

(Cuc) 
  R    P  D    

33 B A253 
Delichon urbica 
(Lăstun de casă) 

  R    C  D    

34 B A237 
Dendrocopos major 

(Ciocănitoare 
pestriță mare) 

  P    C  D    

35 B A238 

Dendrocopos 
medius 

(Ciocănitoare de 
stejar) 

  P 170 250 p V  C B C B 

36 B A429 
Dendrocopos 

syriacus 
(Ciocănitoare de 

  P 10 15 9 R  D    
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Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 
grădini) 

37 B A236 
Dryocopus martius 

(Ciocănitoare 
neagră) 

  P 15 25 p R  D    

38 B A376 
Emberiza citrinella 
(Presură galbenă) 

  R    P  D    

39 B A379 
Emberiza hortulana 
(Presură de grădină) 

  R 40 60 p P  D    

40 B A099 
Falco subbuteo 

(Șoimul 
rândunelelor) 

  R    P  D    

41 B A096 
Falco tinnunculus 

(Vânturel roșu) 
  P    C  D    

42 B A321 
Ficedula albicollis 
(Muscar gulerat) 

  R 3000 4000 p R  C B C B 

43 B A320 
Ficedula parva 
(Muscar mic) 

  R 500 1500 p R  C B C B 

44 B A359 
Fringilla coelebs 

(Cinteză de pădure) 
  P    C  D    

45 B A360 
Fringilla 

montifringilla 
(Cinteză de iarnă) 

  P    P  D    

46 B A360 
Fringilla 

montifringilla 
(Cinteză de iarnă) 

  W    R  D    

47 B A244 
Galerida cristata 

(Ciocârlan) 
  P    C  D    

48 B A342 Garrulus glandarius   P    C  D    



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

65 

Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 
(Gaiță) 

49 B A092 
Hieraaetus pennatus 

(Acvilă mică) 
  R 3 5 p C  B B C B 

50 B A251 
Hirundo rustica 

(Rândunică) 
  R    C  D    

51 B A233 
Jynx torquilla 
(Capîntortură) 

  R    C  D    

52 B A338 
Lanius collurio 

(Strâncioc roșiatic) 
  R 800 1200 p R  D    

53 B A340 
Lanius excubitor 
(Sfrâncioc mare) 

  W    P  D    

54 B A339 
Lanius minor 

(Sfrâncioc cu frunte 
neagră) 

  R 10 40 p P  D    

55 B A369 
Loxia curvirostra 

(Forfecuță) 
  P    R  D    

56 B A246 
Lullula arborea 

(Ciocârlie de 
pădure) 

  R 80 140 p P  C    

57 B A230 
Merops apiaster 

(Prigorie) 
  R    C  D    

58 B A383 
Millaria calandra 

(Presură sură) 
  R    C  D    

59 B A262 
Motacilla alba 

(Codobatură albă) 
  R    P  D    

60 B A261 
Motacilla cinerea 
(Codobatură de 

munte) 
  R    R  D    
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Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 

61 B A260 
Motacilla flava 

(Codobatură 
galbenă) 

  P    P  D    

62 B A319 
Muscicapa striata 

(Muscar sur) 
  P    P  D    

63 B A344 
Nucifraga 

caryocatactes 
(Alunar) 

  P    P  D    

64 B A337 
Oriolus oriolus 

(Grangur) 
  R    P  D    

65 B A328 
Parus ater 

(Pițigoi de brădet) 
  P    P  D    

66 B A327 
Parus cristatus 
(Pițigoi moțat) 

  P    R  D    

67 B A326 
Parus montanus 

(Pițigoi de munte) 
  P    P  D    

68 B A325 
Parus palustris 

(Pițigoi sur) 
  P    P  D    

69 B A354 
Passer domesticus 
(Vrabie de casă) 

  P    P  D    

70 B A112 
Perdix perdix 
(Potârniche) 

  P    P  D    

71 B A072 
Pernis apivorus 

(Viespar) 
  R 35 50 p C  B B C B 

72 B A115 
Phasianus colchicus 

(Fazan) 
  P    P  D    

73 B A234 
Picus canus 

(Gionoaie sură) 
  P 55 150 p C  C B C C 
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Nr.
crt.  

Specie Populație Sit 

Grup Cod Denumire 
știin țifică 

S NP Tip 
Mărime Unit. 

măsură 
Categ. Calit. 

date 
A | B | C | D A | B | C 

Min. Max. C | R | V | P Pop. Conserv Izolare Global 

74 B A235 
Picus viridis 

(Ghionoaia verde) 
  P    P  D    

75 B A266 
Prunella modularis 

(Brumăriță de 
pădure) 

  R    R  D    

76 B A372 
Pyrrhula pyrrhula 

(Mugurar) 
  W    P  D    

77 B A155 
Scolopax rusticola 
(Sitar de pădure) 

  C    P  D    

78 B A361 
Serinus serinus 

(Cănăraș) 
  R    R  D    

79 B A209 
Streptopelia  

decaocto 
(Guguștiuc) 

  P    P  D    

80 B A210 
Streptopelia turtur 

(Turturică) 
  R    C  D    

81 B A219 
Strix aluco 

(Huhurez mic) 
  P    C  D    

82 B A220 
Strix uralensis 
(Huhurez mare) 

  P 18 20 p R  D    

83 B A351 
Sturnus vulgaris 

(Graur) 
  R    C  D    

84 B A307 
Sylvia nisoria 

(Silvie porumbacă) 
  R 10 40 p P  C B C C 

85 B A232 
Upupa epops 

(Popăză) 
  P    P  D    
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Legendă: 

Specie 

� Grup: 
� A = Amfibieni, B = Păsări, F = Pești, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = 

Reptile 
� S = Confidențialitate 
� NP = Neprezența 

 
Populație 

� Tip: 
� (P) - Permanent: se găsesc în sit pe tot parcursul anului (specii nemigratoare sau 

plante, populații rezidente ale unor specii migratoare);  
� (R) - Reproductiv: folosesc situl pentru creșterea puilor (de exemplu pentru 

împerechere, cuibărire);  
� (C) - Concentrație: situl este folosit ca punct de trecere, spațiu de cuibărire, popas în 

cursul migrației sau pentru năpârlire în afara ariilor de împerechere, excluzând 
iernatul;  

� (W) - Iernat: situl este folosit pe timpul iernii. 
� Mărime:  date privind populația cunoscută, în ceea ce privește 

abundența, dacă sunt disponibile 
� Unitate de măsură: i = indivizi, p = perechi 
� Categoria de abundență: 

� (C) – Comun; 
� (R) – Rar; 
� (V) – Foarte rar; 
� (P) – Prezent. 

� Calitatea datelor: 
� G – „Bună” (de exemplu, bazate pe studii); 
� M – „Medie” (bazate pe date parțiale, extrapolate într-o oarecare măsură); 
� P – „Slabă” (de exemplu, bazate pe estimări); 
� DD – „Date insufuciente”. 

 
Sit 

� Mărimea și densitatea populației speciei prezente în sit, în raport 
cu populațiile prezente pe teritoriul național: 

� A – populația prezentă pe teritoriul sitului reprezintă cel puțin 15% din populațiile  
prezente pe teritoriul național 
� B – populația prezentă pe teritoriul sitului este cuprinsă între 2-15% din populațiile  
prezente pe teritoriul național 
� C – populația prezentă pe teritoriul sitului reprezintă mai puțin de 2%, față de  
populațiile prezente pe teritoriul național 
� D – populația prezentă pe teritoriul sitului este nesemnificativă 
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� Conservare – gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt 
importante pentru specie: 

� A – conservare execelentă 
� B – conservare bună 
� C – conservare medie sau redusă 

 
� Izolare – gradul de izolare al populației prezente în sit, față de aria de 

răspândire normală a speciei: 
� A – populație (aproape) izolată 
� B – populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție 
� C – populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă 

 
� Evaluare globală – evaluarea globală a valorii sitului pentru 

conservarea speciei respective: 
� A – valoare excelentă 
� B – valoare bună 
� C – valoare semnificativă 

 

Folosința şi forma de proprietate a terenurilor 

Categoriile de folosință identificate în aria naturală protejată sunt: 65,90 % păduri de 

foioase, 18,35 % pajişti şi fâneţe, 5,47% zone de tranzit, 4,07 % terenuri agricole, 2,74 % 

terenuri construite, 2,70 % tufărişuri, 0,84 % vii şi livezi şi 0,22 % ape. 

Principala categorie de folosință este pădurea, urmată la mare distanță de fânețe. 

Procentul de terenuri construite este mic - 2,74 % deoarece în constituirea sitului s-a luat în 

considerare ocolirea pe cât posibil a zonelor populate intens urbanizate. 

Din punct de vedere administrativ, majoritatea terenurilor agricole sunt administrate în 

regim propriu sau sub formă de mici ferme. 

 Localitățile cu cel mai mare procent de terenuri agricole sunt Buda, Poiana Cristei, 

Dumitreşti şi Topliceni, iar cele cu cel mai mic procent sunt Broşteni, Mera, Vărteşcoiu şi 

Jitia.  

Toate cateroriile de folosinţă din zona studiată, în afară de păduri – unde proprietar 

majoritar este statul, sunt cu preponderență private.  

În unele unități administrativ teritoriale suprafața pădurilor private este foarte mică 

ocupând până la 25% din suprafața totală, față de terenurile agricole unde cel mai mic procent 

al suprafețelor private este de 50%. 

Localitățile cu cel mai mare procent de pădure sunt Poiana Cristei, Topliceni, Mera, 

Gura Caliţei şi Buda, dar concentrarea cea mai mare de păduri private se află în zona centrală 
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a stiului pe raza unităților administrativ teritoriale Poiana Cristei, Dumitrești, Bordești, Gura 

Caliței, Cârligele și Tâmboiești. 

 

Suprapuneri cu alte arii naturale protejate 

În cuprinsul ariei naturale protejată  ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei se regăsesc şi 

rezervaţia naturală RN2817 Pãdurea Schitu şi de asemenea ROSCI Pădurea Dălhăuţi. Planul 

de management pentru aceste două arii protejate este elaborat separat în cadrul proiectului 

“Pădurea Dălhăuţi – Sit de importanţã comunitară reprezentativ pentru zona sucarpatică a 

judeţului Vrancea”. 

 

Alte caracteristici ale sitului: 

Situl cuprinde bazinul mijlociu al Rm. Sărat și reprezintă o zonă de contact a ultimilor 

prelungiri subcarpatice cu zona dealurilor joase. 

 Există versanți cu platouri în partea inferioară a culmilor și lunci în apropierea 

cursurilor de apă. Altitudinea este cuprinsă între 50 și 800m, expoziția versanților în 

majoritate este însorită, cu pante sub 16 grad. pe 43% , 16-30 grad. pe 53% și pante foarte 

repezi 31-40 grad. pe 3%.  

Principalii parametrii climatici sunt: 

� temperatura medie anuală 10,5grad.C;  

� temperatura medie pe sezonul de vegetație 18grad.C;  

� temperatura maximă absolută 40,9 grad.C și minima absolută - 26grad. C;  

� începutul perioadei bioactive 20 februarie și sfârșitul perioadei bioactive 15 

decembrie; 

� data medie a primului înghe 14 octombrie iar a ultimului îngheț 13 aprilie. 

 Vânturile predominante sunt cele din direcția NV, N, NE (47%) și își mențin direcția și 

frecvența în tot cursul anului și a perioadei de vegetație.  

Tipuri de sol întâlnite sunt  cambisoluri, cu procentul cel mai mare, urmat fiind de 

luvisoluri şi protisoluri. Luvisolurile sunt concentrate în special în zona de nord-est a ariei. 

 Habitatele sunt diverse: păduri de foioase, terenuri arabile, vii și livezi, pășuni, pajiștiti 

naturale şi stepe și alte terenuri artificiale: localități şi mine. 

Habitatul preponderant este cel al pădurilor de foioase. Dintre acestea pădurile de gorun 

au cea mai largă răspândire, limita superioară poate ajunge la 700-800 m iar cea inferioară la 

aproximativ 300 m. În afara gorunetelor pure, tot mai rare, apar şi asociaţii de tip şleau de 
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deal ce au în componenţă fag - Fagus sylvatica, carpen - Carpinus betulus, ulm - Ulmus 

minor, paltin - Acer platanoides, jugastru - Acer campestre, tei - Tilia cordata, frasin - 

Fraxinus excelsior.  

Pădurile de fag, în care se găseşte şi carpen sau chiar brad sunt de regulă la peste 700 - 

900 m altitudine.  

 

Calitate și importan ță: 

Regiune de deal cu păduri de foioase și zone deschise reprezentate în general de culturi 

agricole și pajiști unde deranjul antropic este puțin semnificativ.  

Situl adăpostește populații importante de Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, 

Dendrocopos medius, Ficedula albicollis și Bubo bubo.  

 

Vulnerabilitate : 

Activități antropice cu impact negativ asupra  ariei naturale protejate sunt: 

o defrișările, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea 

arborilor pe suprafețe mari; 

o braconaj; 

o intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a 

terenurilor din cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi 

mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu 

utilaje și mașini; 

o schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării 

activităților agricole ca cositul sau pășunatul; 

o cositul prea timpuriu (ex. poate distruge pontele de cristel de câmp); 

o arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor). 
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2.1.6.2. PROGNOZA IMPACTULUI IPLEMENT ĂRII PLANULUI 
PROPUS ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES COMUNITAR 

 

 În vederea identificării tuturor efectelor posibile a fi exercitate de către  Planul 

Urbanistic General al comunei Bordești  asupra mediului, este necesară inclusiv identificarea 

tuturor activităților specifice, astfel încât, în funcție de relația activitate – efect potențial 

exercitat să se poată identifica toată gama de impacturi asociate. Astfel că  au fost analizate 

următoarele tipuri de impact: 

o direct; 

o indirect; 

o pe termen scurt; 

o pe termen lung; 

o in perioada inițială;  

o în etapa de implementare; 

o în etapa de operare; 

o rezidual; 

o cumulativ 

 

• Impactul direct și indirect a planului propus 

 

Având in vedere specificul prezentului plan, considerăm că nu există nici un impact 

direct asociat acestei inițiative, deoarece nu presupune activități directe, în perimetrul propus, 

ci doar inițiative legislative si documentații de aprobare, care nu exercită nici un impact direct 

asupra sitului NATURA 2000 ROSPA Subcarpații Vrancei. 

Totuși, datorită faptului că odată abrobat și implementat, vor avea loc o serie de 

modificări ce presupun investiții în vederea dezvoltării comunei Bordești, considerăm că 

prezentul plan poate genera un impact indirect asupra sitului de interes comunitar, motiv 

pentru care este necesară evaluarea impactului acestor propuneri. Datorită faptului că aceste 

propuneri sunt doar generale, fără a fi tratate individual și în detaliu, evaluarea impactului 

asociat fiecărei categorii de propunere de dezvoltare dorită, va trebui să se efectueze în 

momentul în care se va decide implementarea lor, si toate detaliile legate de implementare 

sunt cunoscute.  
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La momentul de față, aceste propuneri de dezvoltare pot fi evaluate doar din prizma 

poziționării lor față de ROSPA Subcarpații Vrancei, asupra căruia  pot exercita un impact. 

Astfel, în funcție de localizarea si specificului propunerilor făcute, ele pot exercita un impact 

negativ/ neutru/ pozitiv asupra siturilor de interes comunitar. 

• Impact pe termen lung sau scurt 

 

Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea în fazele de implementarea a 

obiectivelor planului propus iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat 

in perioada de operare.   

 

• Impact  în faza de implementare, operare și dezafectare a planului 

 

În faza de implementare a planului, impactul  va fi exercitat asupra habitatelor unde se 

vor efectua lucrările de construcție și/sau amenajare a investițiilor propuse prin PUG.  

Impactul în faza de implementare este posibil a  fi negativ nesemnificativ datorită prezenței în 

principal a habitatelor puternic antropizate. 

În faza de operare acesta va fi prezent doar  ca urmare a prezenței investițiilor ce vor 

înlocui definitiv habitatele  inițiale. Impactul în faza de  operare este posibil a  fi neutru și/sau 

ușor pozitiv. 

În ceea ce privește faza de dezafectare, datorită duratei  mari de viața a amenajărilor 

propuse, precum și a variabilității lor, nu se poate prognoza cu certitudine momentul acestei 

faze precum și particularitățile ei. Însă de obicei aceasta se desfășoară pe termen scurt, pe 

perioada dezafectării, astfel încât  impactul in această fază va fi localizat. 

  

• Impactul rezidual  

 

Notiunea de  impact rezidual apare în legislație în Ordinul nr. 863/2003 al ministrului 

mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar. Notiunea de  impact rezidual apare în legislație în Ordinul nr. 863/2003 al 

ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate 

de interes comunitar.   
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Impactul asupra situluir Natura 2000 Aria de Protecție Specială Avifaunistică 

ROSPA0141  după aplicarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în prezenta 

evaluare adecvată , este unul cumulativ nul deoarece: 

• Impactul asupra solului după aplicarea măsurilor de reducere a impactului. Impactul 

rezidual asupra factorului de mediu sol este nul.  

• Impactul asupra aerului. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, impactul 

rezidual asupra factorului de mediu aer este nul.  

• Impactul asupra faunei acvatice. Nu este cazul.  

• Impactul asupra faunei terestre. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul rezidual în ceea ce privește fauna terestră este nul.  

• Impactul asupra vegetației. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul rezidual în ceea ce privește vegetația este  nul. 

  Atât timp cat se  va urmari implementarea atat a legislatiei pentru protectia mediului, 

cat şi a masurilor  de diminuare a impactului asupra biodiversitatii, consideram ca nu va exista 

un impact negativ rezidual în urma implementării PUG al comunei Bordești. 

 

 

• Impactul cumulativ 

 

Planurile sau programele ce se vor dezvolta pe teritoriul comunei Bordești, se vor 

încadra, conform regulilor de urbanism stabilite prin noul P.U.G. Menționăm că, datorită 

regulilor urbanistice impuse pentru aceste planuri, efectul cumulativ al acestora asupra Sitului 

Natura 2000 este practic redus la minim. Zona se va dezvolta treptat și se vor avea în vedere 

adoptarea unor măsuri, de diminuare a impactului antropic asupra ecosistemelor sitului, astfel 

încât să se păstreze nealterate aceste habitate atât de importante pentru speciile ce le 

populează. 

Pentru obiectivele ce urmează a fi implementate, sunt prevăzute soluții de evacuare a 

apelor uzate și deșeurilor generate, precum și soluții de protecție a ecosistemelor și 

populațiilor animale din zonă, soluții ce vor conduce la reducerea efectelor asupra mediului. 
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• Evaluarea semnificației impactului s-a realizat pe baza următorilor 

indicatori-cheie cuantificabili 

 

Toate efectele potențiale asupra mediului, identificate pentru fiecare activitate care 

este supusă evaluării impactului, sunt analizate pentru a se determina valoarea impactului 

final. 

 

Tabelul nr.  7. Indicatori-cheie cuantificabili pentru ROSPA0141 Subcarpații Vrancei 

Indicatori-cheie cuantificabili ROSPA Subcarpații Vrancei 

Procentul din suprafața 

habitatului care va fi pierdut  

Procentul din suprafața totală a habitatelor specifice speciilor de 

păsări care va fi pierdut prin implementarea PUG este sub 1 %, 

deci nesemnificativ.  

Procentul care va fi pierdut din 

suprafețele habitatelor folosite 

pentru necesitățile de hrană, 

odihnă şi reproducere ale 

speciilor de interes comunitar 

Procentul din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile 

de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes 

comunitar care va fi pierdut prin implementarea PUG este sub 

1%, deci nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor de 

interes comunitar (exprimată în 

procente) 

În zona de studiu nu au fost identificate habitate de interes 

comunitar motiv pentru care valoarea procentuală a fragmentării 

acestora este 0%; 

Durata sau persistența 

fragmentării  

 Nu este cazul 

Durata sau persistența 

perturb ării speciilor de interes 

comunitar, distanța față de aria 

naturală protejată de interes 

comunitar 

Durata perturbării speciilor de interes comunitar afectate de 

implementarea proiectului coincide cu durata de implementarea 

a obiectivului planului propus. Perturbarea nu va fi continuă.  

Schimbările în densitatea 

populațiilor (nr. de 

indivizi/suprafa ță) 

Prin implementarea PUG se va modifica densitatea speciilor din 

zonă, dar nu prin mortalitate, ci prin deplasarea spre alte zone 

situate în imediata vecinatate. 

Scara de timp pentru înlocuirea 

speciilor/habitatelor afectate de 

implementarea proiectului 

propus 

Prin implementarea planului propus nu se vor produce 

modificări semnificative asupra speciilor de floră și faună. 
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Indicatori-cheie cuantificabili ROSPA Subcarpații Vrancei 

Indicatori chimici-cheie care pot 

determina modificări legate de 

resursele de apă sau de alte 

resurse naturale, care pot 

determina modificarea 

Funcțiilor ecologice ale unei arii 

naturale protejate de interes 

comunitar 

Nu se vor produce modificări ale funcțiilor ecologice ale ariei 

naturale protejate de interes comunitar. 

 

 

Pentru o vizualizare foarte bună asupra impacturilor activităților antropice asupra 

mediului generate de activitățile de implementare a obiectivelor planului  analizat, de cele de 

exploatare și de dezafectare a acestuia s-au folosit metode matriceale.  

 

Tabelul nr.  8. Impactul în faza de implementare a planului 

Obiectiv Etapa de implementare  
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră 
- 

Avifaună Restul faunei 
PUG Bordești  0 - - - 0 

 
Tabelul nr.  9. Impactul în faza de operare a planului: 

Obiectiv Etapa de operare 
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră 
0 

Avifaună Restul faunei 
PUG Bordești  + - 0 - 0 

 
Tabelul nr.  10. Impactul în faza de dezafectare a planului 

Obiectiv Etapa de dezafectare 
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră 
0 

Avifaună Restul faunei 

PUG Bordești  0 - + - 0 

 
Legendă: 

 -  impact negativ nesemnificativ 
 0  impact neutru  

+  impact pozitiv nesemnificativ 
++  impact pozitiv semnificativ 

 

 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

77 

2.1.6.3. MĂSURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA 
SITULUI NATURA 2000 ROSPA0141 SUBCARPAȚII VRANCEI 

 

Prin implementarea planului propus nu se va afecta  integritatea sitului  Natura 2000 

deoarece: 

- nu reduce suprafața habitatelor și speciilor de interes comunitar; 

- nu produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care 

definesc structura și/ sau funcțiile ariei naturale protejate de interes comunitar; 

- nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Avându-se în vedere ca planul propus se suprapune parțial cu Aria de protecție 

specială avifaunistică Subcarpații Vrancei, se propun aplicarea unor măsuri pentru 

minimizarea impactului. Acestea sunt: 

 

 Masuri cu caracter general de reducere a impactului la nivelul ariilor natural 

protejate  

• se impune respectarea prevederilor oug nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, 

aprobata prin legea 49/20011, precum si prevederile oug 195/2005 cu 

modificarile ulterioare, aprobata prin legea 154/2006 – cap. viii – conservarea 

biodiversitatii si arii naturale; 

• orice plan sau proiect care are legatura directa ori nu este necesar pentru 

managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta 

in mod semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, 

va fi supus unei evaluari adecvate a  efectelor potentiale asupra ariilor 

naturale de interes comunitar din teritoriul pug, avand in vedere obiectivele 

de conservare ale acestora; 

• titularii de planuri, proiecte si/sau activităţi care pot afecta semnificativ siturile 

de interes comunitar spa vor solicita şi vor respecta avizul 

administratorului/custodelui ariei protejate şi al autorităţii de mediu apm; 

• după elaborarea şi avizare, este obligatorie respectarea planului de 

management şi a regulamentului pentru administrarea ariilor natural protejate, 

de către persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi 
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alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea 

ariilor natural protejate; 

• plantarea oricărei specii de arbori în limita ariilor natural protejate se va face 

numai cu acordul administratorului/custodelui în urma unui studiu de 

evaluare adecvată; 

• impementarea obiectivelor din pug să respecte strict suprafeţele destinate fără 
să afecteze vecinătăţile. 
 
 

 Masuri  cu carcater specific pentru protectia speciilor de p s ri pentru care a  fost 

desemnat aria de protecie special  avifaunistic  

 

Pentru toate speciile de pasari sunt interzise: 

•  uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata; 

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor 

din natura; 

• culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale; 

• perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de 

crestere si de migratie; 

• detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si 

capturarea; 

• comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora 

in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, 

usor de identificat; 

• se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de 

zgomote. 

 
 
Detalierea masurilor propuse 
Măsurile propuse se referă în special la reducerea perturbării mediului în perioada de 

implementare si  de operare. Ținta măsurilor este în principal protejarea speciilor protejate 

identificate pe amplasament şi în vecinătatea acestuia. Măsurile propuse, dacă sunt 

implementate corect, vor asigura protejarea tuturor speciilor de faună de pe amplasament şi 

din zona învecinată, contribuind astfel la menţinerea stării actuale a funcțiilor ecologice ale 

zonei.  
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Pentru impactul datorat deranjării speciilor datorită emisiilor de zgomot si vibrații, în 

perioada de deschidere a exploatării şi de operare, se recomandă: 

- folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot 

acceptate 

- evitarea muncii în timpul nopții, iar în cazul în care se utilizează lumina noaptea se 

va evita utilizarea ei în exces. 

Pentru impactul datorat mortalității directe cauzate de omorârea animalelor de către 

lucrători, capturarea involuntară a diferite specii în gropi, șanțuri, canale etc, apariția de false 

locuri de reproducere (ex gropi, șanțuri, canale temporar inundate care sunt secate în scurt 

timp, determinând mortalitatea ouălor, larvelor etc.), se recomandă: 

• reducerea suprafețelor de sol perturbate sau ocupate definitiv; 

• desfășurarea activităților propuse pe suprafețele strict necesare; 

• inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor 

speciilor de fauna identificate în zonă; 

• interzicerea capturării, izgonirii și distrugerii speciilor de reptile/ amfibieni de 

către personalul de exploatare; 

• organizarea de ședințe de conștientizare în care să se explice faptul că aceste 

animale sunt strict protejate de lege,  

Pentru impactul datorat creșterii nivelului noxelor se va proceda la umectarea în 

permanență a drumurilor industriale fapt ce va împiedica creşterea gradului de impurificare a 

aerului cu pulberi. Pentru impactul datorat noxelor cea mai importantă măsură de reducere 

este folosirea de utilaje şi mașini conforme cu standardele euro. 

Pentru impactul datorat poluării datorate accidentelor, managementul defectuos al 

hidrocarburilor, folosirii unei tehnologii neadecvate şi managementului defectuos al 

deşeurilor, impact ce poate apărea în toate fazele proiectului cu efect asupra tuturor speciilor 

şi habitatelor se recomandă: 

• aplicarea unei discipline în circulație; 

• folosirea de tehnologii noi, performante; 

• realizarea unui management eficient al deşeurilor; asigurarea evacuării 

deşeurilor prin efectuarea unui contract o firmă autorizată de salubrizare; 

Pentru diminuarea impactului provocat de mortalitatea directă a speciilor mobile de 

faună cauzată de accidentele auto pe drumurile industriale, se recomandă: 

• limitarea vitezei pe drumurile din perimetrul proiectului; 
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• curățarea regulată a drumurilor industriale şi a marginilor acesteia de cadavrele 

de animale (ex. câini, păsări, etc.) produse de către accidente pentru a nu 

atrage eventuale specii necrofage (corvidele, păsări răpitoare, vulpi etc.). 

 
Calendarul implementării și monitorizarii masurilor de reducere a impactului 
Masurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul implementarii 

PUG, respectiv pentru o perioadă de  10 ani. Responsabilul pentru implementarea masurilor 

de diminuare a impactului si monitorizare este Primaria comunei Bordești. 

 

2.1.7.  PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL 
 

Patrimoniul natural şi cultural al unui teritoriu include valorile culturale materiale sau 

spirituale (istorice, arheologice, arhitecturale, urbanistice, etnografice) ale unei localităţi, 

precum şi valorile naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, parcuri, peisaje) situate în 

proximitatea unei localităţi sau într-un teritoriu mai larg căruia îi aparţine aceasta.  

Valorile de patrimoniu natural şi cultural oferă o oportunitate de dezvoltare socio-

economică a aşezărilor umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl constituie.  

Importanţa acestora ca rezervă şi alternativă de dezvoltare a determinat conştientizarea 

necesităţii unei amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere reabilitarea, 

conservarea, protejarea şi punerea în valoare corespunzătoare a patrimoniului natural şi 

cultural. 

În acest sens, a apărut necesitatea delimitării unor zone protejate ca teritorii valoroase 

din punct de vedere al importanţei şi complexităţii valorilor naturale sau culturale cuprinse, 

teritorii care asigură prestigiul şi identitatea unităţii administrative căreia îi aparţin, indiferent 

de nivelul de referinţă (regional, judeţean sau local). 

Cadrul legislativ în vigoare stabileşte zonele protejate mari naturale şi culturale la 

nivel naţional, în cadrul cărora, pe baza unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, se stabilesc direcţiile de acţiune şi se impun anumite norme şi restricţii de 

intervenţie care să asigure protejarea valorilor de patrimoniu. Totodată se identifică valorile 

naturale şi culturale de interes naţional. 
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2.1.7.1. PATRIMONIUL NATURAL 

 

Patrimoniul natural  reprezintă ansamblul componentelor şi structurilor fizico-

geografice, floristice, faunistice şi biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi 

valoare ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă şi 

cultural-istorică are o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice 

floristice şi faunistice, al integrităţii funcţionale a ecosistemelor, conservării patrimoniului 

genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură 

şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare.  

În acest sens, ariile protejate reprezintă cea mai viabilă strategie de conservare şi 

utilizare durabilă a valorilor de patrimoniu natural. Din punct de vedere ştiinţific aria naturală 

protejată este acea zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi un 

regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, 

elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau 

de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită. 

 Diversitatea litologică şi morfologică dar şi caracterul complex al vegetaţiei şi faunei 

determină existenţa în această regiune a unor obiective de mare interes ştiinţific şi peisagistic, 

dintre care unele constituie arii protejate prin lege. 

 Aria naturală protejată de interes comunitar care se suprapune teritoriului comunei 

Bordești, a fost tratată în detaliu în cap. 2.1.6. Biodiversitatea din prezenta lucrare. 

 Ariile naturale protejate de interes național au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 

protejate, Anexa I. Zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii; 

Hotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

pentru noi zone și Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale 

protejate.  

  Nu se regăsesc în actele normative menționate arii naturale protejate de interes 

național în comuna Bordești. De asemenea, nu se regăsesc menționate în Memoriul general al 

Planului Urbanistic General alte arii naturale de interes local ori arbori declarați monumente 

ale naturii, pe teritoriul comunei Bordești. 
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2.1.7.2. PATRIMONIUL CULTURAL  

 

Lista Monumentelor Istorice a fost actualizată de Ministerul Culturii, Cultelor si 

Patrimoniului National prin intermediul Institutului National al Monumentelor Istorice, prin 

Ordinul nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei 

monumentelor istorice dispărute.19  

Dintre acestea, multe au valoare arhitecturală reprezentând îndeosebi lăcaşe de cult şi 

monumente cu specific religios (biserici şi un efectiv mai mic de mănăstiri şi ansambluri 

mănăstireşti, schituri, turnuri de clopotniţă, paraclise, troiţe etc.), case (unele foarte vechi  

datând din secolele XVIII-XIX, iar cele mai multe construite în prima parte a secolului XX) şi 

clădiri cu aspect arhitectural deosebit care sunt importante şi ca locaţii de interes socio-

administrativ. 

 Pe teritoriul comunei Bordești, se află mai multe obiective, înscrise în lista de 

monumente istorice, conform actelor normative menționate mai sus, după cum urmează: 

 

Tabelul nr.  11. Monumentele istorice de pe teritoriul comunei Bordești 

Nr. 
crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 

1 VN-I-s-B-06359 
Așezarea de la Bordești, 
punct „Gh. Asanache” 

„Gh. Asanache”, în vatra 
satului, lângă Primărie 

Eneolitic, Cultura 
Cucuteni 

2 VN-I-s-B-06360 
Așezare Terasa râului Recea, la 

500 m sud de sat 
Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru 

3 VN-II-m-A-06499 
Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” 

Spre sud, la intrarea în 
sat 

1698-1699 

4 VN-IV-s-A-06614 
Cimitirul ostașilor 
români și germani 
(1916-1919) 

DJ Focșani-Bordești 
1930-1932 

 
 

Păstrarea şi punerea în valoare într-un mod corespunzător a acestor bunuri de 

patrimoniu cultural construit este în acelaşi timp şi o problemă de amenajare responsabilă a 

teritoriului, modul de protejare a teritoriilor deţinătoare de astfel de valori fiind reglementat 

prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea a III-a – Zone protejate.  
                                                             
19  Lista completă a monumentelor istorice este disponibilă pe site-ul Ministerului Culturii și 
Identitățiii Naționale www.cultura.ro și http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-
monumentelor-istorice.  
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Aceasta constituie cadrul legal prin care, pentru teritoriile care deţin valori de 

patrimoniu cultural, se declară instituirea de zone protejate care să contribuie în mod esenţial 

la păstrarea monumentelor istorice în integritatea lor ca bunuri de interes public şi a 

potenţialului estetic pe care acestea îl însumează. 

Metodologia de stabilire a zonelor construite protejate de interes naţional a constat în 

aplicarea criteriilor de evaluare a teritoriului privind patrimoniul cultural construit, respectiv 

valoarea istorică, urbanistică, etnografică şi memorială. Ierarhizarea zonelor construite 

protejate s-a realizat pe patru grade de interes, în funcţie de complexitatea şi concentrarea 

valorilor de patrimoniu cultural, respectiv: concentrare foarte mare, mare, medie şi mică. 

Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit trebuie privita însă în 

concordanță cu protejarea și conservarea cadrului natural. 

Patrimoniul construit de factură arhitecturală cuprinde o serie largă de bunuri 

imobile, incluse în categoria monumentelor (remarcabile prin interesul lor istoric, arheologic, 

ştiinţific, artistic, social) ansamblurilor arhitecturale  (construcţii urbane şi rurale de interes 

istoric, arheologic, artistic, ştiinţific, social) şi siturilor  (opere combinate ale omului şi ale 

naturii, parţial construite şi care propagă acelaşi interes şi importanţă în societate). 

În conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului la nivel naţional, la anexa 3 sunt listate monumentele istorice de valoare naţională 

excepţională. Comuna Bordești nu este menționată printre unităţile administrativ-teritoriale cu 

concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional. 

Există programe de restaurare a monumentelor istorice, precum Programul Naţional de 

Restaurare iniţiat de Ministerul Culturii şi Cultelor - Oficiul National al Monumentelor 

Istorice, iar începând din 2003, programul „Scoaterea din pericol a Monumentelor Istorice” 

iniţiat de Inspecția de Stat în Construcţii, cu scopul de a identifica obiectivele aflate în situație 

de risc şi de a finanţa cu fonduri importante. Din 2006 a fost implicat şi Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu un program similar de reabilitare a 

aşezămintelor culturale, totuşi numărul şantierelor implicate în recondiţionarea lăcaşelor de 

cult în judeţul Vrancea sunt prea puţine în comparaţie cu ceea ce este necesar.  

   

Probleme i disfunc ionalit i care privesc Patrimoniul cultural 

În prezent protejarea şi valorificarea integrată a valorilor de patrimoniu cultural 

întâmpină dificultăţi, pe termen lung putând conduce la compromiterea unor zone valoroase 

din punct de vedere cultural. Problemele, în protejarea valorilor de patrimoniu sunt 
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determinate şi de factorii de mediu care pot afecta starea fizică a acestora prin poluarea 

mediului, ca urmare a activităților economice și sociale. 

Fenomenele naturale sau antropice menţionate anterior, perioadele foarte mari în care 

nu s-au executat lucrările necesare de reparaţii, reabilitare, restaurare au determinat existenţa 

unui număr important de monumente aflate în stare nesatisfăcătoare. 

In urma studiilor întreprinse de Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu 

cultural Vrancea au fost identificate monumente cu diverse stadii de degradare a părților 

componente sau chiar de ansamblu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.3. PEISAJUL 

 

În anul 2000, la Florența, prin Convenția europeană a peisajului, s-a urmărit 

promovarea protecției peisajelor, managementul și amenajarea acestora, precum și 

organizarea cooperării europene în acest domeniu. Totodată, s-a creat cadrul cooperării 

europene în acest domeniu. Este primul și singurul tratat internațional consacrat peisajului. 

 În România, Convenția europeană a peisajului a fost ratificată prin Legea nr. 451/2002 

pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. 

 În sensul convenţiei, sunt definiți următorii termeni: 

  a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui 

caracter este rezultatul acţiunii şi interacțiunii factorilor naturali şi/sau umani; 

  b) politica peisajului este o expresie prin care autorităţile publice competente 

desemnează principii generale, strategii şi linii directoare care permit adoptarea de măsuri 

specifice care au ca scop protecţia, managementul şi amenajarea peisajului; 
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  c) obiectiv de calitate peisajera desemnează formularea de către autorităţile publice 

competente, pentru un anumit peisaj, a aspirațiilor populațiilor cu privire la caracteristicile 

peisajere ale cadrului lor de viaţa; 

  d) protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor 

semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială 

derivata din configuraţia naturala şi/sau de intervenţia umană; 

  e) managementul peisajelor cuprinde acţiunile vizând, într-o perspectiva de dezvoltare 

durabila, întreţinerea peisajului în scopul direcționării şi armonizării transformărilor induse de 

evoluțiile sociale, economice şi de mediu; 

  f) amenajarea peisajului reprezintă acţiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop 

dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje. 

 Peisajul comunei Bordești este antropic, specific localităților rurale. 

 Alături de peisajele naturale, cele antropice au o importanţă deosebită. Ele joacă un rol 

esenţial pe de o parte în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor turistice şi pe de altă parte sunt 

un barometru al evoluţiei pozitive sau negative a societăţii umane. 

 Peisajele antropice se disting de cele naturale prin transformările pe care le suportă 

spaţiul fizico-geografic ca urmare a activităţilor desfăşurate de om. Marea varietate a lor 

rezultă din diversitatea peisajelor naturale combinată cu cea a activităţilor umane.  

 Peisajul antropic urban se deosebeşte mult de cel rural datorită diferenţelor notabile de 

funcţionalitate a celor două medii. 

Forma principala de existenta a oricarui spatiu rural il constituie satul care  s-a dovedit 

o realitate sociala ce a contribuit din plin la modificarea peisajului natural, imbogatind 

patrimoniul civilizatiei nationale si universale. 

Ca habitat permanent, satului i-a fost totdeauna caracteristica o fizionomie complexa, 

definita prin existenta unei vetre bine constituite, unde se concentreaza locuintele si toate 

anexele gospodaresti, terenurile de desfasurare a tuturor activitatilor agricole. 

Practic, spatiul rural presupune un contact mai direct cu natura, absenta aglomerarilor 

urbane, a poluarii, liniste si calm, un mediu netehnicizat si un contact mai direct cu oamenii, 

in opozitie cu anonimatul urban, posibilitatea de a cunoaste o cultura, civilizatie cu puternice 

radacini in istorie, mai multa libertate de miscare si meditatie. 

Spatiul rural trebuie sa fie sustinatorul unui turism durabil, care are drept scop 

minimizarea efectelor negative asupra mediului natural si cultural, optimizarea satisfactiei 

vizitatorilor, maximizarea profiturilor pe termen lung. 
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 Activitatea de turism este foarte puţin reprezentată în comuna Bordești. Obiectivele 

turistice de pe raza comunei Bordești sunt şi ele destul de puţine. Totuşi ar putea fi remarcate 

câteva, fiind înregistrate şi în listele monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice.  

Şi din punctul de vedere al amenajărilor pentru agrementul populaţiei, situaţia este 

necorespunzătoare.  

Una dintre principalele oportunităţi privind dezvoltarea sectorului turistic din Bordești 

este oferită de existenţa unei suprafeţe extinse de teren disponibil într-o zonă cu potenţial de 

dezvoltare ridicat datorită peisajelor din vecinătatea comunei, bogăţia în cursuri de apă şi 

calitatea mediului ambiant. Astfel ar putea fi creat un parc tip ”oază”, foarte populare în 

Europa, care ar putea oferi servicii, precum: ciclism, cursuri de tragere cu arcul, terenuri de 

golf sau minigolf, tenis, bazine acoperite sau în aer liber, pescuit sportiv, echitaţie, etc. 

 

2.1.7.4. SPAȚII VERZI 

 

 Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un 

impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. De aceea, în 

ultima vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spaţii verzi, în special în 

zonele urbane cele mai aglomerate. Spre deosebire de alte ţări europene, România are o 

situaţie net deficitară privind suprafaţa medie a spaţiului verde pe locuitor, dacă avem în 

vedere că norma OMS este de 50 mp/locuitor, iar standardul Uniunii Europene este de 26 

mp/locuitor.20  

 

Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul 

localităților21: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 

b) spatii verzi publice de folosința specializată: 

 1. grădini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expoziționale, zone 

ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

                                                             
20 „Spațiile verzi – O problemă a urbanizării actuale”, Dumitru Chiriac, Cristina Humă, Mariana Stanciu 

21 În conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009. 
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 2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de 

protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 

 3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și 

baze sportive; 

d) spatii verzi pentru protecția lacurilor si cursurilor de apă; 

e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică; 

f) păduri de agrement. 

 În sensul Legii nr. 24/2007, termenii şi expresiile care compun spațiile verzi au 

următoarele semnificaţii: 

a) parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal 

specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-

educative, sportive sau recreative pentru populaţie; 

b) scuar – spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor 

de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de 

învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

c) grădină – teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru 

agrement şi recreere, fiind deschis publicului; 

d) fâşie plantată – plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, 

realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 

e) grădină botanică – grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii 

naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le 

prezintă; 

f) grădină zoologică – orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament 

administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a 

furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea 

şi conservarea vieţii sălbatice; 

g) muzeu în aer liber – instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special 

amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi 

ştiinţifice şi a educării publicului; 

h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă – complex format 

dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea 

diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); 
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i) parc expoziţional – spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi 

promovării unor evenimente; 

j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu – spaţii verzi formate dintr-un cadru 

vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de 

protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; 

k) pădure de agrement – pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în 

vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor – plantaţii realizate în lungul 

cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; 

m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică – plantaţii realizate în lungul căilor de 

circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării 

calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente. 

Art. II alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește pentru autorităţile administraţiei 

publice locale obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013. 

 Conform Memoriul general al Planului Urbanistic General, în intravilanul existent, 

zona spaţii verzi, sport, agrement, protecţie ocupă 0,61 ha, adică 0,26 % din teritoriul 

intravilan. Calculat la populația comunei Bordești, de 1.792 locuitori22, rezultă că, în 

prezent, comuna Bordești dispune de o suprafață de 3,4 mp/locuitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Conform Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Bordești 2015 - 2020 
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2.1.8. DEȘEURI 
   

 “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în jude ţul  Vrancea”23 constă în 

realizarea unor puncte de colectare a deşeurilor  în toate localităţile judeţului Vrancea, după 

care deşeurile vor fi transportate la trei staţii de transfer situate în municipiile Focşani şi 

Adjud, dar şi în comuna Vidra. De aici deşeurile vor fi transportate la Centrul de 

Management  Integrat al Deşeurilor  care va fi realizat la Haret, localitate lângă oraşul 

Mărăşeşti, unde vor fi sortate şi compostate. Proiectul “Sistemul de Management Integrat al 

deşeurilor în judeţul  Vrancea” mai prevede realizarea unui număr de şase centre de colectare 

pentru deşeuri voluminoase – deşeuri electrice şi electrocasnice (DEE) – şi deşeuri menajere 

periculoase, localizate în municipiul Focşani (două depozite) şi în oraşele Mărăşeşti, Panciu şi 

Odobeşti (câte un depozit). Totodată proiectul prevede şi igienizarea şi închiderea a 200 de 

gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu normele U.E. 

 Pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” 

(SMID) în judeţul Vrancea a fost înfiinţată, la Consiliul Judeţean Vrancea, Unitatea 

Implementare Proiecte (UIP).  

 “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” este un proiect 

finanţat de către Uniunea Europeană (în cadrul POS Mediu 2007-2013 – Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management 

al deşeurilor din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu), Consiliul Judeţean 

Vrancea şi Guvernul României. 

 Pe data de 5 noiembrie 2009 a fost semnat contractul de finanţare al Proiectului 

“Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Vrancea”cu o valoare de 43,446 

milioane Euro.   

 Proiectul are ca obiectiv implementarea unui sistem european de management integrat 

al deşeurilor pentru judeţul Vrancea care să întrunească cerinţele legale în ceea ce priveşte 

aria de acoperire a serviciilor standard şi atingerea ţintelor de mediu. Proiectul are în vedere 

echipamentul de colectare, construirea unei staţii de transfer, depozitul şi activităţile de 

reciclare precum şi activităţi de conştientizare a populaţiei în legătură cu acest subiect. 

Proiectul este în concordanţă cu legislaţia UE, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor 

                                                             
23Informațiile privind proiectul „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Vrancea sunt 
informații publice, disponibile pe site-ul www.vranceacurata.ro 
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(PNMD), Master Planul pentru deşeuri solide pentru judeţul Vrancea şi are ca bază 

obiectivele POS Mediu, respectiv: 

• creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi reutilizate;  

• creşterea racordărilor la sistemele publice edilitare care să corespundă din 

punct de vedere al calităţii şi al suportabilităţii tarifelor;  

• reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;  

• îmbunătăţirea standardelor tehnologice de depozitare. 

 Odată cu implementarea sa, proiectul va întări capacitatea tehnică şi de management în 

judeţul Vrancea prin implementarea şi operarea unui sistem regional de management al 

deşeurilor solide şi va ajuta la conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din proiect, 

două dintre acestea fiind separarea colectării deşeurilor şi reciclarea acestora. 

 Conform Studiului de Fezabilitate (SF) realizat în vederea implementării proiectului, 

în judeţul Vrancea sunt generate, în fiecare an, aproximativ 115.000 tone de deşeuri. În 

prezent, aria de colectare a acestora este de aproximativ 40%. 

 După implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în 

judeţul  Vrancea” nivelul de colectare a deşeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de 

colectare din sate şi aglomerări rurale va fi de 90%, depozitarea deşeurilor biodegradabile – 

compostul – se va face în concordanţă cu Directivele U.E. 

 Fiind un proiect corelat cu legislaţia europeană şi adus la zi în ceea ce priveşte 

legislaţia naţională, proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  

Vrancea” prevede colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deşeuri. 

 Deşeurile mixte: Pentru deşeurile mixte, proiectul propune introducerea  unui sistem 

de colectare utilizând containere de 240 litri şi 1,100 litri în zonele urbane (colectare de 2-3 

ori pe săptămână) şi containere 1,100 litri în zonele rurale (colectarea o dată pe săptămână). 

Sistemul necesită o investiţie pentru aproximativ 4000 de containere şi puncte de colectare. 

Adiţional, mai sunt necesare 2000 de containere care să fie plasate, la cerere, pentru sectorul 

industrial, instituţional şi pieţe şi care trebuie achitate de către generatorii de deşeuri. 

 Deşeurile biodegradabile: Pentru deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare 

selectivă vor fi introduse treptat în mediul urban pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, 

unde este posibil) va fi stimulată compostarea la domiciliu. 

 Deşeurile de ambalaje: Pentru deşeurile de ambalaje vor fi furnizate containere 

pentru colectare selectivă pentru hârtie şi sticlă, iar pentru plastic şi metal va fi prevăzut un 

sistem cu saci. 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

91 

 Deşeurile DEE: Pentru deşeurile voluminoase, DEE şi deşeuri periculoase mici, se 

vor înfiinţa 6 centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri şi a deşeurilor 

depozitate ilegal vor fi utilizate de asemenea camioane cu remorcă.  Deşeurile colectate vor fi 

transferate către 4 staţii de transfer (Focşani, Gugeşti, Adjud şi Vidra) şi (în zonele 

desemnate) direct către depozit. Pentru centrele de colectare mai sus menţionate vor fi 

stabilite, unde va fi posibil, aceleaşi zone ca cele ale staţiilor de transfer. Centrele de colectare 

şi staţiile de transfer vor fi localizate în vecinătatea drumurilor naţionale sau municipale 

asfaltate pentru a asigura accesul uşor al camioanelor. Staţiile de transfer constau într-o rampă 

şi o zonă de depozitare a deşeurilor şi de asemenea în containere cu volum de 32 m3 plasate în 

vecinătatea locului în care vor fi depozitate deşeurile. Containerele vor fi ridicate de vehicule 

de transport către Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din Haret. 

 Depozitul de la Haret: Toate deşeurile vor fi adunate în trei staţii de transfer după 

care vor fi transportate la un depozit central, situat în localitatea Haret. Sistemul de 

Management Integrat al Deşeurilor din Haret (lângă oraşul Mărăşeşti) va include un depozit, o 

staţie de compostare şi o staţie de sortare. După implementarea activităţilor de reciclare este 

de aşteptat ca aproximativ 70.000 tone de deşeuri să necesite depozitare. Amplasamentul 

Haret are o suprafaţă de 17,5 hectare şi este localizat într-un loc izolat, existând posibilitatea 

de a se dezvolta şi alte facilităţi lângă amplasamentul depozitului. Capacitatea de stocare a 

depozitului Haret este de 1.8 milioane m3 şi durata de folosinţă este estimată la 26 de ani. 

Depozitul va fi construit în 3 etape. Prima celulă va avea aproximativ 5 ha (suficient pentru 7 

ani de operare), iar costurile sunt incluse în proiect. Celelalte două celule, care nu sunt incluse 

în investiţiile proiectului, vor avea aproximativ 5.5 ha împreună (suficient pentru 9 şi 

respectiv 10 ani) şi sunt planificate pentru 2017 şi respectiv 2026. În proiect este inclusă, de 

asemenea, şi închiderea acestora. Pe lângă depozitare, depozitul include un sistem de 

management a apelor de suprafaţă, tratarea levigatului, colectarea gazului şi sistemul de 

ardere a acestuia. La acestea se adaugă o clădire administrativă, un pod de cântărire şi o 

clădire aferentă, garaj, atelier de lucru, staţie de alimentare cu combustibil şi parcare.  

 Staţia de compostare: Este prevăzut ca staţia de compostare să fie compusă din zona 

recepţie, zona de compostare, zona de măturare şi o zonă de depozitare. În total sunt necesare 

aproximativ 1.5 – 2 ha. Metoda propusă este compostarea în brazdă.  

 Staţia de sortare: Staţia de sortare oferă posibilitatea separării diferitelor tipuri de 

ambalaje pentru a îmbunătăţi calitatea componentelor sortate, şi de aici a creşte potenţialul 

pieţei, ceea ce va face să se ajungă mai uşor la un acord cu asociaţiile de producători. În plus, 
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staţia de sortare va contribui la creşterea rezultatelor pentru a atinge obiectivele de reciclare 

impuse pentru România. 

 Proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea”are şi o 

componentă de informare şi conştientizare a publicului în legătură cu gestionarea deşeurilor şi 

problemele legate de această gestionare de deşeuri. Problemele cheie includ necesitatea 

reducerii deşeurilor la sursă, sortarea la sursă a materialelor reciclabile din fluxul de deşeuri 

generale şi plata taxelor pentru a susţine serviciile de colectare în tot judeţul, tratare şi 

depozitare. 

 Până în acest moment în cadrul proiectului a fost realizat, în rândul cetăţenilor din 

judeţul Vrancea, un sondaj de opinie a cărui obiectiv a fost acela de a măsura gradul de 

informare a respondenţilor în legătură cu gestionarea deşeurilor. 

 Pe data de 12 aprilie 2011, s-a lansat Proiectul “Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor” (SMID) în cadrul unei conferinţe de presă.  

 Scopul proiectului este realizarea următoarelor obiective:   

- să asigure un grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane 

- să asigure un grad de acoperire a colectării de 90% în sate si aglomerările din zonele 

rurale 

- să asigure conformitatea cu legislația UE privind depozitarea deșeurilor 

biodegradabile 

- să asigure conformitatea cu legislația UE  privind colectarea deșeurilor din ambalaje   

- realizarea unei depozitari a deșeurilor eficienta din punct de vedere ecologic  

- să minimizeze impactul depozitelor urbane si rurale asupra mediului. 

 

 Activitățile specifice incluse in fiecare dintre componentele proiectului sunt indicate 

mai jos.  

 Componenta 1-a: Colectarea deșeurilor  

 Pentru deșeurile mixte, prin proiect se vor asigura echipamentele necesare in vederea 

introducerii unui sistem de colectare la nivelul întregului județ, ce își propune atingerea unui 

grad de acoperire a colectării de 100% in zonele urbane si 90% in zonele rurale. Gradul de 

acoperire a colectării era in medie de 39% in 2006, ceea ce înseamnă aproximativ 151.538 

locuitori.  

 Pentru deșeurile biodegradabile, proiectul își propune sa asigure sisteme de colectare 

separata in zonele urbane, care sa acopere aproximativ 30% din populație în 2010 (60% in 
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2013 si 80% in 2016), in timp ce in zonele rurale va fi stimulata compostarea individuala, care 

va avea un grad de acoperire de 100%. Scopul este acela de a reduce cantitatea de deșeuri 

biodegradabile înregistrate în anul de referință 1995 (84,840 tone) cu 25% in 2010, cu 50% in 

2013 si cu 65% pana in 2016. 

 Pentru deșeurile din ambalaje proiectul prevede furnizarea de containere in zonele 

urbane, pentru colectarea separata a hârtiei si sticlei. Pentru plastic si metal este prevăzut un 

sistem de colectare cu saci menajeri. Colectarea deșeurilor din ambalaje va avea un grad de 

acoperire de 100% in zonele urbane, iar target-urile pe tipuri de deșeuri  se prezintă după cum 

urmează:   

- 2007 (an de referință) total recuperate 34%, total reciclate 28%, cu 15% sticla, 15% 

hartie si carton si 15 % metal (2007); 

- 2010: total recuperate 48%, total reciclate 42%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton si 

50 % metal (2010); 

- 2011: total recuperate 53%, total reciclate 46%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton, 

50% metal, 15 % plastic si 15% lemn;  

- 2012: total recuperate 57%, total reciclate 50%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton, 

50% metal, 22.5% plastic si 15% lemn;   

- 2013: total recuperate: 60%, total reciclate 55%, cu 60% sticla, 60% hartie si carton, 

50% metal, 22.5% plastic si 15% lemn.  

 Pentru hârtie, metal, plastic, in zonele rurale nu sunt prevăzute masuri. Abia din 2013 

se vor avea in vedere deșeurile din sticla (70% din populația rurala). 

 Pentru deșeurile voluminoase, DEE si deșeurile mici periculoase vor fi stabilite 6 

centre de colectare, in apropierea fiecărei zone urbane.  

 

 Componenta 1-b: Transportul si transferul deșeurilor 

 Pe lângă stația de transfer aflata in construcție în acest moment in Gugești (realizata 

din fonduri PHARE), proiectul propus prevede alte 3 stații de transfer  (realizate din fonduri 

FEDER). Capacitatea fiecărei stații de transfer prevăzute în proiect si distanta pana la depozit 

sunt prezentate in tabelul următor:  
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Tabelul nr.  12. Caracteristicile stațiilor de transfer deșeuri prevăzute în proiectul SMID 

Locatie Distanta pana la 
depozitul de la Haret 

(km) 

Capacitate  tone/an 

Focsani 27.4 42,380 
Adjud 20.7 7,246 
Vidra 38.2 5,001 

 

 Deșeurile colectate vor fi transferate la aceste stații de transfer sau direct la depozitul 

ecologic de deșeuri. De la stațiile de transfer, containerele vor fi ridicate de camioane de 

transport si transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret. Mai jos 

este prezentata o harta a diferitelor locații aferente proiectului.  

 

 

Figura nr.  15. Localizarea depozitului ecologic de deșeuri și a stațiilor de transfer prevăzute în SMID 

  

Componenta 2: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor si Depozitul ecologic de 

deșeuri 

 Proiectul prevede realizarea unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor la 

Haret, care va include un depozit ecologic de deșeuri, o stație de compostare si o stație de 

sortare, având următoarele caracteristici:   

 

     Depozitul ecologic de 
deseuri 

    Statii de Transfer FEDR 

     Statie de Transfer PHARE 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

95 

Tabelul nr.  13. Caracteristicile stațiilor de sortare și compostare aferente Centrului de 
Management al Deșerurilor de la Haret 

 Capacitate 
proiectata    
tone/an 

Intrare             
tone/an  
 2016 

Iesire  
tone/an          
2016 

Stația de compostare 15,000 15,000 6,300 
Stația de sortare 15,000 10,000 8,000 

 

 Locația din Haret are o suprafață de 17.5 ha si este amplasata intr-o zona relativ 

îndepărtată. Zona prezintă oportunitatea dezvoltării si a altor facilități in apropierea 

depozitului, precum si extinderi viitoare. Capacitatea de stocare a depozitului de la Haret este 

de 1.8 m3 iar durata estimate de viață este de 26 de ani.  

 

 Componenta 3: Închiderea depozitelor de deșeuri existente în mediul urban si 

rural  

 Tabelul de mai jos prezintă situația depozitele urbane neconforme din județul Vrancea 

care au fost sau vor fi închise în cadrul proiectului: 

 

Tabelul nr.  14. Depozitele urbane neconforme din județul Vrancea 

Depozit 
neconform 

Suprafata ocupata 
(ha) 

Volum existent 
estimat(m3) 

Capacitate maxima 
pentru inchidere 
(m3) 

Haret 4.2 65,000 287,000 
Golesti 3.8 121,000 186,500 
Adjud 2.84 86,600 186,800 
Panciu 1.2 8,400 0 
Odobesti 2 40.000 0 

  

 Proiectul prevede de asemenea închiderea si curățarea a aproximativ 200 de depozite 

existente in mediul rural. Locațiile vor fi acoperite cu un strat vegetal si, acolo unde este 

necesar, vor fi îngrădite pentru prevenirea depozitarilor ilegale. Deșeurile din depozitele 

rurale vor fi transportate parțial la depozitele existente in mediul urban (înainte de închidere si 

acoperire). Cantitatea rămasă (aproximativ 20 000 tone) va fi distribuita la 4-5 depozite rurale 

mai mari, ce vor fi ulterior închise si acoperite in conformitate cu legislația româneasca si cu 

directivele UE.  
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În conformitate cu proiectul de investitie Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor din jude ţul Vrancea, proiect aflat în derulare începând cu anul 2011, se propune 

următorul sistem de colectare, valabil şi pentru comuna Bordești. 

 

Tabelul nr.  15. Sistemul de colectare a deșeurilor propus pentru comuna Bordești 

Tipul deseului Zone urbane Zone rurale 

Deşeuri mixte 
“sistem de colectare” cu 

containere de 1100/240 litri 

“sistem de colectare” mixt, cu 

pubele de 120 litri şi containere de 

1100 l 

Deşeuri 

biodegradabile 

Colectare separată (apartamente) 

Compostare individuală (case) 

Nu se realizează colectare 

separată 

Compostare individuală 

Deşeuri din 

ambalaje: 

-sticlă 

-hârtie 

-plastic şi metal 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Colectare separată (containere 

1100 l) 

Deşeuri 

voluminoase şi 

deşeuri speciale 

6 statii de colectare in apropierea 

zonelor urbane 

Colectare cu camioane cu 

platforma 

- 

 

Ţinând cont de reglementările normative din proiectul director mai sus menţionat, 

acestea devin obligatorii şi pentru Comuna Bordești. 

 

 Deşeurile mixte 

Se propune introducerea unui sistem mixt de colectare folosind  pubele de 120 l pentru 

populaţie şi containere de 1100 l amplasate în zonele aglomerate (centrul civic, zone cu 

instituţii şi servicii de interes public cu colectare o data pe saptamana).  

Pubelele de 120 l, din plastic (europubele), vor fi achizitionate şi utilizate de locuitori 

iar containerele de 1100 l vor fi achizitionate de Primarie. Containerele vor fi amplasate  in 
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puncte de colectare de unde sunt descărcate in vehicule compactoare de 10 m3. Platformele 

vor fi amplasate pe suprafete betonate de 5,5 mp, cu acces la un drum public. Frecventa de 

colectare in  mediul rural este o data pe saptamana. 

 

 Deşeurile biodegradabile 

   In zonele rurale se va stimula compostarea individuală. Administratia Publică Locală 

va demara un program de informare a locuitorilor in vederea realizarii compostarii individuale 

a acestui tip de deşeuri, pentru obtinerea unor ingrăsaminte naturale ecologice, utilizata pentru 

uz propriu sau pentru realizarea unor soluri vegetale ecologice destinate comercializarii.  

 

 Deşeurile din ambalaje 

Se vor colecta selectiv pe tipuri de deşeuri: hartie, sticlă, plastic şi metale. 

Containerele pentru hartie, sticlă, plastic şi metale, vor fi amplasate in grupuri de 4, in centrul 

de greutate a satului, pe platforme betonate special amenajate in acest sens, cu dimensiuni de 

aprox. 16,0  mp, cu acces direct la un drum public. 

Pentru toate deşeurile colectate selectiv se propune acelaşi tip de containere cu 

capacitatea de  1100 l, gen iglu, cu sistem de ridicare cu maner dublu şi golire pe la baza. 

Pentru descărcare este folosit un incărcător hidraulic cu brat, iar containerul se goleste pe la 

baza in autovehicule de transport. 

 

 Deşeurile stradale 

Activitatile de curătare a străzilor şi a locurilor publice functioneaza bine şi de aceea 

este de asteptat ca aceste activitati sa fie continuate. Pentru colectarea deşeurilor stradale şi a 

celor de pe dotari apartinând domeniului public (piete, scuaruri, spaţii verzi publice plantate, 

etc), Primăria poate infiinta un departament de salubrizare pregătit şi dotat cu ecipamente şi 

utilaje specifice, sau poate apela la contracte de salubrizare cu firme abilitate in domeniu. 

 

 Deşeuri din construcţii şi demolări 

In general cantitatile de deşeuri din constructii sunt valorificate ca materiale de 

umplutură sau la reabilitare ecologică sau consolidarea eroziunilor.  
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 Deşeuri provenite din mortalit ăţi animale 

Autoritatea Publică Locală, are obligatia, conform legii, sa construiască o platforma de 

beton, cu dimensiuni planimetrice de minim 2,5 m x 3,5 m, pe un teren apartinind domeniului 

public sau privat, pe care se va monta un container frigorific, pentru depozitarea temporară a 

cadavrelor de animale. Platforma containerului va fi răcordata la Reţeaua de alimentare cu 

energie electrică, la Reţeaua de apă şi la Reţeaua de canalizare. 

 

 Deşeurile voluminoase, DEE-uri şi cele periculoase mici 

Nu este cazul. In situatia in care vor apăre astfel de deşeuri, se va apela la firma 

specializata in salubrizare pentru colectare şi transport la centre specializate.  

 

 Transportul deşeurilor 

Transportul deşeurilor colectate, se va realiza de către o firma de salubrizare autorizata 

pe baza unui contract incheiat cu Primăria comunei Bordești. Pentru deşeuri toxice, mortalitati 

animale, etc, se vor incheia contracte de transport cu companii specializate şi autorizate in 

domeniu. 

 

Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Consiliului Județean 

Vrancea, proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vrancea”, 

se derulează conform graficului şi are termen de finalizare data de 31 decembrie 2018. Stadiul 

de realizare al proiectului este în prezent de 90%.  

La această dată sunt finalizate 3 din cele 5 contracte aferente proiectului „Vrancea 

Curată”, respectiv: au fost închise şi reabilitate cele 5 depozite urbane de deşeuri neconforme 

din Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu, s-au construit 3 staţii de transfer pentru 

colectarea zonală a gunoiului (Focşani-Goleşti, Adjud şi Vidra), 6 platforme de colectare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (de la Focşani-Mândreşti (2), Adjud, 

Mărăşeşti, Panciu şi Odobeşti) şi a fost construit Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor de la Haret, care cuprinde un depozit ecologic de deşeuri, o staţie de compostare şi 

o staţie de sortare. 

În prezent, cel de-al 4-lea contract este in curs de perfectare, el avand ca obiect  

construirea celor aproximativ 600 de puncte de colectare a deşeurilor de la nivelul primăriilor 

de pe raza judeţului Vrancea. Aceste puncte de colectare deşeuri urmează să fie finalizate 

până la sfârşitul acestui an.  
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Proiectul “Vrancea Curata“ urmăreşte să stabilească, la nivelul judeţului Vrancea, un 

sistem de management al deşeurilor sustenabil, suportabil şi eficient care îndeplineşte 

directivele Uniunii Europene şi legislaţia României.  

Proiectul derulat de administraţia locală judeţeană face parte din cele 7 proiecte 

prioritare de management al deşeurilor implementate la nivelul României. În prezent, dintre 

acestea, doar un singur proiect este finalizat dar nefunctional, întrucât toate administraţiile 

judeţene implicate s-au confruntat cu probleme similare celor din Vrancea. 

Conform proiecţiilor echipei de implementare a proiectului din cadrul Consiliului 

Judeţean Vrancea, sistemul de management integrat al deşeurilor va deveni funcţional în 

cursul anului 2018. 

  

2.1.9. POLUAREA DIN SECTORUL INDUSTRIAL – RISCURI 
TEHNOLOGICE 

 
  

 Activităţile industriale joacă un rol important în bunăstarea materială a unei ţări, 

contribuind totodată la o creştere economică durabilă. Cu toate acestea, activităţile industriale 

au, de asemenea, pe lângă acest efect benefic şi un impact semnificativ asupra mediului. 

 Riscurile tehnologice cuprind o gamă largă de accidente legate de activităţile 

industriale (explozii, incendii, scurgeri de substanţe toxice, exploatarea necontrolată a unor 

substanţe minerale, emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al 

întreprinderilor, cu impact asupra omului şi mediului ambiant.  

 Existenţa obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a 

populaţiei şi a construcţiilor, amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.  

 Emisiile generate de cele mai mari instalaţii industriale reprezintă o parte 

considerabilă din totalul emisiilor principalilor poluanţi atmosferici cu efecte importante 

asupra mediului, respectiv din emisiile în apă şi sol, cărora li se adaugă deşeurile generate dar 

şi consumul de energie. 

 Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astfel încât emisiile, 

deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii 

la nivelul Uniunii Europene, care au condus, în cele din urmă, la adoptarea următoarelor 

directive: 
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� Unit i industriale aflate sub incidena Directivei IPPC 

 Directiva IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării stabileşte principiile 

pentru autorizare şi control a instalaţiilor bazate pe o abordare integrată şi aplicarea celor mai 

bune tehnici disponibile (BAT), care sunt cele mai eficiente tehnici pentru a atinge un nivel 

ridicat de protecţie a mediului, luând în considerare costurile şi beneficiile. 

 Directivele sectoriale stabilesc cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de 

emisie pentru anumite activităţi industriale (instalaţii de ardere mari, incinerarea deşeurilor, 

activităţi care implică folosirea solvenţilor organici şi producţia de dioxid de titan). 

 Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) permite publicului să acceseze 

informaţiile privind emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale poluanţilor şi 

deşeurilor din instalaţii industriale. 

 Comisia Europeană a început un amplu proces de reformare, oferind tuturor părţilor 

interesate posibilitatea să examineze modul în care legislaţia privind emisiile industriale poate 

fi îmbunătăţită astfel încât să ofere un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane 

reducând în acelaşi timp costurile administrative prin simplificarea legislaţiei existente. Acest 

proiect denumit Directiva privind emisiile industriale (IED) acoperă ca zonă de 

reglementare şapte directive existente (Directiva IPPC şi şase directive sectoriale) adunând 

astfel, într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru 

autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept scop reducerea emisiilor 

industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor 

mai bune tehnici disponibile. 

 Directiva 2010/75/UE (Directiva IED) a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind emisiile industriale, regrupează Directiva 2008/1/CE („Directiva IPPC”) şi alte şase 

directive într-o singură directivă privind emisiile industriale. 

 Astfel, Directiva 2010/75/UE înlocuieşte definitiv, 

� începând cu 7 ianuarie 2014: 

- Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan; 

- Directiva 82/883/CEE privind supravegherea şi controlul emisiilor de dioxid de titan; 

- Directiva 92/112/CEE privind reducerea deşeurilor provenite din industria dioxidului 

de titan; 

- Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV); 

- Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor; 

- Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; 
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� începând cu 1 ianuarie 2016: 

- Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi 

provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari. 

 Directiva IED a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 privind 

emisiile industriale. 

 În comuna Bordești nu există unitatăți industriale care cad sub incidenţa Directivei 

IPPC (IED). 

 

� Unit i industriale cu riscuri tehnologice conform Directivei SEVESO II 

 O serie de accidente majore în industria chimică au avut loc în întreaga lume. În 

Europa, accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislaţii care vizează 

prevenirea şi controlul acestor accidente. În 1982 a fost adoptată prima Directiva UE 

82/501/CEE - aşa-numita Directiva Seveso. La 9 decembrie 1996, Directiva Seveso a fost 

înlocuită de Directiva 96/82/CE a Consiliului, aşa-numita Directiva Seveso II. Această 

directivă a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE. La 24 iulie 2012 a fost publicată 

Directiva Seveso III – Directiva 2012/18/UE a parlamentului european și a consiliului din 4 

iulie 2012 privind gestionarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 

periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a directivei 96/82/CE. 

 Față de Directivele Seveso și Seveso II, Fondul Directivei Seveso III nu se schimbă: 

obiectivul rămâne prevenirea accidentelor majore implicând substanțe periculoase și protecția 

vieții, sănătății și mediului împotriva consecințelor unui potențial accident. Directiva 

stabilește în continuare două cantități prag și deci două categorii de amplasamente, clasificate 

la risc major sau risc minor. 

 La momentul actual,  în comuna Bordești nu există niciun obiectiv aflat sub incidenţa 

Directivei SEVESO III  transpusă prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor 

de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

 

� Unit i industriale sub incidena  Directivei LCP 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de anumiţi poluanţi în aer din 

instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) are ca obiectiv asigurarea reducerii emisiilor de 

dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx) astfel încât depunerile şi concentraţiile acestora să 

se afle sub încărcările şi nivelurile critice, precum reducerea emisiilor de pulberi. Controlul 

emisiilor provenite din instalaţiile mari de ardere (cu putere termică nominală egală sau mai 
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mare de 50 MWt) joacă un rol important în eforturile Uniunii Europene de a combate 

acidifierea, eutrofizarea şi ozonul de la nivelul solului. 

  În România, Directiva 2001/80/CE a fost transpusă prin H.G. nr. 541/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare, abrogată şi înlocuită de H.G. nr. 440/2010 privind 

stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la 

instalaţiile mari de ardere și abrogată ulterior de Legea nr. 278/2013 privind emisiile 

industriale. 

 Nu sunt inventariate instalații mari de ardere pe teritoriul comunei Bordești. 

 

� Unit i industriale sub incidena Directivei privind emisiile de solveni 

(COV) 

 Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (Directiva privind 

emisiile de solvenţi) a fost transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 

699/2003, cu modificările și completările ulterioare, abrogată ulterior de Legea nr. 

278/2013 privind emisiile industriale.  

 În cadrul strategiei globale de reducere a poluării, scopul directivei este de a 

preveni sau reduce efectele directe şi indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili 

(COV) asupra mediului şi sănătăţii umane, prin stabilirea unor limite de emisii pentru 

astfel de compuşi şi a unor condiţii de funcţionare pentru instalaţiile industriale care 

utilizează solvenţi organici.  

 Agenţii economici care exploatează instalaţiile ce intră sub incidenţa acestei directive 

au obligaţia aplicării măsurilor şi tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile care să 

asigure conformarea condiţiilor de operare cu una din următoarele cerinţe: 

o Respectarea valorilor limită de emisie pentru COV în gazele reziduale şi nivele 

maxime pentru emisiile fugitive (exprimate ca procent din consumul de solvenţi) sau a 

valorilor limită ale emisiei totale; 

o Aplicarea unei Scheme de reducere cu scopul eliminării şi reducerii poluării emisiilor 

de COV la sursă prin înlocuirea sau reducerea solvenţilor pe bază de COV cu solvenţi 

pe bază de apă sau cu substanţe cu conţinut mai mic de COV, reducere echivalentă cu 

cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie. 

 Directiva privind emisiile din solvenţi este cuprinsă în cadrul procesului de reformare 

propus de Comisie, împreună cu Directiva IPPC şi alte cinci directive sectoriale, sub numele 
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de Directiva privind emisiile industriale (IED) realizând astfel un singur instrument 

legislativ clar şi coerent care va aduce beneficii semnificative asupra mediului şi sănătăţii 

umane prin reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene, în special printr-

o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile. 

 Nu s-a putut accesa un „Inventar al  activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi cu 

conţinut de compuşi organici volatili” actualizat pentru județul Vrancea și comuna Bordești. 

 

� Unit i industriale care funcioneaz  sub incidenta Regulamentului REACH  

 Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, restricționarea si autorizarea substanțelor 

chimice - REACH este un regulament al Uniunii Europene destinat sa asigure un nivel ridicat 

de protecție a sănătății umane si a mediului, sa gestioneze si sa controleze potențialul risc 

pentru sănătatea umana si mediu datorat utilizării produselor chimice în Uniunea Europeană, 

având în vedere libera circulație a substanțelor ca atare, în amestecuri sau în articole. Acest 

regulament a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 si înlocuiește o serie de directive europene 

printr-un sistem unic. Însăși denumirea REACH este un acronim pentru trei, din cele patru 

elemente cheie ale Regulamentului – înRegistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restricționarea 

substanțelor CHimice.  

 REACH acoperă un domeniu foarte larg, aplicându-se tuturor substantelor chimice 

care sunt produse, importate, introduse pe piata sau utilizate în comunitatea europeana, ca 

atare, în amestecuri sau în articole (daca substanța este destinata sa fie emisa în condiții de 

utilizare normale sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil). 

 Regulamentul se bazează pe principiul conform căruia, producătorii, importatorii, 

utilizatorii din aval trebuie sa se asigure ca produc, importă, utilizează substanțe care nu au 

efecte adverse asupra sănătății umane si mediului. 

 Regulamentul are următoarele obiective principale: 

     -  Asigurarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului fata de 

utilizarea produselor chimice 

     -  Permiterea liberei circulații a substanțelor, ca atare, în amestecuri sau în articole, 

menținând si îmbunătățind totodată competitivitatea si inovația industriei chimice la nivelul 

UE 

     -  Responsabilizarea celor ce plasează substanțe chimice pe piață (producători si 

importatori) cu privire la înțelegerea si gestionarea riscului asociat cu utilizarea acestora 
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     -  Promovarea dezvoltarii unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le 

prezinta substantele 

     -  Creșterea transparentei 

     -  Promovarea interzicerii testelor pe animale 

     -  Integrarea cu aspectele internaționale 

     -  Conformarea UE cu obligațiile internaționale impuse de Organizația Mondiala a 

Comerțului. 

 Nu există în comuna Bordești operatori economici care se supun exigentelor 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si 

restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 

Produse Chimice24.  

Agenţii economici înscrişi în sistemul REACH al Uniunii Europene conferă o mai mare 

responsabilitate în administrarea riscurilor substanţelor chimice şi denotă preocupare în a 

asigura un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii umane şi a mediului. 

 

 2.2. EVOLUȚIA PROBABIL Ă A MEDIULUI ÎN 
SITUAȚIA NEIMPLEMENT ĂRII P.U.G. BORDEȘTI 

  

 În cazul planului analizat în prezenta lucrare – Plan Urbanistic General al comunei 

Bordești – actualizat, nu se poate pune problema neimplementării acestuia, întrucât este 

obligatorie finalizarea procedurii de adoptare și implementare a P.U.G. odată cu aprobarea 

prin hotărâre a Consiliului Local Bordești. Este foarte important însă, să fie identificate toate 

problemele care au condus la dificultăți în autorizarea lucrărilor de construire la nivelul 

comunei. Aceste probleme vor persista dacă nu-și găsesc rezolvare în propunerile de 

organizare urbanistică din noul Plan Urbanistic General și ar putea conduce chiar la sancțiuni 

ale autorităților administrației publice locale, sancțiuni prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completărilor ulterioare 

                                                             
24 Sursa de informare: Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea, disponibil 
pe site-ul Consiliului Județean Vrancea, www.cjvrancea.ro 
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 Astfel, actul normativ indicat prevede următoarele obligații ale autorităților 

administrației publice locale25:  

� de a adopta şi/sau aplica măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi 

înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi 

din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în conformitate cu 

planurile de urbanism; 

� să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al 

fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a 

zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie 

sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

� de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute 

în planurile urbanistice; 

� de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel; 

� de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute 

ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori 

obligaţia de a nu le strămuta; 

� îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor 

şi a luciilor de apă din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, de 

a înfrumuseţa şi proteja peisajul, de a menţine curăţenia localităţilor; 

� de a informa publicul privind riscurile generate de funcţionarea sau existenţa 

obiectivelor cu risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei; 

� adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a 

parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a 

amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

� de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor 

activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale 

localităţilor, cu predominanţă în spaţiile, destinate locuinţelor, zonele destinate 

tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, inclusiv prin interzicerea 

temporară sau permanentă; 

                                                             
25 A se vedea art. 96 alin. (1), punctele 12- 15 și alin. (2) punctele 11 – 12 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 
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� de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu; 

� de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea 

eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi de a 

dezvolta sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile; 

� de a asigura, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, 

salubrizarea stradală, a spaţiilor verzi, pieţelor şi parcurilor publice, şi 

întreţinerea acestora; 

� de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea 

obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi 

industriale, şi a altor obiective, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, 

tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

� de a amenaja, întreţine şi dezvolta reţele de canalizare. 

 Disfuncționalitățile la nivelul localității26, identificate și evidențiate în Memoriul 

General al Planului Urbanistic General al comunei Bordești, elaborat de S.C. ARHIGRAFIC 

S.R.L. (proiectant general) reflectă situația actuală a comunei, luând în considerare și aspecte 

de mediu. 

 Astfel, în urma analizei situaţiei existente, au rezultat următoarele disfuncţionalităţi şi 

aspecte critice: 

 Densitatea în zona cu locuințe în loturi este mică, cu specific rural. Acest lucru 

este accentuat de prezența în gospodării a animalelor, acestea fiind o sursa de 

disconfort urban; 

 Lipsește oferta pentru agrement, divertisment și sport pentru populație; 

 Existența unui mare deficit de spații verzi amenajate (0,61 ha existent); 

 Perimetrul intravilan al localitatii nu oferă posibilitatea dezvoltarii de cartiere 

rezidențiale; 

 Necesitatea de introducere în intravilan a unor suprafețe de teren pe care 

administrația locală să pună în aplicare Strategia de dezvoltare locală a 

comunei Bordești. 

 

                                                             
26  Punctul 2.9. „Disfuncționalități – Aspecte critice”, pag. 36 
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Conform analizei aspectelor relevante ale stării actuale a mediului se poate observa că, 

în absența implementării Planului Urbanistic General al comunei Bordești, evoluția probabilă 

nu ar putea rezolva disfuncționalitățile menționate în cadrul analizei situației existente și nu ar 

fi în acord cu prioritățile administrației publice locale, respectiv:  

• asigurarea obiectivului de 26 mp de spaţiu verde la un locuitor; 

• construcţiile de locuinţe vor avea la bază proiecte avizate, iar în execuţie se vor utiliza 

materiale durabile; 

• creşterea indicatorilor urbanistici maximi (POT, CUT); 

• asigurarea echipării tehnico – edilitare la un nivel corespunzător; 

• amenajarea unor zone sportive şi de agrement la nivelul localităţii şi asigurarea 

accesibilităţii spre viitoarele dotări specifice; 

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale. 
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3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR 
POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV 

 

Unitățile teritoriale de referință (UTR) propuse în proiectul Planului Urbanistic 

General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, ţin cont de tendinţa actuală de 

dezvoltare a comunei Bordești, încercând o sistematizare şi o armonizare generală, 

împiedicând, în acelaşi timp, dezvoltările haotice. Proiectul PUG ţine cont de principiile 

dezvoltării durabile, atât din punct de vedere urbanistic, dar şi social, industrial, economic şi 

din punct de vedere al protecţiei mediului. 

Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei 

parametri: 

• funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

• regimul de construire (ocuparea terenului, gradul de utilizare a terenului); 

• înălţimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

Conform legislaţiei în vigoare documentaţia de urbanism poate fi iniţiată pentru a fi 

admise derogări de la regulamentul de urbanism aferent PUG, doar în baza unui studiu de 

oportunitate aprobat conform legii de consiliul local, prin care se vor stabili condiţiile 

întocmirii planului urbanistic precum şi suprafaţa ce urmează a fi studiată şi reglementată. 

Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă un criteriu de diferenţiere a 

prevederilor regulamentului:  respectiv situarea într-o zonă protejată. 

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la zonele, subzonele şi unităţile teritoriale 

de referinţă menționate în Zonificarea funcţională propusă, iar Capitolul II al Regulamentului 

Local de Urbanism proiectat de S.C. ARHIGRAFIC S.R.L. conține „Prescrip ţii   specifice  

pe  zone, subzone   şi  unităţi  teritoriale  de  referinţă”.  

Zonele, subzonele și unitățile teritoriale de referință reglementate sunt următoarele: 

1. Zone protejate 
2. Zone  turistice și de agrement  
3. Zone de siguranță și de protecție sanitară 
4. Zone cu risc natural 
5. Căi de comunicație  
6. Parcarea autovehiculelor 
7. Dreptul de parcelare 
8. Zone cuprinse în intravilan. 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

109 

 1. ZONE PROTEJATE – REGLEMENTĂRI 

  

 Pe teritoriul administrativ al comunei Bordești sunt amplasate urmatoarele  

monumente istorice şi de arhitectură, clasate conform Ordinului Ministrului Culturii şi 

Cultelor: 

 

Tabelul nr.  16. Monumente istorice de pe teritoriul comunei Bordești 

Nr. 
crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 

1 VN-I-s-B-06359 
Așezarea de la Bordești, 
punct „Gh. Asanache” 

„Gh. Asanache”, în vatra 
satului, lângă Primărie 

Eneolitic, Cultura 
Cucuteni 

2 VN-I-s-B-06360 
Așezare Terasa râului Recea, la 

500 m sud de sat 
Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru 

3 VN-II-m-A-06499 
Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” 

Spre sud, la intrarea în 
sat 

1698-1699 

4 VN-IV-s-A-06614 
Cimitirul ostașilor 
români și germani 
(1916-1919) 

DJ Focșani-Bordești 
1930-1932 

 

Interveniile asupra monumentelor istorice se vor face conform prevederilor Legii 422 

din iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată în 2006: Intervenţiile de 

orice fel asupra monumentelor istorice de împortanţa locală (B) se fac numai pe baza şi cu 

respectarea avizului emis de către Direcţia Judeţeană Vrancea pentru Cultură şi Patrîmoniul 

Culturăl Naţional Vrancea – Comisia zonala pentru Monumente; 

În sensul Legii 422 din iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

republicată în 2006, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: 

� toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, 

restructurăre, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa 

sau aspectul monumentelor istorice; 

� executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; 

� amplasarea definitivă sau temporără de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de 

mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în 

monumente istorice; 

� schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările 

temporare; 

� strămutarea monumentelor istorice; 
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� amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv 

în zonele de protecţie a monumentelor istorice. 

 

Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare 

la intervenţiile menţionate mai sus se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul 

Direcţiei Judeţene Vrancea pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Vrancea şi /sau 

avizul Ministerului Culturii – după caz şi cu celelalte avize sau acorduri, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Referitor la imobilele care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zona 

protejată: 

� Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar 

care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice, precum şi construcţiile noi în 

zonele de protecţie a monumentelor istorice se autorizează numai dacă siguranţa şi 

servitutea de vedere a monumentelor din apropiere nu sunt afectate şi dacă se 

încadreaza în arhitectură specific locală , cu condiţia obţinerii avizului favorăbil al 

Direcţiei Judeţene Vrancea pentru Cultură şi Patrîmoniul Culturăl Naţional Vrancea şi 

cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

În  STUDIUL ISTORIC sunt marcate zonele de protecţie a monumentelor  istorice. 

� Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar 

care se află în zone protejate, precum şi construcţiile noi în zonele protejate se 

autorizează direct în baza reglementărilor prevăzute în prezentul Regulament Local de 

Urbanism şi a prevederilor Regulamentului de Intervenţii în Zone Protejate. 

� În situatia în care, în tîmpul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice, beneficiarul şi 

antreprenorul în mod solidar au obligaţia ca în cel mai scurt tîmp să aducă la 

cunostinţa Direcţiei Judeţene Vrancea pentru Cultură  şi Patrîmoniul Culturăl Naţional 

Vrancea. 

 

Interveniile în siturile arheologice reperate sau cu potenţial se vor face conform 

prevederilor Ordonanţei nr.43 din 30.01.2000: 

� În cazul zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, regimul de protecţie este 

reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 

bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul culturăl naţional; 
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� Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii, 

beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile specifice de 

protecţie  prevăzute de respectiva ordonanţă; 

� În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător (ca urmare a 

factorilor naturăli sau a acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică) se 

instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării şi 

stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 

luni, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice şi zonele cu potenţial 

arheologic; 

� În cazul zonelor cu potenţial arheologic este necesară o cercetare arheologică în 

vederea înregistrării şi valorificării ştiinţifice a acestora; 

� Săpătura arheologică şi activităţile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic 

se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de Ministerul 

Culturii, în condiţiile legii; 

� Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic 

prioritar şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza 

autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii; 

� Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este 

protejat ca sit arheologic, conform legii; 

� Autorizarea lucrărilor de construire sau desfiinţare din zonele cu patrimoniu 

arheologic reperat  se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului 

Culturii. 

� În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea 

de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul 

localităţii dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu avizul 

serviciilor publice descentrălizate ale Ministerului Culturii, şi se instituie regimul de 

supraveghere sau săpătură arheologică . 

 

 

2. ZONE TURISTICE DE AGREMENT – REGLEMENT ĂRI  

 Nu eate cazul. 
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 3. ZONE DE SIGURANŢĂ ŞI DE PROTECŢIE SANITAR Ă – 

REGLEMENT ĂRI 

 

Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie sanitară se va 

face conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor 

de locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, extinderea 

sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru documentaţiile de 

urbanism (PUZ/PUD) necesare conform Reglementărilor propuse. 

Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică şi zonele de 

protecţie sanitară (cu regim sever şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă 

potabilă în sistem centralizat propuse (foraje, rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele 

de distribuţie) în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; pentru fântânile 

publice care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va avea dimensiunile 

minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de curgere a apei subterane. 

Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 

3 m faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50m faţă de 

sursele locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.). 

Distanţe minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi 

care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele: 

    - Ferme de cabaline, între 6-20 capete: ........................................................................... 50 m 

    -  Ferme de cabaline, peste 20 capete: .......................................................................... 100 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: ....................................................... 50 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: ................................................. 100 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: ............................................... 200 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ................................................. 500 m 

    -  Ferme de păsări, între 51-100 de capete: ..................................................................... 50 m 

    -  Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: .............................................................. 500 m 

    - Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole 

industriale:....................................................................................................................... 1.000 m 

    -  Ferme de ovine, caprine: ........................................................................................... 100 m 
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    -  Ferme de porci, între 7-20 de capete: ........................................................................ 100 m 

    - Ferme de porci, între 21-50 de capete:........................................................................ 200 m 

    - Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: .................................................................. 500 m 

    - Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: ............................................... 1.000 m 

    - Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: ..................................................... 1.500 m 

    - Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: ........................................ 100 m 

    - Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: ............................................. 200 m 

    - Ferme şi crescătorii de struţi: ...................................................................................... 500 m 

    - Ferme şi crescătorii de melci: ....................................................................................... 50 m 

    - Spitale, clinici veterinare: ............................................................................................. 30 m 

    - Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: ......................................................... 100 m 

    - Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: ....................................................... 100 m 

    - Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: ............................ 500 m 

    - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: .................... 300 m 

    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme 

comunale: .......................................................................................................................... 500 m 

    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: .................................................... 1.000 m 

    - Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: ................................. 1.000 m 

    - Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a 

seminţelor): ....................................................................................................................... 200 m 

    - Staţii de epurare a apelor uzate: .................................................................................. 300 m 

    - Staţii de epurare de tip modular (containerizate): ....................................................... 100 m 

    - Staţii de epurare a apelor uzate industriale: ................................................................ 300 m 

    - Paturi de uscare a nămolurilor: ................................................................................... 300 m 

    - Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: ...................................................... 500 m 

    - Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: .................................. 1.000 m 

    - Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: ........................................ 500 m 

    - Crematorii umane: ................................................................................................... 1.000 m 

    - Autobazele serviciilor de salubritate: ......................................................................... 200 m 

    - Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane ..............................................................500 m 

    - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: ....................................................... 50 m 

    - Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: .................................. 50 m 

    - Parcuri eoliene: ........................................................................................................ 1.000 m 
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    - Parcuri fotovoltaice: ................................................................................................... 500 m 

    - Cimitire şi incineratoare animale de companie: ......................................................... 200 m 

    - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie):.................................................................................................................................50 m 

    - Rampe de transfer deşeuri ......................................................................................... 200 m. 

 

Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de 

impact de mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel încât 

aceştia să nu depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în normative în teritoriile 

protejate ( zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, 

de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice 

ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de impurităţi). 

Zona de protecţie sanitară pentru amplasarea unei eventuale staţii de epurare  va fi de 

minim 300m faţă de teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturăle,  de 

odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale 

căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de împurităţi). 

Zona de protecţie sanitară pentru depozitele de deşeuri va fi de minim 1000 m faţă de 

teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile,  instituţiile social-culturale şi medicale, 

precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de 

împurităţi). 

Se interzice construirea în zonele de protecţie a surselor şi instalaţiilor de apă potabilă, 

a staţiilor de epurare, a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de înaltă şi 

medie tensiune etc. 

Se admite emiterea autorizaţiei de construire în zonele de siguranţă a surselor şi 

instalaţiilor de apă potabilă, a staţiilor de epurare, a conductelor de transport produse 

petroliere, gaze, linii de înaltă şi medie tensiune etc. condiţionat de obţinerea unui aviz 

favorabil emis de deţinătorul echipamentului tehnico - edilitar în cauză. 

Autorizarea lucrărilor de construire în zona instalațiilor şi echipamentelor electrice va 

avea în vedere:  

� Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă 

aferente capacităţilor energetice” (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat şi 

completat cu Ordinul ANRE nr.49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de 

siguranţă a liniilor electrice aeriene este de: 
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o 24 m pentru LEA 20 kV; 

o 37 m pentru LEA 110 kV; 

o 55 m pentru LEA 220 kV; 

o 75 m pentru LEA 400 kV. 

� Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecţie este delimitată de 

conturul fundaţiei stîlpilor şi de protecţia la sol a platformei suspendate; pentru posturi 

de transformare, cabine de secţionare îngrădite, zona de protecţie este delimitată de 

îngrădire, pentru posturi de transformare, cabine secţionate îngrădite, zona de protecţie 

este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă cu cîte 0,2 m pe fiecare latură; pentru 

posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranţă este extinsă în 

spaţiu delimitat la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie. 

 

4. ZONE  CU RISC NATURAL – REGLEMENT ĂRI 

La autorizarea lucrărilor de construire în zone cu risc geotehnic se vor respecta 

următoarele:  

� În zonele cu risc geotehnic se impun interdicţii temporare de construire pînă la 

soluționarea problemelor geotehnice. 

� În zonele cu văi umplute (zone cu umpluturi) se poate ridica interdicţia temporară de 

construire şi se poate emite autorizaţie de construire în baza unui STUDIU 

GEOTEHNIC APROFUNDAT ce se va solicita prin Certificatul de Urbanism, studiu 

prin care să se stabilească dacă sunt soluţii de fundare pentru fiecare caz în parte, care 

să elimine riscurile pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei. 

� Pentru zonele care cuprind terenurile situate în pantă unde stabilitatea terenului este 

relativ bună ( zone cu risc de alunecare), pentru menţinerea acesteia în cazul executării 

unei excavaţii în versant, se pune problema menţinerii echilibrului existent în zonă. În 

acest sens se recomandă următoarele amenajări: 

- amplasarea de construcţii care să profite de panta terenului (construcţii în trepte); 

- executarea unor lucrări de sprijinire şi consolidare: terasări, drenuri, taluzări, ziduri de 

sprijin, plantaţii de arbori cu rădăcini pivotante etc. 

- în aceste zone nu se vor executa decapări (excavaţii) f ără sprijiniri; 

- la amplasarea de noi construcţii se va ţine seama de reţelele subterane şi supraterane 

existente şi, nu în ultimul rând, de asigurarea stabilităţii construcţiilor existente. 
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� Pentru zonele cu risc geotehnic generate de alunecări de teren se poate ridica 

interdicţia temporară de construire şi se poate emite autorizaţie de construire în baza 

unui STUDIU GEOTEHNIC APROFUNDAT solicitat prin Certificat de Urbanism, 

studiu prin care să se stabilească dacă există soluţii de fundare pentru fiecare caz în 

parte, soluţii care să elimine riscurile pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei. 

 

5. CĂI DE COMUNICA ŢIE – REGLEMENT ĂRI 

a) PREVEDERI GENERALE 

Drumurile și străzile de pe teritoriul comunei Bordești vor respecta prevederile legale 

în vigoare (Ordin nr. 49 din 27.01.1998, STAS 10144/2-91 RTC). 

b) ACCESE CAROSABILE 

� Pentru locuințe unifamiliale și multifamiliale cu acces și lot propriu, se vor asigura 

accese carosabile pentru locatari, accese pentru colectarea deșeurilor menajere și 

pentru mijloacele de stingere a incendiilor. 

� În cazul parcelării pe două rânduri, accesele la parcelele din spate, se vor realiza cu 

alei de deservire locală, astfel: 

- alee cu o lungime totală de 30 m - o bandă de circulaţie de 3,50 m; 

- alee cu o lungime maximă de 100 m - două benzi de circulație, cu trotuar de 1,00m  

măcar pe o parte și supralărgire pentru manevra de întoarcere la capăt. 

� Pentru construcții de turism, vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru 

utilizatori, personal și acces tehnic de întreţinere. Numărul acceselor şi conformarea 

lor se va face funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic. 

� Pentru construcțiile comerciale, se vor asigura accese carosabile separate pentru 

consumatori, personal și aprovizionare. 

� Pentru toate categoriile de construcții, se vor asigura accese pentru intervenții în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcțiilor 

ce formează curți interiore, asigurarea accesului vehiculului de pompieri se va face 

prin ganguri cu lățime minimă de 3,00 m și înălțime minimă de 3,5m. Aceste pasaje 

trebuie sa fie libere în permanență. 

c) NORME PENTRU DIMENSIONAREA  ARTERELOR DE CIRCULAŢIE 

Drumurile și străzile din cadrul localităţii se pot clasifica în raport cu intensitatea 

traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel: 
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- Drumuri şi străzi care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează 

spre drumurile şi străzile de legătură sau magistrale. 

- Drumuri şi străzi care asigură accesul la locuinţe şi servicii curente sau ocazionale din 

zonele cu trafic foarte redus. 

- Trotuarele la drumurile şi  străzile din localitate sunt de regulă, separate de partea 

carosabilă printr-o fîşie liberă cu o latîme de 1,00 m, rezervată pentru amplasarea 

pomilor, a instalaţiilor subterane, a stîlpilor de iluminat şi de telecomunicaţii. 

- Arteră de circulaţie cu traseu înfundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00 m şi 

va fi prevăzută la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculeor, cu raza 

de minim 6,00 m. 

d) DISPOZIŢII FINALE 

Drumurile şi străzile noi propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi 

dimensionate cu respectarea prevederilor legale in acest domeniu 

Drumurile şi străzile noi propuse ce leagă două drumuri sau străzi existente vor prelua 

caracteristicile categoriei superioare cu care au tangenţă, cu condiţia ca parcelarul şi fondul 

construit existent să permită acest lucru. 

Executarea lucrărilor edilitare ce afectează suprafaţa străzilor (carosabil şi trotuar) se 

vor aproba doar cu condiţia, ca la terminarea acestora să se refacă sistemul rutier (stratificaţie, 

grosime stratificaţie şi tip de îmbrăcăminte) identic cu cel existent la începerea lucrărilor. 

 

6. PARCAREA AUTOVEHICULELOR – REGLEMENT ĂRI 

a) PRINCIPII GENERALE 

Prevederile prezentelor reglementări au caracter normativ privind asigurarea numărului 

minim de locuri de parcare şi se vor aplica la elaborarea, avizarea şi aprobarea 

documentaţiilor pentru realizarea clădirilor şi amenajărilor pe teritoriul comunei Bordești. 

Sunt prevăzute reglementări şi pentru construcţiile existente pe lotizări anterioare 

intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului General 

de Urbanism HG 525/1996, hotărâre ale cărei prevederi stau la baza prezentelor reglementări 

cu caracter normativ. 

b) NORME DE PARCARE PE FUNCŢIUNI URBANISTICE 

Numărul minim de locuri de parcare necesar realizării clădirilor şi amenajărilor pentru 

autorizare în construcţii noi pe teritoriul comunei Bordești, se dimensionează în funcţie de 

destinaţia şi suprafaţa utilă specifică funcţiunilor ce se regăsesc în clădire. 
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Construcțiile de locuințe necesită parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar 

în unele cazuri parcaje - garaje în interiorul construcțiilor. 

Parcarea/gararea autoturismelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara 

circulaţiilor publice, asigurându-se numărul de locuri de parcare funcţie de suprafaţa 

construită desfăşurată a locuinţei şi de tipul de locuire. Numărul minim de locuri de parcare ce 

trebuie asigurat se stabileşte după cum urmează: 

Subzonele locuințelor unifamiliale cu acces şi lot propriu: 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă construită 

desfăşurată este de maxim 100 mp; 

- Se vor asigura minim 2 (două) locuri de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă 

construită desfăşurată este mai mare de 100 mp. 

Subzonele locuințelor semicolective/colective cu acces şi lot folosit în comun: 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa 

construită desfăşurată de maxim 100mp; 

- Se vor asigura minim 2 (două) locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa 

construită desfăşurată mai mare de 100 mp. 

Subzonele locuințelor (colective tip blocuri): 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament. 

 

Construcii cu func iuni de înv mânt ( coli), financiar bancare, birouri, hoteluri 

(indiferent de categoria de confort), de alimentaie public  (restaurant, cafenea, bar etc.): 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va asigura minim 1(un) loc de 

parcare pentru fiecare 60mp ai suprafeţei utile aferente destinaţiei respective, cu excepţia: 

- construcţiilor de alimentaţie publică pentru care se va asigura minim 1 (un) loc de 

parcare pentru fiecare 8(opt) „locuri de luat masa” din unitatea de alimentaţie publică; 

- hotelurilor pentru care se va asigura minim 1(un) loc de parcare la 2 (două) locuri de 

cazare. 

Faţă de prevederile menționate anterior se va asigura suplimentarea cu minim 20% a 

totalului locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/vizitatori/aprovizionare. 

Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 75% din 

care maxim 25% la sol, atunci cînd condiţiile de amplasament permit acest lucru. 
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Construcii cu func iuni comerciale: 

Pentru toate categoriile de spaţii comerciale se va asigura minim 1(un) loc de parcare 

pentru fiecare 30 mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile menționate anterior se va asigura suplimentarea cu minim 10% a 

totalului de parcare/garare stabilit, pentru salariaţi şi aprovizionare. 

 

Construcii sportive i amenaj ri de agrement: 

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive sau de agrement vor fi 

prevăzute în funcţie de capacitatea construcţiei: 

- câte 1(un) loc de parcare la 15 de persoane (public şi/sau sportivi) pentru complexuri 

sportive, săli de antrenament, săli de competiţii, locuri de joacă; 

- câte 1(un) loc de parcare la 20 de persoane (public şi/sau sportivi) pentru stadioane, 

patinoare, poligoane pentru tir, popicării etc; 

- pentru cluburi, discoteci câte 1(un) loc de parcare pentru fiecare 60 mp ai suprafeţei 

utile aferente destinaţiei respective. 

Fată de prevederile menționate anterior se va asigura suplimentarea cu minim 10% a 

totalului de parcare/garare stabilite, pentru personal/salariaţi. 

La cele rezultate mai sus se va adăuga, în funcţie de capacitatea construcţiei câte 1-3 

locuri de parcare pentru autocare. 

 

Construcii cu func iuni industriale (producie i depozitare), service-auto / showroom, de 

s n tate: 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va sigura minim 1(un) loc de 

parcare pentru fiecare 100 mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile menționate anterior se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului 

locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/ vizitatori/ aprovizionare. 

Din totalul locurilor de parcare necesare maxim 60% vor fi prevăzute la sol, atunci 

când condiţiile amplasamentului permit acest lucru. 
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Construcii cu func iuni de servicii publice (spl torii auto, vulcaniz ri, sta ii de distribu ie 

carburan i): 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va asigura minim 1(un) loc de 

parcare pentru fiecare 30mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile menționate anterior se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului 

locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/vizitatori/aprovizionare. 

c) DISPOZIŢII FINALE 

Asigurarea numărului minim de locuri de parcare, rezultat din calcul, este obligatorie 

pentru obţinerea avizelor necesare eliberării autorizaţiei de construire. 

Se exceptează de la aplicarea acestor prevederi, construcţiile existente situate în zona 

centrală pentru care se solicită autorizarea lucrărilor necesare pentru conversie funcţională. 

Derogări privind numărului minim de locuri de parcare prevăzut în aceste reglementări 

cu caracter normativ, pentru construcţiile noi, propuse a se realiza, se vor putea face în urma 

stabilirii de către autorităţile publice locale prin HCL a unor taxe băneşti, în vederea 

constituirii unui fond pentru construirea de parcaje publice, subterane sau supraterane pe 

teritoriul comunei Bordești. 

Modul de constituire al fondului pentru construirea de parcaje în construcţii 

amenajate, procedura de plată şi cuantumul taxei se vor reglementa prin hotărâre de Consiliu 

Local. 

Interdic ţii:  

Se interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publică a 

comunei Bordești. 

 

7. DREPTUL DE PARCELARE – REGLEMENT ĂRI 

a) BAZA LEGALĂ ŞI DEFINIREA UNOR TERMENI 

Prin parcelare se înţelege operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină 

divizarea în 4 sau mai multe parţi alăturate a uneia sau mai multor proprietăţi funciare 

distincte, destinate construirii, în scopul de a fi sau nu înstrăinate prin cedări, concesionări sau 

vânzări a loturilor rezultate. 

Conform alin. 6 al art. 6 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când 

operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul 
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realizării de lucrări de construcţii precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la 

un imobil, este necesară solicitarea unui certificat de urbanism. 

Conform alin. 3 al art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea Planurilor Urbanistice 

Zonale este obligatorie în cazul parcelărilor. 

Se înţelege prin parcelă, suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-

teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi 

aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune; (Legea 7/1996 a 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi Norme tehnice de introducere a cadastrului general 

aprobate cu Ordinul MAP 534/2001). 

Proiectarea sau construirea a  mai mult de patru clădiri pe o parcelă, constituind un 

singur trup, este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor, ca o parcelare, în 

sensul celor prevăzute anterior. 

Proprietarii suprafeţelor de teren pe a căror întindere se pot construi patru sau mai 

multe locuinţe sau clădiri de orice natură , respectând prevederile prezentului regulament, au 

dreptul să le parceleze. Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în 

reglementările legale, dispoziţiilor Regulamentului Local de Urbanism. 

b) CONDIŢII DE REALIZARE A PARCELĂRILOR NOI 

În noile parcelări sau în extinderile de intravilan unde sunt marcate străzi noi prin 

prezentul PUG înainte de autorizarea construcţiilor este obligatorie întocmirea unui PUZ de 

parcelare care să fie redactat pe o ridicare topo actualizată, PUZ care va reglementa poziţia 

exactă a străzilor, racordarea la reţelele edilitare, forma parcelelor (raportul laturilor). Este 

interzis prin aceste PUZ-uri modificarea indicatorilor principali de urbanism prevăzuţi prin 

Planul Urbanistic General, precum Hmax, CUT, dimensiunile minime ale parcelelor sau a 

deschiderii minime la stradă. 

Se va aproba parcelarea unui teren intravilan sau care urmează sa fie introdus în 

intravilan, dacă: 

� terenul se află în întregime sau în parte într-o zonă construibilă; 

� pentru fiecare porţiune de teren se aplică prevederile zonei şi ale unităţilor teritoriale 

prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism; 

� aşezarea şi natura terenului permite construirea în mod igienic, eficient şi după 

normele de siguranţă şi rezistenţă în vigoare. 

� au trecut mai mult de 12 luni de la aprobarea Planul Urbanistic General. 
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Pentru a putea obţine aprobarea parcelării unui imobil din intravilan proprietarul 

terenului trebuie să solicite în prealabil certificatul de urbanism. Acesta se va obţine de la 

Primăria comunei Bordești, şi prin el autorităţile publice locale sunt obligate conform Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, să solicite întocmirea unui Plan 

Urbanistic Zonal ce se va aproba conform legilor în vigoare şi care va sta la baza viitoarei 

parcelări reglementând forma, dimensiunile, accesul şi echiparea edilitară a viitoarelor parcele 

astfel obţinute. 

Sunt interzise parcelările prin care se obţin mai mult de 12 loturi pe terenurile situate 

pe străzi, unde nu există sau nu sunt prevăzute reţele de apă potabilă şi canalizare pentru 

evacuarea apelor uzate. 

Se poate totuşi admite parcelarea acestor terenuri dacă proprietarul execută sau 

plateşte costul executării racordării lucrărilor edilitare ale parcelării la cele ale localităţii, 

conform condiţiilor cerute de societăţile care administrează reţelele publice de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona respectivă, sau de A.N. Apele Române şi Agenţia pentru Protecţia 

Mediului; 

Pe străzile unde nu există conducte pentru alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi 

unde nici nu urmează a se executa de către Primărie sau particulari lucrări de racordare la 

reţelele localităţii, se pot totuşi autoriza, cu avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 

parcelări cu parcele cu suprafaţa minimă de 1500 mp. În acest caz trebuie să se execute de 

către parcelator lucrări locale separate pentru fiecare parcelă în parte, care să asigure 

alimentarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate. Pentru toate aceste lucrări se va cere în 

prealabil avizul A.N. Apele Române şi al Agenţiei pentru Protecţie a Mediului; 

Dacă ulterior executării parcelărilor în condiţiile de mai sus, se vor înfiinţa pe strada 

respectivă canalizările necesare - fie de către Primărie, fie de către proprietar/parcelator – 

aceştia din urmă vor putea reduce prin divizare suprafaţa parcelelor de 1500 mp , conform 

prevederilor regulamentare, dar numai după ce vor fi executate racordurile necesare la 

conductele de apă şi canal pentru aleile şi străzile nou create prin parcelare. 

c)  DIMENSIUNILE MINIME ŞI FORMA PARCELELOR NOI 

Pentru ca o parcelă să poată fi autorizată trebuie ca parcelele care se creează să aibă 

suprafaţa, deschiderea la stradă şi adâncimea prevăzute mai jos; fiecare condiţie de minimum 

se va considera separat pentru fiecare dimensiune cât şi pentru suprafeţe, ele trebuind să fie 

respectate simultan. 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

123 

� Front la stradă de minimum 8,0 m pentru clădiri înșiruite şi respectiv de minimum 

12,0 m pentru clădiri izolate sau cuplate; 

� Suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv de 

minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 

� Adâncimea parcelei trebuie să fie de maxim trei ori  deschiderea la stradă sau cel puţin 

egală cu lățimea parcelei. 

�  

 

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care respectă cumulativ prevederile 

de mai sus. 

Tolerate admise: 

� La o parcelare cu un număr mai mare de 10 loturi, o cincime din numărul total al 

loturilor pot beneficia de toleranţa de 25 % pentru suprafaţă şi numai dacă configuraţia 

terenului nu permite realizarea tuturor parcelelor conform prevederilor 

Regulamentului; 

� Se admite aşezarea parcelelor pe două rânduri, unele la alinierea străzii şi altele spre 

fundul parcelei, dacă fiecare parcelă de fund are câte o trecere liberă, separată, spre 

drumul public, în deplină proprietate, cu lăţimea minimă de 5 m şi cu o adâncime de 

max. 30m, din alinierea străzii; 

� Pe terenurile care se parcelează fără a se crea străzi noi şi care au o adâncime mai mică 

decât minimum prevăzut de Regulament, se admite o toleranţă de 25 % la adâncime 

pentru toate parcelele. Pentru suprafaţă se admite de asemenea în acest caz, o toleranţă 
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de 25 % din minimum permis, însă numai pentru o cincime din numărul total al 

parcelelor create . 

d) STRĂZI ŞI ALEI CAROSABILE ÎN PARCELĂRILE NOI 

Străzile sau aleile vor îndeplini condițiile arătate în aliniatele următoare: 

� Orice parcelare în care nu toate parcelele au acces direct la un drum public existent, 

trebuie să aibă cel puţin o stradă deschisă la ambele capete; 

� Aleile carosabile din interiorul zonelor parcelate vor avea minim două benzi de 

circulaţie; 

� Străzile, aleile carosabile (inclusiv fundăturile) nou create vor respecta profilul 

transversal prevăzut în actele normative ce reglementează acest domeniu. 

� Pentru a fi construibilă, o proprietate cu adâncime mare se poate dezmembra în maxim 

două parcele, una la alinierea străzii şi alta către fund, cu condiţia ca parcela de fund 

să aibă un acces carosabil de min. 5 m creat pe teren propriu şi cu adâncime de maxim 

30m de la alinierea străzii; 

� Fundăturile nu pot avea mai mult de 100 m lungime - din alinierea străzii până în 

capătul ei. La partea de capăt, fundătura trebuie să prezinte o lărgire de o formă şi cu 

dimensiunile astfel alese, încât să asigure întoarcerea unui vehicul din cel mult trei 

mişcări, înscriindu-se în curbe cu raza exterioara de min. 10m. Aceste curbe trebuiesc 

desenate pe planuri cu razele lor; 

� Pe cât e posibil se va evita ca o arteră de mare circulaţie să fie întreruptă prea des de 

astfel de străzi provenite dintr-o parcelare. 

 

Proiectul de parcelare trebuie să prevadă străzi, alei, pieţe şi treceri spre parcele în 

condițiile impuse prin Regulamentul Local de Urbanism. 

Proiectul, cu toate aceste suprafeţe, complet echipate din punct de vedere edilitar, se 

vor preda Primăriei în mod obligatoriu şi gratuit de către proprietar. 

La parcelarea unor terenuri cu suprafaţă mai mare de 50.000 mp –– în afara 

îndeplinirii celorlalte condiţii de parcelare, trebuie să se prevadă pe lângă terenul necesar 

asigurării străzilor, o suprafaţă de teren pentru scopuri publice (comerț, şcoala, biserică, 

terenuri de sport, etc) . Această suprafaţă va fi de minim 5 % din întinderea totală a terenului 

– pentru terenurile cu suprafaţă între 50.000 şi 200.000 mp şi de min. 7 % pentru terenurile în 

suprafaţă mai mare de 200.000 mp. 
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e) UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A 

PARCELĂRILOR 

Parcelele noi din punct de vedere arhitectural 

Toate clădirile ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei 

singure proprietăţi sau pe parcele în indiviziune, trebuie să fie concepute şi executate într-o 

coerenţă de caracter arhitectural, astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios. 

Odată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzut un număr îndestulător de 

norme generale după care urmează a fi realizate construirea grupului de clădiri şi ambientarea 

lui cu plantaţii şi elemente de mobilier urban. 

Amplasarea clădirilor pe parcelă 

În cazul părţilor de imobil fără valoare culturală, identificate şi prezentate explicit prin 

studiile istorice, se poate interveni, ţinând cont de valoarea culturală a zonei învecinate 

imobilului, prin protecţia, punerea în valoare şi conservarea următoarelor elemente 

caracteristice: 

� modului de aşezare al clădirilor pe parcelă;  

� alinierea clădirii spre aliniamentul parcelei;  

� regimului de înălţime al clădirilor;  

� compoziţia de volume a clădirilor;  

� relaţiile şi distanţele minime dintre clădiri indiferent dacă acestea se află pe aceeaşi 

parcelă sau pe parcele diferite;  

Amplasarea clădirilor unele fa ţă de altele 

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o 

durată de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din 

locuinţele învecinate. 

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre 

clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se 

va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la aliniatul precedent. 

La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va ţine cont de orientarea 

camerelor faţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se 

produc în ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii. 

Vederea asupra proprietăţii vecinului  

 Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai 

cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede 
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altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere 

drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin 

acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic. 

 Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau 

neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul  ori alte 

asemenea lucrări ce ar fi orientate cătrea cest fond.  

    Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar 

spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru.  

Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa 

zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia 

de hotar. Distanţa, şi încazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul 

cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie. 

Proiectarea si executarea locuinţelor 

 La proiectarea şi execuţia locuinţelor trebuie să fie respectaţi  următorii parametri sanitari: 

    - suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp; 

    - suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp; 

    - înălţimea sub plafon = 2,60 m. 

      Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe 

către aer liber - uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală. 

      Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfăşurarea 

activităţilor zilnice fără a se recurge la lumina artificială. 

      Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin prize de aer 

exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea 

liberă a unui spaţiu de 1 cm sub uşile interioare. 

      Ghenele tehnice şi toboganul de deşeuri solide se izolează acustic şi se prevăd cu 

posibilităţi de acces pentru curăţare şi decontaminare periodică. 

      Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de 

locuit, cu diferenţe în funcţie de destinaţia încăperii: 

    a) baie şi W.C. - 22°C; 

    b) camera de zi - 22°C; 

    c) dormitoare - 20°C. 
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8. ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN – REGLEMENT ĂRI 

 

C - ZONA CENTRAL Ă - CONŢINÂND FUNCŢIUNI ŞI ECHIPAMENTE CU 

CARACTER DE CENTRALITATE ŞI REPREZENTATIVITATE, POLARIZATOARE 

ALE INTERESULUI PUBLIC LA NIVEL LOCAL. 

Fragmentul de zonă CENTRALĂ prezent în interiorul comunei Bordești este 

caracterizată de: concentrarea cea mai compactă de clădirile majorităţii instituţiilor publice 

importante. Caracteristica de diversitate şi lipsa de omogenitate a zonei care uneori devine 

disfuncţie, în acelaşi tîmp a devenit un element de particularitate şi de farmec al acestei zone. 

Menţinerea acestui caracter face împosibilă aplicarea unor reglementări rigide, ceea ce 

împlică ca fiind necesară o anumită elasticitate a reglementărilor care trebuiesc aplicate cu 

creativitate atât de promotorii de investiţii cât şi de administratori. 

 

Is - ZONA PENTRU INSTITU ŢII ŞI SERVICII PUBLICE SITUATA IN  AFARA 

PERIMETRULUI CENTRAL  - GRUPEAZA FUNCŢIUNI COMPLEXE DE 

ÎMPORTANŢĂ COMUNALA   

Zona conţine nuclee de dezvoltare ale comunei Bordești, care vor putea conferi un nou 

prestigiu, o echilibrăre funcţională şi noi calităţi estetic-configurătive, în condiţiile unei oferte 

diversificate şi imediat accesibile investitorilor şi cuprinde următoarele subzone: 

Is - subzona instituţii publice şi servicii dispersate pe teritoriu în afara zonelor protejate; 

Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii dispersate pe teritoriu în zonele de protecție 

sanitară;  

 

L - ZONA DE LOCUIT 

Perimetrul intravilanului comunei Bordești cuprinde în teritoriul său  zone cu caracter 

eminamente rezidential datorate dezvoltării în timp a comunei 

Aceste zone de locuit pot fi diferenţiate pe următoarele categorii: 

I. Diferenţieri din punct de vedere al gradului de protecţie al acestora: 

a) zone rezidenţiale situate în interiorul perimetrului zonei  protejate; 

b) zone rezidenţiale situate în afara perimetrului zonelor protejate şi în care intervenţia 

este menită să contribuie la ridicarea valorii arhitectural ambientale a zonei, la constituirea 

unui caracter şi a unei particularităţi a acesteia. 
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II. Diferenţieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent: 

a) zone rezidenţiale cuprinzând locuinţe individuale cu înălţime mică, cu parcelă 

individuală: 

- parcelări tradiţionale, spontane rezultat al divizării în tîmp a unor parcele de mai mari 

dimensiuni; 

- parcelări planificate, rezultat al unei intervenţii pe bază de regulament corect pus în aplicare; 

III. Diferenţieri din punct de vedere al parcelarului - existent şi propus prin viitoare 

operatiuni urbanistice 

a) zone rezidenţiale cu locuinţe individuale şi colective mici pe parcelări tradiţionale, 

spontane 

b) zone rezidenţiale cu locuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără 

reţele edilitare, în care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelării 

şi a infrastructurii. 

 

A - ZONA DE ACTIVIT ĂŢI PRODUCTIVE ŞI SERVICII 

Zona de activitati productive şi servicii se compune din „terenurile ocupate de 

activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de activităţi 

industriale conform CAEN) şi servicii (producţie “abstractă” cuprinzând activităţi 

manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuţie, 

expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi, 

etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de 

restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii 

pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare 

activităţi productive şi servicii. 

 

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI 

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, spaţii pentru sport şi agrement 

cu acces limitat, spaţii plantate de protecţie. 

Spaţiile verzi prezintă o serie de particularităţi şi diferenţieri, funcţie de: 

(1) situarea în localitate 

- spaţii verzi situate în zona semicentrală 

- spaţii verzi situate la periferie 

(2) gradul de protecţie 
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- spaţii verzi situate în afara perimetrului de protecţie 

(3) dimensiuni 

- spaţii verzi de tip scuar cu suprafeţe sub 1,0 ha şi care au fost incluse în subzonele mai mari 

în care se încadrează, dar fără a-şi pierde caracterul de spaţiu verde. 

- spaţii verzi de tip fâşie plantată de însoţire cu suprafaţa variabilă de la caz la caz – asigurând, 

prin plantare mai consistentă şi amenajări ambientale locale, legăturile necesare între diferite 

elemente naturale, pentru ecologizarea şi ameliorarea cadrului de viaţă. 

(4) profilul funcţional 

- spaţii verzi de însoţire trasee pietonale 

- perdele de protecţie (infrastructură edilitară, căi majore de comunicaţie, între funcţiuni 

parţial incompatibile) 

- paduri şi plantatii forestiere 

(5) accesibilitatea 

- spaţii verzi publice cu acces nelimitat 

- spaţii verzi în incinte private 

Pentru a face posibile diferenţieri specifice prin regulament, pentru spaţii plantate 

existente şi propuse în interiorul perimetrului, au fost evidenţiate următoarele subzone şi 

unităţi teritoriale de referinţă: 

V1. -  subzona spaţiilor verzi publice, cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, 

precum şi plantaţii de aliniament ale arterelor principale sau secundare, situate in zone 

neprotejate. 

V1a – subzona spaţiilor verzi publice, cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, 

precum şi plantaţii de aliniament ale arterelor principale sau secundare, situate in zone de 

protectie fata de obiective cu valoare de patrimoniu. 

 

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNAL Ă - CIMITIRE 

Zona este alcătuita din următoarele subzone: 

G1 - subzona cImitirelor situate in zone neprotejate; 

G1 - subzona cimitirelor situate in zone de protectie fata de obiective cu valoare de 

patrimoniu. 
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T - ZONA TRANSPORTURILOR 

Intrucât aspectul general al comunei este puternic influenţat de îmaginile oferite către 

principala cale de acces rutier se va acorda o atenţie sporită considerentelor estetice în 

acordarea autorizaţiilor de construire in vecinatatea  si in subzonele de transporturi. 

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone: 

T1 - subzona transporturilor rutiere. 

 

R - ZONE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ECHIPAR II TEHNICE 

MAJORE 

 Zona include trasee magistrale ale liniilor electcrice aeriene (LEA) 20 kW si include 

subzona construcții și instalații aferente echipării tehnice majore (R1). 
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4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE 
 

Capitolul 2.8 „Protecția și conservarea mediului” din Memoriul General al P.U.G. nu 

identifică în totalitate problemele de mediu cu care se confruntă comuna Bordești și care au 

legătură cu planul, însă face referire la câteva aspecte importante: 

 „Protecţia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaţia dintre 

cadrul construit şi cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 

A – protecţia cadrului vital faţă de poluarea produsă de activităţile umane; 

B – protecţia cadrului vital faţă de elementele din cadrul natural; 

C – protecţia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 

 

A – În zona comunei Bordești nu există surse majore de poluare a mediului construit. 

Singurele surse de poluare a aerului sunt sobele și centralele termice din zona de locuit; 

B – Cadrul construit al comunei Bordești nu este expus la riscuri naturale sau cu zone unde 

s-au instituit interdicții temporare și definitive de construire; 

C – În apropierea comunei Bordești sunt amplasate păduri de foioase intercalate de zone de 

rășinoase.” 

 

Vom încerca să identificăm problemele de mediu existente în comuna Bordești care 

sunt relevante pentru Planul Urbanistic General al comunei Bordești, probleme care vor fi 

analizate în cadrul grupurilor de lucru și care comportă modificări, completări ori adăugiri, 

funcție de informațiile furnizate de autoritățile competente: 

� Spaiile verzi 

Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul 

localităților27: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 

b) spatii verzi publice de folosință specializată: 

1. grădini botanice si zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone 

ambientale și de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de 

protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 
                                                             
27În conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009. 
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3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si 

baze sportive; 

d) spatii verzi pentru protecția lacurilor si cursurilor de apa; 

e) culoare de protecție fata de infrastructura tehnică; 

f) păduri de agrement. 

Art. II alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește pentru autorităţile administraţiei 

publice locale obligaţia „de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 

mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.”  

 Referitor la acest aspect, memoriul Planului Urbanistic General face următoarele 

precizări: 

 „ În prezent, în perimetrul intravilan al comunei Bordești este amenajată o suprafață 

de 0,61 ha de spații verzi amenajate. 

În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind  reglementarea  şi  administrarea  

spaţiilor  verzi  din  intravilanul localităţilor şi cu OUG 114/2007 privind protecţia mediului, 

va trebui dezvoltată o suprafaţă de spaţii verzi amenajate, pe cap de locuitor, de 26,0 mp, 

care la nivelul comunei ar reprezenta 46,592 mp, adică 4,66 ha. În perimetrul intravilan al 

comunei Bordești, în zonele cu ravene provenite din precipitații sunt suprafețe de teren cu 

declivități mari pe care cresc spontan plante perene, arbuști și arbori, specifice florei din 

zonă. 

Pentru atingerea standardului normat de 26,0 mp spațiu verde public/locuitor s-a 

propus atragerea în intravilanul localității a unei suprafețe de 6,52 ha. 

Datorită caracterului geometriei terenului, acesta se preteaza foarte bine din punct de 

vedere peisagistic amenajărilor propuse. Pentru implementarea proiectelor de realizare a 

investițiilor mai sus descrise, Administrația Publică Locală va utiliza fonduri egal constituite, 

va accesa fonduri Comunitare sau va utiliza parteneriate public-private.” 

 Calculat la populația comunei Bordești, de 1792 locuitori, rezultă că, în prezent, 

comuna Bordești dispune de o suprafață de 3,4 mp/locuitor, respectiv mult sub suprafața 

reglementată prin actul normativ. 

 Din bilanțul teritorial propus în memoriul Planului Urbanistic General, rezultă că 

suprafața totală actuală (existentă) a spațiilor verzi, va ajunge la 5,68 ha, ceea ce înseamnă că, 
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la aceeași populație a comunei (1792 locuitori), suprafața de spații verzi raportată la un 

locuitor, va fi de 31,7 mp. 

  Din Planul Urbanistic General actualizat al comunei Bordești rezultă că pentru a se 

ajunge la această suprafață se va atrage în intravilanul localității o suprafață de 5,07 ha, însă 

nu este menționat dacă acest obiectiv are condiționări de orice natură. De asemenea, nu se 

specifică perioada de timp în care se poate ajunge la această suprafață de spații verzi. 

 În conformitate cu prevederile art. 70, 71, II și III din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului: 

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice 

locale, au următoarele obligaţii: 

a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea 

izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze 

şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală; 

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri 

de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi 

localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de 

protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a 

altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi 

recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 

obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

e) să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor 

de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a 

monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu 

efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora; 

f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice 

cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului; 
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g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul 

anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort 

pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate 

locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de 

deşeuri de orice fel; 

i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la 

întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a 

spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi; 

j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a 

canalizării. 

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în 

documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, 

indiferent de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice emise ori încheiate 

cu nerespectarea acestor prevederi, sunt lovite de nulitate absolută. 

Referitor la obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013, având în vedere faptul că 

intravilanul comunei Bordești nu dispune în prezent de această suprafață de spațiu verde dar 

bilanțul teritorial propune o suprafață de 5,68 ha, prin care s-ar atinge ținta respectivă, este 

obligatoriu ca autorităţile administraţiei publice locale să întocmească un program, în care vor 

fi evidenţiate etapele de realizare a țintei, cu indicarea termenelor propuse. 

� Privind calitatea aerului 

Nu sunt cunoscute, sau nu au fost identificate probleme privind calitatea aerului, 

relevante pentru Planul Urbanistic General al comunei Bordești. 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător primarii au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură, la nivel local, respectarea dispoziţiilor prezentei legi aflate în sfera lor de 

responsabilitate; 

     b) integrează cerinţele prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare din domeniu 

în strategia de dezvoltare durabilă la nivel local; 

c) asigură elaborarea planurilor de calitate a aerului şi le supun aprobării consiliului 

local în termen de 30 de zile după avizarea acestora de către autoritatea publică teritorială 

pentru protecţia mediului; 
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d) participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi pune în aplicare 

măsurile prevăzute în plan care intră în responsabilitatea lor; 

e) participă la elaborarea planului de acţiuni pe termen scurt şi aplică măsurile 

prevăzute în plan, în cazul în care activităţile care conduc la apariţia unui risc de depăşire a 

pragurilor de alertă şi/sau a pragului de informare sunt în responsabilitatea autorităţii 

administraţiei publice locale; 

f) transmit, anual, autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului raportul 

privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului; 

g) furnizează autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile şi 

documentaţia necesare în vederea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător; 

h) realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de 

calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din planurile de acţiune pe termen scurt, care intră 

în responsabilitatea lor, şi asigură fonduri financiare în acest scop; 

i) includ amplasamentul punctului fix de măsurare şi zona de protecţie aferentă în 

planurile de urbanism; 

j) marchează prin panouri de avertizare limita zonei de protecţie a punctelor fixe de 

măsurare; 

   k) la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, iau toate 

măsurile necesare pentru amplasarea punctelor fixe de măsurare şi a punctelor de măsurare 

indicative, astfel încât poziţionarea şi distribuirea lor să corespundă cerinţelor şi criteriilor de 

amplasare prevăzute în prezenta lege; 

l) asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător, la nivel 

local. 

  

� Privind calitatea apei 

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Bordești compus din captarea apei, instalații 

de aducțiune și înmagazinare, stații de pompare și rețeaua de distribuție, a fost descris în 

detaliu în cap. 2.1.2. 

Nu sunt specificate în Planul Urbanistic General actualizat ori Regulamentul Local de 

Urbanism dimensiunile zonelor de protecție sanitară pentru staţii de pompare, instalaţii de 

tratare; rezervoare semi-îngropate; aducţiuni; reţelele de distribuţie. 
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Protecția sanitară a surselor de ape subterane precum și captările aferente acestora 

folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației se realizează prin 

aplicarea măsurilor de protecție a calității apelor, stabilite prin actele normative în vigoare, 

precum și prin instituirea în teren a următoarelor zone de protecție, cu grade diferite de risc 

față de factorii de poluare28: 

a) zona de protecție sanitară cu regim sever; 

b) zona de protecție sanitară cu regim de restricție; 

c) perimetrul de protecție hidrogeologică. 

În zonele de protecție sanitară și hidrogeologică se impun, diferențiat, măsuri specifice 

în scopul evitării contaminării sau impurificării apelor. 

Perimetrul de protecție hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare 

și de descărcare la suprafață și/sau în subteran a apelor subterane prin emergente naturale 

(izvoare), drenuri și foraje și are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu 

degradabile sau nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare. 

Comform Studiului Hidrogeologic definitiv, intocmit de catre SC Hidro Cad SRL, 

Focsani, și expertizat de catre INHGA Bucuresti, cu Referat de expertiză nr. 730/07.12.2012, 

au fost dimensionate si instituite: 

-zonele de protectie sanitara, cu regim sever, de 400 mp, zona împrejmuită cu plasă de 

sârmă și marcată cu placuțe avertizoare; 

-zona de protectie sanitara, cu regim de restricție, de 3.300 mp si 

-perimetrul de protectie hidrogeologică de 833.100 mp. 

Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectia sanitara cu regim sever sunt 

exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si pomi fructiferi in 

conditii care sa nu provoace degradari lucrarilor de alimentare cu apa. 

Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise: 

 - utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; 

 - irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate; 

 - culturi care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale. 

 - pasunatul. 

                                                             
28Conform art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, publicată în Monitorul Oficial nr. 
800 din 02.09.2005. 
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Cu referire la perimetrul de protecție hidrogeologică, Regulamentul Local de 

Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Bordești face următoarea precizare: 

„Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică şi zonele de 

protecţie sanitară (cu regim sever şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de alimentare cu 

apă potabilă în sistem centralizat propuse (foraje, rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, 

reţele de distribuţie) în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 

speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; 

pentru fântânile publice care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va 

avea dimensiunile minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de curgere a 

apei subterane. 

Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 

3 m faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10 m faţă de locuinţele vecine, 20-50m faţă de 

sursele locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.).” 

 Comuna Bordești  nu dispune de un sistem  centralizat de colectare a apelor uzate.  

Apele pluviale sunt colectate cu un sistem de rigole amplasate pe marginea drumurilor 

existente şi evacuate în ravenele din zona, sau infiltrate în sol. 

� Privind calitatea solului 

Referitor la problemele de mediu existente cu referire la calitatea solului, se 

recomandă gestionarea corespunzătoare a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse 

agricole și amenajarea unui depozit pentru deșeuri rezultate din construcții și demolări. 

Referitor la depozitarea și managementul efluenților și gunoiului de grajd în 

exploatațiile agro-zootehnice, Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede următoarele considerații generale (pag. 37-

38): 

- Gestionarea corectă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme 

de stocare care pot fi individuale (gospodărești), comunale sau o combinație a 

celor două. 

- Încă din stadiul de proiectare a fermelor și de construcție a capacităților de 

stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenție prevenirii și 

protecției mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere 

următoarele: 

- amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare și departe de sursele de apă; 
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- capacitate de stocare suficientă; 

- construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranță și 

protecție; 

- condiții de exploatare în siguranță, optime și eficiente; 

- căi corespunzătoare de acces; 

- protecție împotriva incendiilor; 

- protecție împotriva eventualelor scurgeri din hidranți. 

- Capacitatea de stocare este foarte impostantă, ea depinzând de: 

- tipul și mărimea lotului de animale, ținând cont de sistemul utilizat de organizare 

al fermei și calitatea managementului aplicat; 

- durata perioadei de stocare; 

- tipul de depozitare; 

- metoda de manipulare și stocare a dejecțiilor; 

- gradul de diluare a dejecțiilor datorită ploilor, șiroirilor de ape sau a altor tipuri 

de ape. 

- Acolo unde se stabilește un plan de gestionare în acord cu condițiile specifice 

locale (tipul de sol, distanța față de sursele de apă, panta terenului, volumul 

precipitațiilor, sistemul fermei și durata perioadelor de stocare) dejecțiile sunt 

gestionate corect , fără riscul de a provoca poluarea surselor de apă. 

- Depozitele de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc de 

poluare.  

- Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o 

perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicție pentru aplicarea pe 

teren a îngrășămintelor organice definit prin perioada în care temperatura medie 

a aerului este sub 5°C. 

- Depozitarea dejecțiilor în gropi (bazin) amenajate direct în pământ este interzisă 

din mai multe motive, în primul rând ecologice. 

- Cel mai grav fenomen este impregnarea în timp a solului din zonele învecinate 

bazinului, solul devine total impermeabil, se degradează, apa este reținută la 

suprafață, apar mlaștini și bălți pe suprafețe mari, apa freatică este poluată, iar 

vegetația înconjurătoare este distrusă. 
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5. OBIECTIVELE DE PROTEC ŢIE A MEDIULUI 
RELEVANTE PENTRU P.U.G. 

 

Deficiențele identificate în Planul Urbanistic General al comunei Bordești sunt 

următoarele: 

• insuficienţa spaţiilor verzi publice; 

• lipsa zonelor de agrement şi turism; 

• inexistența unui sistem de evacuare a apelor uzate; 

• colectarea si gestionarea deşeurilor nu este conformă cu legislaţia în vigoare; 

• lipsa unui program coerent pentru protecţia mediului. 

Se desprind astfel, prioritățile administrației publice locale care constituie totodată 

obiective de protecție a mediului, respectiv: 

• creşterea indicatorilor urbanistici maximi (POT, CUT); 

• asigurarea echipării tehnico – edilitare la un nivel corespunzător; 

• amenajarea unor zone sportive şi de agrement la nivelul localităţii şi asigurarea 

accesibilităţii spre viitoarele dotări specifice; 

• amenajarea unor puncte de precolectare selectivă a deşeurilor menajere şi colectarea 

acestora printr-un program de salubrizare; 

• realizarea plantaţiilor de protecţie cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri; 

• măsuri de protecţie, refacere, conservare pentru zonele de patrimoniu neprotejate; 

• introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

• instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru 

ansambluri şi monumente cu valoare deosebită;  

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale; 

• implementarea sistemului integrat de gestionare şi colectare a deşeurilor, corelat cu 

proiectul în derulare la nivelul judeţului Vrancea. 

 Planul Urbanistic General al comunei Bordești analizează Strategia de Dezvoltare 

Locală a comunei Bordești 2015 – 2020 și evidenţiază următoarele priorităţi de dezvoltare 

durabilă: 
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A.  Asigurarea creșterii veniturilor pe termen lung; 

 B.  Îmbunătățirea și dezvoltarea intrastructurii de transport, telecomunicații și energie; 

 C.  Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluderii 

sociale și dezechilibrelor sociale; 

 D. Conformarea progresivă a standardelor de mediu din Uniunea Europeană, pe care 

România va trebui să le atingă în 2017; 

 E.  Reabilitarea și modernizarea drumurilor (tramei stradale), prin refaceri de profile 

transversale și a suprafețelor de uzură; 

 F.  Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și 

canalizare; 

 G.  Reabilitarea și reamenajarea arhitecturală a zonei centrale a comunei; 

 H.  Construirea de locuințe sociale; 

 I.  Amenajarea de noi spații verzi și recreere; 

 J. Realizarea unui sistem modern de irigații al spațiilor verzi. 

 

 Analiza SWOT - protecţia mediului, infrastructură şi locuire, resurse umane, 

economie, turism, sănătate, educaţie şi cultură, sport și spații verzi evidențiază următoarele: 

A. Economie și dezvoltare rurală 

 Puncte tari: 

• preţ actual relativ scăzut al terenurilor agricole şi non-agricole; 

• sprijinul autorităţilor locale în vederea demarării unor investiţii în plan local; 

• comuna este străbătută de DN; 

• existenţa unei mari suprafeţe agricole care poate fi exploatată în interesul economic al 

comunei. 

 Puncte slabe: 

• distanţa relativ mare faţă de un centru financiar – bancar (Focșani și Râmnicu Sărat), 

între 55-65 km; 

• distanţa relativ mare faţă de zona industrială active; 

• lipsa activităţilor cu caracter industrial; 

• potenţial economic redus al IMM; 

• infrastructura rutieră aflată în stare de degradare; 

• migratia populatiei active în orasele mari si în străinătate; 

• puterea de cumpărare cu potential redus; 
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• investitii reduse în procesul de capacitare a resurselor umane locale. 

 Oportunit ăți: 

• oportunitatea de a crea facilităţi pentru investitorii privaţi; 

• concesionarea la pret redus a terenurilor aflate în proprietatea comunei către 

investitorii privaţi; 

• disponibilitatea de a încheia parteneriate durabile de dezvoltare locală; 

• sprijinirea actorilor locali pentru accesarea fondurilor structurale si de coeziune. 

 Amenințări: 

• sistemul de atragere a investitorilor privaţi deficitar; 

• lipsa unui plan de investiţii în dezvoltarea unui program menit să dezvolte/atragă imm- 

uri locale; 

• interes scăzut al investitorilor privaţi din cauza situaţiei infrastructurii rutiere locale; 

• lipsa unor programe naţionale si juedeţene socio-economice menite să crească 

natalitatea; 

• menţinerea « muncii la negru », cu efecte negative asupra pieţii muncii,economiei 

locale si asistenţei sociale. 

 

B. Agricultura 

 Puncte tari: 

• existenta unor soluri cu potenţial de valorificare agricolă; 

• existenţa unei diversităţi de produse agricole locale; 

• existenţa unor ferme zootehnice; 

• existenţa unui număr mare de efective animale: ovine, bovine, porcine si păsări; 

• potenţial zootehnic ridicat - suprafeţe mari de păşuni; 

• preţ actual foarte scăzut al terenurilor agricole. 

 

 Puncte slabe: 

• clima temperată, cu fenomene meteo extreme; 

• grad redus de asociere a proprietarilor agricoli; 

• lipsa lanţului producţie - colectare - procesare-distribuţie în agricultură si zootehnie; 

• existenţa unui număr redus de efective mecanizate; 

• există un gard de fărâmiţare excesivă a terenurilor agricole; 

• utilizarea parţială a terenurilor agricole; 
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• practicarea unor tehnologii învechite şi nerentabile în agricultură. 

 Oportunit ăți: 

• intervenţii prin accesarea fondurilor nerambursabile în domeniul agriculturii; 

• înfiinţarea unor centre de consultanţă agricolă si crearea unor IMM-uri în mediul rural; 

• aderarea sau înfinţarea de asociaţii agricole comune; 

• dezvoltarea zootehniei prin cresterea animalelor folosind material genetic de calitate; 

• înfiinţarea unor sere private. 

 Amenințări: 

• lipsa practicilor de tip asociativ în agricultură; 

• lipsa unui plan concret de investiţii în domeniul agricol; 

• scăderea bonitării terenurilor agricole în cazul în care nu sunt utilizate rational si 

durabil. 

 

C. Infrastructur ă și utilit ăți 

 Puncte tari: 

• existenţa reţelei de distribuţie stradală de apă potabilă în comună; 

• există centrală digitală de telefonie; 

• există sistem de TV-digital; 

• existenţa operatorilor de transport public de persoane, pe ruta Focşani-Râmnicu Sărat. 

•         derularea unor proiecte de infrastructură prin accesarea unor programe de finanţare din 

fonduri publice şi europene. 

 Puncte slabe: 

• alunecările de teren produc dese degradări ale infrastructurii rutiere; 

• starea precară a drumulrilor care fac legătura între satele comunei; 

• starea precară a străzilor si trotuarelor laterale, drumurilor principale ce traversează 

satele comunei; 

• inexistența sistemului de cale ferată; 

• sistem de iluminat public stradal deficitar, învechit şi ineficient; 

• starea precară a drumurilor de acces către terenurile agricole; 

• comuna nu este racordată la sistemul de gaze naturale; 

• comuna nu beneficiază de sistem de canalizare şi de tratare şi epurare a apei reziduale. 
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 Oportunit ăți: 

• posibilitatea accesării de programe naţionale pentru modernizarea infrastructurii (în 

special strazi şi trotuare); 

• extinderea şi imbunătăţirea iluminatului public prin programe de finanţare multianuală 

sau credit furnizor; 

• posibilitatea accesarii fondurilor europene în parteneriate cu alte instituţile publice.

 Amenințări: 

• starea infrastructurii rutiere dintre satele comunei nu încurajează investiţiile private; 

• lipsa sistemului de canalizare şi de tratare şi epurare a apei reziduale; 

• transporturile sunt afectate de starea precară a drumurilor. 

 

D. Mediu 

 Puncte tari: 

• existenţa unui operator privat de salubritate care colectează deşeurile; 

• inexistenţa în apropiere a surselor de poluare de origine industrială; 

• amplasarea comunei într-o zona nepoluată atmosferic, hidrologic şi pedologic; 

• varietatea şi bogatia biodiversităţii; 

• existenţa unui fond cinegetic şi forestier. 

 Puncte slabe: 

• inexistenţa unei reţele de canalizare şi de tratare şi epurare a apei reziduale; 

• lipsa tehnologiilor de colectare prin sortare şi de reciclare a deşeurilor; 

• lipsa unor programe judeţene şi naţionale coerente de dezvoltare pe domeniul ecologic 

şi de protecţie a mediului. 

 Oportunit ăți: 

• accesarea de fonduri externe în vederea cresterii calităţii mediului înconjurător; 

• contextul legislativ (directivele europene transpuse în legislaţia naţională) în domeniul 

protecţiei mediului; 

• construirea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii; 

• amenajarea de locuri de picnic şi de agrement; 

• extinderea colaborării şi implicarea ONG-urilor şi a şcolilor în programe comune de 

educaţie ecologică. 
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 Amenințări: 

• lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 

•       Educarea locuitorilor în a pune în aplicare normele impuse de legislaţia naţională şi 

europeană pentru protecţia mediului. 

 

E. Turism, cultur ă și tradi ții 

 Puncte tari: 

• existenţa unei manifestări cultural remarcabile, în ziua de Rusalii; 

• cadru natural bogat şi diversificat; 

• existenţa unei biblioteci cu un număr mare de volume de cărţi în proprietate; 

• cadru propice pentru dezvoltarea agroturismului în gospodăriile oamenilor. 

 Puncte slabe: 

• lipsa unor centre de agrement; 

• lipsa unui centru de informare turistică; 

• lipsa spaţiilor de cazare; 

• lipsa unei promovări susţinute a obiceiurilor şi tradiţiilor locale; 

• lipsa unei diversităţi cu privire la manifestările culturale remarcabile.  

    Oportunit ăți: 

• promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale prin intermediul internetului şi 

televiziunilor judetene; 

• promovarea bibliotecii locale şi a volumelor existente în proprietatea acesteia; 

• organizarea de activităţi culturale specifice zonei; 

• participarea cu ansamblul de sansuri și fanfară la evenimente naționale și 

internaționale pentru promovarea obiceiurilor locale, dar și a comunei în general; 

• participarea la evenimente şi târguri de turism pentru promovarea zonei şi a 

posibilitaţilor de petrecere a timpului liber. 

 Amenințări: 

• nepromovarea zonei în vederea atragerii turiştilor conduce la scăderea competitivităţii 

teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turişti şi 

investitorii în turism; 

• calitatea slabă a unor drumuri şi străzi locale; 

• lipsa de preocupare a tinerilor pentru tradiţiile zonei poate duce la pierderea lor; 
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• concurenţa internă şi internaţională în domeniul turismului; 

• diminuarea valorii istorice, arhitecturale şi ambientale a obiectivelor protejate prin 

folosirea unor materiale necorespunzatoare în momentul reabilitării acestora. 

 

F. Educație și sport 

 Puncte tari: 

• starea bună a infrastructurii instituţilor de învăţământ funcţionale din comună; 

• transportul şcolar este asigurat prin intermediul unui microbus şcolar aflat în stare 

bună de functionare. 

 Puncte slabe: 

• inexistenţa unui program de tip After School în comună; 

 Oportunit ăți: 

• cresterea calităţii sistemului de învăţământ prescolar, primar şi gimnazial; 

• iniţiative de colaborare cu şcoli sau licee din ţară şi străinătate, cu privire la schimbul 

de experienţă, organizare tabere comune sau vizite de lucru; 

• accesul facil la fondurile externe referitoare la imbunătăţirea accesului la sistemul de 

învătământ a copiilor din mediul rural; 

• promovarea bibliotecii locale şi a volumelor existente în proprietatea acesteia; 

• organizarea de activităţi cultural specifice zonei; 

• înfiinţarea unei echipe de fotbal pentru promovarea sportului în comună. 

 Amenințări: 

• abandonul scolar în rândul grupurilor vulnerabile şi defavorizate; 

• plecarea unor cadre didactice ce ulterior pot fi înlocuite cu greu de persoane cu 

experienţă similară; 

• lipsa programelor naţionale şi a unei strategii coernete în sistemul de învăţământ; 

• utilizarea necorespunzătoare a investiţiei în baza sportivă din satul poate conduce la 

deteriorarea acesteia. 

 

G. Serviciile comunitare, sistemul social și sanitar 

 Puncte tari: 

• existenţa unui control adecvat în ceea ce priveste numărul persoanelor beneficiare de 

ajutor social; 

• existenţa unui cabinet medical în satul Bordești; 
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• existenţa unei farmacii în comună; 

• existenţa unui cabinet sanitar-veterinar; 

• existenţa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențe; 

 Puncte slabe: 

• inexistenţa unor programe sociale adecvate nevoilor grupurilor vulnerabile; 

• lipsa locurilor de muncă; 

• inexistenţa de resurse medicale calificate pe raza comunei; 

• inexistenţa unor puncte farmaceutice în celelalte sate ale comunei; 

• în comună nu există organizaţii nonguvernamentale cu activitate în domeniul social.

 Oportunit ăți: 

•          acccesarea de fonduri europene menite să îmbunătăţească situaţia socioeconomică a 

grupurilor vulnerabile; 

•      înfinţarea de structuri de economie socială menite să scadă numărul şomerilor din 

comună; 

•          identificarea unor programe de calificare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii 

din zonă; 

•         înfiinţarea unui serviciu social de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici sau a unui 

centru de îngrijire personae vârstnice (parteneriat public privat). 

 Amenințări: 

•       accesul greu la serviciul de urgenţă (pompieri, SMURD, ambulanţă) din cauza 

infrasturcturii rutiere; 

•       îmbătrânirea populaţiei comunei în urma scăderii numărului de naşteri şi plecării 

tinerilor în cautarea unei pieţe a muncii active şi moderne; 

•         dezinteresul ONG-urilor de a practica servicii sociale în zonă din cauza accesului dificil 

şi lipsa unor programe naţionale care să vină în sprijinul acestora. 

 

H. Resursele umane și administrația locală 

 Puncte tari: 

• existenţa forţei de muncă ieftină şi calificată; 

• număr mare de tineri având liceul terminat şi cu studii superioare; 

• existenţa unui control adecvat în ceea ce priveste numarul persoanelor beneficiare de 

ajutor social; 

• prezentarea unor exemple de succes ale unor localnici cu initiaţivă; 
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• expertiza personalului din aparatul executiv al primariei. 

 Puncte slabe: 

• fenomenul demografic negativ; 

• inexistenţa unor programe sociale adecvate nevoilor grupurilor vulnerabile; 

• lipsa locurilor de muncă; 

• personal insuficient în aparatul executive al administratiei locale; 

• inexistenţa unei asociaţii cu scop de informare cu privire la programe locale de 

calificare şi recalificare a forţei de muncă. 

 Oportunit ăți: 

• accesarea de fonduri europene menite sa imbunătăţească situaţia socio-economică a 

grupurilor vulnerabile; 

• identificarea unor programe de calificare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii 

din zonă; 

• creearea unor grupuri de lucru pe domeniile prioritare formate din specialisti care să 

analizeze oportunitatea elaborarii unor proiecte de interes local; 

• specializarea aparatului executiv prin cursuri specifice domeniilor de interes cu privire 

la legislatia şi dezvoltarea europeană; 

• înfiinţare Poliţie Locală (cresterea siguranţei cetaţeniilor şi a ordinii publice).

 Amenințări: 

• emigrarea forţei de muncă calificată; 

• reducerea ponderii populaţiei active; 

• îmbătrânirea populaţiei comunei în urma scăderii numărului de nasteri şi plecării 

tinerilor în cautarea unei pieţe a muncii active şi moderne; 

• adaptarea mai lentă a populaţiei la schimbările actuale din punct de vedere profesional, 

tehnic şi tehnologic. 

 

Concluzionând asupra celor arătate, constatăm că la nivelul teritoriului comunei 

Bordești, este necesar, a se extinde teritoriul intravilan şi a dezvolta amenajările urbanistice, 

pentru crearea cadrului legal necesar pentru realizarea proiectelor prioritare,  dezvoltarea şi 

creşterea atractivităţii localităţii. 
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Optimizarea relaţiilor cu teritoriul, vor urmări obiectivele generale şi priorităţile de 

dezvoltare durabilă a comunei Bordești cu referire la următoarele aspecte: 

o valorificarea cadrului natural şi a resurselor; 

o pozitia comunei în reţeaua judeţului Vrancea;  

o organizarea circulatiei şi transporturilor; 

o relatia de vecinatate cu  localitatile învecinate. 

Prin implementarea unui Plan Urbanistic General care să reglementeze în cadrul 

propunerilor de organizare urbanistică problemele de mediu identificate în această variantă a 

raportului de mediu, completate cu cele care vor fi identificate în grupurile de lucru, se 

asigură implementarea obiectivelor de mediu stabilite la nivel naţional şi local, a prevederilor 

directivelor U.E. precum şi a obligaţiilor asumate de Romania în capitolul 22 Mediu a 

Tratatului de aderare la U.E. 

Referitor la implementarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a directivelor 

comunitare de mediu, P.U.G.-ul asigură implementarea prevederilor actelor normative 

menţionate în prezentul raport, şi în mod special a următoarelor acte normative: 

� Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

� H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

� Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, act normativ care transpune 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive; 

� Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările 
ulterioare; 

� Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 
� Hotărârea de Guvern 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

� Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
� Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
� Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole; 
� Ordinul M.A.P.P.M. 756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea 

poluării mediului; 
� Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților; 
� Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.  
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6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI 

 

Efectele posibile asupra mediului generate de implementarea Planului Urbanistic 

General al comunei Bordești, pot fi atât negative, cât și pozitive. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1074/2006 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și ale Ghidului generic privind 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe, este necesară evidențierea efectelor 

semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluării de 

mediu. 

 Scopul acestei prevederi legale constă în identificarea, predicția și evaluarea formelor 

de impact generate de implementarea planului. 

Propunerile de organizare urbanistică ale Planului Urbanistic General al comunei 

Bordești precum și Regulamentul Local de Urbanism pot genera o multitudine de forme de 

impact asupra factorilor/aspectelor de mediu, forme de impact ce prezintă diferite 

magnitudini, durate și intensități.  

În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât 

mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor 

potențial semnificative asupra mediului generate de implementarea P.U.G. 

Pentru a evalua impactul asupra celor opt factori/aspecte de mediu relevanți s-au 

stabilit, pentru fiecare dintre aceștia, câte o serie de criterii specifice care să permită 

evidențierea, în principal, a impactului semnificativ. 

În cele de mai jos se prezintă categoriile de impact și criteriile pentru evaluarea 

impactului, stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. 

 

CATEGORII DE IMPACT 

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potențiale semnificative asupra 

factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe 

termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative. 

În vederea evaluării efectelor implementării Planului Urbanistic General al comunei 

Bordești, s-au stabilit șase categorii de impact.  

Evaluarea impactului s-a efectuat pe baza metodelor prezentate în Ghidul generic 

privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe. 
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Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului asupra 

factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor planului în raport cu 

obiectivele de mediu. 

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr.  17. Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere Simbol 

Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau 
permanente ale propunerilor 
planului asupra factorilor/ 
aspectelor de mediu 

++ 

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor 
planului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

+ 

Impact neutru (nu există 

impact) 

Efecte pozitive și negative care se 
echilibrează sau niciun efect  

0 

Impact negativ 

nesemnificativ 

Efecte negative minore asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

- 

Impact negativ Efecte negative de scurtă durată 
sau reversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

-- 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată 
sau ireversibilă asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

--- 

 

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR POTENȚIALE 

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

În vederea identificării efectelor potențiale semnificative asupra mediului ale 

implementării planului propus, au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre 

factorii/aspectele de mediu relevanți/relevante.  

Criteriile pentru determinarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr.  18. Criterii pentru determinarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului 

Factor/aspect de 
mediu 

Criterii de evaluare 
Efecte 

poteniale 

BIODIVERSITATEA Impactul generat de implementarea P.U.G. asupra 
biodiversității (arii protejate de interes local, național 
sau european – Rețeaua Natura 2000 în România) 

+ 

POPULAȚIA  

 

Impact social – noi locuri de muncă, dezvoltarea 
sectorului productiv  

0 

SĂNĂTATEA UMAN Ă 

 

reducerea emisiilor de CO2 prin producerea energiei 
din surse regenerabile; expunerea la zgomotul creat de 
trafic; expunerea la mirosuri dezagreabile; măsuri 
pentru protejarea sănătății populației 

+ 

APA Posibilitatea asigurării cantității și calității apei 
potabile în intravilanul propus în P.U.G., măsuri de 
colectare și evacuare a apelor uzate; măsuri pentru 
asigurarea calității efluentului (reducerea emisiilor de 
poluanți în apă) 

+ 

AERUL  Surse de poluare semnificativă a aerului; măsuri 
pentru reducerea emisiilor de poluanți în aer  

+ 

SOLUL Surse de poluare semnificativă a solului; schimbarea 
categoriei de folosință a terenului 

+ 

SPAȚII VERZI Asigurarea necesarului de mp de spațiu verde pentru 
fiecare locuitor  

+++ 

ZGOMOTUL Măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot la surse 
și receptori 

+ 

PEISAJUL Măsuri pentru integrarea obiectivelor cu funcțiuni  
diferite în peisajul zonei; măsuri pentru realizarea 
unei zone cu valoare estetică ridicată. 

+ 

GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 

Soluții pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor 
generate de populație, instituții și operatori 
economici. Organizarea, gestionarea și coordonarea 
activității de colectare selectivă a deșeurilor, cu 
respectarea prevederilor din Planul județean de 
gestionare a deșeurilor și a actelor normative privind 
reciclarea deșeurilor.  

+ 

 

FACTORII CLIMATICI Factorii ce influențează clima sunt: 
- radiația solară 
- așezarea regiunii: 
o latitudine geografică 

0 
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Factor/aspect de 
mediu 

Criterii de evaluare 
Efecte 

poteniale 

o altitudine 
o raport mare, uscat 
o existența curenților marini 
o existența curenților de aer  

PATRIMONIUL 
CULTURAL, INCLUSIV 
CEL ARHITECTONIC ȘI 
ARHEOLOGIC 

Fenomenele naturale sau antropice, perioadele foarte 
mari în care nu s-au executat lucrările necesare de 
reparaţii, reabilitare, restaurare au determinat 
existenţa unui număr important de monumente aflate 
în stare nesatisfăcătoare. 
In urma studiilor întreprinse de Direcţia judeţeană 
pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural Vrancea au 
fost identificate monumente cu diverse stadii de 
degradare a parților componente sau chiar de 
ansamblu.  

+ 

RELAȚIILE DINTRE 
FACTORII DE MEDIU 

Efecte semnificative asupra unor factori de mediu pot 
cauza efecte semnificative adverse asupra altor factori 
de mediu. 

+ 

 

Analizând efectul potențial pentru fiecare aspect/factor de mediu, rezultă că, prin 

implementarea Planului Urbanistic General propus impactul asupra mediului este pozitiv. 
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7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SAN ĂTĂŢII, ÎN 

CONTEXT TRANSFRONTIER Ă 
     

 Referitor la posibilele efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră, 

Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 urmează abordarea generala a Conventiei UNECE asupra 

evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Conventia de la Espoo), 

ratificată prin Legea nr. 22/2001. 

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplica procedura transfrontieră şi 

anume: 

• în cazul în care un plan/program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului 

altui stat; 

• când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program 

considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere. 

Dată fiind localizarea comunei Bordești în raport cu limitele transfrontiere, rezultă că 

Planul Urbanistic General al comunei Bordești nu va avea niciun efect semnificativ asupra 

mediului altui stat. 
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8.  MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, 
REDUCE ŞI COMPENSA ORICE EFECT ADVERS 
ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENT ĂRII P.U.G. 
 

Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, 

cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de 

terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 

localităţii. 

Intravilanul, aprobat conform legii şi figurat în planşele de reglementări ale 

Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului şi 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

 „Protecţia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaţia dintre 

cadrul construit şi cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 

A – protecţia cadrului vital faţă de poluarea produsă de activităţile umane; 

B – protecţia cadrului vital faţă de elementele din cadrul natural; 

C – protecţia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 

 

A – În zona comunei Bordești nu există surse majore de poluare a mediului construit. 

Singurele surse de poluare a aerului sunt sobele și centralele termice din zona de locuit; 

B – Cadrul construit al comunei Bordești nu este expus la riscuri naturale sau cu zone unde s-

au instituit interdicții temporare și definitive de construire; 

C – În apropierea comunei Bordești sunt amplasate păduri de foioase intercalate de zone de 

rășinoase.” 

  

 Capitolul II al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 

al comunei Bordești conține prescripții specifice pe zone, subzone și unități teritoriale de 

referință. Parte din acestea reprezintă măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect 

advers asupra mediului al implementării P.U.G., respectiv: 

� Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor 

sanitare se face numai pe  baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate 

Publică. 

� Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor 

de locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, 
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extinderea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru PUZ-

urile necesare conform Reglementărilor propuse. 

� Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică de protecţie şi 

zonele de protecţie sanitară (cu regim sever  şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de 

alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat existente şi propuse  (foraje, 

rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de distribuţie) în conformitate cu HG 

930/2005; pentru fântânile  publice care captează apa din stratul freatic, zona de 

protecţie sanitară va avea dimensiunile minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în 

aval, pe direcţia de curgere a apei subterane. 

� Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 

3m faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50m 

faţă de sursele locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.). 

� Se vor asigura zone de protecţie sanitară între  teritoriile protejate (zone de locuit, 

zonele de odihnă, zonele social-culturale etc.) şi întreprinderile agricole, agro-

zootehnice şi industriale sau o serie de unităţi care pot polua factorii de mediu sau pot 

produce disconfort şi unele riscuri sanitare (cimitire, staţie de epurare etc.) în 

conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. 

� Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de 

impact de mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel 

încât acestea să nu depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în normative 

în teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de 

interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, 

precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu 

lipsit de impurităţi). 

� Zona de protecţie sanitară pentru amplasarea unei eventuale stații de epurare a 

localităţii va fi de minim 300 m faţă de teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, 

rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, 

instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese 

tehnologice necesită factori de mediu lipsit de impurităţi). 

� Zona de protecţie sanitară pentru depozitele de deşeuri va fi de minim 1000 m faţă de 

teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum 
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şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiți de 

impurităţi). 

� Se interzice construirea în zonele  de protecţie a  surselor şi instalaţiilor de apă 

potabilă, a staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, 

linii de înaltă şi medie tensiune etc. 

� Se emit autorizaţii de construire în zonele de siguranţă a surselor şi instalaţiilor de apă 

potabilă, a staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, 

linii de înaltă şi medie tensiune etc. condiţionat de obţinerea unui aviz favorabil emis 

de deţinătorul echipamentului tehnico-edilitar în cauză. 
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9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE 

  

 Raportul de mediu analizează varianta V1R1 (2017) a Planului Urbanistic General al 

comunei Bordești. 

 „Alternativa zero” a fost prezentată în capitolul 2 și reprezintă evoluția probabilă a 

mediului în situația neimplementării Planului Urbanistic General, fiind similară cu starea 

actuală a mediului.  

Teritoriul intravilan propus în varianta V1R1 față de „Alternativa zero” – Situația 

existentă, precum şi bilanţul zonelor funcţionale sunt următoarele:  

 

Tabelul nr.  19. Bilanț teritorial al zonelor funcționale 

ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 
LOCUIN ŢE ŞI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE 
60,82 25,43 63,00 22,85 

UNITĂŢI INDUSTRIAL E ŞI 

DEPOZITE 
- - - - 

UNITĂŢI AGRO-

ZOOTEHNICE 
- - 1,00 0,36 

INSTITU ŢII ŞI SERVICII 

DE INTERES PUBLIC 
3,14 1,31 3,14 1,14 

CĂI DE COMUNICATII ŞI 

TRANSPORT total din care: 
20,01 8,37 20,01 7,26 

RUTIER 20,01 - 20,01 7,26 

FEROVIAR - - - - 

AERIAN - - - - 

NAVAL - - - - 

SPAŢII VERZI; SPORT; 

AGREMENT, PROTECŢIE 
0,61 0,26 5,68 2,06 

CONSTRUCŢII TEHNICO- 

EDILITARE 
0,89 0,37 0,89 0.32 

GOSPODĂRIE 1,90 0,79 1,90 0,69 
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ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 
COMUNAL Ă CÎMITIRE 

DESTINAŢIE SPECIALĂ - - - - 

TERENURI LIBERE 147,40 61,61 175,39 63,68 

APE - - - - 

PADURI 3,82 1,60 3,82 1,39 

TERENURI 

NEPRODUCTIVE 
0,61 0,26 0,61 0,22 

TOTAL INTRAVILAN 239,20 100 275,44 100 

 
   

 Alte variante ale planului „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Bordești”: 

 

 V1 – varianta depusă inițial pentru obținerea avizului de mediu – octombrie 2014; 

 V1R1 – varianta analizată în prezenta lucrare, care integrează observațiile menționate 

în cadrul ședinței grupului de lucru din 28.01.2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE MEDIU  pentru: 
„ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORD EȘTI”   

 BENEFICIAR: PRIM ĂRIA COMUNEI BORDE ȘTI  
 

 

159 

10. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE 

ALE IMPLEMENT ĂRII P.U.G. BORDEȘTI 
 

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale 

implementării Planului Urbanistic General al comunei Bordești vor fi stabilite în cadrul 

grupului de lucru și vor fi impuse prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Vrancea şi A.N. APELE ROMÂNE – Direcţia Apelor Siret – Bacău. 

Planul de monitorizare a factorilor de mediu propus, pentru perioada de implementare 

a Planului Urbanistic General al comunei Bordești va avea in vedere: 

 

Tabelul nr.  20. Planul de monitorizare a factorilor de mediu propus 

Factor de mediu 
monitorizat Parametrii monitoriza ţi 

Calitatea aerului Caracteristicile tehnice ale echipamentelor staționare și mobile care 
produc emisii atmosferice; 
Caracteristicile geometrice ale coșurilor de dispersie; 
Inventarul anual al emisiilor de poluanți; 
Parametrii meteorologici; 
Obligații ale primarilor ce decurg din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător (art. 22): 
- Asigură elaborarea planurilor de calitate a aerului și le supun 

aprobării consiliului local în termen de 30 de zile după avizarea 
acestora de către autoritatea publică teritorială pentru protecția 
mediului; 

- Participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului și 
pune în aplicare măsurile prevăzute în plan care intră în 
responsabilitatea lor; 

- Participă la elaborarea planului de acțiuni pe termen scurt și aplică 
măsurile prevăzute în plan; 

-  Transmit anual, autorității publice teritoriale pentru protecția 
mediului raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de 
calitate a aerului; 

- Furnizează autorităților teritoriale pentru protecția mediului 
informațiile și documentația necesare în vederea evaluării și 
gestionării calității aerului înconjurător. 

Calitatea solului Indicatori specifici pentru starea terenurilor și pentru calitatea solului 
Calitatea apei Eficiența implementării proiectelor privind emisiile de poluanți în apă; 

Indicatori specifici de calitate a apelor care să permită: compararea cu 
condițiile inițiale și identificarea tendințelor de evoluție, monitorizarea 
performanțelor proiectelor implementate, verificarea eficienței măsurilor 
de prevenire/combatere a impactului negativ. 

Deșeuri Cantități de deșeuri generate, pe tipuri; 
Procent de deșeuri reciclabile din deșeurile menajere, pe tipuri; 
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Factor de mediu 
monitorizat Parametrii monitoriza ţi 

Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor – 
Vrancea Curată; 
Soluții pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări 
Obligații ale autorităților publice locale ce decurg din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor: 
- Să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de 

deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă; 
- Furnizarea datelor necesare elaborării planurilor de gestionare a 

deșeurilor; 
- Asigură la nivel local implementarea obligațiilor privind 

gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României 
la Uniunea Europeană; 

- Să urmărească și să asigure îndeplinirea prevederilor din PRGD și 
PJGD; 

- Să asigure informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra 
sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localității; 

- Asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, 
neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, 
inclusiv a deșeurilor menajere periculoase. 

Spații verzi 
 
 

Menținerea și operarea Registrului local al spațiilor verzi, în 
conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 1466/2010 pentru 
modificarea Ordinului MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi; 
Implementarea propunerilor PUG privind extinderea spațiilor verzi din 
intravilanul comunei Bordești. 
Elaborarea unui program în care vor fi evidențiate etapele de realizare a 
obligației de a asigura, din terenul intravilan, o suprafață de spațiu verde 
de minimum 26 mp/locuitor, cu indicarea termenelor propuse. 

Zgomotul 
 
 

Reducerea nivelurilor de zgomot generat de trafic și de unele activități 
economice. 
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11. REZUMAT FARĂ CARACTER TEHNIC 
 

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de 

amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-

administrativă de bază – comuna Bordești. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, 

reglementări şi Regulament Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității 

de baza (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan).  

În același timp, Planul Urbanistic General stabileşte norme generale, pe baza cărora se 

elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, Planurile Urbanistice Zonale şi de Detaliu. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin 

elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. 

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza 

ierarhizării și distribuției echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urmărește stabilirea 

direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane si rurale, în acord cu potențialul acestora și 

cu aspirațiile locuitorilor. 

Planul Urbanistic General actualizat al comunei Bordești este însoțit de un 

Regulament Local de Urbanism (R.L.U.). Acesta se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local 

al comunei Bordești, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de 

autoritate al Administraţiei Publice Locale. Planul Urbanistic General al comunei Bordești, 

avizat și aprobat conform legii, devine instrumentul de lucru al Consiliului Local în eliberarea 

certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, la fundamentarea solicitărilor unor 

investiții de la bugetul de stat, în alte activități ale compartimentului tehnic de resort. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se 

stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, precum şi amplasarea şi conformarea 

construcţiilor şi amenajărilor în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea 

intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii private şi 

apărarea interesului public. 

Regulamentul Local de Urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic General explicitează 

şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.  
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Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bordești s-a realizat de către S.C. 

ARHIGRAFIC SRL Focșani29. 

 

Comuna Bordești este situată în sud – vestul județului Vrancea, între apele Râmnei și 

Slimnicului, la 22 km de  municipiul Focșani și 17 km de municipiul Râmnicu Sărat.                                                          

Localitatea este deservită de Drumul European  E 85 până în Dumbrăveni, de unde 

începe DN 2 N Dumbrăveni – Jitia, de DJ 204 C Tâmboiești – Bordești și de DC 158 Gura 

Caliței – Bordești. 

Localitatea Bordești se învecinează la nord cu satul Brânzari din comuna Gura Caliței, 

la nord – est cu satul Terchești, comuna Urechești, la est cu satele Nemțari şi Dragosloveni 

din comuna cu același nume, la sud cu localitatea Cândeşti, la sud – vest cu satele Mărăcini şi 

Pietroasa, din comuna Tâmboieşti, iar la vest cu satul Holecea – Golăieşti, comuna 

Dumitreşti. 

Suprafața comunei este de 12,8 km2, ea fiind amplasată între 450 32̓ 42ˮ  şi 450 33̓ 

44ˮ  latitudine nordică şi 270 01̓ 09ˮ  şi 270 03̓ 50ˮ  longitudine estică. 

Actuala comună are în compunerea sa următoarele localităţi: 

• satul Bordești (reședința); 

• satul Bordeștii de Jos. 

   

 Proiectantul Planului Urbanistic General actualizat al comunei Bordești prezintă în 

memoriul general, zonificarea funcțională – intravilanul existent/propus și bilanțul teritorial. 

 

 Intravilanul existent  este constituit din suprafaţa de 239,20 ha, după cum urmează: 

15. Zona centrală și alte funcțiuni de interes public – PUG-ul întocmit în anul 2000 

nu are instituită o zonă centrală.  

16. Zona pentru locuit şi funcţiuni complementare - are o suprafaţă de 60,82 ha şi 

reprezintă 25,43% din teritoriul intravilan.  

 Zona de locuit s-a structurat în diverse perioade pe principii diferite, motiv pentru care 

aceasta are un caracter eterogen. Modul de locuire nu este static, ci se transformă continuu, 

implicând atât însumări cantitative cât şi salturi de calitate. Între funcţiunile urbane, locuirea 

                                                             
29  Conținutul Memoriului General și al Regulamentului Local de Urbanism aferente Planului 
Urbanistic General actualizat al comunei Bordești (V1R1) sunt publice și pot fi consultate pe site-ul 
www.divori.ro.   
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se distinge pe de o parte, datorită atributelor sale generatoare (o aşezare omenească fără 

locuinţe constituie un nonsens). 

 Teoretic, exploatarea respectivelor suprafeţe, se asigură prin clădiri şi amenajări 

destinate numai funcţiunii de locuire, sau servind mai multe dintre funcţiunile fundamentale 

(de producţie, de recreere, de circulaţie sau de servire socială), între care locuirea ocupă însă 

pondere majoră. 

Locuinţele pe loturi individuale spontan alcătuite sau pe terenuri lotizate reprezintă 

ponderea majoră în zona de locuit. Regimul de înălţime variază de la parter, parter şi 

mansardă, până la parter+etaj. Pe teritoriul localității sunt zone diferite din punct de vedere a 

densităţii, a dimensiunilor loturilor şi ca ocupare şi orientare a loturilor. 

17. Zona pentru activități economice – unități industriale, agricole, depozitare și 

servicii  – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă centrală.  

18. Zona unități agro-zootehnice – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o 

zonă centrală.  

19. Zona instituții și servicii de interes public – ocupă 3,14 ha, reprezentând 1,31% 

din teritoriul intravilan. 

20. Zona căi de comunicaţii şi transport -  ocupă 20,01 ha, reprezentând 8,37% din 

teritoriul intravilan. Aceastî zonă este reprezentată doar de căi rutiere; comuna nu 

are căi de comunicații feroviare, aeriene sau navale. 

21. Zona spaţii verzi, sport, agrement – ocupă 0,61 ha, adică 0,26 % din teritoriul 

intravilan. 

22. Zona construcții tehnico-edilitare – ocupă 0,89 ha, şi reprezintă 0,37 % din 

teritoriul intravilan.   

23. Zona cimitire – ocupă 1,90 ha, adică 0,79 % din teritoriul intravilan. 

24. Zona destinație specială – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă 

centrală.  

25. Zona terenuri libere – are o suprafață de 147,4 ha, adică 61,61 % din teritoriul 

intravilan. Zona este constituită din terenuri ocupate cu ape, pășuni, terenuri 

neproductive etc. 

26. Zona ape – PUG-ul întocmit în anul 2000 nu are instituită o zonă centrală.  

27. Zona păduri – are o suprafață de 3,82 ha, reprezentând 1,6% din teritoriul 

intravilan.  
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28. Zona terenuri neproductive – are o suprafață de 0,61 ha, reprezentând 0,26% din 

teritoriul intravilan. 

 

 Intravilanul propus  s-a stabilit de comun acord cu Primăria Comunei Bordești şi cu 

Consiliul Local al comunei, ţinând cont de necesităţile actuale, de solicitările locuitorilor, dar 

şi de posibilităţile de atragere a factorilor de propulsare şi dezvoltare a oraşului. Ca urmare, 

teritoriul intravilan al comunei a fost majorat cu suprafeţe de teren, necesare dezvoltării 

localităţii pe o perioadă de 10 ani.  

 Astfel, prin actualizarea Planului Urbanistic General se propune introducerea în 

intravilanul comunei Bordești a unei suprafeţe de 36,24 ha, care va avea funcţiunea        

predominantă de locuire şi funcţiuni complementare.  

 Ca urmare a acestor intervenţii, teritoriul intravilan propus, precum şi bilanţul zonelor 

funcţionale sunt următoarele: 
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Tabelul nr.  21. Bilanț teritorial al zonelor funcționale 

ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 

SUPRAFAŢA 
ha 

PROCENT % 
din total 

intravilan 
LOCUIN ŢE ŞI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE 
60,82 25,43 63,00 22,85 

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI 

DEPOZITE 
- - - - 

UNITĂŢI AGRO-

ZOOTEHNICE 
- - 1,00 0,36 

INSTITU ŢII ŞI SERVICII 

DE INTERES PUBLIC 
3,14 1,31 3,14 1,14 

CĂI DE COMUNICATII ŞI 

TRANSPORT total din care: 
20,01 8,37 20,01 7,26 

RUTIER 20,01 - 20,01 7,26 

FEROVIAR - - - - 

AERIAN - - - - 

NAVAL - - - - 

SPAŢII VERZI; SPORT; 

AGREMENT, PROTECŢIE 
0,61 0,26 5,68 2,06 

CONSTRUCŢII TEHNICO- 

EDILITARE 
0,89 0,37 0,89 0.32 

GOSPODĂRIE 

COMUNAL Ă CÎMITIRE 
1,90 0,79 1,90 0,69 

DESTINAŢIE SPECIALĂ - - - - 

TERENURI LIBERE 147,40 61,61 175,39 63,68 

APE - - - - 

PADURI 3,82 1,60 3,82 1,39 

TERENURI 

NEPRODUCTIVE 
0,61 0,26 0,61 0,22 

TOTAL INTRAVILAN 239,20 100 275,44 100 
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Date de sinteză ale comunei Bordești, prezentate în memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat 2017: 

� Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 1280 ha  

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție: 0,61 ha, ceea ce reprezintă 3,4 mp/ 

locuitor 

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție – propusă în PUG: 5,68 ha, ceea ce 

reprezintă 31,7 mp/ locuitor 

� Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 239,2 ha 

� Număr locuitori: 1792 (2015), din care 883 bărbați și 909 femei 

� Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG: 275,44 ha 

� Creşterea suprafeţei în intravilan: 36,24 ha 
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