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

ALTE PLANURI

1.1. CONSIDERAȚII GENERALE

Raportul de mediu pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Focșani” 

s-a  elaborat  în  baza  contractului  de  prestări  servicii  nr.  5  din  18.01.2010  încheiat  cu 

S.C.  PROTELCO  S.A.  Câmpina  –  în  calitate  de  proiectant  general  al  Planului  Urbanistic 

General. 

Beneficiarul  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani  este  Primăria 

Municipiului Focșani.

Lucrarea  respectă  cerinţele  legislative  actuale  privind  evaluarea  de  mediu  pentru 

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

mediului, prevăzute în:

 Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

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

privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului;

 Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor 

care intra sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

 Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

 Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 

programe;

 Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului,  cu 

modificările și completările ulterioare.

Raportul de mediu a fost elaborat de S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCŞANI, persoană 

juridică înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la 

poziția  68,  având  competența  de  elaborare  a  următoarelor  tipuri  de  lucrări:  RM (Raport  de 

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

amplasament), RS (Raport de securitate) și EA (Evaluare adecvată).
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Se  anexează  Certificatul  de  înregistrare  în  Registrul  Național  al  elaboratorilor  de 

studii pentru protecția mediului emis în data de 24.11.2009, valabil până la 24.11.2014.

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

avizul de mediu și toate avizele prevăzute de lege.

Avizul de mediu se emite de către autoritatea competentă de mediu (Agenţia Regională 

pentru Protecţia Mediului Galaţi) după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de H.G. nr. 

1076/2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării  de  mediu  pentru  planuri  si 

programe.

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

instrument menit să asigure că efectele asupra mediului sunt luate în considerare începând din 

faza iniţierii planurilor si programelor.

   Directiva  2001/42/EC  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  care  se  referă  la 

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

vigoare la 21 iulie 2001 si a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

   Evaluarea de mediu reprezintă o procedură care implică nu numai elaborarea raportului 

de  mediu,  ci  şi  un proces  de consultare,  în  cadrul  căruia  atât  publicul  cât  si  autorităţile  cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului pot să-şi exprime opiniile si sugestiile.

Definiţia evaluării de mediu stabileşte în mod clar ca procesul  consultării  este o parte 

inseparabilă a evaluării.  În plus, rezultatele consultării  trebuie să fie  luate în considerare  în 

procesul  decizional.  Dacă  lipseşte  chiar  şi  un  singur  element  din  cele  menţionate,  a  priori  

evaluarea  de  mediu  nu  este  în  conformitate  cu  cerinţele  hotărârii  de  guvern.  Acest  lucru 

subliniază importanţa acordata consultării în procesul evaluării de mediu.

   În acest sens a fost depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea şi la Agenţia 

Regională  pentru Protecţia  Mediului  Galaţi,  prima versiune a  Planului  Urbanistic  General  al 

municipiului Focșani, înregistrată cu nr. 8362/ARPM/29.12.2009.

Prin  adresa  nr.  80/08.01.2010  transmisă  titularului  P.U.G.  –  Primăria  Municipiului 

Focșani,  Agenția  Regională  pentru  Protecția  Mediului  Galați  a  încadrat  Planul  Urbanistic 

General  în procedura SEA (evaluare de mediu), conform art. 5 alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004.

   Pentru definitivarea Planului Urbanistic General, stabilirea domeniului si a nivelului de 

detaliu  al  informaţiilor  ce  trebuie  incluse  în  raportul  de  mediu,  precum şi  analiza  efectelor 

semnificative  ale  planului  asupra  mediului,  Primăria  Municipiului  Focșani  a  organizat 

următoarele ședințe ale grupului de lucru, conform art. 14 din H.G. nr. 1076 / 2004:
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- în data de 04.02.2010 – prima ședință a membrilor grupului de lucru; 

- cea de-a doua ședință a membrilor grupului de lucru a avut loc în data de 17.12.2010;

- a treia ședință a membrilor grupului de lucru a avut loc în data de 10.06.2011 și a 

analizat varianta V1R8 a Planului Urbanistic General Focșani și a Regulamentului 

Local de Urbanism;

- a patra ședință a membrilor grupului de lucru a avut loc în data de 08.07.2011 și a 

analizat varianta V1R9 a Planului Urbanistic General Focșani și a Regulamentului 

Local de Urbanism și Rev. 3 a Raportului de Mediu;

- a cincea ședință a membrilor grupului de lucru a avut loc în data de 14.06.2012 și a 

analizat  varianta  V1R10 a Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani  și 

varianta Rev. 4 a Raportului de mediu.

Procesele-verbale redactate în urma celor cinci ședințe sunt anexate prezentei lucrări.

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

documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie si evaluează efectele posibile  

semnificative  asupra  mediului  ale  aplicării  acestora  şi  alternativele  lor  raţionale,  luând  în  

considerare obiectivele şi aria geografica aferentă”.

Raportul  de  mediu  este  un  instrument  important  pentru  integrarea  consideraţiilor  de 

mediu în pregătirea şi adoptarea Planului Urbanistic General al municipiului Focșani deoarece 

asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor 

efecte semnificative asupra mediului. Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor 

de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă  un proces iterativ care trebuie să 

contribuie la luarea unor decizii durabile.

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

evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării Planului Urbanistic 

General al municipiului Focșani, precum şi a alternativelor posibile ale acestuia.

   Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului 

asupra mediului  pentru proiecte  (EIA).  Cel  mai  important  aspect care diferenţiază cele  doua 

proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţa de un proiect, raportul 

SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice 

detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

În România, reglementarea activităţii în construcţii se face atât la nivel naţional (prin legi, 

normative,  etc.)  cât  şi  la  nivelul  administraţiei  locale.  Primăriile  (sau  Consiliile  Locale) 

coordonează 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 
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complexitate şi scara de abordare: la nivelul localității – municipiu, oraș, comuna; la nivelul unei 

zone (insula, cartier) şi la nivel de vecinătate (câteva terenuri, o strada, o piaţa).

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

amenajare  a  teritoriului  si  de  dezvoltare  a  localităţilor  ce  compun  unitatea  teritorial-

administrativă de bază – municipiul  Focșani.  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, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi 

în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile şi apoi PUD-urile.

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 si cu aspirațiile 

locuitorilor.

Planul Urbanistic General al municipiului Focșani este însoțit de un Regulament Local de 

Urbanism (R.L.U.).  Acesta se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Focşani, 

pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al Administraţiei 

Publice Locale, împreună cu Planul Urbanistic General. 

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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1.2. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

Planul Urbanistic General al municipiului Focșani pe care se lucrează în prezent a fost 

elaborat și aprobat în anul 2000 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2000. Acesta necesită 

actualizare, nemaifiind în acord cu dezvoltarea municipiului din ultimii ani, dar mai ales pentru 

că valabilitatea unui Plan Urbanistic General, conform prevederilor legale1 este de maxim 10 ani.

Planul Urbanistic General al municipiului Focșani actualizat și Regulamentul Local de 

Urbanism aferent au fost elaborate de S.C. PROTELCO S.A. Câmpina, în calitate de Proiectant 

General și de S.C. ALTRIX ARHITECTURA S.R.L. în calitate de Proiectant de Specialitate.

Planul Urbanistic General preia prevederile documentaţiilor de amenajare a teritoriului 

(Planul de Amenajare a Teritoriului Național - PATN, Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal 

- PATZ, Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - PATJ), iar prevederile acestuia,  după 

aprobare,  vor  fi  preluate  şi  detaliate  în  documentaţiile  de  urbanism  elaborate  pentru  părţi 

componente ale teritoriului cuprins în Planul Urbanistic General (Planuri Urbanistice Zonale şi 

Planuri Urbanistice de Detaliu).

 Problematica  generală  și  cea  specifică  tratată  în  planurile  urbanistice  generale,  este 

următoarea2: 

A) Probleme generale: 

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 

b) optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 

regiunii;

c) valorificarea potenţialului uman, economic şi natural;

d) organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

1 Legea care guvernează administrarea teritoriului şi urbanismul este Legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.  Conform art. 46 alin. (1): „Planul urbanistic general are atât caracter director, cât și de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ teritorială are obligația să își întocmească și să își aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează  periodic la cel mult 10 ani.”
2 Conținutul-cadru al planului urbanistic general este 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pagina  8 
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e) stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;

f) stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

g) stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

h) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;

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

j) delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;

B) Probleme specifice: 

a) relaţia intravilan – extravilan - dezvoltare regională; 

b) potenţialul de relansare economică și mutaţiile ce pot interveni în categoriile de  folosinţă a 

terenurilor; 

c) probleme specifice de apropiere cu anumite zone protejate.

Memoriu  general  al  Planului  Urbanistic  General  elaborat  pentru  municipiul  Focșani 

cuprinde în detaliu concluzii ale studiilor de fundamentare, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor şi 

prezentarea justificată a propunerilor de organizare urbanistică. 

PLANUL  URBANISTIC  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  FOCŞANI  stabileşte 

obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale municipiului pentru următorii 10 ani.3 

În  conţinutul  acestuia,  proiectantul  de  specialitate  tratează  următoarelor  categorii  de 

probleme:

• probleme principale rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncționalități şi priorităţi 

de intervenţie atât în teritoriu, cât şi în cadrul oraşului;

• zonificarea  funcţională  a  teritoriului  din  localitate  şi  stabilirea  regimului  juridic  al 

acesteia printr-un sistem de reglementări şi servituţi adecvate;

• volumul şi structura potenţialului uman, resurse de muncă;

• potenţialul economic al localităţii;

• organizarea circulaţiilor şi a transporturilor;

• echiparea tehnico-edilitară;

• reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului;

• reabilitarea, protecţia şi conservarea patrimoniului construit;

• condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică

În  urma  studiului  şi  a  propunerilor  de  soluţionare  a  acestei  categorii  de  probleme 

menţionate mai sus, proiectantul Planului Urbanistic General oferă instrumente de lucru necesare 

3 Conform  Plan  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani,  proiectat  de  S.C.  ALTRIX  ARHITECTURA  S.R.L.  –  proiectant  de  specialitate, prima versiune revizuită (V1R11)
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elaborării,  aprobării şi urmăririi aplicării Planului Urbanistic General în următoarele domenii: 

proiectare,  administraţie  centrală  şi  locală,  agenţi  economici,  colectivităţi  sau  persoane 

particulare beneficiare.

Sistemul de măsuri propuse pentru municipiul Focşani a fost alcătuit în conformitate cu 

studiile de fundamentare elaborate în sprijinul P.U.G. municipiul Focşani 2010 şi coroborate cu 

prevederile Strategiei de dezvoltare a municipiului Focşani, 2007 - 2013. 

Pentru  dezvoltarea  municipiului  Focşani,  elaboratorul  Planului  Urbanistic  General 

propune următoarele DIRECŢII STRATEGICE4:

 Conectarea  municipiului  Focşani  la  magistralele  europene prin  intermediul 

autostrăzii Ploieşti-Focşani-Albiţa, ce va lega sudul de nordul şi de nord-vestul ţării, va facilita 

transportul  de  mărfuri  şi  de  călători,  va  atrage  investitori  şi  va  duce,  astfel,  la  dezvoltarea 

economică a municipiului Focşani;

 Modernizarea infrastructurii de circulaţie şi transport presupune:

- Realizarea autostrăzii Ploieşti-Focşani-Albiţa, ca reţea de transport de mare capacitate şi 

viteză

- Varianta de ocolire a municipiului prin inelul periurban

- Bariera fonică pe linia C.F.

- Dezvoltarea infrastructurii de transport în comun, ca alternativă a rezolvării problemelor 

de trafic existente 

- Amenajarea  şi  sistematizarea  intersecţiilor  şi  arterelor  identificate  cu  risc  mare  de 

producere a accidentelor rutiere, prin mijloace specifice de calmare a traficului 

- Program de informare şi educare a populaţiei pentru reducerea numărului de accidente cu 

pietoni 

- Realizarea  de  noi  parcaje  în  zona  centrală,  zonele  comerciale  şi  în  zona  nodurilor 

intermodale. Au fost identificate nouă posibile amplasamente cu un total de 2030 locuri 

de parcare 

4 Direcțiile strategice și propunerile specifice au fost preluate din cap. 4 – Concluzii – Măsuri în continuare al Planului Urbanistic General al municipiului Focșani (V1R11).
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- Realizarea unui centru de comandă pentru controlul fluenţei traficului din prezent şi viitor

- Programe pilot pentru încurajarea utilizării bicicletelor ca mijloc de transport alternativ 

- Amenajarea corespunzătoare a intersecţiilor cu benzi de viraj, canalizare fluxuri de trafic, 

spaţii de stocaj şi aşteptare, intersecţii giratorii 

 Finalizarea modernizării reţelei de utilităţi publice, ceea ce implică:

- reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare;

- iluminare nocturnă adecvată a monumentelor arhitectonice şi altor clădiri valoroase ca 

aspect;

- instalarea unor stâlpi de iluminat a căror formă să corespundă aspectului zonei.

 Fondul de locuinţe - reabilitarea fondului de locuinţe prin parteneriate public  - 

privat. 

 Un sistem de management integrat al deşeurilor - desemnarea sau înfiinţarea unei 

companii speciale pentru managementul deşeurilor solide integrate

 Spaţii verzi – plantarea terenurilor marcate în PUG cu destinaţia pădure cu rol de 

ameliorare a microclimatului şi de agrement

PROPUNERI SPECIFICE: 

Drept urmare a analizei S.W.O.T.5, rezultă următoarele propuneri pentru îmbunătăţirea 

aspectelor legate de dezvoltarea urbană:

• Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază

- Desemnarea  sau  înfiinţarea  unor  companii  speciale  pentru  managementul  deşeurilor 

solide integrate, sistemelor de apă, sistemelor de canalizare

- Înlocuirea parţială, în zonele în care este necesar, a conductelor de distribuţie a apei şi a 

celor de canalizare

- Extinderea sistemului  de canalizare pentru a include zonele nou dezvoltate aparţinând 

municipiului Focşani 

- Modernizarea străzilor de pe raza oraşului;

- Continuarea asfaltării străzilor periferice neasfaltate;
5 Analiza SWOT a fost realizată în cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Focșani și constituie cea mai importanta tehnica manageriala  utilizata pentru înțelegerea poziției strategice a unei întreprinderi/organizații. Analiza SWOT începe cu scrierea unei liste cu puncte curente: puncte de forța dar si puncte de slăbiciune, privind starea unei întreprinderi/organizații. Denumirea SWOT este un acronim provenind de la  initialele unui numar de patru cuvinte in limba engleza: Strengths - Punctele forte ale organizatiei, deci capacitatile, resursele si avantajele pe care ea le  poseda.  De fapt,  in  analiza  SWOT punctele  forte  sunt definite  atat  ca  valori,  cat  si  drept  factori  interni  care creeaza valorile.  
Weaknesses - Ceea ce inseamna punctele de slabiciune ale organizatiei, ariile sale de vulnerabilitate, zonele de resurse sarace, si alte „valori negative” sau ‚conditionari negative’. Opportunities - Oportunitatile ori caile pe care pot fi avansate interesele organizatiei respective, cai pe care pot fi exploatate liniile sale de forta, si eliminat balastul punctelor vulnerabile, reprezinta valori pozitive si conditionari externe.  Threats - Adica amenintarile la adresa intereselor cresterii organizatiei respective, aspecte negative ce apar din supraexploatarea resurselor sale, ori  limitarile care se impun organizatiei din partea unui mediu extern aflat in schimbare; in fine, riscuri. 
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- Continuarea procesului de modernizare şi pavare a trotuarelor din cartiere;

- Continuarea  reabilitării  trotuarelor  cu  pavele,  care  permit  intervenţii  rapide  la 

infrastructura de sub trotuare şi care, prin refacere nu afectează calitatea trotuarelor;

- Fluidizarea şi eficientizarea traficului prin:

o Amenajarea corespunzătoare a reţelei de străzi, atât din punct de vedere fizic, cât 

şi din punct de vedere funcţional;

o Crearea de parcaje în puncte cheie ale municipiului;

o Încurajarea transportului în comun, promovarea formelor nepoluante de transport;

o Dezvoltarea sistemului de transport în comun existent şi crearea de trasee noi în 

periurban şi urban

- Creșterea atractivităţii oraşului pentru investitori, din punct de vedere al dotărilor urbane, 

al dezvoltării economice şi al forţei de muncă existente.

• Recuperarea terenurilor degradate

Pentru preîntâmpinarea avansării degradărilor din zonele inundabile – în zonele în care 

sistematizarea  existentă  este  depăşită  din  punct  de  vedere  fizic,  sunt  necesare  măsuri  de 

consolidare prin lucrări specifice de regularizare a cursurilor de apă, consolidări şi apărări de 

maluri, taluzuri etc.

Recuperarea terenurilor afectate de alunecări de teren şi inundaţii se va face prin lucrări 

de reconstrucţie ecologică.

• Organizarea sistemelor de spaţii verzi şi agrement

Spaţiile verzi sunt insuficiente în raport cu numărul de locuitori şi natura construcţiilor, 

suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor (9,7 mp/loc) fiind în afara valorii normate de 26 

mp/loc. Principalele obiective şi măsuri privind necesitatea dezvoltării şi ameliorării sistemului 

de spaţii verzi se refera la:

- reamenajarea parcurilor existente;

- amenajarea de noi spaţii verzi în special în zona Mândreşti şi noile extinderi de intravilan 

cu potenţial  de dezvoltare  a funcţiunii  de locuire  (pentru noile  extinderi  de intravilan 

unde se solicit elaborarea unor documentaţii de urbanism suplimentare, se vor prevedea şi 

rezerva terenurile necesare amenajării de noi scuaruri parcuri etc.);

- amenajarea pădurii cu rol de ameliorare a microclimatului şi de agrement

- instalarea reţelelor de hidranţi în spaţiile verzi;
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- conservarea tuturor suprafeţelor spaţiilor verzi şi întreţinerea corespunzătoare a acestora;

- extinderea plantărilor de garduri vii, arbuști, flori şi gazon;

- toaletarea şi tăierea arborilor uscaţi;

- extinderea reţelei de hidranţi pentru udat;

- asigurarea unei stări fitosanitare normale a tuturor zonelor verzi;

- Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrăzi cu fâşii plantate cu o 

lăţime minimă de 50 m, în vederea ameliorării climatului municipiului Focşani;

- Valorificarea peisagistică a Bălţii Mândreşti;

- Reabilitarea  fondului  construit  valoros  şi  stabilirea  unor  reguli  clare  de  construire  în 

zonele cu arhitectură valoroasă specifică zonei, pentru păstrarea caracterului peisajului 

construit existent – caracterul peisajului rezidenţial, peisajului turistic;

- Identificarea şi rezervarea terenului pentru amenajarea unei mici grădini zoologice sau/şi 

grădini dendrologice;

- Identificarea traseelor pietonale şi pentru biciclişti incluzându-le în reţeaua bandourilor 

verzi;

- Identificarea şi rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spaţii verzi;

- Extinderea  sistemului  de  spaţii  verzi  prin  obligarea  noilor  investiţii,  considerate 

convenţional poluatoare de a asigura o suprafaţă de minim 20 % de spaţiu verde.

• Delimitarea zonelor protejate şi a zonelor de protecţie 

Zona protejată cuprinde monumente istorice de arhitectură. Zonele protejate pe o rază de 

100 m în jurul monumentelor istorice situate în intravilan au restricţie de construire condiţionată 

de obţinerea  avizului favorabil  al  Direcţiei  Judeţene  pentru Cultură  şi  Patrimoniu  Naţional 

Vrancea şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

În conformitate cu normele de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate de 

Ministerul Sănătății cu ordinul 536/1997, zonele protejate, specifice localităţii urbane studiate 

sunt zonele de locuit pentru care prin P.U.G. s-au prevăzut faţă de alte funcţiuni cu risc sanitar  

sau disconfort, următoarele distanţe:

- 50 m în jurul cimitirelor;

- 30 m faţă de dispensar veterinar;

- 300 m faţă de staţii de epurare ape uzate.
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Obiectivele  şi activităţile  economice se vor putea amplasa faţă de zonele de locuit  la 

distanţe stabilite prin studii de specialitate – şi studiul de impact.

• Zone propuse pentru refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană 

Pe teritoriul  municipiului  Focşani,  zone care trebuie  supuse unor  ample  programe de 

reabilitare şi restructurare urbană sunt fostele zone de activităţi industriale înglobate şi asimilate 

de localitatea urbană. 

• Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază

- Renovarea clădirilor  publice (ex.  primărie,  poliţie,  etc.  şi  amenajări  de parcuri,  pieţe, 

spaţii pentru organizarea de târguri etc);

- Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 

componenta  a  unui  proiect  integrat  (în  situaţia  în  care  este  vorba  de  un  proiect  de 

renovare a unei clădiri publice);

- Achiziţionarea  de  utilaje  şi  echipamente  pentru  serviciile  publice  (de  deszăpezire, 

întreținere  spaţii  verzi  etc.),  dacă  fac  parte  din  investiţia  iniţială  pentru  înfiinţarea 

serviciului).

• Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural 

- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural;

- Dezvoltarea  infrastructurii  turistice,  având la  bază caracteristicile  locale  (este  posibilă 

exploatarea  turismului  ştiinţific  pe  baza  specificităţii  seismice  a  zonei;  de  asemenea, 

poate fi exploatată şi promovată prezenţa unei culturi de specialitate a vinului);

- Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea 

de valorificare a acestora şi punerea lor la dispoziţia comunităţii;

- Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

Au fost propuse următoarele măsuri prioritare:

• Elaborarea unui Plan de Amenajare Teritorială Zonală Intercomunală pentru municipiul 

Focșani și comunele din zona sa periurbană, în vederea elaborării unei strategii comune 

de dezvoltare integrată.
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• Elaborarea  unui  Masterplan  de  sistematizare  a  spațiilor  verzi,  în  vederea  identificării 

instrumentelor  necesare  privind  extinderea  suprafețelor  de  spații  verzi  la  nivelul 

municipiului Focșani.

Pentru  trecerea  la  aplicarea  prevederilor  cuprinse  în  Planul  Urbanistic  General 

elaboratorul menționează ca fiind necesare următoarele măsuri:

- avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic General în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

- elaborarea de studii de specialitate şi proiecte de execuţie pentru obiectivele de utilitate 

publică propuse a se executa în aceasta perioadă;

- asigurarea  fondurilor  materiale  necesare  realizării  obiectivelor  de  utilitate  publică 

propuse în documentaţie;

- obiectivele  de  utilitate  publică  se  vor  executa  în  funcţie  de  necesităţile  şi  opţiunile 

populaţiei.

În raport cu materializarea acestor obiective vor creşte şi şansele de relansare economico-

sociale a localităţii, în corelare cu programul propriu de dezvoltare.

1.3. CONȚINUTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI FOCȘANI

Actualizarea  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani  s-a  realizat  de către 

S.C.  PROTELCO  S.A.  –  proiectant  general  și  S.C.  ALTRIX  ARHITECTURA  S.R.L.  – 

proiectant de specialitate6.

6 Conținutul Memoriului  General și  al  Regulamentului  Local de Urbanism aferente Planului  Urbanistic General actualizat  al  municipiului Focșani (prima versiune revizuită (V1R11) sunt publice și pot fi consultate pe următoarele site-uri: www.altrix.ro; www.focsani.info. 
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Conținutul Planului Urbanistic General este 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. Focșani (varianta V1R11) 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 „Memoriu General al P.U.G. Focșani, proiectantul a cercetat 

o serie de surse documentare, referitoare la stadiul actual de dezvoltare a municipiul Focşani şi 

propuneri de perspectivă7:

• Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.):
• Secţiunea I - Căi de comunicaţie (aprobată prin Legea nr. 71/1996);

• Secţiunea II - Apă, aprobat (aprobată prin Legea nr. 171/1997);

• Secţiunea  III  -  Zone  naturale  şi  construite  protejate  (aprobată  prin  Legea  nr. 
5/2000);

• Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi (aprobată prin Legea nr. 351/2001);

• Secţiunea V - Zone de risc natural (aprobată prin Legea nr. 575/2001).

• Secţiunea VI - Zone cu resurse turistice (proiect de Lege în dezbatere publică).

• PATJ judeţul Vrancea, reactualizare 2009 

• Date statistice anexate, de la Centrul Naţional de Statistică;

• Suportul topografic al lucrării, scara 1:5000, reactualizat în anul 2009 de PROTELCO S.A.

• Date  privind  limita  intravilanului,  obţinute  din  proiectele  elaborate  anterior  de  URBINO 

PROIECT  SA,  respectiv  din  proiectul  nr.  23/1998  –  PLAN  URBANISTIC  GENERAL 

MUNICIPIUL FOCŞANI, aprobat de către Consiliul Local în anul 2000;

• MASTER PLAN JUDEŢUL VRANCEA – elaborat de TAHAL Consulting Engineers LTD, 

pentru perioada 2007-2037

• STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI FOCŞANI 2007-2013

• PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ, Primăria municipiului Focşani 

• Date de analiză şi opţiuni de la Consiliul Local al municipiul Focşani

• Studii de fundamentare: 

7 Conform Memoriului General al Planului Urbanistic General, cap. 1.3. Surse de documentare, pag. 4
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-  Studiu Istoric 

- Studiu Socio-Urban  
- Studiu Economic 

- Studiu de Circulaţie

- Studiu de Mediu

Municipiul Focşani este situat în Regiunea de Dezvoltare sud-est, în partea sud-estică a 

judeţului Vrancea şi are următorii vecini:

- la nord: - comuna Garoafa

- la est: - comuna Vânători

- la sud-est: - comuna Răstoaca

- la sud: - comunele Slobozia Ciorăşti şi Milcovul

- la sud-vest: - comuna Goleşti

- la vest: - comuna Coteşti şi Câmpineanca 

- la nord-vest: - oraş Odobeşti
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Municipiul Focşani are o suprafaţa de 4712,96 ha, ceea ce reprezintă 1% din suprafaţa judeţului 

Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie.

Teritoriul administrativ Focşani este situat în zona de curbură a Carpaţilor Orientali, în partea 

cea mai  de nord a Câmpiei  Române şi  anume Câmpia  Siretului  şi  cuprinde municipiul  Focşani  şi  

localităţile Mândreşti Moldova şi Mândreşti Munteni.

Date de sinteză ale teritoriului administrat de Primăria municipiului Focșani, prezentate 

în Memoriul General al Planului Urbanistic General al municipiului Focșani:

 Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 4.712,96 ha 

 Suprafaţa agricolă intravilan: 548,87 ha

 Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție: 100,43 ha, ceea ce reprezintă 9,7 mp/cap de 

locuitor 

 Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 1.818,99 ha 

 Număr locuitori: 98.146 (2010), din care 51454 femei și 46692 bărbați 

 Densitatea populației la nivelul teritoriului administrativ: 2082 loc./km2

 Densitatea populației la nivelul intravilanului: 5331 loc./km2 

 Lungimea totală a străzilor: 129,81 km (38,76 km străzi cat. a IIa și 91,05 km străzi cat. a IIIa )8 

 Lungime reţele alimentare cu apă: 166,959 km, având două componente: distribuția primară – 

104,759 km și distribuția secundară – 62,200 km

 Lungimea rețelei de distribuție apă propusă (extindere): 123 km 

 Lungime reţele canalizare: 106,1 km – sistem unitar + 2,5 km rețea ape pluviale 

 Lungimea rețelei de canalizare propusă (extindere): 130 km menajeră și 120 km pluvială

 Lungime reţele electrice:  575 km Linii  Electrice Subterane (LES) şi 295 km Linii Electrice 

Aeriene (LEA)

 Lungime rețea de distribuție energie termică: 59,08 km traseu 

 Lungime reţele gaze naturale: 180 km, din care 28 km rețea medie presiune și 152 km rețea 

redusă presiune 

 Număr abonaţi telefonici: informaţie necunoscută 

 Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG: 2574,01 ha 

 Creşterea suprafeţei în intravilan: 755,02 ha 

8 Sursa de informare: Studiul de circulație elaborat pentru Planul Urbanistic General al municipiului Focșani



A. Situația intravilanului existent este prezentată în memoriul general al Planului Urbanistic 

General al municipiului Focșani.

Suprafaţa totală a intravilanului existent este de  1818,99 ha.  Această suprafaţă cuprinde pe 

lângă localitatea de bază şi trupurile de intravilan dispersate în cadrul teritoriului administrativ.

Pe zone funcţionale, bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul Focşani se prezintă 

astfel:

Tabel nr. 1  - Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul Focşani

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT 

SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILAN PROCENT % DIN TOTAL UATLocuințe şi funcțiuni complementare 348,05 18,42% 7,38%
Unități industriale şi depozite 200,84 11,04% 4,26%Instituții şi servicii de interes public 179,90 9,89% 3,82%

CAI DE COMUNICATII şi TRANSPORT, din care: rutier şi feroviar 249,52 14,43% 5,29%
Spatii verzi, sport, agrement, protecție 100,43 5,52% 2,13%

Gospodărie comunala, cimitire 35,42 1,95% 0,75%Destinație speciala 78,26 4,30% 1,66%Terenuri agricole 548,87 30,17% 11,65%Terenuri libere de construcții 71,00 3,90% 1,51%Ape 6,70 0,37% 0,14% 
TOTAL INTRAVILAN 1818,99 100,00% 38,60%

TOTAL EXTRAVILAN 2893,97  61,40%

TOTAL UAT 4712,96  100,00%



Suprafaţa  majoritară  a  intravilanului  municipiului  Focşani  este  ocupată  de  terenuri  cu 

categoria de folosinţă agricolă, reprezentând un procent de 30 % din total intravilan. 

Următoarea pondere în intravilanul municipiului Focşani este reprezentată de terenurile ocupate 

de  locuinţe şi funcţiuni complementare (cca. 18 %),  urmată de zona terenurilor ocupate cu căi de 

comunicaţii şi transport rutier şi feroviar (cca. 14 %). 

Zona  unităţilor  industriale  şi  de  depozitare ocupă  locul  patru  în  ierarhia  zonificării 

funcţionale,  reprezentând  un  procent  de  aproximativ  11% din  totalul  intravilanului  existent.   În 

prezent, zonele destinate unităţilor industriale şi de depozitare sunt destructurate,  prezentându-se ca 

nişte  teritorii  urbane  pentru  care  sunt  necesare  măsuri  de  reabilitare  şi  restructurare  urbană.  Prin 

valoarea  terenurilor  pe  care  sunt  amplasate  zonele  unităţilor  industriale  şi  parţial  a  construcţiilor, 

activităţile economice pot fi relansate, atât în domeniul productiv, cât şi al serviciilor.

Zona  cu  funcţiuni  complexe,  instituţii  şi  servicii  de  interes  public include  construcţiile 

pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, complexe comerciale etc. situate atât în zona 

centrală  a municipiul  Focşani,  cât  şi  în afara acesteia,  ocupând o suprafaţă  de aproximativ 180 ha 

(aproximativ 10 % din intravilan)

Zona  spaţiilor  verzi,  sport,  agrement,  protecţie cu  o  suprafaţă 100,43  ha,  reprezintă  o 

suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 9,7 mp (la o populație de 98.146 locuitori), 

reprezentând 5,52 % din suprafaţa  intravilanului  existent. Suprafaţa  de spații  verzi  este  sub media 

prevăzută pentru un oraş cu un număr de locuitori  situat între  50000 şi  100000 de locuitori,  unde 

normele prevăd o suprafaţă  de 26 mp/cap de locuitor.

În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi, în Planul Urbanistic General propus se menționează 

că, la data 29.02.2012 Primăria Municipiului Focşani avea în inventar un total de 95,20 ha spaţii verzi, 

împărţite în trei categorii, funcţie de tipul de proprietate, astfel:

- 39,64 ha în domeniul public

- 26,12 ha în domeniul privat al municipiului, şi

- 29,44 ha alţi proprietari, din care 16,73 ha domeniu public al judeţului Vrancea, 7,40 ha 

domeniu public al statului şi 5,31 ha proprietăţi particulare – biserici şi cimitire. 

Se anexează Registrul spațiilor verzi inventariate de Primăria Municipiului Focșani.

Pentru  determinarea  situaţiei  existente,  suprafaţa  de  spaţiu  verde  din  tabelul  nr.1  a  fost 

determinată  în  baza  măsurătorilor  ce  au  avut  ca  suport  reambularea  topografică  actualizată  şi 

recepţionată de Primăria municipiului Focşani, corelată cu situația transmisă în mai 2012, rezultând un 

total  de  100,43  ha.  Spaţiul  verde  măsurat  include  spaţiul  verde  amenajat  din  domeniul  public 



(aliniamente, scuaruri, parcuri etc.), terenuri destinate activităţilor de sport şi agrement ce au caracter 

public şi sunt trecute în documentaţiile de urbanism ca zone funcţionale verzi, spaţiile verzi cu rol de 

protecţie, întrucât toate categoriile de suprafeţe verzi ajută la ameliorarea microclimatului şi nu doar 

suprafeţele  verzi din domeniul  public.  În prezent  conform legislaţiei  în vigoare,  destinaţia  spaţiilor 

verzi amenajate sau reglementate prin documentaţii de urbanism, nu poate fi modificată.

  

În  Planul  Urbanistic  General  se  menționează  faptul  că  un  procent  de  circa  4% din  totalul 

terenului intravilan este reprezentat de terenuri libere.

B.  Situația intravilanului propus

Ca urmare  a  necesităţilor  de  dezvoltare,  precum şi  pe  baza  concluziilor  studiilor  efectuate, 

zonele funcţionale au suferit modificări în structura şi mărimea lor.

Astfel, limita intravilanului localităţilor s-a modificat incluzând toate suprafeţele de teren 

ocupate  de  construcţii  şi  amenajări,  precum şi  suprafeţe  necesare  dezvoltării  în  următoarea 

perioadă de 10 ani.

Principiile  care  au  stat  la  stabilirea  direcţiilor  de  dezvoltare  teritorial  -  spaţială  a 

municipiul  Focşani,  au  urmărit  direcţiile  strategice  prevăzute  în  “Strategia  de  dezvoltare  a 

municipiului Focşani 2007-2013” şi anume:

 Iniţierea dezvoltării policentrice a structurii funcţionale în teritoriu intravilan

 Dezvoltarea prin expansiune şi nu prin densificare în vederea asigurării premizelor 

necesare pentru îmbunătăţirea  calităţii vieţii

 Asigurarea  premiselor  necesare  pentru  încurajarea  restructurării  şi  dezvoltării 

sectorului de activităţi, ca bază pentru creşterea atractivităţii municipiului pe plan 

regional şi internaţional

Propunerile privind noul intravilan şi relaţia cu intravilanul existent sunt justificate de 

următoarele necesităţi:

În vederea asigurării  creşterii  suprafeţei  locuibile  pe cap de locuitor,  se propune extinderea 

intravilanului  existent  pentru  asigurarea  terenului  necesar  construirii  de  noi  locuinţe,  în  principiu 

locuinţe individuale cu regim mic de înălţime (maxim P+2).

De  asemenea,  prin   noile  extinderi  de  intravilan  se  vor  asigura  terenurile  necesare  pentru 

dezvoltarea mixităţii funcţionale – locuire, zone de activităţi generatoare de locuri de muncă etc.

Pentru creşterea atractivităţii acestor zone în perspectiva dezvoltării  municipiului Focşani, la 

nivel de PUG teritoriile noi introduse în intravilan sunt reglementate cu reguli de construire flexibile, 

tocmai pentru a extinde gama potenţialilor investitori.



De asemenea prin PUG se încearcă trasarea unor direcţii cu caracter director în ceea ce priveşte 

relaţia între trama stradală existentă noile zone introduce în intravilan, prin propunerea unor posibile 

căi de comunicaţie cu caracter public.

Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focşani a vizat şi corectarea limitei  

intravilanului existent,  geo-referenţiată, care în prezent este trasată aleator, fără a ţine cont de limitele 

de proprietate. Corectarea intravilanului a urmărit extinderea intravilanului acolo unde o parcelă era 

deja în intravilan în proporţie de peste 50%, fapt ce a dus la creşterea suprafeţei de intravilan. Aceasta 

măsură va ajuta la identificarea fizică mai facilă a limitei intravilanului în teren.

În memoriul  general  P.U.G. se menționează că o proporţie  de circa 30% din suprafaţa  nou 

introdusă în intravilan va fi amenajată ca spaţiu verde ce va avea rol de ameliorare a microclimatului 

fiind amplasată pe direcţia vânturilor de nord-est şi pe lungimea traseului viitoarei autostrăzi. 

Teritoriul  intravilan  propus  în  cadrul  P.U.G.-ului  are  în  vedere  realizarea  celor  mai  bune 

condiţii de dezvoltare a oraşului cu păstrarea şi integrarea cadrului natural existent care să satisfacă 

cerinţele conceptului dezvoltării durabile.

Zonele  funcţionale  au fost  structurate  şi  delimitate  potrivit  funcţiunilor  necesare dezvoltării 

locale şi sunt ilustrate în bilanţul teritorial după cum urmează:

Tabel nr. 2 - Trupuri de intravilan în municipiul FocşaniDENUMIRE TRUP SUPRAFATA (ha)T1 2140,67T2 56,39T3 157,93T4 159,60T5 23,15T6 24,00T7 11,16T8 1,10TOTAL INTRAVILAN 2574,01
Suprafaţa intravilanului propus este de 2574,01 ha.

Principalele  zone  funcţionale  la  nivelul  municipiului  Focşani  se  menţin  pe  aceleaşi 

amplasamente.

În determinarea zonificării funcţionale se menţine, în general, configuraţia existentă a părţilor 

ce compun intravilanul propus.



Bilanţul  teritorial  al  zonelor  cuprinse în  intravilanul  propus are la  bază bilanţul  teritorial  al 

intravilanului existent, corectat cu mutaţiile de suprafeţe în funcţie de planul parcelar.

Tabel  nr.  3  -  Distribuţia  categoriilor  de  folosinţă  propuse  la  nivelul  teritoriului 

administrativ al municipiului Focşani 

Suprafaţa 
totală Agricolă Păduri Ape Drumuri Curţi construcţii Neproductiv

ha ha ha ha ha ha ha
4712,96 1593,96 255,18 114,21 775,96 1973,65 -

100,00% 33,82% 5,41% 2,42% 16,46% 41,88% -

Tabel  nr.  4  -  Distribuţia  categoriilor  de  folosinţă  propuse  la  nivelul  intravilanului 

municipiului Focşani  

Suprafaţa totală Agricolă Păduri Ape Drumuri Curţi 
construcţii

Neproductiv

ha ha ha Ha ha ha ha
       2574,01 - 251,02 2,90 346,44 1973,65 -
       100,00 % - 9,75 % 0,11 % 13,46 % 76,68 % -

Suprafaţa  terenului  intravilan  propusă  în  P.U.G.  cuprinde  8  zone  funcţionale  definite  de 

potenţialul existent determinat pe baza studiilor de fundamentare, stabilindu-se prin Regulamentul de 

Urbanism delimitarea  funcţiunilor  dominante,  permisiuni  şi  condiţii  de  conformare  şi  amplasare  a 

construcţiilor, indicatori maximi admişi POT şi CUT, condiţionări şi restricţii. Tabel nr. 5 -  BILANŢ TERITORIAL AL ZONELOR FUNCŢIONALE CUPRINSE ÎN 

INTRAVILAN

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT PROPUS SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILAN SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILANLocuințe şi funcțiuni complementare 348,05 18,42% 1048,95 40,75%Unități industriale şi depozite 200,84 11,04% 198,40 7,71%Instituții şi servicii de interes public 179,90 9,89% 644,88 25,05%



CAI DE COMUNICATII şi TRANSPORT, din care: rutier şi feroviar 249,52 14,43% 346,44 13,46%Spatii verzi, sport, agrement, protecție 100,43 5,52% 200,79 7,80%Gospodărie comunala, cimitire 35,42 1,95% 37,89 1,47%Destinație speciala 78,26 4,30% 93,77 3,64%Terenuri agricole 548,87 30,17% 0,00 0,00%Terenuri libere de construcții 71,00 3,90% 0,00 0,00%Ape 6,70 0,37% 2,90 0,11%
TOTAL INTRAVILAN 1818,99 100,00 % 2574,01 100,00 %

Pe total suprafaţă UAT creşterea suprafeţei intravilanului este de 755,02 ha, creştere de circa 42 

%.

Prin noile zonificări funcţionale reglementate pentru noul intravilan, proiectantul PUG  a  

realizat:

 Majorarea  zonei  de  instituţii  şi  servicii  de  interes  public  de  circa  trei  ori  faţă  de  situaţia 

existentă,  şi  cuprinderea  în  aceasta  a  tuturor  dotărilor  de  interes  general  ale  centrului  de 

municipiu  cât  şi  cele  situate  în  afara  perimetrului  central.  Zona  destinată  instituţiilor  şi 

serviciilor de interes public se propune prin noile Reglementări  Urbanistice a se extinde pe 

suprafaţa  fostelor  zone  de  activităţi  industriale,  în  prezent  destructurate,  precum şi  pe  noi 

extinderi de intravilan în vederea asigurării dezvoltării policentrice a municipiului Focşani

 Majorarea suprafeței aferente spațiilor verzi

 Asigurarea  unor  amplasamente  pentru  dezvoltarea  sectorului  terţiar  sau  a  unor  activităţi 

productive mici nepoluante.

 Asigurarea terenului necesar pentru dezvoltarea unor noi cartiere, în vederea asigurării creşterii 

confortului  de locuire,  cartiere  ce se vor amenaja  în  baza unor  viitoare  Planuri  Urbanistice 

Zonale aprobate conform legislaţiei în vigoare, prin care se vor prevedea în mod obligatoriu 

spaţii verzi amenajate cu caracter public.

 S-au delimitat zonele de protecţie ale cimitirelor şi altor zone funcţionale ce cuprind activităţi 

economice industriale, faţă de zonele de locuit.



 S-a stabilit  structura şi  configuraţia  căilor  de comunicaţie,  definindu-se categoria  şi  profilul 

străzilor cu amenajările acestora, retragerile şi planeităţile de aliniament care să asigure atât 

fluenţa cât şi siguranţa circulaţiei,  iar prin retrageri,  condiţii de protecţie a locuinţelor cât şi 

legătura între zonele funcţionale şi cu localităţile învecinate.

 Prin  Regulamentul  Local  de  Urbanism sunt  stabilite  şi  reguli  cu  caracter  normativ  privind 

necesarul de locuri de parcare raportat la zone funcţionale diferite.

 S-au marcat şi reglementat distinct zone definite ca fiind protejate stabilite prin Studiul Istoric 

General al municipiului Focşani, reglementări prevăzute în Regulamentul de Intervenţie în Zone 

Protejate.

 De asemenea,  pornind de la  principiul  necesităţii  unui  grad de detaliere  specific  unor zone 

destructurate,  prin  Reglementările  Urbanistice  propuse  se  marchează  zonele  pentru  care 

autorizaţia de construire se va emite în baza unui P.U.Z. aprobat, deci este necesară elaborarea 

unor planuri urbanistice zonale.

 Proiectantul  PUG  a  menţionat  în  memoriu  că,  la  actualizarea  Planului  Urbanistic  General 

aferent municipiului Focşani, au fost preluate toate prevederile documentaţiilor  de urbanism 

aprobate puse la dispoziţia proiectantului de către autorităţile municipiului Focşani.

C.  Zonificare funcțională

Actualele  zone  funcţionale  se  menţin  în  gruparea  şi  relaţiile  existente,  cu  amplificările 

teritoriale ale unora în special zona de instituţii şi servicii şi locuinţe şi funcţiuni complementare.

Zona  de  locuinţe  va  ocupa  o  suprafaţă  predominantă  în  cadrul  intravilanului  propus, 

dezvoltându-se firesc, pe amplasamente în continuarea zonei de locuit existente. Locuinţele individuale 

parter şi P+1 (chiar şi P+2) vor predomina şi în perspectivă. În zona de locuinţe colective situate în 

general în lungul principalelor căi de acces din municipiul Focşani, se propune dezvoltarea mixităţii 

funcţionale,  în ideea conversiei  locuinţelor  de la parterul  blocurilor  acolo unde este cazul în spaţii 

destinate comerţului şi serviciilor specifice zonelor de locuinţe.

Zona unităţilor mixte în care sunt admise mici activităţi industriale, servicii şi depozitare va 

cunoaşte o creştere semnificativă la nivelul municipiului Focşani  de la 9,77 % din total  intravilan 

existent la 23,75 % din total  intravilan propus. Aceste zone se vor dezvolta teritoriul fostelor zone 

i8ndustriale, în vecinătatea acestora prin extinderea intravilanului sau după cum am menţionat mai sus 

în continuarea zonei centrale în lungul principalelor căi de comunicaţie.

Zona cu funcţiuni complexe de interes public va cunoaşte o creştere, unele instituţii necesitând 

reamenajări, dar şi dezvoltări.



În  prezent,  suprafaţa  cimitirelor  este  suficientă  raportat  la  tendinţele  evoluţiei  demografice 

actuale, de aceea nu au fost făcute propuneri de a se rezerva teren pentru noi amplasamente de cimitire.

Se propun lucrări de amenajare a zonelor verzi pentru protecţia cursului de apă, a zonelor cu 

riscuri sanitare etc. În lungul canalelor zonele verzi vor avea o lăţime de minim 5,0 m , iar în jurul 

Bălţii Mândreşti aceasta va avea o lăţime de minim 15,0 m.

În memoriul Planului Urbanistic General se menționează că suprafaţa spaţiilor verzi, agrement 

şi perdele de protecţie va cunoaşte o creştere însemnată datorită amenajării unor noi zone de agrement 

(individuale şi colective). Suprafaţa totală de spaţiu verde – prevăzut ca atare în zona funcţională V - la 

nivelul intravilanului va fi de circa 200,79 ha (aproximativ 7.80% din total intravilan propus). Aceasta 

înseamnă dublarea suprafeţei (de la 100,43 ha) şi creşterea ponderii cu cca. 2,3 %, de la 5.52 %). 

La  aceste  zone  se  mai  adaugă  un  total  de  54,48  ha de  spaţii  verzi  aferente  cimitirelor, 

bisericilor, spaţiilor verzi şi locurilor de joacă pentru copii dintre blocuri, spitalelor, şi instituţiilor de 

învăţământ,  plantaţiilor  de aliniament  şi  scuarurilor,  etc.  Acestea sunt incluse în zonele funcţionale 

aferente  locuinţelor  individuale  sau  colective,  instituţiilor  şi  serviciilor  (zone  mixte),  gospodăriei 

comunale şi cimitirelor, etc. Astfel, cu un total de  255,30 ha de spaţii verzi,  pe cap de locuitor în 

municipiul  Focşani va rezulta  o suprafaţă de aproximativ  26.01 mp de spaţiu verde calculat la o 

populaţia actuală (98.146 locuitori)9 şi de 25.25 mp de spaţiu verde calculat la numărul populaţiei 

prognozate  (101.090  locuitori). De  asemenea ponderea  spaţiilor  verzi  din  intravilan,  relevantă 

pentru climatul localităţii, este de cca. 10 %.

Având în vedere datele provizorii privitoare la populaţia municipiului Focşani rezultate în urma 

Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 (73.868 locuitori), furnizate de INS prin Direcţia 

Judeţeană de Statistică Vrancea în iunie 2012, suprafaţa de spaţiu verde/locuitor propusă va fi de peste 

30 mp spaţiu verde/locuitor.

În conformitate  cu Legea  nr.  5/2000,  privind zonele  protejate,  şi  Ordonanţa Guvernului  nr. 

43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional, în documentaţia întocmită cu ocazia elaborării P.U.G. – municipiul Focşani se propun 

reglementări şi prescripţii în legătură cu siturile arheologice şi monumentele situate în cadrul localităţii.

Se fac prescripţii cu caracter de reglementare şi pentru zonele de siguranţă şi protecţie sanitară 

propuse.

9 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. II, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din  terenul  intravilan  o  suprafață  de  spațiu  verde  de  minimum  20  mp/locuitor,  până  la  31  decembrie  2010  și  de minimum 26 mp/locuitor, până la 31 decembrie 2013. Acest aspect va fi detaliat la capitolul 4. „Probleme de mediu existente” din prezenta lucrare.



1.4. RELAȚIA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI 
FOCȘANI CU ALTE PLANURI

Relația  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani  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 (din anul 2000 până în prezent) în intravilanul 

existent al municipiului Focșani.  

A. Amenajarea teritoriului în context european10

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  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 si la care România își aliniază politicile sale sunt:

10 Sursa de documentare: site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului: www.mdrl.ro

http://www.coe.int/
http://www.mdrl.ro/


 Carta     europeană a amenajării teritoriului   – document al Consiliului Europei, adoptat de cea de a 6-a 

Conferintã Europeanã a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a 

avut loc la Torremolinos, Spania (mai 1983) 

 Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC)   – Dezvoltarea spatialã 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     european   –  document 

al Consiliului  Europei,  adoptat  la  Conferința  Europeanã  a  Miniștrilor  Responsabili  cu 

Amenajarea Teritoriului (CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000)

 Agenda     Teritorială Europeana   - document al COMISIEI EUROPENE (mai 2007)

B. Amenajarea teritoriului în context național 

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 stabilește ca 

obiective ale amenajării teritoriului: dezvoltarea economică si socială echilibrată a regiunilor si zonelor, 

cu respectarea specificului acestora, îmbunătățirea calității vieții oamenilor si colectivităților umane, 

gestionarea responsabilă a resurselor naturale si 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  si 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 si protecția mediului.

Planul de Amenajare a Teritoriului Național - PATN este suportul dezvoltării complexe si 

durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului si reprezintă contribuția specifică a țării noastre 

la  dezvoltarea  spațiului  european  si  premiza  înscrierii  în  dinamica  dezvoltării  economico-sociale 

europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamentează programele 

strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determină dimensiunile, sensul si prioritățile dezvoltării 

în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene.

http://www.mdrl.ro/../_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Agenda_teritoriala.pdf
http://www.mdrl.ro/../_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Principii_Directoare.pdf
http://www.mdrl.ro/../_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/SDSC.pdf
http://www.mdrl.ro/../_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Carta_Torremolinos.pdf


Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – se elaborează pe secțiuni specializate, care sunt 

aprobate prin lege de către Parlamentul României.

Planul  de  amenajare  a  teritoriului  naţional  -  Secţiunea  I  - Reţele  de  transport11 cuprinde 

direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, respectiv:

A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere (Fig. 1):

Municipiul Focșani se află pe traseul atât al rețelei transeuropeană de transport rutier TEN-R, 

cât și al Coridorului paneuropean de transport intermodal IX12.

B. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare (Fig. 2):

11 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.”12 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).



C. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile (Fig. 3):

Municipiul  Focșani  se  află  pe  traseul  sau  în  imediata  apropiere  a  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 nicio referire la acest canal.

D. Direcții de dezvoltare a rețelei de aeroporturi (Fig. 4):

Municipiul Focșani nu este inclus în direcțiile de dezvoltare a rețelei de aeroporturi din  Planul 

de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport.

E. Direcții de dezvoltare a rețelei de transport combinat (Fig. 5):



C. Amenajarea teritoriului în context regional

Dezvoltarea  regionala  este  un  concept  nou  ce  urmărește  impulsionarea  si  diversificarea 

activităților economice, stimularea investițiilor in sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului si 

nu in cele din urma sa conducă la o îmbunătățire a nivelului de trai.  Pentru a putea fi aplicată politica 

de dezvoltare regionala 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 juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile 

județene si cele locale. 

Politica de dezvoltare regionala reprezintă un ansamblu de masuri planificate si promovate de 

autoritățile  administrației  publice locale  si centrale,  in parteneriat  cu diverși  actori  (privați,  publici, 

voluntari),  in  scopul  asigurării  unei  creșteri  economice,  dinamice  si  durabile,  prin  valorificarea 

eficienta  a  potențialului  regional  si  local,  in  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 baza ale politicii de dezvoltare regionala 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 Romania. 

Principiile care stau la baza elaborării si aplicării politicilor de dezvoltare regionala sunt: 

 descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al 

comunităților regionale; 

 parteneriatul intre toți actorii implicați in domeniul dezvoltării regionale; 

 planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii 

unor obiective stabilite; 

 cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori  implicati  in realizarea programelor si 

proiectelor de dezvoltare regionala. 

Programul  Operațional  Regional  2007  -  2013  (REGIO)  este  unul  dintre  programele 

operationale  romanesti  agreate  cu  Uniunea  Europeana  si  un  instrument  foarte  important  pentru 

implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 

opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea 

dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin 

imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. 

Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre 

regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre fondurile structurale 

ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile 

UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

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

Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate juridica.

Municipiul  Focșani  este  situat  în  Regiunea  de  Dezvoltare  Sud-Est,  din  care  mai  fac  parte 

județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța.

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



Sursele  de  documentare   enumerate  la  punctul  1.3.  al  Memoriului  General  al  Planului 

Urbanistic General municipiul Focșani de proiectantul acestuia, evidențiază o serie de planuri/programe 

elaborate la nivelul județului Vrancea sau a municipiului Focșani, respectiv:

 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - PATJ judeţul Vrancea, reactualizare 2009 

 Proiectul elaborat anterior de URBINO PROIECT SA, respectiv proiectul nr. 23/1998 – PLAN 

URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCŞANI, aprobat de către Consiliul Local în anul 

2000;

 MASTER PLAN JUDEŢUL VRANCEA – elaborat de TAHAL Consulting Engineers LTD, 

pentru perioada 2007-2037

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI FOCŞANI 2007-2013

 PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ, Primăria municipiului Focşani 

Conform datelor  din  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Naţional  (P.A.T.N.)  și  Planul  de 

Amenajare  a  Teritoriului  Judeţean  Vrancea   -  se  pot  desprinde,  comparativ  cu  celelalte  unităţi 

administrativ-teritoriale ale judeţului Vrancea, următoarele aspecte13:

a) Sub aspectul căilor majore rutiere,  judeţul Vrancea va beneficia,  în perspectivă,  de acces 

direct la autostrada Ploieşti – Focşani – Albiţa.

b) În  privinţa  reţelei  feroviare  naţionale,  dispune de  traseul  magistralei  500  de  cale  ferată 

Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Roman-Paşcani-Suceava care traversează oraşul de la sud la nord.

c) La  nivelul  teritoriului  naţional  şi  al  judeţului  Vrancea,  municipiul  Focşani  prezintă 

importante legături rutiere, având caracteristicile unui important nod rutier: E85 (DN2) spre Râmnicu 

Sărat şi Adjud,  DN2D spre Târgu Secuiesc,  DN 23 spre Brăila,  DN23A  spre Ciorăşti,  DN2M spre 

Odobeşti,   DJ204E spre  Petreşti,  DJ204D spre  Suraia,  DJ205P spre  Jorăşti,   DJ205S spre 

Câmpineanca, DC147 spre Coteşti, DC143 spre Vânători, DC142 spre Faraoanele. 

d) Sub aspectul calităţii, fondul de locuinţe poate fi caracterizat ca fiind variat, cu un indice de 

locuibilitate (suprafaţa locuibilă raportată la numărul de locuitori) cu valori superioare faţă de media pe 

ţară – 13,10 mp/locuitor (faţă de 14,20 mp/locuitor). 

e) Municipiul  reședința  de  judeţ  Focşani  se  încadrează  din  anul  2008,  după  numărul  de 

locuitori, în categoria oraşelor mijlocii, cu 99.274 locuitori.

13 Conform Memoriu General P.U.G. Focșani elaborat de S.C. ALTRIX ARHITECTURA S.R.L. – proiectant de specialitate,  prima versiune revizuită (V1R4)



f) Sub aspectul elementelor potenţiale de dezvoltare, municipiul Focşani se va putea sprijini în 

continuare  pe dezvoltarea serviciilor terţiare, dar şi de producţie, având ca principală bază poziţionarea 

geografică favorabilă în raport cu principalele căi de circulaţie. 

g) Zonificarea funcţional-spaţială, încadrează municipiul Focşani în partea central – sudică a 

judeţului Vrancea. 

h) Ca încadrare în reţeaua de localităţi a judeţului, municipiul Focşani este reşedinţă de judeţ, 

constituind  principalul  centru  economic  şi  social,  cu  importante  funcţiuni  terţiare  (administrative, 

politice, culturale etc.) dar şi industriale.

i) Din punct de vedere a calităţii  mediului înconjurător, municipiul Focşani nu are surse de 

poluare  care  să  creeze  probleme  majore  şi  nici  zone  cu  suprafeţe afectate  de  procese  naturale 

distructive.

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

PUG Focșani, 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 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030

 Starea factorilor de mediu în județul Vrancea în anul 2009,

 Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea” – 

Vrancea Aqua.

 Proiectul privind Managementul Integrat al Deşeurilor – Vrancea Curată

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI 
ŞI ALE EVOLUŢIEI PROBABILE ÎN SITUAŢIA 

NEIMPLEMENTĂRII P.U.G. 
Municipiul Focşani este situat în  Regiunea de Dezvoltare 2 sud-est,  în partea sud-estică a 

judeţului Vrancea şi are următorii vecini:



• la nord: - comuna Garoafa

• la est : - comuna Vânători

• la sud-est: - comuna Răstoaca

• la sud: - comunele Slobozia Ciorăşti şi Milcovul

• la sud-vest: - comuna Goleşti

• la vest: - comuna Coteşti şi Câmpineanca 

• la nord-vest: - oraş Odobeşti

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

Tulcea.



Municipiul Focşani are o suprafaţa de 4712,96 ha, ceea ce reprezintă 1% din suprafaţa judeţului 

Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie.

Municipiul Focşani este încadrat geografic la intersecţia latitudinii nordice de 45 grade şi 42 

minute cu longitudinea estica de 26 grade şi 13 minute, străjuind partea sud - estică a Carpaţilor de 

curbură, la contactul dintre Câmpia Siretului inferior şi dealurile subcarpatice ce culminează cu Măgura 

Odobeştilor (1001 m).

Fiind situat pe magistrala  feroviară Bucureşti  - Ploieşti  - Bacău - Suceava şi pe cea rutieră 

Bucureşti – Buzău - Suceava pe E 85 (DN 2), flancat de râurile Putna, spre răsărit la o distanta de 7 km 

şi Milcovul, spre miazăzi la o distanţă de 2 km., oraşul Focşani se situează în câmpia joasa a Siretului 

Inferior la o altitudine de 50 - 55 m deasupra mării, câmpie ce se întinde de la linia Mărăşeşti, Vânători,  

Tătăranu, Ciorăşti până la albia Siretului. 

2.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI



2.1.1. POPULAȚIA

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a municipiului Focşani la 1 

ianuarie 2010 era de 98.146 locuitori,  în scădere faţă de anii precedenţi.  Conform datelor furnizate 

Institutului  Naţional  de Statistică  populaţia  municipiului  Focşani  a avut,  în perioada 1998 – 2010, 

următoarea evoluţie ilustrata de tabelul si graficul de mai jos:

Tabelul nr. 6 – Evoluția populației municipiului Focșani în perioada 1998-2010

Anul 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Numărul
de 

locuitori

99.527 98.119 103.264 101.891 101.170 99.274 98.146

Evoluția populației municipiului Focșani în perioada 1998-2010

Faţă de anul 2002 când populaţia municipiului Focşani a înregistrat  cel mai mare număr de 

locuitori,  în  2010  populaţia  a  scăzut  cu  circa  5  %,  scădere  înregistrată  în  limitele  generale  de 

descreştere a populaţiei la nivel naţional.

În Planul Urbanistic General se menționează că, în conformitate cu datele solicitate şi transmise 

de INS prin Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea în iunie 2012, populaţia municipiului Focşani este 

de  73.868  locuitori,  acestea  reprezentând   date  provizorii  transmise  prin  comunicatul  de  presă 

02.02.2011 privind rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011, conform 

adresei nr. 767/19.06.2012.
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Valoarea densităţii populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Focşani este de 

numai  2082 loc./km2, calculată la o suprafaţă de 47,12 km2, în timp ce valoarea densităţii la nivelul 

intravilanului municipiului este de 5331 loc./km2 calculată la o suprafaţă de 18,41 km2

Structura pe sexe

Distribuţia pe sexe a populaţiei reflectă un relativ echilibru între ponderea populaţiei feminine 

(52,43%) şi a celei masculine (47,57%).

Din totalul populaţiei de 98.146 locuitori, in 2010, 51454 sunt femei, iar 46.692 locuitori sunt 

bărbați.

48%
52%

barbati
femei

Structura populaţiei pe grupe de vârstă

La data recensământului din anul 2002, structura populaţiei, pe grupe de vârstă, a municipiului 

Focşani este prezentată in tabelul următor:

Tabel nr. 7 – Structura populației pe grupe de vârstă

GRUPE DE VÂRSTĂ NUMĂR 
POPULATIE

PONDERE

0-4 3882 3,96
5-9 4449 4,53
10-14 7304 7,44
15-19 9056 9,23
20-24 10210 10,41
25-29 8414 8,58
30-34 9374 9,55
35-39 6511 6,64
40-44 8557 8,72
45-49 9417 9,60
50-54 9515 9,70
55-59 3384 3,45
60-64 2673 2,72
65-69 2202 2,24
70-74 1705 1,74



75-79 1075 1,10
80-84 391 0,40
TOTAL 98119 100 %

Conform acestor date structura populaţiei pe grupe de vârstă în municipiul Focşani este bine 

definită  de  grupul  populaţiei  active  (14-64  ani),  care  reprezintă  cca  78,59% din  totalul  populaţiei 

înregistrate în 2000. Populaţia minoră are o pondere de circa 16 %, în timp ce populaţia în vârstă are o 

pondere 5,48 %. Raportul  de dependenţă  între  populaţia  activă  şi  populaţia  inactivă  în  municipiul 

Focşani are o valoare pozitivă este de 3,67, practic o persoană inactivă este susţinută de aproape patru 

persoane active.

Sporul natural al populaţiei

Acesta este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate şi 

mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează ca diferenţă între numărul 

de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an, raportată la volumul populaţiei. Un spor natural  

pozitiv poate fi compensat de un spor migratoriu negativ, ceea ce face ca volumul populaţiei să rămână 

constant, deşi se înregistrează o creştere naturală a acesteia. La nivelul municipiului Focşani sporul 

natural este pozitiv. Pentru anul 2009, s-a înregistrat un spor natural pozitiv cu valoarea de 143, ceea ce 

reprezintă o evoluţie pozitivă faţă de anul 2000, când valoarea sporului natural a fost de 69, dar una 

negativă faţă de valoarea sporului natural din anul 2006.

Evoluţia sporului natural al populaţiei, pentru perioada 2000-2009, este reprezentată în graficul 

de mai jos:

Tabel nr. 8:  Sporul natural în perioada 2000-2009

Anul 2000 2003 2006 2009

Sporul natural 69 73 418 143

Sursa: Institutul naţional de statistică

Evoluţia sporului natural în municipiul Focşani în perioada 2000– 2009
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Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de 

mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la 

nivelul  unei  unităţi  administrativ-teritoriale.  Dacă,  înainte  de  declinul  sectorului  industrial  al 

municipiului, acesta a atras muncitori, odată cu destructurarea acestui sector, o mare parte a populaţiei 

active a fost nevoită să migreze. 

Migraţia  populaţiei  poate  fi  permanentă,  aspect  cuantificat  prin  soldul  schimbărilor  de 

domiciliu, precum şi temporară, aspect cuantificat prin soldul schimbărilor de reşedinţă.

În prezent, soldul schimbărilor de reşedinţă în municipiul Focşani este negativ, cu tendinţe de 

accentuare a schimbărilor de domiciliu, fenomen generat de evoluţia negativă a sectorului industrial, 

principal ofertant de locuri de muncă în municipiul Focşani.

2.1.2. SĂNĂTATEA UMANĂ

Sistemul medical de la Focşani înregistrează probleme similare cu cel naţional. Se constată o 

creştere în ultimii ani a importanţei sectorului privat, dar încă insuficient dezvoltat. Multe din posibilele 

îmbunătăţiri ce pot fi aduse sistemului medical din Focşani au legătură cu sistemul medical naţional.

Municipiul  Focşani concentrează cea mai  mare parte a dotărilor  pentru sănătate  şi asistentă 

socială ale judeţului (peste 50%), oferind servicii diversificate. 

Municipiul Focşani dispune de un Spital Judeţean „Sf. Pantelimon”, Spitalul Militar de Urgenţă 

Focşani  "Dr.  Al.  Popescu" și  5 complexe medicale  – din care 3 private.  De asemenea în sistemul 

medical mai există: Staţie de dializa, Centrul de diabet judeţean, Centrul de diagnostic şi tratament al 

persoanelor în vârstă, Staţia de hemodializă,  Clinica de zi pentru copii infectați  cu HIV, Centru de 

Transfuzie Sanguină. 

Conform informaţiilor oferite de Institutul Naţional de Statistică, în municipiul Focşani în anul 

2008, îşi desfăşurau activitatea un număr de 496 de medici,  dintre care 164 medici de familie.  De 

asemenea îşi desfăşurau activitatea 135 de farmacişti, 144 stomatologi  şi un număr de 2058 personal 

sanitar mediu.

În 2008 în cele 2 spitale din municipiul Focşani existau un număr de 1002 paturi.

Municipiul Focşani, dincolo de probleme de subfinanțare, înregistrează o lipsă a personalului 

profesionist, în special pentru sectoarele preventive, medicina de urgenta,  managementul sectoarelor 

medico-social, al sănătăţii publice şi al îngrijirilor de sănătate.

Efectele asupra sănătății după expunerea la poluanți iritanți sunt diferite funcție de perioada de 

expunere si de natura poluantului. 



Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate14

In cazul poluării aerului, aparatul respirator este primul dar nu singurul care este afectat. 

Deoarece în judeţul Vrancea nu există o poluare specifică, iar poluarea generală a aerului (din 

datele  cunoscute  de  A.S.P.)  se  situează  la  un  nivel  inferior  altor  judeţe,  îmbolnăvirile  aparatului 

respirator,  cardiovascular,  digestiv  etc.  nu pot  fi  asociate  cert  cu  calitatea  aerului.  Este  posibilă  o 

participare a acestui factor de mediu, în anumite momente şi cu anumită intensitate, ca factor favorizant 

în  producerea  unor  îmbolnăviri,  ca  urmare  a  scăderii  rezistenţei  locale  (ex.  la  nivelul  aparatului 

respirator) sau generale a organismului faţă de acţiunea factorilor determinanţi (ex. agenţii infecţioşi).  

Evoluţia stării de sănătate s-a urmărit prin înregistrarea  unor indicatori demografici2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nr. populaţie* judeţ 395.330 394.286 393.766 393.766 392.619 391574 391574Rata natalităţii judeţ %0 loc 8,68 10,3 10,6 9,9 10,4 10,0 9,9Rată mortalitate generală judeţ %0 loc
11,59 11,5 11,6 11,0 11,0 11,2 11,7

* populația stabilă la 01.07. a fiecărui an.

      - Morbiditatea în relaţie cu poluarea iritantă: întrucât APM nu monitorizează poluantii iritanti din 

aer, nu s-a putut stabili relaţia dintre morbiditate şi această  categorie de poluanti.

Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate: începând cu anul 2004 supravegherea calităţii 

aerului prin laboratorul ASP s-a redus doar la recoltarea şi determinarea pulberilor sedimentabile în 

municipiul Focşani, poluanţi care nu au impact semnificativ asupra stării de sanătate. În anul 2009 nu s-

au înregistrat depăşiri ale concentraţiei maxime admise, pentru pulberi sedimentabile.

Efectele apei poluate asupra stării de sănătate

Anchetele epidemiologice nu au stabilit calea hidrică ca şi cauză certă de transmitere a unor boli 

infecţioase. Singura afecţiune produsă ca urmare a poluării apei (concentraţie crescută de nitraţi) este 

methemoglobinenia acută infantilă generată de folosirea apei poluate pentru  pregătirea alimentaţiei 

mixte a copilului mic.

În municipiul Focșani nu s-au semnalat intoxicații acute cu nitraţi.

Efectele gestionării deşeurilor municipale asupra stării de sănătate a populatiei

14 Sursa de informare: Raport privind starea mediului, anul 2009, disponibil pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea www.apmvn.anpm.ro

http://www.apmvn.anpm.ro/


Autoritatea de Sănătate Publica Vrancea  monitorizează gestionarea deşeurilor periculoase 

(infecţioase,  înţepătoare,  tăietoare) rezultate în urma activităţii  unităţilor medicale.  Pentru a preveni 

contactul populaţiei cu aceste deşeuri, cât şi pentru a evita poluarea mediului, se urmăreşte modul de 

respectare  a  normelor  în  vigoare  privind  colectarea  şi  neutralizarea  acestei  categorii  de  deşeuri. 

Colectarea se face separat de deşeurile menajere, iar neutralizarea lor se realizează prin predare la firme 

specializate şi autorizate în colectarea/neutralizarea reziduurilor de spital.

 

Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei

Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant  este transpusă în 

legislaţia românească prin HG 321/2005 republicată – şi stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea 

măsurilor  de reducere a zgomotului  emis de sursele principale  de zgomot,  în special  de vehiculele 

rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele 

destinate utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile.

O  hartă strategică de zgomot este o reprezentare  a informaţiilor  referitoare  la unul dintre 

următoarele aspecte:

- starea existentă, anterioară sau viitoare a zgomotului în funcţie de un indicator de zgomot;

- depăşirea unei valori limită;

- estimarea într-o anumită zonă a numărului de locuinţe, şcoli şi spitale care sunt expuse la anumite 

valori ale unui indicator de zgomot;

- estimarea numărului de persoane stabilite într-o zonă expusă la zgomot

Pe baza hărţilor strategice de zgomot se elaborează  planurile de acţiune  pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului ambiant.

Planul de acţiune este punctul de pornire pentru cartarea strategică a zgomotului. 

Planul de acţiune este un document în care autoritatea competentă descrie acţiunile pe care le va 

întreprinde în scopul reducerii  şi prevenirii  zgomotului din exterior. Acest document se bazează pe 

cartarea strategică a zgomotului, ţinând seama de orice alte activităţi planificate de autorităţi în scopul 

reducerii zgomotului.

Conform  HG  321/2005  republicată,  planurile  de  acțiune  sunt  planuri  destinate  gestionării 

problemelor şi efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar. Măsurile 

pe care autorităţile le pot întreprinde sunt de exemplu:

- planificarea traficului;

- amenajarea teritoriului;

- măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

- alegerea surselor mai silenţioase;



- măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

- introducerea după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau 

menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele premise.

Până la data de 18 iulie 2008 s-au  elaborat planurile de acţiune destinate gestionării zgomotului 

şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere pentru:

- aglomerările având mai mult de 250000 de locuitori;

- zonele  limitrofe  drumurilor  principale  cu  un  trafic  mai  mare  de  6000000  de  treceri  de 

vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60000 de treceri de trenuri/an şi 

aeroporturilor mari.

Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează planurile de acţiune care cuprind măsuri prioritare 

de reducere a oricărei valori limita în vigoare care este depăşită, pentru toate aglomerările, drumurile 

principale şi căile ferate principale.

Planurile de acţiune se reevaluează şi dacă este necesar, se revizuiesc atunci când se produc 

modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 

5 ani după data elaborării acestora.

Principalele avantaje pe care le oferă realizarea de hărţi de zgomot în mediul urban:

- dezvoltarea de noi zone rezidenţiale

- pentru zonele urbane deja existente, realizarea hărţii de zgomot permite informarea populaţiei 

asupra nivelurilor de zgomot în zonele de interes

- zonele de recreere – amplasarea acestora poate fi făcuta ţinându-se cont de datele oferite de 

harta de zgomot,  astfel  încât să îndeplinească o dublă menire:  să fie zone de linişte,  dar în 

aceleşi timp să contribuie la diminuarea nivelului de zgomot.

- trafic  – cunoaşterea hărţii  de zgomot  permite  stabilirea  de concluzii  privind zonele cel mai 

intens poluate,precum şi simularea efectelor diferitelor metode de reducere a zgomotului ce pot 

fi implementate, alegându-se metoda optimă pentru realizarea cerinţei de planuri de acţiune.

Măsurători de zgomot în anul 2009:

Tip măsurătoare zgomot Număr măsurători Maxima măsurată(dB) Depăşiri%924 masuratori   ale nivelului de zgomot urban:- 672 masuratori pe strazi de categorie tehnica II ;- 252 masuratori pe strazi de categorie tehnica III
Strazi de categorie tehnica II:78,9 dB inregistrata in luna aprilie in punctul B-dul Bucuresti (UM 01270);Strazi de categorie tehnica III:76,4 dB inregistrata in luna mai in punctul str. 

13,4%



Trafic Tineretii (Scoala Generala nr.10).
A.P.M. VRANCEA efectuează măsurători  ale nivelului de zgomot echivalent in municipiul 

Focşani in puncte fixe pe străzi de categorii tehnice II şi III – respectiv străzi de legătură şi de colectare. 

Valoarea limitei maxime admise pentru nivelul de zgomot echivalent conform STAS 10009/1988 este 

de 70 dB respectiv de 65 dB. 

 În decursul  anului  2009 în urma măsurătorilor  efectuate  s-au înregistrat  depăşiri  ale  limitei 

maxime admise astfel:

străzi de categorie tehnică II

- B-dul Bucureşti în punctele: UM 01270, SC. VINCON SA Focşani;

- B-dul Unirii în punctele: magazin Leonardo, sala Polivalentă

străzi de categorie tehnică III

- str. Cezar Bolliac în punctul Colegiul Unirea;

- str. Ştefan cel Mare în punctul Şcoala Ştefan cel Mare;

- str. Tinereţii în punctul Şcoala Duiliu Zamfirescu.

2.1.3. APA 

2.1.3.1. Apele de suprafaţă

Municipiul Focşani este flancat de râul Putna spre est  la o distanţă de 7 km şi de râul Milcov –  

cod cadastral – XII.1.079.18.00.00.0, care delimitează unitatea administrativ teritorială a municipiului 

în partea de sud-est. Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de canalul Sturza (Cacaina 

Veche), în mare parte regularizată (canale îndiguite). Lungimea totală a canalului este de 34 km din 

care 6 km (intersecție Cale Ferată – subtraversare DN2) se află în administrarea Primăriei municipiului 

Focșani  și  28  km în  administrarea  A.N.I.F.  R.A.  Vrancea.  Sporadic  se  produc inundaţii  în  lungul 

canalelor (mai cu seamă în partea nord-nord estică a oraşului). Pe teritoriul municipiului Focşani - 

extravilan, în zona Mândreşti este situată Balta Mândreşti cu o suprafață de 48 ha, pe care se practică în 

general pescuitul.

Râul  Putna -  izvorăşte  din  munţii  Vrancei  şi  are  o lungime  de 153 km şi  o  suprafaţă  de 

2480kmp, fiind cel mai important curs de apă din judeţ. 

Râul Milcov - are o lungime de 79 km, suprafața bazinului 444 kmp, care în partea superioară a 

bazinului prezintă o mineralizare naturală datorata spălării rocilor salifere.



Mediile anuale în secţiunile de supraveghere,  la indicatorii  pH, CCO-Mn, RF, SO42-,  NO2-, 

NO3-  precum şi încadrarea  în  clasele  de calitate,  conform Ordinului  161/2006,  sunt  realizate  după 

buletinele de analiza  emise de laboratorul S.G.A.Vrancea şi sunt redate în tabelele de mai jos:

Tabel nr. 10 - Starea  chimică a cursului râului Milcov

Tabel nr. 11 - Starea  chimică a cursului râului PutnaIndicatoranalizat râul PutnaTulnici Colacu P. Zamfirei Boţârlăumg/l Cls.decalit mg/l Cls.decalit mg/l Cls.decalit mg/l Cls.decalitpH 8,1 8,1 7,9 7,7CCO-Mn 2,48 I 2,73 I 2,01 I 3,27 IRF 483,7 I 934,0 III 725,8 II 785,5 IIISO42- 42,7 I 109,3 II 95,5 II 119,0 IINO2- 0,004 I 0,003 I 0,005 I 0,08 IVNO3- 0,499 I 0,492 I 1,652 II 1,816 II
Calitatea biologică 

Râul Putna

Indicatoranalizat                                 râul MilcovReghiu Goleşti Răstoacamg/l Cls.decalit. mg/l Cls.decalit . mg/l Cls.decalit .pH 8,1 7,9 7,8CCO-Mn 3,55 I 3,77 I 5,18 IIRF 1620,6 V 1189,7 IV 1317,5 VSO42- 379,6 V 275,0 IV 331,8 VNO2- 0,003 I 0,019 II 0,092 IVNO3- 0,157 I 0,862 I 3,624 III



      -  Pe  cursul  superior,  tronson  izvoare  Tulnici,  sub  aspect  biologic,  componenţa  specifică  a 

bentosului indică un indice saprobic corespunzător clasei a II-a de calitate, calitate bună, careia îi sunt 

caracteristice elemente biologice cu valori care prezintă alterări minore şi sporadice.

      - Punctele Colacu şi Podu Zamfirei, prezintă o stare ecologică foarte bună corespunzătoare clasei I  

de calitate.

      - Pe cursul inferior, tronson Podul Zamfirei-Boţârlau, râul Putna prezintă semnale de modificare a 

calităţii apei râului, cauzate de intervenţia factorului antropic, sectorul respectiv fiind încadrat în clasa a 

III-a de calitate dupa valoarea indicelui saprobic, deci stare ecologică moderată comparativ cu anul 

precedent. 

Râul Milcov

    - Din punct de vedere biologic, în punctul martor Reghiu şi Goleşti, indicele saprobic  corespunde 

clasei a II-a,  stare ecologică bună cu valori  ale elementelor  biologice care prezintă  alterări  mici  şi 

sporadice.

    - La ultimul punct de control, Răstoaca, poluarea organică persistentă, redusă substanţial în ultimii  

ani a permis schimbarea semnificativă a  componenţei biocenotice, valoarea  indicelui saprobic fiind 

corespunzătoare  clasei  de  calitate  II,  deci  o  stare  ecologică  bună,  situaţie  asemănătoare  anului 

precedent.

Tabel nr. 12 - Încadrarea în clase de calitate pentru râurile Putna si Milcov, 

pentru secțiunile de control

Curs de apă Secţiunea de control
Normativ de referinţă
Regimul oxigenului Nutrienţi Salinitate Poluanţi toxici  specifici de origine aturală

Alti indicatori chimici relevanţi
Grupa generala

Putna Tulnici I I II I I IIColacu I I III I I IIIPodu Zamfirei I I III I I IIIBoţârlău II II III I II IIIMilcov Reghiu I I V I I VGoleşti II I IV I I IVRăstoaca II III IV I I IV
Starea lacurilor



Pe raza  judeţului  Vrancea  singurul  lac  monitorizat  din  punct  de  vedere  calitativ  este  lacul 

Călimăneşti  (pe râul Siret).  Nu s-au obținut informaţii  privitoare la starea lacurilor  de pe teritoriul 

municipiului Focşani, respectiv Balta Mândreşti. 

2.1.3.2. Apele subterane

Municipiul Focşani s-a dezvoltat pe fostul curs al râului Milcov, pe zona rezultată din reunirea 

conurilor de dejecţie a râurilor Milcov şi Putna15.

Cursurile de apa au panta redusa și prezintă o serie de meandre,  brațe vechi si albii  minore 

foarte largi, in mare parte colmatate in prezent.

Raul Milcov are caracter torențial nepermanent, putând sa sece in perioadele secetoase. 

Milcovul este afluent dreapta al Putnei. Ambele râuri inunda zone din intravilan la debite mari, 

torențiale.

Teritoriul  municipiului  este  traversat  si  de  canalul  Sturza  (Valea  Cacaina),  în  mare  parte 

regularizata (canale îndiguite). Însă sporadic se produc inundații si in lungul canalelor (mai cu seama 

partea nord-nord estica a orașului).

Hidrogeologia  zonei  este  legata  de  apele  de  suprafață  si  de  aportul  important  al  apelor 

meteorice.

Cercetările  din zonă arată  prezenţa a  două complexe acvifere  distincte  şi  anume complexul 

acvifer  de  suprafaţă  (cca.  20 – 60 m adâncime)  şi  complexul  acvifer  de adâncime  (100 – 200 m 

adâncime).

Stratele  acvifere  sunt  cantonate  în  pietrişuri  şi  nisipuri  holocene  (acviferul  freatic)  şi 

bolovănişuri în masa nisipoasă (stratele de Cândeşti). Aceste două complexuri acvifere sunt separate de 

un strat argilos impermeabil, de min. 20 m grosime.

Direcţia generală de curgere a curentului acvifer este de la nord-vest către sud-est, cu panta 

medie de 0,8 – 1,00 %0. 

Debitele pot ajunge uşor la 30 l/sec şi permeabilităţi de 17 – 39 m/zi (cu o medie de 27 m/zi).

Nivelul apei subterane variază între 10,00 – 13,00 m adâncime în zona estică şi peste 18,00 m în 

zona vestică. În zona sudică apele pot apărea la 2,00 – 4,00 m adâncime, însă se consideră că aceste ape 

reprezintă pierderi din reţele.

Există o serie de foraje adânci, ce exploatează apele în vederea alimentării cu apă a locuitorilor, 

cu adâncimi de 175 – 200 m (front captare Focşani Sud, foraje pe bulevardul Unirii,  front captare 

Focşani – Suraia şi foraje la diferite unităţi industriale).
15 Conform  Studiu  geotehnic  pentru  Planul  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani,  elaborat  de  S.C.  HIDROGEO  TEHNIC  PROIECT S.R.L.



Monitorizarea  calităţii  apelor  subterane  se realizează  de Sistemul  de Gospodărire  al  Apelor 

Vrancea prin reţeaua forajelor de observaţie, foraje de exploatare-captări şi foraje de supraveghere de 

pe lângă platforme industriale.

Buletinele de analiză ale apelor exploatate arată că apele se încadrează în limitele de potabilitate 

admise.

2.1.3.3. Gospodărirea apelor si canalizarea  16  

I. Sistemul de alimentare cu apă

I. 1. Surse de alimentare

Municipiul Focșani dispune de patru surse de alimentare cu apa:

• Sursa Suraia (subteran) situată la 800 m de municipiul Focşani in bazinul râului Putna, la 

Hm. 1146

• Sursa Babele (freatic) situate in bazinul râului Putna, la Hm. 682;

• Sursa Mândrești (subteran) în bazinul râului Putna la Hm. 495;

• Sursa Focşani (subteran) - sursa intravilan Focşani în conservare. 

Sursele  de  alimentare  cu  apa  asigură  debitul  de  apă  potabilă  consumatorilor  individuali, 

agenţilor economici şi obiectivelor social-culturale şi administrative ale aglomerării urbane Focşani.

Staţia de epurare municipala este amplasata în partea de sud - est a municipiului Focşani la o 

distanţă de cea. 2 km de cartierul Mândrești. Receptorul natural pentru apele epurate municipale este 

râul Putna, punctul de descărcare fiind amplasat Hm. 1186. Emisarul pentru apele pluviale în exces, 

este râul Milcov cu descărcare la Hm.520.

A.  Sursa  subterană  Suraia  (Frontul  Subteran  Suraia)  -  amplasată  la  cca.  800  m  de 

municipiul Focşani pe partea stânga a DJ Focşani - Suraia. Frontul se întinde pe o lungime de 4,5 km 

până  la  podul  Zamfirei,  peste  râul  Putna,  este  format  din  38  de  puţuri  forate  de  medie  si  mare  

adâncime, amplasate la 6-10 m unul faţă de altul: 21 puţuri cu H = 175 m , 17 puţuri cu H = 65m. 

Puţurile forate sunt cuplate în baterie.

16 Informațiile privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare au fost furnizate de operatorul acestor rețele, S.C.  COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.,  prin adresa nr.  32380/02.06.2010,  înregistrată la Primăria Municipiului  Focșani sub nr. 26662/02.06.2010.



Foto 1: Puț forat nr. 4 Sursa Suraia

Puţurile  de 65 m adâncime  captează  acviferul  conului  de dejecţie  al  râului  Putna,  grosimea 

conului de dejecţie fiind de cca. 40 m. Nivelul piezometric se ridică până la adâncimi de 10-11 m în 

puţurile din capătul vestic al frontului, iar spre capătul estic nivelul apei subterane se ridică la 6- 6,5 m. 

Grosimea depozitelor grosiere ale conului de dejecţie  variază între 23 m şi 47 m, observându-se o 

îngroşare a acestor depozite din partea vestică a frontului spre capătul estic. La majoritatea puţurilor s-

au obţinut debite de 36-40 l/s la denivelări mici cuprinse între l-2 m. Coeficientul de filtraţie are valori  

cuprinse între 57 şi 161 m/zi.

Puţurile de 17 5m adâncime captează stratele acvifere de la adâncimi mai mari de 67-70 m. 

Aceste orizonturi acvifere sunt cantonate în depozitele stratelor grosiere de Cândeşti. Faţă de depozitele 

conului  de  dejecţie,  stratele  de  Cândeşti  nu  au  o  continuitate  în  sedimentare,  existând  pe  cei 

aproximativ 100 m grosime lentile şi strate impermeabile ce ajung la 10-20 cm grosime. Grosimea 

cumulată a depozitelor stratelor de Cândeşti variază între 43 şi 70 m. Nivelul piezometric este mai sus 

decât  cel  realizat  de  orizontul  de  medie  adâncime,  având  valori  de  9,2-9,8  m în  partea  vestică  a 

frontului şi de 3,5-4,0 m în partea estică a frontului. Coeficientul de filtraţie are valori cuprinse între 13 

şi 39 m/zi.

Cele 38 puţuri sunt dotate cu pompe Grundfos cu tipul specificat în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 13 -  Echipare GRUNDFOS



PUŢ nr. Debit capabilmc/h Tip pompă Putere consumatăteoretic (kW) 
Putere motor(kW) Debit de exploatare(mc/h)



0 1 2 3 4 51 90.00 SP95/2 6.46 9.2 88.22 72.00 SP95/2 6.71 9.2 79.923 118.80 SP125/2-2 10.3 15 109.444 81.00 SP95/2 6.6 9.2 82.85 81.00 SP95/2 6.77 9.2 77.046 90.00 SP95/2 6.78 9.2 76.327 102.60 SP95/3 10.3 15 97.568 102.60 SP95/3(SP120) 10.15 15 99.729 118.80 SP125/2-2 10.54 15 101.5210 90.00 SP95/2 6.82 9.2 71.7611 144.00 SP125/2-1 13.19 18.5 116.6412 90.00 SP77/3 8.72 11 85.3213 90.00 SP77/3 8.7 11 84.2414 109.80 SP95/3 10.45 15 96.4815 129.60 SP125/2-2 10.56 15 103.6816 124.92 SP125/2-2 10.54 15 99.3617 129.60 SP125/2-2 10.55 15 99.3618 90.00 SP95/3 10.29 15 98.6419 111.96 SP77/3 8.79 15 78.1220 129.60 SP125/2-2 10.67 15 97.9221 115.20 SP95/3 10.66 15 90.3622 135.00 SP125/2-2 10.56 15 100.4423 104.40 SP95/3 10.7 15 89.6424 140.40 SP125/2-2 10.65 15 95.7625 109.80 SP95/3 10.79 15 85.6826 133.20 SP125/2-2 10.64 15 89.2827 100.00 SP95/3 10.66 15 89.6428 160.20 SP125/2-1 13.17 18.5 113.0429 144.72 SP125/2-2 10.56 15 93.830 156.60 SP125/2-2 10.62 15 86.7631 160.20 SP125/2-1 13.17 18.5 106.232 99.72 SP77/3 8.95 11 73.933 180.00 SP125/2-1 12.56 18.5 89.2834 152.00 SP125/2-1 12.82 18.5 100.0835 144.00 SP125/2-1 13.15 18.5 112.3236 145.00 SP125/2-1 12.51 18.5 90.7237 160.00 SP125/2-1 13.1 18.5 109.838 164.00 SP125/2-1 13.15 18.5 106.2
Zonele de protecție sanitară și perimetrul de protecție hidrogeologică al captării Suraia au fost 

stabilite prin „Studiul hidrogeologic privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului 

de  protecție  hidrogeologică  al  captării  de  apă  subterană  prin  foraje  Suraia”  elaborat  de  S.C. 

HIDROEDIL S.A. IAȘI (proiect nr. 1311/2010), astfel:

- pentru fiecare dintre cele 38 foraje de captare ale frontului Suraia a fost instituită  zona de 

protecție cu regim sever, de formă circulară, cu centrul pe poziția forajului, având o rază de 10 m;

- zona de protecție cu regim de restricție a fost menținută în aceleași limite, respectiv limita 

din amonte dispusă paralel cu direcția captării, la cca.  240 m nord de axul șoselei Focșani – Suraia și 



față de forajul F1 la capătul vestic al frontului, iar limita din aval la cca. 4 m nord de axul șoselei și la 

cca. 14 m față de forajul 38 de la capătul estic al frontului;

-  Perimetrul  de  protecție  hidrogeologică  este  delimitat  de  laturile  ce  unesc  cinci  puncte, 

respectiv: latura ce conturează partea de sud, între punctele 1 și 2, pleacă din avalul capătului estic al  

frontului de captare,  până la sud-estul municipiului  Focșani;  laturile  ce conturează partea vestică a 

perimetrului și unesc punctele 2, 3 și 4 spre limita Câmpiei Înalte Câmpineanca; latura de nord-est  

dintre punctele 4 și 5 pe latura de sud-vest a Faurei, Garoafa și Mirceștii Noi; latura estică ce încheie  

perimetrul între punctele 5 și 1 dintre Cotul Moara Arsă și Podul Zamfirei de pe Valea Putnei.

Punctele de delimitare a perimetrului de  protecție hidrogeologică în coordonate Stereo 70 sunt 

evidențiate în tabelul de mai jos:

Nr. punct COORDONATE

X Y
1 678539,044 468309,469
2 668722,523 468119,005
3 665364,736 472032,206
4 655112,074 478119,331
5 678628,601 472335,133

Zonele de protecție sanitară cu regim sever sunt împrejmuite, iar zona de protecție sanitară cu 

regim de restricție este bornată. Perimetrul de protecție hidrogeologică este reprezentat pe planșa U3.ac 

– Reglementări - echipare edilitară, rețele alimentare cu apă, canalizare.

B. Sursa Babele  - amplasata pe partea dreaptă a DN 2D Focşani - Braşov, Km 27, pe raza 

administrativa a comunei Vidra, sat Burca, punct Cucuieţi, județul Vrancea. Sursa o reprezintă apa din 

infiltraţii de mal, captata printr-un dren ovoid 500 x 300 mm, cu lungimea Ldren = 1600 m, prevăzut cu 

31 cămine colectoare, amplasate pe malul drept al râului Putna, debitul de captare calculat fiind Qcaptare= 

108 1/s. Durata funcţionarii drenului este permanenta - 24 ore din 24, 365 zile/an. Apa captată prin dren 

este  transportata  în  continuare  gravitaţional,  prin  intermediul  conductei  de  aducțiune  din  beton cu 

diametrul de 300 mm si lungimea de 28500 m, care trece paralel cu Şoseaua Vrancei, pe la est de 

localităţile Vitănești, Pietroasa, Bolotești, spre municipiul Focşani, pana la km 6, unde este preluata in 

2 bazine de stocare din beton cu volum 2 x l200 mc, apoi tratata prin clorinare. După tratare, apa este 

pompata in sistemul de distribuţie.

Zonele de protecţie sanitara si perimetrul de protecţie hidrogeologica al captării de apa au fost 

stabilite prin "Studiul hidrogeologic privind delimitarea zonelor de protecţie sanitara si a perimetrului 

de protecţie hidrogeologica al captării de apa subterana prin dren Babele" întocmit de S.C. Hidroedil 

S.A. Iaşi, astfel:



- zona de protecţie sanitara cu regim sever: in amonte limita de contur va fi situata la distanta de 

50 m fata de axa longitudinala si fruntea drenului, iar in aval, limita de contur va fi situata la 

distanta de 20 m fata de axa longitudinala si capătul drenului;

- zona de protecţie cu regim de restricţie: in amonte, limita de contur va fi situata la distanta de 

120m fata de axa longitudinala a drumului, iar in aval, limita de contur va fi situata la distanta  

de 48m fata de axa longitudinala si capătul drumului.

Zona de protecţie cu regim sever va fi împrejmuită cu gard de protecție si se va marca prin 

plăcute avertizoare vizibile. Înălţimea si tipul gardului de protecţie, cat si a marcajelor avertizoare,  se 

vor stabili de deţinătorul captării, de comun acord cu Autoritatea de gospodărire a apelor, astfel încât sa 

fie oprit accesul populaţiei, animalelor si utilajelor de orice fel.

C. Sursa Mândrești - formată din două puţuri forate:

- un  puţ  situat  în  cartierul  Mândreşti,  str.  Izvor,  în  incinta  staţiei  de  pompare,  având 

caracteristicile: Hf = 160 m, Qcap= 8,5 l/s. Apa este captată cu ajutorul unei pompe centrifugale Lotru 

100 cu debitul Qp= 100 mc/h.

- un puţ situat în cartierul Mândreşti, str. Lăcrămioarei, în incinta staţiei de pompare fiind săpat 

la o adâncime de cca. 160 m. Apa este captată cu ajutorul unei pompe Grundfos tip SP 45-3 cu Q p=45 

mc/h, Hp=18 m şi N=3,7 Kw. Puţ în conservare.

Zonele de protecţie sanitara si perimetrul de protecţie hidrogeologica al captării de apa au fost 

stabilite prin "Studiul hidrogeologic privind delimitarea zonelor de protecţie sanitara si a perimetrului 

de protecţie hidrogeologica al captării de apa subterana prin foraje Mândreşti" nr. 1311/2010, întocmit 

de S.C. Hidroedil S.A. Iași, astfel:

- pentru gospodăria de apa de pe strada Izvor, zona de protecţie sanitara cu regim sever coincide 

cu zona de protecţie cu regim de restricţie si are forma unui patrulater, cu laturile trasate astfel: 

la distanta de 10 m vest fata de centrul forajului; la distanta de 10 m est fata de zidul exterior al 

staţiei  de  pompare;  la  distanta  de  20  m nord  si  sud  fata  de  zidul  exterior  al  rezervorului 

semiîngropat;

- pentru gospodăria de apa de pe strada Lăcrămioarei, zona de protecţie cu regim sever coincide 

cu zona de protecţie cu regim de restricţie si este delimitată astfel: semicerc cu raza de 10 m (cu 

centrul pe poziţia forajului) care se întretaie cu cercul aferent rezervorului circular (cerc trasat la 

20 m fata de zidul exterior al rezervorului), care, la rândul sau, se întretaie cu patrulaterul ale 

cărui laturi au fost trasate la distanta de 10 m nord-est, sud-est si sud-vest fata de zidul exterior 

al staţiei de pompare;



- perimetrul de protecție hidrogeologică, situat în zona de alimentare a acviferului, se instituie 

simultan pentru toate captările care exploatează aceeași structură acviferă regională.

Zona de protecţie cu regim sever va fi împrejmuită cu gard de protecție si se va marca prin 

plăcute avertizoare vizibile. Înălţimea si tipul gardului de protecţie, cat si a marcajelor avertizoare,  se 

vor stabili de deţinătorul captării, de comun acord cu Autoritatea de gospodărire a apelor, astfel încât sa 

fie oprit accesul populaţiei, animalelor si utilajelor de orice fel.

Exploatarea zonelor de protecție  sanitară  se va face în conformitate  cu prevederile  H.G. nr. 

930/2005 (capitolele V – VII).

Se recomandă monitorizarea periodică a caracteristicilor de potabilitate pentru apa provenită din 

fiecare  foraj  în  parte  prin efectuarea  de analize  fizico-chimice  și  bacteriologice,  de către  laborator 

autorizat (acreditat RENAR).

D. Sursa de apă intravilan Focşani este formată din 6 puţuri forate în intravilanul municipiului 

Focşani şi care nu sunt exploatate, fiind în stare de conservare.

I. 2.  Instalaţii de aducţiune, înmagazinare și pompare

 Uzina de Apă Focşani

Uzina de Apă Focşani este situată în partea de Est a Municipiului Focşani, la aproximativ 800 m 

de intersecția dintre DN 2 (E85) şi DJ Focşani - Suraia, pe partea dreaptă a drumului judeţean. 



Foto 1: Uzina de apă Focșani

Sursa de apă exploatată de Uzina de Apă Focşani este Frontul de Captare Suraia format din 38 

de puţuri de mare şi de medie adâncime executate în baterie. Apa brută captată din frontul de captare 

este transportată la Uzina de Apă prin intermediul a trei aducţiuni cu următoarele caracteristici:

Tabel nr. 14
Nr. crt. Diametru nominal 

(mm)
Material Lungime (m)

1 500 Azbociment 2100
2 600 HOBAS 3300
3 600 PREMO 4500

Înmagazinarea apei se face în 4 bazine circulare semi-îngropate cu o capacitate de 5.000 mc şi 1 

bazin  dreptunghiular  semi-îngropat  cu  o  capacitate  de  10.000  mc.  Apa  înmagazinată  este  supusă 

procesului de tratare prin clorinare.

Staţia de clorinare cuprinde următoarele circuite tehnologice:

- circuitul de preparare şi dozare a soluţiei de clor;

- prepararea soluţiei de neutralizare a scăpărilor accidentale de clor;

- recircularea prin pompare a soluţiei neutralizante.



Circuitul de preparare şi dozare a soluţiei de clor cuprinde recipienţii de clor de 8001itri fiecare 

(1000  kg  clor),  regulatorul  de  vacuum  cu  rotametru  principal,  panoul  cu  rotametrele  de  dozare, 

ejectoarele şi conductele de transport al apei, clorului şi soluţiei supraclorate. Clorinarea se face pe 

fiecare bazin în parte cu ajutorul unei reţele de apă supraclorată. Clorul gazos este stocat în rezervoare 

de 800 l.

Instalaţia  de  clorinare  se  compune  din  2  rezervoare  echipate  cu  dispozitive  inteligente  de 

comutare  automată  asigurându-se  alimentarea  permanentă  cu  clor  a  sistemului,  cinci  circuite  de 

clorinare, pentru fiecare bazin în parte, echipate cu vane inteligente şi ejectoare de clor.

Protecţia  în  caz  de  scăpări  pe  circuitul  de  clor  gazos  se  realizează  prin  sesizarea  absenţei 

vacuumului de către dispozitivele de comutare inteligente. In spaţiile în care pot apare scurgeri de clor 

sunt montaţi senzori de clor gestionaţi de o centrală de alarmare. In caz de scurgeri de clor aerul viciat  

se elimină în atmosferă numai după ce a fost neutralizat în turnul de neutralizare.

Neutralizarea se face cu o soluţie care se recirculă prin turn cu ajutorul unei pompe până la saturaţie. 

Soluţia se obţine prin amestecul a două soluţii  (hidroxid de sodiu şi bisulfit  de sodiu) preparate în 

camera de preparare.

Apa clorinată este distribuită în reţea prin intermediul a două staţii de pompare. Ambele staţii 

sunt  monitorizate şi  echipate cu traductori  de presiune, senzori  de  temperatură pentru fiecare motor, 

alarmare în caz de inundare a başei, etc.

Apa potabilă este distribuită în rețea prin intermediul a două stații de pompare:

• Staţia de Pompare SP1 prevăzută cu 2 pompe de tip INGERSOLL DRES SER cu Q=1620 

mc/h,  echipată  cu  motor  cu  N= 315 kw,  una  funcţionând  cu  softstarter  şi  una  cu  convertizor  de 

frecvenţă;

• Staţia de pompare SP2 compusă din 4 pompe tip INGERSOLL DRESSER cu Q=Î620 mc/h, 

echipate cu motoare N=315 kw. Pompele 1 si 4 pot funcţiona atât cu convertizor de frecvenţă, cât şi cu 

softstarter astfel : când una funcţionează cu convertizor, cealaltă funcţionează cu softstarter. Pompele 2 

si 3 funcţionează cu softstarter.

Pompele INGERSOLL DRESSER funcţionează în regim automat, comandate de presiunea din 

reţeaua de distribuţie. Astfel, pornirea şi oprirea pompelor cu turaţie fixă şi comanda pompei cu turaţie 

variabilă se realizează de către un automat programabil, care comandă soft-starterele şi vânătorul de 

turaţie în funcţie de presiunile transmise de un senzor de presiune amplasat pe colectorul de refulare, 

precum şi vanele electrice de pe refulările pompelor (Dn 600mm) şi de pe conductele de plecare din 

staţie (Dn 700mm). Ambele staţii sunt monitorizate şi echipate cu traductori de presiune, senzori de 

temperatură pentru fiecare motor, alarmare în caz de inundare a başei etc.



Pentru ca toate pompele să funcţioneze într-o perioadă de timp (deoarece nefuncţionarea poate 

duce  la  deteriorarea  instalaţiilor),  s-a  procedat  la  rotirea  pompelor  funcţie  de  numărul  orelor  de 

funcţionare, care se face de asemenea automat.

Plecarea apei spre consumatori se face prin trei fire de 600 mm diametru, echipate de asemenea 

cu debitmetre cu ultrasunete, astfel încât se poate avea un control asupra cantităţilor de apă care intră şi 

care ies din staţie.

Staţia de Pompare Șoseaua Vrancei

Staţia de Pompare Șoseaua Vrancei este situată la km 6 de municipiu, pe drumul naţional DN 

2D Focşani-Braşov.

Staţia de pompare Șoseaua Vrancei exploatează apa transportata gravitaţional din Sursa Babele. 

Apa captată este transportată pe o distanţă de 28,5 Km printr-o aducţiune din beton B300 cu secţiune 

hexagonală si diametrul cercului circumscris Dn = 300 mm, fiind înmagazinată în incinta staţiei în două 

bazine îngropate cu o capacitate V = 1.200 mc fiecare. Apa înmagazinată este supusă procesului de 

clorinare. Staţia de clorinare are următoarele capacităţi maxime :

• pentru 0,5 mg/l: Qmax=400mc/h;

• pentru 0,2 mg/l: Qmax=1000 mc/h;

Staţia de clorinare este dotată cu o pompă dozatoare Siemens cu următoarele caracteristici: Q = 

1,6 l/h; N=18,5 Kw; In=32 A; n= 2940 rot/min.

In cadrul gospodăriei de apă funcţionează o staţie de pompare dotată cu 2 pompe Grundfos, tip 

CR- 90 3-2, având caracteristicile: Qp=90mc/h, Hp^52,6m şi N=1895 kW. Apa este pompată în reţeaua 

de distribuţie prin două magistrale de transport cu Dn = 300 mm.

Staţiile de pompare Mândreşti

Stațiile de pompare Mândrești sunt amplasate:

- în cartierul Mândreşti str. Izvor. Apa captată este înmagazinată într-un bazin din beton armat 

cu o capacitate de 500 mc. Apa brută este supusă tratamentului de clorinare în dozele stabilite de către 

D.S.P. Vrancea.  Apa clorinată  in rezervorul de 500 mc este  pompată în reţeaua de distribuţie  prin 

intermediul unei staţii de pompare dotată cu 2+1 pompe Lotru 100 cu Qp=100 mc/h şi N = 18 kW;

- în cartierul Mândreşti str. Lăcrămioarei. Apa bruta este pompată direct într-un bazin din beton 

armat cu o capacitate de 100 mc. Apa brută este supusă tratamentului de clorinare în dozele stabilite de  



către D.S.P. Vrancea. Apa clorinată este pompată în reţeaua de distribuţie prin intermediul unei staţii de 

pompare dotată cu 1+1 pompe Lotru 65 cu Qp=65 mc/h şi N=7,5 kW.

I.3. Distribuţia apei potabile

În municipiul Focşani distribuţia apei se realizează printr-un sistem inelar şi ramificat cu două 

componente:

Distribuţia  primară  -  sistem  inelar  şi  ramificat  care  alimentează  prima  zonă  de  presiune 

(imobilele  cu cel  mult  P+2E)  compus  din sistemul  de  magistrale  de  transport  şi  distribuţie  a  apei 

potabile cu următoarea structură:

Tabel nr. 15Reţele stradale Dn Lungime Din carematerial LungimeDn > 200 mmReţele transport 250 1833 PEHD 1194Fc 277Azbo 362300 18403,5 OL 1558Fc 15058,5Azbo 467Fd 1320325 3489,5 OL 3489,5350 4170 Fd 4170400 3740 Fd 2151OL 1589450 300 Fd 450500 16819,5 OL 5546Azbo 5309Fd 4374,5Premo 1060Hobas 530Dn≤200 200 5218,5 Azbo 1077Reţele Fc 1548distribuţie PEHD 1520OL 1073,5160 333 PEHD 333150 11350 Azbo 3360Fc 3088OL 4902125 120 PEHD 120110 9155 PEHD 7415PVC 1740100 Azbo 9049,7Fc 10593OL 4811,390 262 PEHD 26280 2078 Fc 1445OL 633



70 284 Fc 28463 272 PEHD 27260 249 Fc 24950 1926 Fc 192640 152 Fc 152Total 104759din care, în funcţie de material:material LungimeFc 34620,5OL 23602,3Azbo 19624,7Fd 12465,5PEHD 11116PVC 1740Premo 1060Hobas 530
Tabel nr. 16 - Branşamente Staţii hidroforDn Lungime din carematerial lungime (m)100 113 OL 113110 143 PEHD 143150 2461 OL 2461160 314 PEHD 314200 2374 OL 1062PEHD 1312250 673 PEHD 673273 340 OL 340300 335 Azbo 335315 87 PEHD 87Total 6840din care, în funcţie de material:material LungimeOL 3976PEHD 2529Azbo 335

Distribuţia secundară – sistem ramificat care are drept scop asigurarea presiunii pentru a doua zonă 

de presiune la imobilele de tip blocuri de min P+3E; acest lucru se realizează prin intermediul a 52 

staţii de repompare (staţii hidrofor) şi a unei reţele de distribuţie compusă în majoritate din conducte 

din PEHD, PN10, Dn50 – 110 mm şi cu o lungime totală aproximativă de 62,2 km.

II. EVACUAREA APELOR UZATE

 II.1.  Reţele de canalizare

Reţeaua de canalizare a municipiului Focşani cu o lungime totală de 106,10 km, are o schema 

ramificată determinata de trama stradala. 



Reţeaua de canalizare este in sistem de colectare unitar si poate fi împărţită astfel:

•Funcţie de material:

- tuburi beton pentru canalizare   Lbeton = 92,3 km ;

- tuburi PREMO Lpremo = 13,8 km .

•Funcţie de diametru şi destinaţie

- cu diametrul mai mic de 500 mm (reţel stradale): L<500 = 98,3 Km;

- cu diametrul mai mare de 500 mm (colectoare): L>500 = 7,8 Km.

 

Reţeaua de canalizare se compune din conductele de canalizare de ape uzate și pluviale, pe care 

sunt amplasate cămine de vizitare, cămine de spălare, de intersecţie, de rupere de panta, de schimbare 

de direcţie.

Apele pluviale din zona de sud a municipiului Focșani sunt colectate separat prin grătare si 

rigole stradale, iar apoi sunt descărcate in râul Milcov prin intermediul unui colector din tuburi din 

beton cu Dn 1000 mm in lungime de 2,5 km.

II.2. Staţia de epurare

Municipiul  Focşani,  reşedinţa  judeţului  Vrancea,  are  pusa  in  funcţiune  o  staţie  de  epurare 

modernă care primeşte gravitaţional din oraș apele uzate printr-un colector magistral, ce este racordat la 

o camera existenta a colectorului combinat.

Staţia de epurare este reabilitata şi extinsă pentru a corespunde cerinţelor de epurare a unui 

debit maxim de 2.200 l/s. 

Proiectarea fluxului tehnologic este în concordanţă cu standardele europene.

Fluxul tehnologic este proiectat având în vedere un proces de tratare cu nămol activ în cantitate 

redusă, incluzând operaţii de nitrificare, denitrificare şi îndepărtare a fosforului biologic.

Staţia de epurare a apelor uzate dispune de două linii de epurare ce funcţionează paralel.

Etapele de tratare sunt: 

Pretratarea

- structură cu grătare, constând din grătare rare şi grătare fine;

- 2 bazine pentru îndepărtarea nisipului şi grăsimilor;

- bazin de retenţie temporară a apelor pluviale.

Decantarea primară

- decantoare primare

Tratarea biologică



Proces de tratare cu nămol activ de mică încărcătură ce presupune nitrificare, denitrifîcare şi 

îndepărtarea fosforului biologic, având în componenţă:

- Staţii de pompare a apei netratate şi de recirculare a nămolului;

- 2 bazine de aerare cu zone anaerobice, anoxice şi aerate;

Decantare secundară

- 2 decantoare secundare

Post-aerarea şi laguna

 Tratarea nămolului

Pentru  tratarea  nămolului  provenit  de  la  decantoarele  primare  şi  a  nămolului  excedentar 

provenit de la aeratoare, ce include:

- Un concentrator gravitaţional pentru îngroşarea separată a nămolului primar şi a celui 

excedentar;

- Un metantanc - pentru fermentare anaerobică a nămolului concentrat;

- Zonă de depozitare a nămolului fermentat;

- Staţie de deshidratarea mecanică prin filtre presă cu bandă;

- Sere pentru uscarea solară a nămolului deshidratat;

- Depozitarea nămolului uscat în incinta staţiei;

Descrierea structurilor şi a procesului

Bazinul colectorului combinat

Apa  care  intră  în  staţie  de  la  canalizarea  principală  trece  printr-un  bazin  al  colectorului 

combinat.

Deoarece limita maximă de preluare a debitului în perioadele ploioase este de 7.920 mc/oră (în 

condiţiile în care sunt în funcţiune ambele linii de la grătare şi de la separatorul de nisip şi grăsimi),  

stăvilarul va bloca accesul în staţie dacă volumul de apă depăşeşte această limită. Influentul excedentar 

de ape pluviale se va deversa în râul Putna printr-un dig deversor.

Bazinul colectorului combinat este utilat cu un sistem de detectare a gazului pentru detectarea 

prezenţei de gaze periculoase de CXHy, precum şi un ventilator de evacuarea gazelor.

Ventilatorul evacuează aerul din bazin dacă senzorul de detectare declanşează alarma.

Canal de admisie în staţie

Pentru  monitorizarea  calităţii  apei  care  intră  în  staţie,  în  canalul  de  admisie  din  amonte  de 

grătare a fost instalat un prelevator automat de mostre fiind urmat de analizoare de conţinut pentru:

 pH şi temperatură



 conductivitate

 depistarea conţinutului de detergenţi

 uleiuri

 materii solide în suspensie

 Consum Biochimic de Oxigen 

 Carbon Organic Total

 Consum Chimic de Oxigen

Semnalele sunt folosite pentru a furniza informaţii generale şi pentru a alerta operatorii în cazul 

unor conţinuturi neobişnuite.

Mostrele extrase de prelevatorul automat se vor analiza în continuare în laboratorul staţiei pentru 

o evaluare detaliată a calităţii apei netratate, şi pentru verificarea şi recalibrarea analizoarelor.

Casa grătarelor

De la intrarea în staţie apa uzată intră gravitaţional în casa grătarelor.

Sunt operative două linii, fiecare fiind dotată cu un grătar rar, spațiile dintre bare fiind de 30 mm 

şi un grătar fin cu 6 mm spațiu între bare, amplasate unul după altul.

Scopul grătarelor este de îndepărta materia grosieră din apa reziduală şi de a proteja structurile 

din aval de deşeurile voluminoase care ar putea obstrucţiona funcţionarea optimă a instalaţiilor.

Grătarele sunt curăţate automat prin mişcarea raclorului de jos în sus, în timp ce reziduurile sunt 

aruncate  pe o bandă transportoare (reziduurile  grosiere)  sau pe transportoare elicoidale  (reziduurile 

fine).

Sistemul de raclare a grătarelor funcţionează intermitent. Aceasta este controlat de măsurători 

ale diferenţei de nivelul efectuate în amonte şi în aval de grătare (prioritate 1) şi prin cronometrare 

(prioritate 2). Grătarele sunt utilate cu limitatori de cuplu pentru a preveni deteriorarea grătarelor în caz  

de supraîncărcare sau blocaje.

Reziduurile sunt preluate de o bandă transportoare şi de transportorul elicoidal şi sunt vărsate în 

containere separate. Transportorul elicoidal este echipat cu o presă compactoare pentru reducerea cu 

până la 40% a volumului reziduurilor fine.

Pentru a evita formarea de amestecuri de gaze explozive sau toxice, casa grătarelor este aerisită 

continuu  printr-un  ventilator  care  evacuează  aerul  din  interior  pentru  a  elimina  acţiunea  nocivă  a 

gazelor cum ar fi gazul metan şi H2S, şi pentru a asigura protecţia împotriva exploziilor prin diluarea 

conţinutului. În interiorul clădirii grătarelor prezenţa gazelor periculoase precum CO, gaz metan şi H2S 

este detectată printr-un sistem.



Apa provenită din activităţile de spălare din interiorul casei grătarelor va fi pompată printr-o 

pompă de epuizment către canalul de apă netratată, în aval de clădirea grătarelor.

Bazin ape pluviale

In caz de precipitaţii abundente sau de intrare în staţie a unor debite de apă puternic poluată, 

aceasta se poate stoca într-un bazin de ape pluviale. Bazinul apelor pluviale are două funcţii principale:

• de stocare provizorie a apei ne-epurate în cazul unor ploi abundente;

• ca bazin de descărcare de urgenţă în cazul intrării în staţie a unor debite de apă puternic poluată.

Bazinul  ape  pluviale  este  săpat  în  pământ,  având  un  volum  de  6.000  m3 şi  formă 

dreptunghiulară,  fiind conceput pentru a asigura retenţia unui volum maxim deviat de 3.960 m3/oră 

timp de 1,5 ore în regim de funcţionare. Prin partea nordică a bazinului poate intra un vehicul printr-o 

rampă de acces pentru a curăţa fundul bazinului.

Pentru a reduce la limita maximă admisă cantitatea de apă care intră la decantoarele primare, 

linia poate fi blocată printr-un stăvilar în aval de separatorul de nisip şi grăsimi. Debitele care depăşesc 

3960  mc/oră  vor  fi  direcţionate  către  bazinul  de  stocare  a  apelor  pluviale  (a  se  vedea  descrierea 

funcţională).

Dacă  bazinul  de  stocare  a  apelor  pluviale  este  complet  plin,  cantitatea  excedentară  este 

deversată peste un dig de evacuare de urgenţă, îndreptându-se gravitaţional către canalul de ieşire din 

staţie şi apoi în râul Putna.

După umplerea bazinului în urma unei ploi abundente, pompa de retur ape pluviale pompează 

apa înapoi la intrarea în staţie, în amonte de grătare. Pompele se pun în funcţiune atunci când volumul 

apei care intră a scăzut suficient sub limita maximă de admisie către decantoarele primare.

Pompa  din  bazinul  apelor  pluviale  este  submersibilă  şi  este  instalată  într-un  colector  din 

interiorul bazinului de ape pluviale.

Pentru a menţine acest colector curat, lângă pompă se află un agitator. Funcţionarea sa depinde 

de nivelul apei din bazin.

Un contor de nivel din bazinul apelor pluviale declanşează o alarmă în cazul unor cantităţi mari 

de apă, furnizează informaţii generale despre gradul de umplere a bazinului şi porneşte/opreşte pompa 

de retur a apei şi agitatorul.

Bazinele de separare a nisipului şi grăsimilor

După ce trece de grătare, apa intră în structura de separare a nisipului şi grăsimilor.

Pentru îndepărtarea materiei anorganice, cum ar fi nisipul şi pietrişul, cu o greutate specifică 

mai  mare  decât  cea  a  materiei  solide  organice  din  apele  de  canalizare,  se  vor  folosi  două  canale 



longitudinale, aerate. Materia grosieră este îndepărtată pentru a evita colmatarea în canale şi conducte 

şi pentru a proteja pompele şi utilajele.

Intenţia  este de a extrage o cantitate  cât  mai  mare de materie  anorganică şi  cât  mai  puţină 

materie  organică  (care  face  dificilă  depozitarea  nisipului  extras).  Pe  lângă  asta  trebuie  luate  în 

considerare influenţa pe care o poate avea intensitatea aerării şi timpul de retenţie asupra consumului 

biochimic  de  oxigen  uşor  biodegradabil.  Perioadele  îndelungate  de  retenţie  în  interiorul 

deznisipatorului aerat determină o degradare a acestui substrat, care este foarte important în procesul de 

îndepărtare  a  fosforului  biologic.  De  aceea,  timpul  de  retenţie  în  deznisipator  trebuie  să  permită 

îndepărtarea  optimă  a  nisipului  şi  asigurarea  condiţiilor  preliminare  necesare  pentru  eliminarea 

fosforului biologic.

Apa ieşită de la grătare intră în deznisipatoarele dreptunghiulare, le traversează fiind evacuată la 

celălalt capăt printr-o ieşire submersibilă, după care este deversată peste un stăvilar ce menţine nivelul 

constant al apei. In bazine este injectat aer prin ţevi perforate, montate pe lungime. Aerul este furnizat 

de 2 suflante de nisip + 1 de rezervă, cu funcţionare continuă şi debit de aer constant.

Nisipul decantat este extras prin pompe submersibile care sunt montate pe un raclor obişnuit, ce 

deserveşte ambele bazine. Raclorul şi pompele au sistem de pornire/închidere automat, în funcţie de 

debitul de apă.

Amestecul  de nisip şi  apă este  ridicat  într-o rigolă suspendată în  lateral.  Apoi  se îndreaptă 

gravitaţional către sortatorul de nisip, unde nisipul este extras cu un transportor elicoidal, iar apa este 

trimisă înapoi în canalul de apă netratată din aval de grătare. Nisipul se va descărca într-un container 

din interiorul clădirii grătarelor.

În plus,  fiecare bazin are şi  un separator  de grăsimi  în  care are  loc flotaţia  grăsimilor  şi  a 

materiilor în suspensie, mai uşoare ca apa.

Grăsimile sunt colectate de la suprafaţa bazinului cu un culegător de grăsime montat pe raclor, 

după care sunt dirijate în căminele de colectare a grăsimilor. Bucăţile mari de grăsime solidă se vor 

colecta în coşuri de grăsimi.  Grăsimea solidă se va colecta manual la intervale regulate.  Fracţia de 

grăsime solidă se va descărca fie în fosa septică existentă, fie direct în zona de tratare a nămolului  

deshidratat.

Lichidul rezultat din separarea grăsimilor se va descărca gravitaţional în fosa septică.

În cazul în care nivelul de grăsimi este prea mare în căminele de colectare a grăsimilor, senzorul 

de nivel declanşează alarma. Acest lucru se poate întâmpla dacă este blocată conducta de evacuare 

către fosa septică.

De la  structura  de separare  a  nisipului  şi  grăsimilor,  apa se îndreaptă  gravitaţional  printr-o 

conductă subterană către căminul de distribuţie care împarte fluxul către decantoarele primare.



Decantoarele primare

Pentru  îndepărtarea  în  cantitate  mare  a  materiilor  solide  în  suspensie  se  folosesc  două 

decantoare primare, circulare.

Apa intră în partea centrală a decantoarelor şi se îndreaptă spre margine,  trecând pe sub un 

culegător  de  spumă,  ieşind  din  decantor  peste  un  deversor  cu  trimitere  către  canalul  efluentului. 

Raclorul împinge nămolul decantat  pe fund într-un cămin central  de nămol,  de unde este trimis de 

pompele de nămol primar în bazinul intern al concentratorului. Pompele sunt protejate de maceratoare, 

care reduc în dimensiune obiectele mari. 

Spuma este îndepărtată de la suprafaţa decantoarelor prin panouri culegătoare de spumă după 

care  este  colectată.  Fracţia  de  spumă solidă  este  evacuată  manual  la  intervale  regulate  cu ajutorul 

coşurilor de spumă. Lichidul rezultat se va descărca gravitaţional în fosa septică.

Efluentul de la decantoarele primare se îndreaptă prin gravitaţie către bazinul de apă netratată.

Tratarea biologică

Staţia de pompare apă brută şi staţia de recirculare a nămolului

Apa brută trecută prin etapa de pre-tratare ajunge gravitaţional de la decantoarele primare către 

bazinul de apă brută al staţiei de pompare apă brută.

Bazinul de apă brută este dotat cu un deversor de urgenţă. In cazul defectării unei pompe, sau 

din oricare alt motiv ar putea ajunge prea multă apă de la decantoarele primare, deversorul reglează 

volumul de apă descărcând surplusul în căminul de racord  la canalul de ieşire din staţie.

Din bazinul de apă brută, fiecare pompă (3 active şi 1 de rezervă) ridică apa într-un cămin (în 

total 4 cămine, izolate unul de celălalt) de unde apa este deversată într-un canal colector. în continuare 

din canalul  de colectare  apa este  distribuită  cu ajutorul  a  2  lame  deversoare  către  cele  2 linii  ale 

bazinelor de nămol activat (aeratoarele).

Pentru a urmări cantitatea de apă care intră în bazinul de apă brută, toate pompele sunt dotate cu 

convertizor de frecvenţă şi sunt controlate prin senzorii din bazinul de apă brută.

Nămolul recirculat din decantoarele secundare ajunge gravitaţional în bazinul de nămol care se 

recirculă al staţiei de recirculare a nămolului.

Din acest  bazin,  fiecare  pompă  de recirculare  a  nămolului  (3  active  şi  1  de rezervă)  ridică 

nămolul într-un cămin (în total 4 cămine, izolate unul de celălalt) de unde este deversat într-un canal 

colector. In continuare din canalul de colectare nămolul este distribuit cu ajutorul a 2 lame deversoare 

către cele 2 linii ale bazinelor de nămol activat (aeratoarele).

Toate pompele sunt dotate cu convertizoare de frecvenţă.



Ambele  bazine,  de  apă  brută  şi  nămol  care  se  recirculă,  sunt  aerate  pentru  a  preveni 

sedimentarea nămolului şi formarea de nămol în suspensie.

Extracţia nămolului excedentar

Nămolul excedentar este extras în zona canalului de colectare, înainte de distribuirea nămolului 

care se recirculă către cele 2 linii. De aici, curge gravitaţional către concentratorul de nămol excedentar, 

fiind controlat cu ajutorul supapei automate şi a debitmetrului. 

Tratarea nămolului activat prin procesul ISAH

Procesul de stabilizare aerobă

Apa brută şi biomasa ajung împreună într-un bazin cu mixare completă. Apa brută reprezintă 

hrana consumată de microorganismele vii care formează flocoane. Acest conglomerat de biomasa este 

denumit nămol activat şi este exprimat prin termenul tehnic Materii Solide Totale (MST). In a doua 

etapă, după consumul hranei, nămolul activat se separă de apa curăţată şi ajunge gravitaţional într-un 

bazin de sedimentare, decantorul secundar. De acolo nămolul este recirculat în aeratoare.

Biomasa  constituie  un  amestec  echilibrat  de  bacterii  şi  protozoare,  care  funcţionează  drept 

agenţi  care  distrug  bacteriile.  Ambele  tipuri  de  microorganisme  sunt  necesare  pentru  curăţarea 

corespunzătoare a apei.

Pentru realizarea procesului de stabilizare aerobă este necesar să existe un raport echilibrat între 

apa bruta (hrana) şi biomasa, să existe spaţiu suficient pentru biomasa, mixare şi adăugare de oxigen. 

Reactorul biologic , unde are loc procesul biologic, este denumit „Bazin de Aerare".

Activităţile  biologice  au  la  bază  reacţii  foarte  complicate,  controlate  printr-un  algoritm 

funcţional. Nu este necesar ca aceste procese să fie înţelese în detaliu. Aceasta reprezintă subiectul unor 

studii  aprofundate din descrieri  funcţionale,  seminarii,  documente  de studiu disponibile  şi  manuale 

şcolare. Totuşi, trebuie avute în vedere câteva reacţii fundamentale:

Descriere generală a Procesului ISAH

Procesul ISAH se bazează pe epurarea cu nămol activat: In bazinul cu nămol activat procesul de 

epurare  biologică  are  loc  prin  trecerea  apei  în  cascadă  de  la  zonele  aerate  la  zone  neaerate. 

Aerotancurile  sunt  alimentate  continuu  cu  apă.  Apa  care  iese  din  aerotancuri  este  trimisă  în 

decantoarele secundare. în aceste decantoare secundare nămolul activat este separat de apa curată prin 

decantare. Nămolul decantat este pompat înapoi în aerotancuri.



Prin procesul ISAH se modifică procesul de epurare cu nămol activat prin îndepărtarea din linia 

apei

Eliminarea biologică a fosforului prin acţiunea microorganismelor (→Procesul ISAH) depinde 

în principal de următorii factori:

• dacă sunt disponibile substanţe uşor biodegradabile (PO4 + compuşi organici → Biomasa);

• absenţa 02 şi reducerea cantităţii de nitrat în zonele neaerate;

•  timpul de retenţie a biomasei în apa care nu conţine NO3 şi O2 (zonă neaerată).

Procesul ISAH ia în considerare toate aceste aspecte şi reprezintă un proces viabil chiar şi când 

apa brută este foarte greu de epurat.

Tabelul nr. 17  - Debite influent stație de epurare

Debite UM ValoareQ zilnicQ debit mediu (condiţii fără ploaie)Q vârf de debit (către aeratoare) Q debit maxim (către structura de admisie)
m3/zi m3/oră m3/oră m3/oră

40000 1667 3960 7920
Emisarul în care se descarcă apele epurate este râul Putna.

III. BREVIAR DE CALCUL

III.1. Determinarea necesarului de apă pentru municipiul Focşani

Necesarul de apă se determină cu relaţia: 
N=Ngp+Np+Ns+Nc+Nim+Ninc unde :
Ng - necesarul de apă pentru nevoi publice şi gospodăreşti (m3/zi)
Ns - necesarul de apă pentru spălat şi stropit străzi şi spaţii verzi (m7zi)
Nc - necesarul de apă pentru întreţinerea reţelei de canalizare(m3/zi)
Nim - necesarul de apă pentru industria mică (m3/zi)
Ninc - necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu (m3/zi)

Determinarea necesarului de apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti

Tabel nr. 18 - Total locuitori arondaţi sistemului:
Nr. 
crt.

Zone ale centrului populat diferenţiate în funcţie de gradul de 
dotare al clădirilor

Locuitori luaţi în 
calcul Ni



1. N1- Zone în care apa se distribuie prin cişmele amplasate pe 
străzi

0

2. N2 - Zone în care apa se distribuie prin cişmele amplasate în 
curte

6534

3. N3 - Zone cu clădiri având instalaţii de apa interioare şi 
canalizare cu preparare locală a apei calde

59070

4. TOTAL 65604

Determinarea necesarului de apă potabilă conform SR 1343/1-1995
Necesarul mediu de apă

Nmediu = ∑U x n
 în care :

∑U - numărul de unităţi din mărimea sau capacitatea caracteristică a folosinţei; 
n - necesarul de apă corespunzător unităţilor; 
Populaţie case Mândreşti:

NCM = 390 x 6,15 mc/lună = 2398,5 mc/lună Populaţie 
case Focşani:

NCF = 4019 x 7,7 mc/lună = 30946,3 mc/lună Populaţie 
apartamente+asociaţii de proprietari:

NAP = 28000 x 17,05 mc/lună = 477400 mc/lună Total 
populaţie :

Np = NCM + NCM + NAP = 2398,5+30946,3+477400 =  510744.8 mc/lună 
Necesar agenţi economici Nagenti = 171642 mc/lună

Necesar instituţii publice (şcoli, spitale, grădiniţe ş.a.): 
Nip-59233 mc/lună

Necesarul mediu de apă potabilă
Nmediu = 510744,8/30zile+171642/22zile+59233/23zile = 27402 mc/zi 
Necesarul maxim de apă potabilă

Nmaxim = Kzi x Nmediu =1,2 x 27402 = 32882.4 mc/zi 
Necesarul minim de apă potabilă

Nminim = 0,35 x Nmediu = 0,35 x 27402 = 9590.7 mc/zi

Necesarul orar maxim de apă potabilă Qomax = 
Ko x Nmaxim

în care Ko - coeficient de variaţie orară
Din tabelul 2, pentru un număr de locuitori cuprins între 50000-10000 obţinem prin interpolare liniară, 
pentru 63841 utilizatori Ko=l,236 deci

Qomax = 1/24 x 1,236 x 32882,4 = 1693,4 mc/h

Necesarul de apă este:



Nmediu = 27402 mc/zi

Nmaxim = 32882,4 mc/zi

Nminim = 9590,7 mc/zi

2.1.4. AERUL 

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

componente ale mediului, poluarea atmosferei fiind potenţial 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.

APM  Vrancea  a  realizat  monitorizarea  calităţii  aerului  în  Focșani,  în  anul  2009,  prin 

intermediul  unei  staţii  fixe de monitorizare  şi  prin  prelevări  şi  analize  fizico-chimice  în  puncte  de 

control stabilite conform reţelei de supraveghere, după cum urmează:

Denumire 
staţie, punct 
de recoltare

Tipul
staţiei

Poluanţi 
monito
rizaţi

Frecvenţa de 
prelevare/ 
măsurare

Timp mediere 
valori măsurate

Nr. analize, 
măsurători

VN-1
Fond regional,automata

NOX continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8592 valori 
orare

NO continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8544 valori 
orare

NO2 continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8568 valori 
orare

SO2 continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8520 valori 
orare

CO continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8592 valori 
orare

O3 continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8592 valori 
orare

PM10 (nefelometric) continuu orare, cu raport soft de valori zilnice, lunare, 8208 valori 
orareCOV (benzene, orare, cu raport 6072 valori 



toluen,xilen) continuu soft de valori zilnice, lunare, orare

Sediu APM

manualăInstalatieprelevatprobeSpectrofotometruUV/VIS

SO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 361

NO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 361

NH3 24 ore 24 ore, lunar, anual 361

PM10 24 ore 24 ore, lunar, anual 263

Focşani - Sud

manualăInstalatieprelevatprobeSpectrofotometruUV/VIS

SO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 350

NO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 350

NH3 24 ore 24 ore, lunar, anual 350

Focşani - 
COMAT

manualăInstalatieprelevatprobeSpectrofotometruUV/VIS

SO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 350

NO2 24 ore 24 ore, lunar, anual 350

NH3 24 ore
24 ore, lunar, 
anual
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În scopul evaluării calităţii aerului, APM realizează totodată, anual, inventarierea şi evaluarea 

emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul judeţului Vrancea.

Începând din anul 2000, inventarul emisiilor poluante s-a realizat conform Ordinului MAPM 

524/2000 cu ajutorul metodologiilor CORINAIR şi AP42.

În tabelul de mai jos sunt prezentate grupele de activităţi (după codurile SNAP) care au fost 

inventariate începând din anul 2000.

GrupaSNAP Denumire activităţi generatoare de emisii depoluanţi atmosferici (clasificare CORINAIR01 Arderi în energetică şi industrii de transformare02 Instalaţii de ardere neindustriale03 Arderi în industria de prelucrare04 Procese de producţie05 Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili06 Utilizarea solvenţilor şi a altor produse09 Tratarea şi depozitarea deşeurilor10 Agricultura



Emisii de gaze cu efect acidifiant

Acidifierea  este  procesul  de modificare  a  caracterului  chimic  natural  al  unui component  de 

mediu  ca  urmare  a  prezenţei  unor  compuşi  chimici,  ce  determină  reacţii  chimice  în  atmosferă,  în 

cantităţi  depăşind  anumite  concentraţii  critice,  care  conduc  la  modificarea  pH-ului  precipitaţiilor, 

solului, apelor, cu potenţial de afectare a ecosistemelor terestre şi/sau acvatice.

Emisii de substanţe ce pot provoca acidifierea în atmosfera, ca de exemplu, dioxidul de sulf 

(SO2) sau oxizii de azot (NOx), în special rezultaţi de la arderea combustibililor fosili, pot persista în aer 

câteva zile si astfel pot fi transportaţi la sute de kilometri, unde devin prin conversie chimică, acizi  

(sulfuric sau nitric).  Acest proces interfera cu ecosistemele,  conducând la cunoscuta problematica a 

“acidifierii”.

“Ploaia acidă”  indică o precipitaţie cu o variaţie de pH comparativă cu o ploaie nepoluantă 

(pH = 5,6) datorită prezenţei acidului carbonic apărut din dioxidul de carbon din atmosferă.

Aciditatea ploilor se datorează în mod esenţial prezenţei acizilor tari cum ar fi acidul sulfuric 

(H2SO4) şi acidul azotic (HNO3), ce se formează din oxizii de azot şi sulf şi alţi acizi mai slabi cum ar fi 

acidul sulfuros (H2SO3) şi acidul carbonic (H2CO3).

Emisiile  de  substanţe  acidifiante pe  teritoriul  judeţului  Vrancea   provin  în  principal  din 

următoarele surse staţionare inventariate în 2009:

- arderea combustibililor fosili în scopul producerii energiei electrice şi termice, în principal 

instalaţiile mari de ardere (instalaţii de ardere care au o putere termică mai mare de 50 MW termici);

- arderea deşeurilor de lemn şi rumeguşului în centrale termice;

- sursele mobile, în principal autovehiculele rutiere;

-  surse  de  mică  importanţă  individuală,  cum  sunt  sistemele  rezidenţiale,  comerciale, 

instituţionale de încălzire pe combustibili solizi sau lichizi.

Menţionăm că valorile emisiilor pe anul 2009 prezentate în continuare în cadrul acestui capitol 

nu sunt  încă validate  de Agenția  Națională  pentru Protecția  Mediului,  acestea  având doar caracter 

informativ.  După  validare,  Agenția  pentru  Protecția  Mediului  Vrancea  va  realiza  eventualele 

modificări.

 Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2)

Dioxidul de sulf se datorează arderii combustibililor cu sulf, industriei neferoase şi alimentare. 

Este deosebit de toxic, determinând efecte directe asupra florei şi faunei (produce acidifierea solului şi 



degradarea construcţiilor). Prezintă un sinergism ridicat cu praful, negrul de fum etc., este foarte solubil 

în apǎ şi contribuie în mare măsură la producerea ploilor acide.

În  anul  2009  cantitatea  de  SO2  emis  în  atmosfera  (cantitate  rezultată  din  calcul  conform 

metodologiei amintite mai sus), a fost 354,43 tone din care:

 - 183,7 t - arderi în energetică si industrii de transformare;

 - 157,6 t – instalații de ardere neindustriale;

 - 11,44 t - arderi în industria de prelucrare;

 -  1,68 t - transport rutier;

Cantităţile de SO2 emis în atmosfera intre anii 2003 -2009 in judetul Vrancea, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos:

Emisii anuale ( t/an) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009SO2 631 734 452 686.1 414.96 533 354.43
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Emisii de SO2  (tone)
Emisii de SO2 pe cap de locuitor: se calculează ca raport între cantitatea totală de emisii de SO2 şi numărul de locuitori din judeţ:ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Cantitatea de SO2 (tone/an) 631 734 452 686,1 414,96 533 354,43

Numărul de locuitori 395330 394286 393766 393023 392619 391574 390596Emisii de SO2 pe cap de locuitor 0,00159 0,00186 0,00114 0,00174 0,00105 0,00136 0,00091
 Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot



Oxizii de azot provin în special din arderea combustibililor şi din traficul auto. Sunt toxici, în 

special NO2, care provoacă asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare, căderea frunzelor la copaci, 

reducerea vizibilităţii pe şosele ca urmare a formǎrii smogului, formarea ploilor acide etc.

Foto 2: Coșuri dispersie gaze arse S.C. ENET S.A.

Din cantitatea totală de NOx – 1438,75 t rezultată în judeţul Vrancea (cantitate obţinută din 

calcul conform metodologiei amintite mai sus), în anul 2009:

- 144,15 t - provin din arderi în energetică si industrii de transformare.

- 441,92 t - ardere neindustrială, arderi în industria de prelucrare;

- 0,57 t - provin din procesele de producție;

- 852,09 t provin transport rutier.

Cantitățile de NOx emis în atmosferă intre anii 2003-2009 in județul Vrancea, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos:

Emisii 
anuale  t/an

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NOx 1650 1160 885 957,21 900,29 1576,04 1438,75
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Emisii brute de NOx  ( tone)

Valorile emisiilor pentru NOx din anul 2009 au înregistrat  o scădere de 1,09% faţă de anul 

2008, aşa cum se observă şi din graficul de mai sus.

 Emisii de NOx pe cap de locuitor: se calculează ca raport între cantitatea totală de emisii de NOx 

şi numărul de locuitori din judeţ:

ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Cantitatea de NOx (tone/an) 1650 1160 885 957,21 900,29 1576,04 1438,75
Emisii de NOx pe cap de locuitor 0,00417 0,00294 0,00224 0,00243 0,00229 0,0040 0,0036

 Emisii anuale de amoniac (NH3)

Sursele de amoniac atmosferic sunt naturale şi artificiale. Aportul surselor naturale în poluarea 

cu amoniac este relativ mic, de aproximativ 15-20%. Dintre sursele artificiale, cea mai importantǎ este 

agricultura, iar din cadrul acesteia, zootehnia de tip intensiv.

Din  cantitatea  totală  de  3909,35  t  NH3 emis  în  atmosfera  în  cursul  anului  2009  (cantitate 

obţinută din calcul conform metodologiei amintite mai sus), 15,74 t (0,4%) provin din procesele de 

producţie, iar 3893,9 t (99,59 %) din agricultură.

Cantitățile de NH3 emis în atmosferă, între anii 2003-2009 in judetul Vrancea, sunt prezentate 

în tabelul de mai jos:                                                                                                             
Emisii anuale 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



t/anNH3 3589 2769 3000 4109,3 3748,6 3846,28 3909,35
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Emisii brute de NH3   ( tone)
Valorile emisiilor calculate pentru NH3 din anul 2009 au înregistrat o sensibilă creştere faţă de 

anul 2008, în special datorită contribuţiei sectorului agricultură, al grupei - managementul dejecţiilor 

animale (în anul 2009, emisia de NH3 a fost de 3848,22 t, faţă de 3764,68 t în 2008).

 Emisii de NH3  pe cap de locuitor:  se calculează ca raport între cantitatea totală de emisii de 

NH3 şi numărul de locuitori din judeţ:   ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Cantitatea de NH3 (tone/an) 3589 2769 3000 4109,3 3748,6 3846,21 3909,65Emisii de NH3 pe cap de locuitor 0,00907 0,00702 0,00761 0,0104 0,00954 0,00982 0,010
 Emisii de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC)

NMVOC  sunt  precursori  ai  poluanţilor  oxidanţi  din  atmosferă,  în  principal  ai  ozonului 

troposferic.

Principalele surse de emisie a NMVOC inventariate în anul 2009 în judeţul Vrancea sunt:

• Instalaţiile care intră sub incidenţa directivei 1999/13/CE (COV instalaţii), transpusă prin H.G. nr.  

699/2003, completată şi modificată prin HG 1902/2004 şi prin HG 1339/2006:

- lăcuirea mobilei la fabricile de mobilă

- curăţarea chimică uscată

- reparaţii şi vopsitorii auto



•  Instalaţiile  care  intră  sub  incidenţa  Directivei  94/63/CE  (COV  benzină)  transpusă  prin  H.G.  

568/2001, modificată şi completată prin HG 893/2005, şi anume:

- containere mobile;

- staţiile de distribuţie a carburanţilor.

• Alte surse industriale:

-  fabricarea de băuturi alcoolice distilate

-  arderea combustibililor fosili şi deşeurilor lemnoase pentru producerea energiei electrice şi termice

-  fabricarea celulozei şi hârtiei

-  fabricarea vinului 

- fabricarea pâinii

Cantitatea totala de NMVOC emis în atmosferă în cursul anului 2009 (cantitate obţinută din 

calcul conform metodologiei amintite mai sus) a fost 4203,13 t, din care:

- 3763,38 t - provin din arderi în energetică si industrii de transformare, ardere neindustrială, 

arderi în industria de prelucrare;

- 57,4 t - provin din procesele de producţie;

- 58,36 t - provin din extracţia si distribuţia combustibililor fosili;

- 55,97 t - provin din utilizarea solvenţilor si altor produse;

- 264,94 t – din transport rutier;

Cantitățile  de  NMVOC  emişi  in  atmosferă  intre  anii  2003-2009  in  judeţul  Vrancea  sunt 

prezentate in tabelul de mai jos :

Emisii anuale

t/an

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

COV 4534 2930 2900 4670,4 3057,11 3591,9 4203,13
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EMISII BRUTE DE COV ( TONE)

Valorile emisiilor calculate pentru NMVOC din anul 2009 au înregistrat o creştere faţă de anul 

2008, în special datorită contribuţiei sectorului arderi, al grupei – instalaţii de ardere neindustriale (în 

anul 2009, emisia de NMVOC a fost de 3835,33 t, faţă de 1984,45 t în 2008).

 Emisii de metale grele

În judeţul Vrancea nu există surse staţionare semnificative de emisie a metalelor grele, cum ar fi 

cele specifice industriei metalurgice, siderurgiei etc.

Emisiile totale de metale grele din judeţul Vrancea provenite din sursele de emisie inventariate, 

estimate prin metodologia EMEP/EEA în 2009, sunt prezentate în tabelul de mai jos:Emisii anualekg/an 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Hg (Kg) 9 15,22 14,64 13,69 12,88 12,69 3,04Cd (Kg) 2 2,807 2,76 2,67 2,52 2,806 8,06
Cantitatea totală de mercur emis în atmosferă în cursul anului 2009 a fost 3,04 kg, din care:

-  arderi în energetică şi industrii de transformare (0,57 kg)

-  instalaţii de ardere neindustrială (2,45 kg). - arderi în industria de prelucrare (0,011 kg).
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Emisii  de Hg( kg)

În anul 2009 la nivelul judeţului Vrancea cantitatea de Hg emis în atmosferă, este  mai mică faţă 

de anul 2008. 

Cantitatea totală de cadmiu emis în atmosferă în cursul anului 2009 a fost 8,06 kg, din care:

-  arderi în energetică şi industrii de transformare (0,94 kg)

-  instalaţii de ardere neindustrială (6,72 kg). 

- transport rutier (0,38 kg)
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Emisii  de Cd (kg)
În anul 2009 la nivelul judeţului Vrancea cantitatea de Cd emis în atmosferă, este mai mică faţă  

de anul 2008. 

 Emisii de plumb

Cantitatea totală de plumb emis în atmosferă în cursul anului 2009(cantitate obţinută din calcul 

conform metodologiei amintite mai sus) a fost 172,52 kg, din care:

-  arderi în energetică şi industrii de transformare (1,65 kg)

-  instalaţii de ardere neindustrială (169,87 kg). 

-  transport rutier (0,99 kg)

Cantitățile de Pb emise în atmosferă între anii 2003-2009 în judeţul Vrancea sunt prezentate in 

tabelul de mai jos :

Emisii anuale de Pbkg/an 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pb (Kg) 2080 203,03 76,59 87,216 151,82 101,88 172,52
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Emisii de Plumb (Kg)

În anul 2009 la nivelul judeţului Vrancea s-a  înregistrat o uşoara crestere a cantităţii de plumb 

emisă în atmosferă. 

 Emisii de poluanţi organici persistenţi (POPs)

Poluanţii  Organici  Persistenţi  (POP-urile)  sunt  substanţe  chimice  care  persistă  în  mediul 

înconjurător, se bioacumulează în organismele vii şi prezintă riscul de a genera efecte adverse asupra 

sănătăţii umane şi a mediului. Aceste substanţe intră în mediul înconjurător ca rezultat al unei activităţi  

antropice.

Cele mai importante categorii de POP-uri:

       Pesticidele:                                     aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, 

                                                               heptaclor, mirex si toxafen.

       Substanţele chimice industriale:     hexaclorbenzen (HCB),     

                                                               bifenili policlorurati (BPC).

       Produsele secundare:                     dioxinele si furanii.

În judeţul Vrancea, dintre emisiile atmosferice de POPs, au fost estimate, în cadrul inventarului 

emisiilor  atmosferice  pe  anul  2009,  emisii  de  HCB,  PCB,  benzo  (a),  benzo  (b)  şi  benzo  (k),  din 

următoarele activităţi generatoare de astfel de emisii:

      -  arderi în energetică şi industrii de transformare 

      -  instalaţii de ardere neindustrială. 

Valorile rezultate din calculul emisiilor de HCB, PCB, benzo (a), benzo (b) şi benzo (k) la nivel 

de agenţie in anul 2009, sunt redate in tabelul de mai jos. 

Evoluţia cantităţilor de POP în perioada 2003-2009 pentru judeţul Vrancea:

Poluant 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Dioxină (kg) 2.64*10-10 4.64*10-10 4.46*10-9 4.18 *10-10 3.93*10-7 3,87*10-7 -



PCB (kg) 3.2*10-3 5.63*10-9 5.41*10-9 5.068*10-9 4.768*10-9 4,69*10-9 9,64*10-6PAH (kg) 1.02 0.96 0.29 0.839 0.3777 - -Benzo (a) , (b), (k) (kg) - - - - - - 2,31
Fluoranthe 4.656 0.97 - - -
Cantitate 
totală (kg)

5.6792 0.96 1.26 0.839 0.377 4,69*10-9 2,31

 Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)

Cantităţile  de PAH emise în atmosferă între anii 2003 -2008 în judeţul Vrancea sunt prezentate 

in tabelul de mai jos :

Poluant 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAH (kg) 1.02 0.96 0.29 0.839 0.3777 - -
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Calitatea aerului ambiental

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea a monitorizat calitatea aerului ambiental în judeţul 

Vrancea  prin  prelevări  şi  analize  fizico-chimice  în  punctele  de control  stabilite  conform reţelei  de 

supraveghere ca şi prin măsurători automate, în staţia fixă de fond regională.

Rezultatele monitorizării calităţii aerului din municipiul Focșani în anul 2009 sunt prezentate 

sintetic în tabelul următor:Staţia sau punct de recoltare Tipul staţiei Tip poluant (SO2, NOx,TSP, PM10, Pb, Cd, etc)
Număr determinări

Concentraţia anuală sau zilnică * Frecvenţa depăşiriiVL sau CMASO2 8520 6,752 µg/mc 0NOx 8592 23,083 µg/mc 0NO2 8568 13,75 µg/mc 0



VN-1 automatafond regional NO 8544 6,20 µg/mc 0CO 8592 0,144 mg/mc 0Ozon 8592 51,83 µg/mc 0Benzen 6072 2,54 µg/mc 0PM10 (nefelometric) 8208 15,33 µg/mc 0

APM Focşani
manualăInstalatieprelevatprobeSpectrofotometru UV/VIS

SO2 361 0.0083 mg/mc 0NOx 361 0.0108 mg/mc 0NH3 361 0.0121 mg/mc 0PM10 263 35,1 µg/mc 15,96%Pulb. sedimentabile 12 16,17 g/m2/lună 8,3%
Focşani Sud Instalatieprelevatprobecu influenta zonă urbană industrială

SO2 350 0.0089 mg/mc 0NOx 350 0.0107 mg/mc 0NH3 350 0.0085 mg/mc 0
COMAT Focşani Instalatieprelevatprobecu influenta zonă urbană şi industrială

SO2 350 0.0098 mg/mc 0NOx 350 0.0074 mg/mc 0NH3 350 0.0062 mg/mc 0
St. Meteo Focşani - Pulberi sedimentabile 12 15,42 g/m2/lună 0 VINCON SAFocşani - Pulberi sedimentabile 12 15,33 g/m2/lună 0

Notă :    *este  media  concentraţiei  zilnice (pentru  poluanţii  gazoşi   SO2,  NOx,NH3 )  sau  a 

concentraţiei lunare pentru indicatorul pulberi sedimentabile 

 CMA pentru indicatorul pulberi sedimentabile este 17 g/m2/lună conform STAS 12574/1987-„Aer din 

zonele protejate”

 CMA pentru indicatorul SO2 este 0,25 mg/m3 – media  zilnică conform STAS 12574/1987-„Aer din 

zonele protejate”

  CMA pentru indicatorul NO2 este 0,1 mg/m3 – media  zilnică conform STAS 12574/1987-„Aer din 

zonele protejate”

 CMA pentru indicatorul NH3 este 0,1 mg/m3 – media  zilnică conform STAS 12574/1987-„Aer din 

zonele protejate”

 VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane pentru indicatorul PM10  a fost în anul 2009 de 50 µg/m3 

conform Ordinului 592/2002

 Dioxidul de azot

Determinările  efectuate  în  anul  2009  de  laboratorul  APM  Vrancea  la  indicatorul  NO2, 

monitorizat prin:



- metode manuale pe probe medii recoltate în 24 ore (prelevare probe medii de 24

ore, urmată de analiză chimică în laborator) în 4 puncte de monitorizare din județul Vrancea, din care 3 

puncte de monitorizare în municipiul Focșani; 

-  metode automate  în  staţia  de fond regional  VN-1 au  indicat  o  calitate  corespunzătoare  a 

aerului în judetul Vrancea în raport cu acest indicator.

Laboratorul APM a analizat un număr de 1411 probe medii zilnice, prelevate în sistem manual, 

pentru indicatorul NO2.

NO2 a  fost  monitorizat  în  4   puncte  de  monitorizare,  valorile  medii  anuale  pe  puncte  de 

monitorizare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009APM VRANCEA 0.0086 0.0039 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0108Focşani-Sud 0.00864 0.0039 0.0021 0.0021 0.0021 0.0023 0.0107Focşani COMAT 0.0087 0.004 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0074
Evoluţia concentraţiei medii anuale de NO2 în perioada 2003-2009 în jud. Vrancea:Concentratie medie anuala(mg/m3) Valoare maxima (mg/m3) Valoare minima (mg/m3) Frecventa depasirilor Numarul total de probe2003 0.008652 0.016 0.0053 0 14602004 0.003975 0.0092 0.0022 0 14642005 0.00205 0.0036 0.0018 0 14562006 0.0021 0.0028 0.0013 0 14122007 0.0021 0.0027 0.0015 0 14322008 0.002175 0.0041 0.0010 0 13782009 0.0088 0.091 0.0001 0 1411
Concentraţiile medii zilnice s-au situat sub CMA zilnică (0,1 mg/m3, adică 100 µg/m3) conform STAS 

12574/1987, aşa cum se constată şi din graficul de mai jos:

Evolutia concentratiei medii anuale NO2 in 
perioada 2003-2009
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În ceea ce privește determinările de la staţia automată de fond regional VN-1, pentru acest indicator se 

poate spune că nici valoarea limită orară + marja de toleranţă (233 µg/m3 , medie orară) şi nici valoarea 

limită anuală + marja de toleranţă pentru protecţia sănătăţii umane (46,7 µg/m3  ) conform Ordinului 

M.A.P.M. nr. 592/2002, nu au fost depăşite, media anuală înregistrată fiind de 13,75 µg/m3.

 Dioxidul de sulf

Determinările  efectuate  în  anul  2009  de  laboratorul  APM  Vrancea  la  indicatorul  SO2, 

monitorizat prin:

- metode manuale pe probe medii  recoltate în 24 ore (prelevare probe medii  de 24 ore, urmată de 

analiză chimică în laborator) în 3 puncte de monitorizare din municipiul Focșani; 

- metode automate în staţia de fond regional VN-1

au indicat o calitate corespunzătoare a aerului în municipiul Focșani în raport cu acest indicator.

Laboratorul APM a analizat un număr de 1411 probe medii zilnice, prelevate în sistem manual, 

pentru indicatorul SO2.

SO2 a  fost  monitorizat  în  3  puncte de monitorizare  în  municipiul  Focșani.  Valorile  medii 

anuale sunt prezentate în tabelul următor :

ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009APM VRANCEA 0.00874 0.0039 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.0083Focşani-Sud 0.00871 0.0039 0.0021 0.0022 0.0022 0.0023 0.0089Focşani COMAT 0.00875 0.0039 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 0.0098
Evoluţia concentraţiei medii anuale de SO2 în perioada 2003-2009 în jud. Vrancea:Concentrație medie anuala(mg/m3) Valoare maxima (mg/m3) Valoare minima (mg/m3) Frecventa depășirilor Numărul total de probe2003 0.008745 0.016 0.0052 0 14602004 0.0039 0.0068 0.0023 0 14642005 0.002075 0.0029 0.0015 0 14562006 0.002175 0.0033 0.0013 0 14122007 0.002125 0.0029 0.0015 0 1432



2008 0.002175 0.0039 0.0010 0 13782009 0.009025 0.0088 0.0007 0 1411
Măsurătorile efectuate în anul 2009 au încadrat concentraţiile  medii pe 24 ore, mult sub VL 

zilnică (0,25 mg/m3 adica 250 µg/m3), în toate zonele în care s-au făcut măsurători.

În ceea ce privește determinările de la staţia automată de fond regional VN-1, pentru acest indicator se 

poate spune că:

- nici valoarea limită orară (350 µg/m3, medie orară) şi nici valoarea limită zilnică pentru protecţia 

sănătăţii umane (125 µg/m3  ) conform Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002, nu au fost depăşite, media 

anuală înregistrată fiind de 6,752 µg/m3.

 Pulberi în suspensie 

Acest indicator a fost monitorizat continuu în staţia VN -1 amplasată în incinta uzinei de apă pe 

drumul judeţean Focşani - Suraia, considerată staţie de fond regional şi în punctul de recoltare sediu 

APM. Pulberile PM10 au fost prelevate prin metoda de referinţă, cu ajutorul unui prelevator LVS şi 

determinate conform metodei de referinţă prevăzute de Ordinul 592/2002 (gravimetric).

În anul 2009  în punctul de prelevare amplasat în Focşani, la sediul A.P.M. Vrancea, str. D. 

Golescu, nr. 2., pentru determinarea pulberilor în suspensie – fracţia  PM10, s-au prelevat 263 de probe 

medii zilnice, din care 46 (17,49 %)  au depăşit valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii 

umane, stabilită de prevederile Ordinului MAPM nr. 592/2002.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 132,0 µg/m3 fată de 50 µg/m3 valoarea limită zilnică 

pentru  protecţia  sănătăţii  umane.  Concentraţia  medie  anuală  a  fost  35,1  µg/m3  faţă  de  50  µg/m3 

valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Evolutia concentratiei medii anuale SO2 in 
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Valorile medii lunare sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Luna Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.Valoare medie lunara 53,12 30,41 39,94 48,3 26,6 42,53 33,21 31,41 37,43 24,65 24,09 31,25

Evoluţia fracţiunii PM10 – concentraţie medie lunarǎ (µg/mc)
Concluzii:

- cea mai ridicată valoare medie lunară s-a înregistrat în luna septembrie (132,0 µg /mc). 

 - concentraţia medie anuală a fost de 35,1 µg/mc, fiind mai mică de 1,42 ori decât maxima anuală  

admisibilă de 50 µg /mc.

În staţia automată de fond regional VN-1 au fost efectuate în anul 2009 un număr de 8208 

măsuratori orare (metoda nefelometrică) pentru indicatorul PM10. Media concentraţiei anuale pentru 

acest indicator a fost de 15,33 µg/mc. Au fost înregistrate 8 depăşiri ale valorii limită zilnice pentru 

pentru  protecţia  sănătăţii  umane  (50  µg/m3)  conform Ordinului  M.A.P.M.  nr.  592/2002,  care  s-au 

înregistrat  în  lunile  de  iarnă  şi  s-au  datorat  în  special  arderii  combustibililor.  Valoarea  maximă  a 

concentraţiei a fost de 82,0 µg/m3  înregistrată în luna decembrie 2009.

 Metale grele

APM Vrancea nu a făcut determinări de metale grele din aer în anul 2009.

 Monoxidul de carbon
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  Monoxidul de carbon a fost monitorizat în anul 2009 în staţia automată de monitorizare de tip 

FR  (fond  regional),  continuu  (tot  anul).  Au  fost  efectuate  un  număr  de  8592  măsurători  orare. 

Concentraţia medie anuală a fost de 0,144 mg/mc, iar concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna 

decembrie şi a fost 1,64 mg/mc

Valorile înregistrate în 2009 pentru CO, în urma măsurătorilor pe staţia automată s-au situat sub 

valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3 valoare maximă zilnică a mediilor pe 

8 ore) admise de către O.M. 592/2002.

Benzenul

 Benzenul a fost monitorizat în anul 2009 pe staţia automată VN-1 continuu (tot anul). Au fost 

efectuate un număr de 6072 măsurători  orare. Concentraţia medie anuală a fost de 2,54 µg/mc, iar 

concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna ianuarie şi a fost 12,5 µg/mc.

 Concentraţia medie anuală înregistrata în urma măsurătorilor pe staţia automată în anul 2008 pentru 

benzen s-a  situat  sub valoarea  limită  anuală  pentru protecţia  sănătăţii  umane (7,5 µg/mc)  conform 

Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002.

 Amoniac

Determinările  efectuate  în  anul  2009  de  laboratorul  APM  Vrancea  la  indicatorul  NH3, 

monitorizat prin metode manuale pe probe medii recoltate în 24 ore (prelevare probe medii de 24

ore, urmată de analiză chimică în laborator) în 4 puncte de monitorizare din județul Vrancea, din care 3 

puncte de monitorizare se află în municipiul Focșani, au indicat o calitate corespunzătoare a aerului în 

municipiul Focșani în raport cu acest indicator.

Laboratorul APM a analizat un număr de 1411 probe medii zilnice, prelevate în sistem manual, 

pentru indicatorul NH3.

NH3 a fost monitorizat in 3 puncte de monitorizare în municipiul Focșani, valorile medii anuale 

pe puncte de monitorizare sunt prezentate in tabelul de mai jos:ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009APM VRANCEA 0.00894 0.004 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0121Focşani-Sud 0.00891 0.004 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0085Focşani COMAT 0.00889 0.004 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0062Evoluţia concentraţiei medii anuale de NH3 în perioada 2003-2009 în județul Vrancea:

Concentrație 
medie 

anuala(mg/m3)

Valoare 
maxima 
(mg/m3)

Valoare 
minima 
(mg/m3)

Frecventa 
depășirilor

Numărul 
total de 
probe

2003 0.008935 0.018 0.0055 0 1460



2004 0.00405 0.0070 0.0021 0 1464
2005 0.002025 0.0027 0.0016 0 1456
2006 0.0021 0.0028 0.0012 0 1412
2007 0.0021 0.0028 0.0015 0 1432
2008 0.002025 0.0040 0.0011 0 1378
2009 0.008325 0.0968 0.000085 0 1411

  Concentraţiile medii  zilnice  s-au situat  sub CMA zilnică  (0,1 mg/m3,  adică 100 µg/m3)conform STAS 12574/1987, aşa cum se constată şi din graficul de mai jos:

 

Ozonul

Ozonul a fost monitorizat în anul 2009 pe staţia automată VN-1 continuu (tot anul). Au fost 

efectuate un număr de 8592 măsurători orare. Concentraţia medie anuală a fost de 51,83 µg/mc, iar 

concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna aprilie şi a fost 71,0 µg/mc.

Analiza statistică a rezultatelor obţinute din monitorizarea automată a concentraţiilor de ozon în 

anul 2009 indică următoarele:

-  nici o concentraţie medie orară nu a atins pragurile de informare sau de alertă (180 µg/m3 şi 

respectiv  240  µg/m3)  stabilite  prin  Ordinul  M.A.P.M.  nr.  592/2002,  concentraţia  orară  maximă 

înregistrată fiind de 102,0  µg/m3, în luna august 2009.

-  nici o concentraţie maximă zilnică a mediilor de 8 ore nu a depăşit obiectivul pe termen lung 

pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/m3).

Evolutia concentratiei medii anuale NH3 in 
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 Evoluția calităţii aerului

Concentraţii medii anuale pentru poluanții gazoşi monitorizaţi prin prelevări şi analize fizico-

chimice în toate punctele de recoltare indică următoarele:

 Concentraţiile medii anuale pentru poluanţii SO2 şi NO2 s-au situat sub CMA anuală (0,05 mg/m3, 

adică 50 µg/m3 pentru SO2 şi 001 mg/m3, adică 10 µg/m3 pentru NO2) conform STAS 12574/1987, 

aşa cum se constată şi din graficul de mai jos:

Evolutia concentratiilor medii anuale poluanti gazosi

-0,02

0,03

0,08

0,13

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
anii (2003-2009)

m
g/

m
c

SO2(medie anuala) NO2(medie anuala) CMA SO2 CMA NO2

 Se observa o uşoară creştere a concentraţiei medii anuale ale poluanţilor SO2 şi NO2 în punctele 

monitorizate, în anul 2009 faţă de perioada 2004-2008.

În  ceea  ce  priveşte  măsurătorile  din  staţia  automată,  concentraţiile  medii  ale  poluanţilor 

monitorizaţi sunt redate în tabelul de mai jos:

 Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în municipiul Focșani:

Poluant Tip staţie Concentraţia medie anuală2007 2008 2009
SO2 (µg/mc) FU - - -I - - -T - - -FR - 4,095 6,752
PM10 (µg/mc) FU - - -I - - -T - - -FR - 20,46 15,33
O3 (µg/mc) FU - - -I - - -T - - -



FR - 56,72 51,83
NO2 (µg/mc) FU - - -I - - -T - - -FR - 12,32 13,75
NOX (µg/mc) FU - - -I - - -T - - -FR - 19,84 23,083
CO (mg/mc) FU - - -I - - -T - - -FR - 0,0841 0,144
Pb (mg/mc) FU - - -I - - -T - - -
Benzen (µg/mc) FU - - -T - - -FR - 4,61 2,54

PM2.5 (µg/mc) I - - -

Printre punctele critice privind „contribuția” la calitatea aerului in municipiul Focșani putem 

enumera:

• traficul auto 

Una dintre principalele surse de poluare a aerului în municipiul Focşani este traficul auto din 

zonele intens circulate, de pe arterele pe care se desfăşoară traficul greu şi de pe cele cu transport în  

comun. 

Poluarea provenită  de la  trafic  se referă şi  la  tronsonul de drum european  E85 -Bucureşti–

Buzau-Focşani – Bacau – Suceava – Siret  care traversează  localităţi  urbane si  rurale  ale  judeţului 

Vrancea.

• șantiere de construcţie şi betoniere

Ponderea activităţilor de construcţii  a crescut foarte mult,  şantierele şi betonierele rămânând 

surse potenţiale de poluare a aerului, în special cu pulberi.

• surse difuze de combustie

Numeroasele  centrale  termice  pentru  încălzirea  spaţiilor,  locuinţelor,  din  care  multe 

funcţionează pe combustibil lichid sau solid, constituie o sursă de natura celei de la punctul precedent, 

lipsită  însă,  pe  lângă  instalaţii  de  epurare,  şi  de  avantajul  relativ  al  dispersiei  prin  coşuri  înalte; 

combustia este de cele mai multe ori incompletă datorită neautomatizării arderii, randamentului redus şi 

unei supravegheri precare şi determină degajări de poluanţi deloc neglijabile. 



De  asemenea,  încălzirea  locuinţelor  pe  timp  de  iarnă  cu  combustibil  solid,  combustia 

neautorizată, în aer liber a unor deşeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, mase plastice, deşeuri stradale, 

neîntreţinerea  salubrităţii  domeniului  public,  depozitarea  inadecvată  a  reziduurilor  industriale  şi  a 

deşeurilor menajere se constituie  prin cumul într-o sursă globală de poluare permanentă cu pulberi 

organice, gaze nocive, fum, funingine, mirosuri dezagreabile, aspecte sesizabile mai ales în condiţii 

meteorologice nefavorabile (ceaţă, calm atmosferic, inversiune termică).

2.1.5. 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 municipiului Focşani este afectata în principal de:

- gestiunea necorespunzatoare a deşeurilor menajere şi din construcţii;

- traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer.

 Monitorizarea calităţii solurilor la nivel local

Procedurile de monitorizare, în mod constant, colectează informaţii, iar ca o consecinţă, aceste 

informaţii sunt evaluate.

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

finanţarea studiilor  pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului  naţional  de monitorizare sol-

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

pedologice şi agronomice.

Pentru monitorizarea solului trebuie să se executa studii pedologice şi agrochimice în vederea 

iniţierii unor lucrări de ameliorare şi eliminare a fenomenelor de degradare a solului.



Monitorizarea are în vedere degradării solurilor prin recomandarea şi stabilirea lucrărilor de ameliorare 

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

degradare. 

APM Vrancea  prin laboratorul  propriu, în  anul  2009 a efectuat  la  nivelul  judetului  analize 

fizico-chimice şi bacteriologice  în 10 secţiuni de control  la adâncime de 20 şi 40 cm, dintre care 2 

secțiuni în municipiul Focșani.

Indicatorii fízico - chimici monitorizaţi au fost : pH, conductivitate, conţinut total de săruri, 

crom, cupru, plumb, fier. 

De asemenea  s-au  efectuat  investigaţii  asupra  parametrilor  bacteriologici:  număr  total  de 

germeni şi număr total de coliformi.

Rezultatul analizelor in cele doua sectiuni din municipiul Focsani este:

Indicatori pentru sol- medii anuale – 2009

     
INDICATOR

pH Conduc
tivitate

Conţinut
total de
săruri Crom Cupru Plumb

Germeni
totali Bacilli 

coliformi
mg/ mg/ mg/ mg/ (nr/ml) (nr/l)

pH µs/cm 100 g sol
100gs
ol

100gs
ol

100gs
ol

Focşani 
livada 

adâncime
20cm 7,5 345,0 402,5 6,9 10,8 14,2 32000 11000
40cm 7,4 360 420,0 7,1 11,2 16,4 30000 9000

Focsani 
intrare 
cerdac

adâncime
20cm 7,1 410 478,3 8,2 12,4 15,9 26000 9000
40cm 7,1 420 490 8,8 10,1 16,1 26000 11000

Conform Ordinului  nr.756/03.11.1997 – Reglementarea  privind evaluarea  poluării  mediului, 

solul în secţiunile de control se încadrează la sol “normal“. 

Datele analizelor bacteriologice (nr.germeni/gr.sol) şi (nr. coliformi totali/gr.sol) efectuate pe 

eşantioane de sol recoltate  au fost raportate la valorile date în literatura de specialitate (Microbiologia 

sanitară de S. Mănescu ) tabel XXIII – Indicatori biologici de poluare a solului (sol curat < 10000 ; sol 

slab poluat 10000 –100000; sol poluat 100000 – 1000000; sol foarte poluat > 1000000). Eşantioanele 

de sol recoltate din zona de câmpie şi colinară se raportează ca valori ale analizei bacteriologice la 

eşantioanele de sol recoltate din zona de munte (zonele cele mai curate). 

 Inventarul siturilor contaminate 

În cursul  anului  2008 au fost  realizate  acţiuni  în  scopul  identificării  preliminare  a  siturilor 

contaminate. În acest scop, potrivit prevederilor articolului 9, alineatul 1 al hotărârii de guvern mai sus 



numite,  precum  şi  la  solicitarea  ANPM,  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Vrancea   a  transmis 

chestionarele menţionate agenților economici si primăriilor. Chestionarele completate au fost verificate 

şi completate de APM Vrancea şi au fost transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului.

 Lista siturilor contaminate

Nr.
crt. Judeţ

Numele 
proprietarului/admi-
nistratorului/deţină-
torului  sitului 
contaminat

Tipul  activităţii 
poluatoare

Suprafaţa  contaminată 
(mp)

2 Vrancea SC  PETROM  SA 

BUCURESTI Focşani

Industria  petroliera 

Depozitare

19.382

2.1.6. GEOLOGIA SUBSOLULUI17

Teritoriul administrativ Focșani este situat in zona de curbura a Carpaților Orientali, in partea 

cea mai  de nord a Câmpiei  Romane si  anume Câmpia  Siretului  si  cuprinde municipiul  Focșani  si  

localitățile Mândrești Moldova si Mândrești Munteni.

Din punct de vedere geomorfologic întreaga zona are aspect de câmpie, cu altitudini de 50 – 58 

m deasupra nivelului marii si panta de cca. 5% de la nord-vest către sud-est. 

Orașul s-a dezvoltat  pe vechiul curs al râului Milcov, la 45041` latitudine nordica si 27012` 

longitudine estica. 

Din punct de vedere geologic, subteranul municipiului Focşani poate fi structurat astfel :

- holocen superior bine dezvoltat, constituit din pietrişuri şi nisipuri de terasă şi luncă la partea 

inferioară şi argile loessoide la partea superioară.

- pleistocen mediu şi inferior de asemenea bine dezvoltat, a constituit de pietrişuri şi nisipuri cu 

intercalaţii argiloase

- levantin – Cuaternar inferior constituit predominant din pietrişuri cu bolovăniş şi nisip, cu 

grosimi ce depăşesc local 800 m (Măgura Odobeşti).

17 Informațiile privind geologia subsolului au fost preluate din Studiul Geotehnic pentru P.U.G. Focșani, elaborat de  S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.



În adâncime sunt prezente formaţiuni Meotian, Pontian, Dacian cu înclinări de 10 – 150, ce se 

afundă sub sedimentele mai recente.

În subteranul zonei sunt prezente formaţiuni cuaternare,  cu o structură încrucişată (specifică 

conurilor  de dejecţie),  reprezentate  prin depozite  fine (argile,  argile  prăfoase,  nisipuri  prăfoase)  cu 

caracter  loessoid,  local  cu  contractilitate  medie  şi  intercalaţii  grosiere  (pietrişuri,  nisipuri).  De 

asemenea, există aproape pe întreaga suprafaţă a oraşului un strat vegetal fosil îngropat (lut negru).

Pe  baza  acestor  foraje  au  fost  diferenţiate  patru  tipuri  majore  de  teren  de  fundare (întreg 

teritoriul a fost structurat în 4 zone, de la sud către nord):

Zona  A –  reprezintă  partea  de  sud  a  municipiului  (locuinţe  şi  zona  industrială)  şi  se 

caracterizează prin prezenţa unor pământuri nisipoase - prăfoase afânate sau mediu îndesate, depuse 

peste argile prăfoase macroporice, cu concreţii de calcar, plastic consistente, saturate cu apă. Urmează 

un strat de sol, urmat de alternanţe de pământuri argiloase prăfoase sau nisipoase. Freaticul apare la 

adâncimi de 2,00 – 2,50 m (deşi forajele vechi indică cote de 7,00 – 8,00 m de prezenţă ale freaticului). 

Se presupune că nivel apei subterane a crescut din cauza pierderilor de apă din reţelele de alimentare cu 

apă şi canalizare. 

Pământurile sunt afânate sau mediu afânate şi dau tasări considerabile sub sarcină, sunt saturate 

cu apă şi deci dificile pentru fundare. 

În această zonă adâncimea de fundare recomandată (fundaţii directe) este de 1,00 – 1,50 m, fără 

subsoluri sau alte spaţii subterane utilizabile. Apele subterane pot fi agresive (agresivitate slab sulfatică 

sau  slab  carbonică),  deci  vor  fi  necesare  reţete  de  betoane  rezistente  la  acţiunea  agresivă  a  apei 

subterane.

Zona B - se continuă către nord, în continuarea zonei A şi cuprinde cartierul Longinescu şi 

zona străzilor Unirii, Brailei, Piaţa Victoriei etc. 

În această zonă sunt prezente argile şi argile prăfoase cu concreţii de calcar, plastic vârtoase sau 

tari, sensibile la umezire (loessoide grupa A). Urmează acel orizont de sol vegetal fosil, dispus peste 

argilă şi nisipuri. Zona a mai fost construită, în subteran fiind prezente accidente de tipul beciuri, hrube 

etc. umplute cu pământ sau balast compactat. 

Nivelul apei subterane a fost interceptat sub 10,00 m adâncime. 

Din aceste motive şi în această zonă condiţiile de fundare sunt medii sau dificile. Se acceptă  

fundarea directă la adâncimi condiţionate de regimul de înălţime al viitoarelor clădiri (apa subterană nu 

influenţează adâncimea de fundare) şi de prezenţa accidentelor subterane. Se vor respecta prevederile 

P7/2000 privind fundarea pe pământuri loessoide.



Zona C – reprezintă o fâşie de 200 – 250 m lăţime, care traversează municipiul de la vest către 

est  şi  care  urmăreşte  fostul  curs  al  râului  Milcov,  în  prezent  colmatat.  În  subteran  sunt  prezente 

sedimente  fine  (prafuri,  prafuri  nisipoase,  argile  prăfoase,  maluri  etc.)  cu  intercalaţii  de  pietriş  şi 

bolovăniş în masa de nisip (sub 4,00 m adancime). Nisipurile sunt mediu îndesate, iar fracţiunea fină, 

argiloasă-prăfoasă este sensibilă la umezire (deşi pământurile în ansamblu nu sunt loessoide). 

Apa subterană este situată sub 13,00 m adâncime şi nu va influenţa execuţia fundaţiilor sau a 

spaţiilor subterane utilizabile. 

Problema este prezenţa unor pământuri mâloase sau a unor umpluturi la cotele de fundare, care 

impun local fundarea pe perne de balast (după îndepărtarea malurilor sau a umpluturilor).

Adâncimea  şi  modul  de  fundare  (direct  sau  indirect)  sunt  deci  condiţionate  de  grosimea 

umpluturilor şi prezenţa orizonturilor mâloase. În general se impune construirea unor subsoluri, pentru 

valorificarea excavaţiilor necesare îndepărtării malurilor sau umpluturilor.

Zona D - reprezintă partea de nord a municipiului, începând cu zona gării, Piaţa Independenţei, 

zona  teatru  etc.  În  subteran  sunt  prezente  argile  cu  intercalaţii  prăfoase,  plastic  vârtoase  şi  mediu 

contractile, depuse peste nisipuri cu îndesare medie şi argile macroporice (sensibile la umezire). Local 

apar intercalaţii grosiere (nisip cu pietriş) lentiliforme.

 2.1.7. BIODIVERSITATEA

Din punct de vedere al suprapunerii cu regiunile biogeografice europene, în județul Vrancea 

întâlnim: regiunea biogeografica alpina, continentala si stepica, iar  in funcție de așezarea geografica, 

prezenta unor formațiuni majore ale reliefului, regimul climatic si varietatea geologica si pedologica, 

județul Vrancea se suprapune peste cinci regiuni ecologice majore delimitate la nivel național: regiunea 

ecologica a Carpaților Orientali, Subcarpații de Curbura, Silvostepa Câmpiei Romane, Stepa Câmpiei 

Romane, Podișul Central Moldovenesc (Donita, 2005). Din punct de vedere al regionării biogeografice 

a României județul Vrancea si implicit municipiul Focșani se suprapune  regiunii holartice, subregiunii 

euro-siberiene cu provinciile dacica, moesica si pontica (Calinescu, 1968).



                  Dispunerea la nivelul judetului Vrancea a regiunilor biogeografice europene(stanga) si a principalelor regiuni  

ecologice delimitate la nivel national (dreapta). Sursa MMDD, 2007

Orasul  Focșani  se  situeaza  în  câmpia  joasa  a  Siretului  Inferior  la  o  altitudine  de  50-55 m 

deasupra marii, câmpie ce se întinde de la linia Marasesti, Vînatori, Tataranu, Ciorasti pâna la albia 

Siretului.

Caracterizarea vegetației pentru zona de silvostepa (suprapusa Municipiului  Focșani)



Încadrarea teritoriului municipiului Focșani in zona de silvostepa a Câmpiei Romane, face ca 

biodiversitatea  prezenta  in  limitele  perimetrului  analizat  sa  aibă  caracteristicile  si  reminiscentele 

elementelor definitorii ale formațiunilor vegetale si lumii animale prezente in acesta bio-regiune.

Silvostepele  reprezinta  zone de  tranzitie  de  la  vegetatia  de  padure  la  cea  de  stepa.  Lumea 

vegetala si animala care caracterizeaza acesta zona de vegetatie este influentata de regimul redus al 

precipitatiilor, la care se adauga si un regim termic destul de ridicat (indicele de ariditate cuprins intre 

24-35). Deasemenea, presiunea umana ridicata si influenta a activitatilor antropice a dus la  o puternica 

artificializare a vegetatiei. 

Nota  specifica  a  acestor  formatiuni  vegetale  este  data  de  existenta  unor  trupuri  de  padure 

izolate,  formate  in  special  din specii  cu  frunze cazatoare  si  o  vegetatie  ierboasa  de tip  mezofil.   

Aceste paduri de sleau sunt formate dintr-un amestec de specii din genul Quercus si numeroase 

specii  forestiere  termofile :  tei  (Tilia  cordata),  tei  pufos  (Tilia  tomentosa),  salcam  (Robinia 

pseudoacacia), carpen (Carpinus betulus), ulm(Ulmus campestris), jugastru (Acer campestris), frasin 

(Fraxinus excelsior). Vegetatia arbustiva este reprezentata de  specii cu raspandire mai larga: paducelul 

(Crataegus  monogyna),  porumbarul  (Prunus  spinosa),  macesul  (Rosa  canina),  lemn  cainesc 

(Lygustrum vulgare), vornicelul (Evonymus europaea). 

In acesta zona de vegetatie,  in afara culturilor agricole,  care domina peisajul,  sunt intalnite 

pasuni  si  fanete  alcatuite  predominant  din:  Festuca  pseudovina,  Festuca  vallesiaca,  Poa  bulbosa,  

Artemisia austriaca, Andropogon ischaemum, Cynodon dactylon, Bromus mollis, Stipa Lessingiana,  

Chrysopogon gryllus, la care se mai adauga o serie de elemente mediteraneene caracteristice acestei 

zone: Crocus moesiacus, Aegilops cylindrica, Vulpia myuros. Pe islazuri creste masiv pelinita de stepa 

(Arthemisia austriaca), holera (Xanthium spinosum), firuta de livada (Poa pratensis), paiusul (Festuca  

sulcata) si umbra iepurelui (Asparagus officinalis).

Pajistile si terenurile abandonate din zona de silvostepă au caracter primar pajiştile de colilie 

(Stipa pulcherrima, S. stenophylla= tirsa) şi negară (Stipa capillata), cu numeroase elemente xerofile 

continentale şi pontice, printre care se remarcă ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis), rogozul de stepă 

(Carex  humilis),  inul  galben  (Linum  flavum),  sparceta (Onobrychis  arenaria),  buruiana  junghiului 

(Potentilla cinerea), Jurinea arachnoidea. În prezent  asociaţiile de Stipa se mai întâlnesc doar cu totul 

local, în partea inferioară a  bazinului Râmnicului Sărat şi pe interfluviul dintre Buzău şi Slănic, unde 

ocupă partea superioară a unor versanţi slab înclinaţi, în timp ce pe versanţii cu înclinare mai mare, ca 

urmare  a degradării  pastorale,  s-au extins asociaţii  de bărboasă (Bothriochloa ischaemum)  şi  păiuş 

stepic (Festuca valesiaca), cu diverse specii de silvostepă ca Centaurea orientalis, Phlomis pungens,  

Taraxacum  serrotinum.  Printre  alte  elemente  de  stepă  se  numără  pirul  crestat  (Agropyron 



cristatum=pectiniforme), frecvent în sectoarele inferioare ale bazinelor Slănicului şi Râmnicului Sărat, 

Cleistogenes serrotina ssp. serrotina, păpădia de stepă (Taraxacum serrotinum) şi şopârliţa (Veronica  

jaquinii). 

Padurile nu sunt prezente pe suprafata Municipilui Focsani, singurele trupuri de padure fiind 

situate in vecinatate: Padurea Crangul Petresti, Padurea Bagana si Padurea Ursesti. 

Pe teritoriul  Municipiului  Focsani  nu exista  arii  protejate  de interes  național  sau 

comunitar,  singurele  zone  protejate  invecinate  fiind  Padurea  Crângul  Petrești (rezervație 

naturală inființată prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr 12/1992) si Aria Speciala de 

Protectie Avifaunistica Lunca Siretului Inferior.



Fauna existentă pe suprafata municipiului Focsani este saraca in specii, cele mai intalnite grupe 

taxonomice fiind  pasarile si chiropterele (liliecii), dintre mamifere fiind prezente doar cateva specii de 

soareci.

In zona cartieruilui Mandresti, existenta unor zone umede si a unor terenu agricole mai putin 

antropizate permit insertia unor specii de fauna caracteristica zonei de campie.

Dintre  nevertebrate,  in  livezi  şi  vii  se  întâlnesc  frecvent  păduchele  ţestos  al  prunului 

(Eulecanium corni), viermele merelor (Carpocapsa pomonella), păduchele negru al cireşului (Myxus 

cerasi), viespea mare de lemn (Sirex gigas), păduchele verde al mărului (Aphis pomi), melcul de livadă 

(Helix pomatia), viespea strugurilor (Vespa germanica) ş.a.

Reptile cu areal larg sunt guşterul (Lacerta viridis),  şopârla de câmp (Lacerta agilis),  iar la 

altitudini  mai  mari,  şopârla  de  munte  (Lacerta  vivipara),  un relict  glaciar  care  preferă  suprafeţele 

forestiere  şi  solurile  umede.  La  contactul  Subcarpaţilor  cu  Câmpia  Română  se  întâlneşte  şopârla 

Lacerta agilis chersonensis.

Dintre  şerpi  amintim năpârca  (Anguis  fragilis  colchicus)  şi  şarpele  de casă  (Natrix  natrix), 

acesta din urmă cu un pronunţat grad de antropofilie.  Rar este intalnita in lacurile de la Mandresti 

broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis).

Rozătoarele sunt  reprezentate  de:  şoarecele  scurmător  de  pădure  (Clethrionomys  glareolus) 

întâlnit  în  făgete  şi  răşinoase,  şoarecele  subpământean  (Pitymys  subterraneus),  specie  galericolă, 

şoarecele de zăpadă (Microtus nivalis), observat prin grohotişuri la peste 800 m altitudine, şoarecele de 

pădure (Apodemus sylvaticus), şoarecele de câmp (Apodemus agrarius), şoarecele gulerat (Apodemus 

flavicollis) întâlnit cu deosebite în făgete şi păduri de cvercinee. Cu caracter domicol sunt şoarecele de 

casă  (Mus  musculus)  şi  şobolanul  cenuşiu  (Rattus  norvegicus),  iar  în  preajma  apelor  se  observă 

şobolanul de apă (Arvicola terrestris). Tot în grupul rozătoarelor se încadrează pârşii: pârşul de pădure 

cu  coada  stufoasă  (Dryomys  nitedula),  pârşul  de  stejar  (Eliomys  quercinus),  pârşul  de  alun 

(Muscardinus avellanarius) şi pârşul mare (Myoxus glis).

Dintre  ornitoelementele antropofile amintim: vrabia (Passer domesticus), rândunica (Hirundo 

rustica), lăstunul (Delichon urbica), cucuveaua (Athene noctua). Caracter antropofil are şi guguştiucul 

(Streptopelia decaocto), specie meridională,  care s-a semnalat pentru prima dată în anii ’40-’50 (în 

1946 la Focşani), răspândindu-se apoi în toată aria subcarpatică. Păsările intalnite în zona municipiului 



Focsani sunt: grangurele (Oriolus oriolus), graurul (Sturnus vulgaris), sticletele (Carduelis carduelis), 

muscarul  negru  (Ficedula  hypoleuca),  codroşul  de  grădină  (Phoenicurus  phoenicurus),  presura  de 

grădină (Emberiza hortulana), piţigoiul de livadă (Parus lugubris), iar în vii, sturzul viilor (Turdus  

musicus).  Pe  versanţii  acoperiţi  de  cătină  şi  alte  tufărişuri  predomină  silvia  (Sylvia  communis), 

mărăcinarul mare (Saxicola torquata), sfrânciocul-berbecel (Lanius collurio).

2.1.8. FACTORII CLIMATICI

Perimetrul  care  face  obiectul  acestui  studiu  se  încadrează  într-o  zonă  cu  climă  temperat 

continentală de câmpie, caracterizată prin următoarele valori (după Monografia Geografică a României 

– zona Focşani):

• Regimul temperaturilor : 

- temperatura medie anuală: +9,00   C

- temperaturile medii multianuale în luna ianuarie:   -3,00    C

- temperaturile medii multianuale în luna iulie: +22,00 C

- temperatura maximă absolută:   +42,30 C

- temperatura minima absolută:   -33,70   C

• Adâncimea maxima de îngheţ: 0,90 - 1,00 m

- numărul mediu al zilelor fără îngheţ: 148 zile/an

- numărul mediu al zilelor cu îngheţ (≤00 C): 155,8 zile/an

• Regimul precipitaţiilor:

Volumul precipitaţiilor depăşeşte 400 mm, lunile cele mai ploioase fiind mai – iunie, iar cele 

mai secetoase decembrie – februarie. 

Precipitaţiile atmosferice prezintă variaţii importante de la un loc la altul, atât datorită altitudinii 

cât şi a circulaţiei diferite a maselor de aer. Cantitatea totală de precipitaţii, în 2008, la Focşani a fost de 

495.5 l/mp.

- precipitaţiile medii multianuale: 400 - 550 mm

- luna cea mai ploioasă: mai – iunie

- luna cea mai secetoasă: decembrie - februarie 



• Încărcări date de zăpadă:

- încărcarea din zăpada pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR=50 ani:  2 kN/mp

• Încărcări date de vânt:

- presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 min. la 10 m şi 50 ani interval mediu de recurenţă : 

0,5 kPa

• Regimul vânturilor:

Vânturile  dominante  sunt cele  de NV – SE, canalizate  pe culoarul  Siretului  şi  sunt vânturi 

uscate generatoare de temperaturi extreme. La începutul verii, mase de aer cald se deplasează dinspre 

Africa spre nord, determinând o vreme caldă şi cu precipitaţii  reduse. Dinspre nord – vest şi nord 

vânturile  aduc o vreme rece şi  umedă.  Efectul  de fohn 18este  prezent  în toate  anotimpurile,  dar cu 

frecvenţă mai mare iarna. Vânturile calde, mai rare, bat dinspre sud, sud-est.

2.1.9.  PEISAJUL19 

Peisajul municipiului Focșani este antropic, specific localităților urbane.

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.  Oraşul  reprezintă  o  concentrare  mare  de  populaţie  ocupată  în 

majoritate în activităţi industriale şi de servicii. Peisajul creat astfel reflectă aceste caracteristici. Există 

o mare concentrare de locuinţe şi de clădiri cu diverse funcţionalităţi pe suprafeţe restrânse, ceea ce 

înseamnă o densitate mare de locuire.
18 Conform  www.geografie.uvt.ro Efectul de fohn se produce atunci când, din diferite cauze, pe doi versanţi ai unui munte avem diferenţă de presiune (pe unul maxim şi pe altul minim), aerul mai dens urcă pe munte şi coboară pe partea cealaltă a acestuia. Aerul antrenat pe panta ascendentă se răceste după adiabata uscată (se răceste cu 1°C/100m), până la saturaţie, când,  prin condensare, eliberându-se căldura latentă, se va răci după adiabata umedă (0,5oC/100m). Pe creastă norul se precipită sau  îsi urmează calea pe orizontală, iar un fileu de aer uscat coboară cu panta. La coborâre, prin comprimare aerul se încălzeste şi  fiind uscat,  se va încălzi după adiabata uscată (1°C/100m).  Vântul cald şi  uscat care coboară pe panta unui munte reprezintă  
efectul de fohn.
19 Sursa de informare: PATJ județul Vrancea, elaborat de INCD URBANPROIECT

http://www.geografie.uvt.ro/


În raport de dimensiunile oraşelor şi de caracteristicile lor funcţionale acestea se diferenţiază ca 

peisaj.  Se  poate  vorbi  astfel  despre  peisajul  urban  propriu-zis şi  despre  peisajul  periurban cu 

caracteristici diferite.

Peisajul  urban  propriu-zis scoate  în  evidenţă  structura  internă  a  oraşului.  În  interiorul 

localităţilor  urbane  se  conturează  mai  multe  spaţii  cu  funcţionalităţi  specifice,  în  cadrul  cărora 

predomină un anumit tip de activitate: zonele rezidenţiale, zonele industriale, zonele verzi şi alte zone, 

specializate  pe  anumite  tipuri  de  activităţi  de  servicii  (socio-culturale,  comerciale,  financiare,  de 

transport, recreative etc.). În raport de dimensiunea oraşului, aceste zone funcţionale sunt mai mult sau 

mai  puţin  dezvoltate,  uneori  chiar  inexistente.  În  cazul  peisajului  urban  din  judeţul  Vrancea  apar 

diferenţieri ca urmare a mărimii demografice variate a celor cinci oraşe. Dacă municipiul Focşani, cu 

cei peste 100.000 (2002) de locuitori se încadrează in categoria oraşelor mari, celelalte centre urbane 

nu depăşesc pragul  celor  20.000 de locuitori  pentru  a  intra  în  categoria  oraşelor  mijlocii.  Această 

discrepanţă induce o mare diferenţiere în plan funcţional şi implicit peisagistic.

Peisajul urban al oraşului Focşani este complex şi este determinat de evoluţia istorică a acestuia. 

A avut o funcţionalitate comercială chiar de la început (atestat documentar ca târg în 1559) pe care şi-a 

păstrat-o de-a lungul secolelor şi ca urmare a poziţiei  sale pe o axă de circulaţie importantă,  valea 

Siretului. La aceasta, s-a adăugat în secolul al XIX-lea şi o activitate culturală intensă. În secolul al  

XX-lea,  sub  impulsul  procesului  de  industrializare  rapidă  impus  de  politica  statului  comunist,  s-a 

adăugat o a treia funcţie, cea industrială (exploatarea şi industrializarea lemnului, industria confecţiilor, 

cea a vinurilor etc.). Această evoluţie şi-a pus amprenta asupra peisajului urban. 

Cu  o  tramă  stradală  neregulată,  care  demonstrează  vechimea  oraşului,  şi  complexitatea  sa 

funcţională,  municipiul  Focşani  se  constituie  într-un  peisaj  urban  tipic,  cu  un  centru  destinat 

activităţilor de servicii (administrative, comerciale,  culturale), Piaţa Unirii,  diversificat din punct de 

vedere arhitectural.  Alături  de acesta  se conturează  cartiere  de blocuri  de locuinţe  (Cartierul  Gara, 

Cartierul Sud, Cartierul Bahne, zona de centru a oraşului) dar şi cele mai vechi cu case tradiţionale. 

Peisajul urban este completat  şi de zona industrială,  pe suprafaţa căreia se concentrează mai multe 

întreprinderi industriale şi de servicii aferente.

2.1.10. PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL20

Patrimoniul natural şi cultural al unui teritoriu include valorile culturale materiale sau spirituale 

(istorice,  arheologice,  arhitecturale,  urbanistice,  etnografice)  ale  unei  localităţi,  precum şi  valorile 

20 Sursa de informare: PATJ județul Vrancea, elaborat de INCD URBANPROIECT



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.

Patrimoniul  natural reprezintă  ansamblul  componentelor  şi  structurilor  fizico-geografice, 

floristice,  faunistice  şi  biocenotice  ale  mediului  natural  a  căror  importanţă  şi  valoare  ecologică, 

economică, stiintifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă şi cultural-istorică are o semnificatie 

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. 

Din adresa nr. 91 din 20.01.2010 emisă de Muzeul Vrancei și planșa atașată adresei, rezultă că, 

pe teritoriul administrativ al municipiului Focşani sunt 14 arbori – monumente ale naturii, din care 10 

http://www.arpm7c.ro/Arii-naturale-protejate-411


exemplare  identificate  şi  declarate  şi  4  exemplare  identificate  şi  propuse  pentru  a  fi  declarate 

monumente ale naturii.

Din cele 10 exemplare declarate monumente ale naturii, șapte sunt stejari, restul arborilor sunt 

un tei, un platan si un ulm:

- Un stejar bătrân se găsește în curtea Școlii "Duiliu Zamfirescu" și are o vârstă estimată de 500 de 

ani. 

- Pe strada Măgura este un stejar cu vârsta estimata la 450 de ani, aflat în proprietate privată.

 
Foto 3: Stejar - Monument al naturii în curtea          Foto 4: Stejar – Monument al naturii 
Școlii „Duiliu Zamfirescu” Focșani                                               strada Măgura

- Pe strada Timiș (în zona Parcului Bălcescu) se află în proprietate privată un stejar cu o vârstă 

estimată de 450 ani

- Tot un stejar, dar pe domeniul public, cu o vârstă de circa jumătate de mileniu este situat între 

Teatrul Municipal și vechea Prefectură. 



  
      Foto 5: Stejar – Monument al naturii          Foto 6: Stejar – Monument al naturii

Strada Timiș strada Republicii

- În zona Colegiului Unirea, pe strada Al. Golescu se găsește un stejar de circa 450 de ani, tot în 

domeniul public. 

- Cei mai cunoscuți arbori „monumente ale naturii” din oraș sunt fără îndoială "Doi Stejari", aceștia 

existând de peste patru secole si jumătate. 

   
Foto 7: Stejar – Monument al naturii Foto 8: Doi Stejari



Strada Al. Golescu                                                                 

- În Fundătura Cuza Voda, în curte la BCR, exista un platan cu vârsta estimată la trei veacuri.

- Tot în zona Teatrului, pe strada Simion Bărnuțiu există un ulm ce datează de mai bine de 250 de  

ani. 

- Teiul din curtea fostului Palat al Copiilor care are cca. 150 de ani.

     
       Foto 9: Platan – Monument al naturii                    Foto 10: Ulm – Monument al naturii



  Foto 11: Tei – Monument al naturii

Facem  precizarea  că  arborii  declarați  monumente  ale  naturii  (prin  hotărâri  ale  Consiliului 

Județean Vrancea) reprezintă arii naturale protejate de interes local și nu fac obiectul reglementării  

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Patrimoniul construit 

Analiza concentrării în teritoriu a monumentelor istorice

Lista  Monumentelor  Istorice  a  fost  reactualizata  de  Ministerul  Culturii,  Cultelor  si 

Patrimoniului National prin intermediul Institutului National al Monumentelor Istorice, prin Ordinul nr. 

2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 

privind  aprobarea  Listei  monumentelor  istorice,  actualizată,  și  a  Listei  monumentelor  istorice 

dispărute.21 

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: Teatru „Maior Gh. Pastia” 

21 Lista  completă  a  monumentelor  istorice  din  municipiul  Focșani  2010  este  disponibilă  pe  site-ul  Ministerului  Culturii și Patrimoniului Național www.cultura.ro 

http://mail.cultura.ro/cultura/uploads/files/OMC-2361-2010-LMI.pdf
http://mail.cultura.ro/cultura/uploads/files/OMC-2361-2010-LMI.pdf
http://www.cultura.ro/


(1909), Tribunalul judeţean datat 1909, Prefectura (1926), Banca naţională din Focşani (1929), unele 

licee  din  Focşani  „Alexandru  Ioan  Cuza”,  corp  A  (1930),  „Unirea”,  corp  A  (sec  XIX),  şcolile 

Ravicescu (1843) şi cea comercială (sec.XX) din Focşani.

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. 5/200 privind  

aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea a III-a – Zone protejate. 

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  in  valoare  a  patrimoniului  cultural  construit  trebuie  privita  insa  in 

concordanta 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 acelaş interes şi importanţă în societate).

În conformitate  cu Legea nr. 5 din martie 2000 privind abordarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului  la  nivel  Naţional,  la  anexa  3  sunt  listate  monumentele  istorice  de  valoare  naţională 

excepţională.  Municipiul  Focșani  este  menționat  printre  unităţile  administrativ-teritoriale  cu 

concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional, în categoria 

de încadrare  Monumente şi  ansambluri de arhitectură/Biserici  şi ansambluri mănăstireşti/Biserica 

Armenească.

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 Inspectia 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. 

Sunt în curs de restaurare prin Programul Naţional de Restaurare 3 lăcaşe de cult din municipiul 

Focșani: Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Biserica armenească Sf. Gheorghe, Biserica de 

zid Donie).

Activitatea muzeală este organizată în baza Legii 311/2003. Reţeaua muzeelor are o importanţă 

deosebită  în  patrimoniul  cultural,  fiind  bine  reprezentată  teritorial  şi  diversificată  funcţional.  În 

municipiul Focșani întâlnim un muzeu de istorie de talie judeţeană şi locală (Muzeul Vrancei secţia de 

istorie din Focşani) si unul de arheologie (Muzeul Vrancei secţia de arheologie din Focşani).  

Probleme și disfuncționalități 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 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 partilor componente sau chiar 

de ansamblu. 

Focşanii, cu cei 100 de mii de locuitori, au peste 50 de biserici, adică o biserică pentru 2000 de  

locuitori, având, după unele statistici, cele mai multe lăcaşuri de cult pe cap de locuitor din întreaga 

Europă.  Cu toate  acestea,  la Focşani,  în anul 2006, două biserici  monument istoric  sunt în ruine - 

biserica „Sfântul Nicolae” din Tăbăcari şi biserica „Sfântul Gheorghe” Armeană. 

2.1.11. DEȘEURI

Operatorii  de  salubritate  din  municipiul  Focşani  sunt  S.C.  CUP SALUBRITATE S.R.L.  și 

Direcția de dezvoltare pentru spații verzi și domeniul public.



Deşeurile  menajere  sunt  colectate  de  către  S.C.  CUP  SALUBRITATE  S.R.L.,  după  cum 

urmează:

- zilnic,  din  punctele  de  colectare  de  la  fiecare  scară  de  bloc  (câte  două  pubele  cu 

capacitatea de 240 l fiecare, cu capace, inscripționate, amplasate pe platforme betonate 

cu sisteme de blocaj); 

- săptămânal, de la case;

- la cerere sau conform contractelor, de la instituții publice și operatori economici. 

Pubelele sunt amplasate față de imobilele pe care le deservesc în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 536 din 23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind  

mediul de viaţă al populaţiei, cu completările şi modificările ulterioare.

Structura clienţilor deserviţi de SC CUP Salubritate SRL este formată din 600 Asociaţii

de proprietari  (49.562 persoane) şi 3.875 abonaţi  casnici  (6.854 persoane), la care se adaugă 2.326 

agenţi economici şi instituţii publice. Aceasta înseamnă 6.801 contracte pentru 56.416 persoane.

Din municipiul Focşani se colectează lunar cca. 10.000 mc deşeuri menajere. În urma sortării și 

compactării sunt transportate la rampa de deşeuri din localitatea Haret, cca. 5000 mc/lună.

In cursul anului 2010 s-a colectat o cantitate de 123.744 mc gunoi menajer, ceea ce înseamnă 

aprox. 52.413 t, din care 79.130 mc de la populaţie şi 44.614 mc de la agenţi economici şi instituţii 

publice.22

Deşeurile colectate de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, sunt transportate la 

staţia  de  sortare  din  localitatea  Goleşti  realizată  de  către  operatorul  de  salubritate  S.C.  CUP 

SALUBRITATE S.R.L.

     Foto 12: Stația de sortare S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L.

Staţia de sortare este compusă din:

22 Informație preluată din Raportul Primarului Municipiului Focșani - 2010



- Dispozitiv desfăcut saci

- Benzi transportoare

- Sală selectare

- Bandă electromagnetică

- Hală prese.

Din  deşeurile  menajere  sunt  sortate  deşeurile  reciclabile  (hârtie-carton,  aluminiu,  materiale 

plastice, metal) care sunt valorificate prin firme specializate.

S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. deţine un punct de colectare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE) situat în Focşani, str. Anghel Saligny, nr. 11 bis.

Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se realizează doar parţial (cca. 30% din suprafaţa 

municipiului). Sunt amenajate 30 de puncte de colectare selectivă dotate cu câte trei containere de 1,1 

mc pentru colectare deșeuri hârtie-carton, plastic și sticlă.

De  la  instituţii  publice  şi  operatori  economici  rezultă  deşeuri  industriale  periculoase  şi 

nepericuloase, deşeuri medicale, alte tipuri de deşeuri care sunt colectate la sursă şi eliminate, respectiv 

valorificate prin firme specializate.

Pentru deşeurile rezultate din construcţii şi demolări nu există platforme special amenajate, 

ci se găsesc soluţii punctuale, pentru fiecare solicitare, funcţie de tipul acestora şi cantităţile generate, 

de comun acord cu Primăria municipiului Focșani.

Este necesară amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor inerte sau stabilirea altor 

soluții privind eliminarea/valorificarea acestora.

Nămolul  rezultat  în  urma procesului  de  epurare  a  apelor  uzate în  staţia  de  epurare  a 

municipiului, este gestionat de S.C. CUP S.A. Din informațiile primite de la conducerea          S.C.  

Compania  de  Utilități  Publice  S.A.,  nămolul  va  fi  administrat  pe  terenuri  agricole.  În  acest  sens, 

O.S.P.A. Vrancea a întocmit, la solicitarea C.U.P. S.A., un studiu agro-pedologic privind administrarea 

nămolurilor orășenești pe terenurile agricole. În conformitate cu prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 

344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură, generatorul nămolului (S.C. CUP S.A.) poate utiliza în 

agricultură nămolul tratat numai după obținerea  permisului de aplicare (emis de către Agenția pentru 

Protecția  Mediului  Vrancea),  pe  baza  studiului  agrochimic  special  elaborat  de  Oficiul  de  Studii 

Pedologice și Agrochimice Vrancea.

Serviciul de  salubritate stradală a fost dat în administrarea Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice începând cu data de 1 aprilie 2010, conform HCL 63/30.03.201023, în prezent prestând pe raza 

municipiului Focşani următoarele activităţi:
23 Sursa de informare: Raportul Primarului municipiului Focșani – 2010 (www.focsani.info) 

http://www.focsani.info/


- salubrizarea stradală, măturatul, spălatul şi stropitul carosabilului;

- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor constituite în rampe clandestine pe

domeniul public;

- deszăpezirea şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei şi îngheţ.

În județul Vrancea și implicit  în municipiul Focșani se va implementa proiectul  „Sistem de 

Management Integrat al deșeurilor din județul Vrancea”.

“Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea”24 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 (PNMD), Master Planul pentru deşeuri solide pentru judeţul 

Vrancea şi are ca bază obiectivele POS Mediu, respectiv:

• creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi reutilizate; 

24 Informațiile privind proiectul „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Vrancea au fost furnizate de  Consiliul Județean Vrancea și sunt informații publice (disponibile de asemenea pe site-ul www.vranceacurata.ro) 

http://www.vranceacurata.ro/


• 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.

O dată 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.

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, 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  deşeurile  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:  

- Sa asigure un grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane

- Sa asigure un grad de acoperire a colectării de 90% in sate si aglomerările din zonele rurale

- Sa asigure conformitatea cu legislația UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile

- Sa asigure conformitatea cu legislația UE  privind colectarea deșeurilor din ambalaje  

- Realizarea unei depozitari a deșeurilor eficienta din punct de vedere ecologic 

- Sa 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 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 in 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  in  proiect  si  distanta  pana la  depozit  sunt  prezentate  in tabelul 

următor: 

Locatie Distanta pana la depozitul de la Haret (km) Capacitate  tone/an
Focsani 27.4 42,380Adjud 20.7 7,246Vidra 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. 



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:  

Capacitate proiectata tone/an Intrare tone/an  2016 Iesire tone/an         2016Stația de compostare 15,000 15,000 6,300Stația 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 in mediul urban si rural 

     Depozitul ecologic de deseuri
    Statii de Transfer FEDR
     Statie de Transfer PHARE



Tabelul de mai jos prezintă situația curenta din județul Vrancea in ceea ce privește depozitele 

urbane neconforme:Depozit existent Suprafata ocupata (ha) Volum existent estimat(m3) Capacitate maxima pentru inchidere (m3)Haret 4.2 65,000 287,000Golesti 3.8 121,000 186,500Adjud 2.84 86,600 186,800Panciu 1.2 8,400 0Odobesti 2 40.000 0
Din cele 5 depozite existente, depozitele din Panciu si Odobesti vor fi curatate, iar depozitele 

urbane  ramase  la  Haret,  Golești  si  Adjud vor  fi  închise  si  acoperite  in  conformitate  cu  legislația 

româneasca și cu directivele UE. 

Proiectul prevede 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. 

Componenta 4: Informare publica, asistenta tehnica si supervizare

Proiectul  prevede sprijin pentru autoritățile  locale  in domeniul  (i)  campaniilor  de creștere a 

gradului  de  informare  publica,  cu  scopul  maximizării  impactului  si  beneficiilor  proiectului;  (ii) 

implementării  proiectului,  inclusiv realizării  mecanismelor  instituționale  pentru operarea facilităților 

proiectului; (iii)  supervizării contractorilor.  

Proiectul a fost conceput  intr-o singura faza si urmează a fi implementat intre 2008-2013. La 

sfârșitul acestei perioade va fi realizata prima celula a depozitului, precum si infrastructura principala 

aferenta celulelor următoare ce vor fi deschise ulterior (după 2013), pe măsura ca prima/primele sunt 

umplute si închise.  

Proiectul vizează închiderea depozitului de la Golești- Focșani printr-un sistem de acoperire 

similar  cu cel  al  noilor depozite  de deșeuri.  Acesta va fi  constituit  dintr-o succesiune de materiale 

naturale si sintetice, cu scopul de a izola deșeurile, dintr-un sistem de colectare a gazelor de depozit si 

un sistem de drenaj al apelor pluviale. 

Înainte de începerea construirii stratului de acoperire se va trece la compactarea deșeurilor, cu 

scopul de a le mari densitatea si stabilitatea.



Datele de închidere a depozitului de la Golești- Focșani:

- suprafața ocupata: 3.8 ha

- dimensiuni baza: 162 m Nord, 319 m Vest, 179 m Sud; 280 m Est

- suprafața  ce  urmează  sa  fie  închisă  are  un  nivel  poligonal  (H  =  0  ...  9  m)  si  2  nivele 

dreptunghiulare, cu următoarele inaltimi: H1 = 10m si H2 = 8 m

- capacitatea maxima de închidere este de 180 000 m3

- Lungimea drumului de acces din jurul depozitului este de 600 m.

- Lungimea rigolelor perimetrale pentru colectarea apei pluviale este de 1,400 m.

Datele de mai sus sunt estimative,  calculul cantităților de materiale ca si datele concrete de 

proiectare si execuție vor fi date in faza de proiectare si execuție.

După efectuarea lucrărilor suprafața fostului depozit va fi înierbată si monitorizata.

Depozitul de deșeuri menajere care a deservit municipiul Focșani este amplasat in partea de sud 

a orașului,  in lunca râului  Milcov, pe malul  stâng al  acestuia  si  la  nord –vest  de comuna Golești. 

Depozitul  se  afla  la  cca  1.5  km  distanta  de  drumul  E85  București-  Focșani,  având  următoarele 

vecinătăți:

S – râul Milcov

E – teren agricol

N – teren agricol

V – râul Milcov

Accesul in zona se realizează prin intermediul drumului E85 (DN2) București – Focșani.

Suprafața terenului este de 74.041 m2, din care platforma de depozitare se extinde pe 40972 m2.

Prin proiectul de închidere a depozitului existent de deșeuri menajere de la Golești- Focșani se 

dorește  sa  se  realizeze  reabilitarea  zonei,  reducerea impactului  asupra mediului  si  sănătății  umane, 

redarea in circuitul  agricol  al  zonei  depozitului.  In același  timp,  impactul  vizual  va fi  semnificativ 

îmbunătățit.

Din punct de vedere juridic, amplasamentul depozitului este in proprietatea Consiliului Local 

Focșani. Din punct de vedere al folosinței, conform fisei cadastrale, terenul a fost utilizat ca depozit  de 

deșeuri  urbane, la aceasta data  activitatea de depozitare fiind sistata ( încă de la jumătatea anului 

2009).

Prin inchiderea depozitului se vor atinge urmatoarele obiective:  

- protecția împotriva mirosurilor neplăcute si raspandirii deseurilor;

- protectia  impotriva  infiltrarii  apei  de  ploaie  in  corpul  depozitului  si  riscul  de  poluare  a 

acviferului freatic;

- prevenirea emisiilor de gaze in atmosfera;



- imbunatatirea peisajului.

Toate  aceste  elemente  vor  duce  la  diminuarea  impactului  asupra  mediului  si  populației.  In 

același timp acest proiect va duce la extinderea zonei verzi, cu toate efectele pozitive asupra confortului 

populație, dar si crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea a noi habitate.

Proiectul de închidere a depozitului este inclus in proiectul „Sistem de Management Integrat al 

deșeurilor  din  județul  Vrancea”  si  a  obținut  finanțare  nerambursabila  prin  Programul  Operațional 

Sectorial  de  Mediu  (POS  Mediu)  2007  –  2013,  axa  prioritara  2,  ”Dezvoltarea  sistemelor  de 

management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric” 

Inchiderea depozitului se va face printr-un sistem de acoperire similar cu cel al noilor depozite 

de deseuri.  Conform Hotararii  de Guvern 349/2005, Normativului  Tehnic cu privire la depozitarea 

deseurilor si a legislatiei europene pentru inchiderea depozitelor de deseuri nepericuloase este necesar 

sa fie asigurate urmatoarele conditii si elemente constructive:

- strat suport de minim 0.50 m grosime, k >1x10-4 m/s

- strat de drenaj pentru gaz din material granular cu grosime de minim 0.30 m din pietris sau 

materiale artificiale;

- strat  de  argila  compactata  de  grosime  minima  0.50  m  cu  k<5x10-9  m/s  sau  alta  bariera 

echivalenta;

- strat de drenaj pentru apa din precipitatii realizat din material granular cu grosime minima de 

0.30 m si coeficient de permeabilitate k > 1x10-3 m/s sau din material artificial cu caracteristici 

similare;

- geotextil de separatie;

- strat de sol de recultivare cu grosime minima de 1.0 m din care minim 0.15 m sol vegetal la 

partea superioara.

Ținând cont de aceste cerințe a fost adoptata următoarea soluție pentru sistemul de inchidere la 

suprafata a depozitului (de jos in sus, Figura 1):

- strat suport cu grosime 0.50 m, construit din nisip, deșeuri din construcții si demolări sau alte 

materiale granulare cu dimensiunea maxima a particulelor de 10 cm si avand un coeficient de 

permeabilitate de minim  1x10-4 m/s pentru a permite drenarea gazului. Acest strat se va așeza 

direct peste deșeurile compactate;

- strat de drenaj pentru gaz, realizat din pietriș de 8/32 mm granulație si grosime de 0.30 m;

- geomembrana rugoasa pe ambele fete din polietilenă de preferinta flexibila sau cu densitate 

redusa (LDPE sau VLDPE), cu grosime de 1.5 mm;



- geocomposit  de drenare a apei  pluviale,  realizat  din geotextil  + nucleu drenant  + geotextil, 

avand de asemenea rol de protectie si separatie. Geocompozitul de drenaj a fost preferat solutie 

clasice cu material granular datorita economiei de spatiu pe care o ofera.

- Strat de sol de recultivare realizat din 0.85 m de sol local  si 0.15 m sol vegetal  care va fi  

inierbat. 

Sistemul de inchidere va fi instalat la suprafata depozitului avand aceleasi pante de 1:3 (V:H) ca 

si depozitul. Materialele geosintetice care vor fi instalate pe pantele de 1:3 va fi fixat in transee de 

ancorare amplasate  la  baza si  pe creasta  depozitului.  Toate  materialele  geosintetice  vor fi  alese  in 

conformitate cu prevederile SR EN 13257:2005 – Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse 

pentru  utilizarea  in  lucrările  de  depozitare  a  deșeurilor  solide  si  SR  EN  13493:2005  –  Bariere 

geosintetice.  Caracteristici  impuse  pentru  utilizarea  in  constructia  de  depozite  de  deseuri  solide  si 

amplasamente de depozitare.

In prima faza acoperirea va fi una temporara cu materiale inerte, acoperirea definitiva urmand 

sa fie instalata dupa stingerea tasarilor. 

Sistemul de drenaj pentru apele pluviale

Principalul  obiectiv  al  sistemului  de colectare al  apei  de ploaie  este acela  de a  colecta  apa 

pluviala cazuta pe zona acoperita a depozitului. Acest sistem consta din: un strat de drenaj amplasat pe 

sistemul de acoperire, santuri pe partile interioare ale malurilor, un sant perimetral la baza depozitului, 

un bazin de decantare, un bazin de retentie- infiltratie şi un punct de descarcare in albia raului Milcov. 

Rolul stratului de acoperire al sistemului de drenaj este de a colecta si evacua apa de ploaie 

infiltrata prin stratul de acoperire al solului. Panta de drenaj trebuie sa fie de minim 5% pana la 33%. 

Este interzis sa fie instalate in acest strat conductele de colectare a biogazului. Santurile folosite pentru 

colectarea de apa trebuie sa fie protejate impotriva eroziunii si trebuie izolate cu o membrana PE cu o 

grosime minima de 1mm. 

In timpul  colectarii,  apa  de ploaie  transporta  materiale  (pamant,  nisip,  vegetatie  moarta)  in 

sistemul  de  apa  pluviala.  Aceste  materiale  vor  fi  retinute  in  decantor,  construit  intre  perimetrul 

santurilor  depozitului  si  bazinul  de  retentie.  Pentru  a  proteja  sistemul  de  drenaj  impotriva 

supraincarcarii, este obligatoriu ca materialele aduse de ploaie sa fie retinute. 

Decantorul  este  de  tip  orizontal-longitudinal  si  va  fi  realizat  din  beton  armat.  Curatarea 

decantorului se va face manual sau cu lopata, pentru a opri acumularea de sedimente pe fund. 

Apa din bazinul de retentie va ajunge in albia raului, partial se va evapora si se va infiltra in sol, 

intre doua ploi succesive. 



Bazinul de retentie-infiltratie  are o forma rectangulara,  format  din bancuri  de pamant,  cu o 

panta de 1:1. Limitele bazinului sunt fixate cu dalaj din piatra perforat larg de 1m. Intrarea în zona cu 

apa este consolidata, protejand malul prin betonarea stratului de beton. Stratul de infiltratie va avea cel 

putin 1 x 10-4 m/s permeabilitate si 2 m grosime, si este pozitionat la baza bazinului de retinere. Este 

recomandat sa se evite acumularea de frunze în bazinul de retinere.

Pentru inchiderea depozitului se vor utiliza materiale de umplere, care vor constitui stratul de 

sustinere (nisip, deseuri din constructii), startul de drenare a gazului (pietris), stratul superior (pamant si 

sol vegetal). Pentru pavarea drumului se va utiliza balast si pietris.

După  ce  depozitul  va  fi  închis  si  înierbat  singura  activitate  care  se  va  desfasura  va  fi  de 

verificare  a  amplasamentului.  Circulatia  pe  suprafata  depozitului  se  va  face  numai  cu  utilaje  cu 

transmisie in lanțuri si numai pe caile de circulatie construite in acest scop, din moloz sau pietris. Nu se 

vor  planta  copaci  sau  tufisuri  pentru  ca  radacinile  acestora  risca  sa  afecteze  stratul  de  drenaj. 

Deteriorările produse de eroziune vor fi remediate imediat.

2.1.12. POLUAREA DIN SECTORUL INDUSTRIAL – RISCURI TEHNOLOGICE

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, cum este și cazul municipiului Focșani, amplifică riscul producerii unor accidente de 

amploare. 

Activităţile industriale joacă un rol important în bunăstarea materială a unei ţări, contribuind 

totodată la o creşterea economică durabilă. Cu toate acestea, activităţile industriale au, de asemenea, pe 

lângă acest efect benefic şi un impact semnificativ asupra mediului.

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:



 Unităţi industriale aflate sub incidența 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, în urmă cu doi ani, 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.

În municipiul Focșani sunt 3 unităţi industriale care cad sub incidenţa directivei IPPC:   SC 

ENET SA, SC LAMINATE SA și SC AVICOLA SA Focșani - Platforma Petrești. 

S.C.  AVICOLA  FOCȘANI  S.A.  –  Platforma  Golești  este  localizată  limitrof  unității 

administrativ-teritoriale a municipiului Focșani și a intravilanului, în partea de sud-est.

 Unităţi 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. Directiva 

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/summary.htm


Seveso II se aplică la unităţile industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care 

depăşesc pragurile din directivă.

Scopul  Directivei  Seveso II  este  dublu.  În primul  rând, directiva  are  drept  scop prevenirea 

riscurilor  de  accidente  majore  care  implică  substanţe  periculoase.  În  al  doilea  rând,  deoarece 

accidentele  continuă  să  se  producă,  directiva  are  ca  scop  limitarea  consecinţelor  unor  astfel  de 

accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de 

mediu). Ambele obiective trebuiesc urmate în vederea asigurării unor niveluri înalte de protecţie pe 

întreg teritoriul Comunităţii, într-o manieră consecventă şi eficientă.

La  momentul  actual,  nu  mai  sunt  inventariate  în  municipiul  Focșani  obiective  aflate  sub 

incidenţa  Directivei SEVESO II transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

 Unităţi industriale sub incidența  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 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,  care a  fost  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.

S.C.  ENET S.A.  Focșani  este  inclusă  în  Inventarul  Național  al  instalațiilor  mari  de  ardere 

(IMA).25

Date de identificare IMA Emisii totale în aer (t)

Denumire IMA Adresa IMA

Putere 
termica 

nominala 
(MWth)

dioxid 
de sulf 
SO2 (t)

oxizi de 
azot NOx 

(t)
pulberi (t)

SC ENET SA Nr.1 Focșani Focșani, Bd. București, 
nr. 4, jud. Vrancea 55.5 15.611 13.78 0.892

SC ENET SA Nr.2 Focșani Focșani, Bd. București, 
nr. 4, jud. Vrancea 58 0 10.21 0.22

SC ENET SA Nr.3 Focșani Focșani, Bd. București, 
nr. 4, jud. Vrancea 116.3 0 0 0

25 Sursa de informare: site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro)

http://www.anpm.ro/
http://www.anpm.ro/Files/HG%20;;10_20107616520.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32001L0080:RO:PDF


SC ENET SA Nr.4 Focșani Focșani, Bd. București, 
nr. 4, jud. Vrancea 116.3 0 0 0

 Unităţi industriale sub incidența  Directivei privind emisiile de solvenți (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 HG nr. 699/2003, modificată şi completată cu HG nr.  

735/2006,  HG  nr.  1902/2004,  HG  nr.  1339/2006,  HG  nr.  371/2010,  precum  şi  Ghidurile  de 

aplicare aprobate prin OM nr. 859/2005. 

În cadrul strategiei globale de reducere a poluării, scopul acestei directive 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 (Anexa nr. 2 din HG 699/2003).

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 (Anexa 4 din HG 699/2003).

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 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.

În Inventarul activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili -  

2008, disponibil pe site-ul Agenției  Naționale pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro) și pe site-ul 

Agenției  pentru  Protecția  Mediului  Vrancea  (www.apmvn.anpm.ro)  se  regăsesc  următorii  operatori 

economici din municipiul Focșani: 

http://www.apmvn.anpm.ro/
http://www.anpm.ro/
http://apmvn.anpm.ro/inventarul_activitatilorinstalatiilor_care_utilizeaza_solventi_cu_continut_ce_compusi_organici_volatili_2008-10614
http://apmvn.anpm.ro/inventarul_activitatilorinstalatiilor_care_utilizeaza_solventi_cu_continut_ce_compusi_organici_volatili_2008-10614
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0013:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:31999L0013:RO:PDF


Agentul economic Adresa 
amplasament

Anul 
punerii in 
funcțiune 

a 
instalației

Solvenți 
utilizați

Consumul 
de solvenți 

tone/ an

Fraza de risc 

Substanțe CMR

SC AUTO SIMA 
BEYER IMPORT 

EXPORT SRL

Focşani , Calea 
Munteniei nr.11 2005

vopsele auto, 
lac, diluant, 
degresant, 
întăritor

1,708

vopseluri  - R10 , R 52/53, R 
66, R 67 , R 20/21, R 43 
 lacuri - R 10, R 21/22, R 

52/53                     
diluanţi - R 10, R 65, R 66, R 

67, R 36       
degresanţi - R 10, R 65, R 66, 

R 67                         
întăritori - R 10, R 42/43, R 

52/53, R 66, R 67

SC AUTO AISS 
SRL 

Focşani, Calea 
Moldovei (E 

85), km 
185+650 

2008

vopsele auto, 
lac, diluant, 
degresant, 
întăritor

0,912

vopseluri  - R10, R 52/53, R 
66, R 67, R 20/21, R 43 
lacuri - R 10, R 21/22, R 

52/53,                     diluanţi - R 
10, R 65, R 66, R 67, R 36       
degresanţi - R 10, R 65, R 66, 

R 67                        
 întăritori - R 10, R 42/43, R 

52/53, R 66, R 67

SC SCORPION 
EXIM SRL

Focşani , Calea 
Moldovei nr. 16 2008

vopsea auto pe 
baza de apa, 

vopsea auto pe 
baza de 
diluant, 
întăritor, 

diluant, chit 
auto, fuller, 

spritz plastic, 
siliconentferne

r, degresant 
E1, degresant 

B10, 
nitrodiluant

0,500

vopsele pe baza de apa - R 10 , 
R15,R 20/21/22, R22, R 36/38, 
R 37/38, R 41, R 67; întăritor - 
R10, R 20, R 36/38; fuller - R 

10, R 51/53, R 67; spritz 
plastic - R 10 , R 20 , R 36/38; 

silicon - R 11, R 36/38 , R 
51/53; degresant - R 10, R 67; 

SC EVISUPER 
2000 SRL

Focşani , bd. 
Unirii nr.14 2002 percloretilena 0,515 R 40 , R 51/53

SC TEHNOFARM 
SRL

Focşani , str. 
Lupeni nr.2 2002 percloretilena 0,1 R 40, R 51/53

SC CLEAN & 
CLEAN 

ROMANIA SRL

Focşani , Calea 
Moldovei DN 
2, E 85, T 49, 
Spaţiul S 10, 

Galeria 
Comerciala 

European Retail 
Park 

2008 percloretilena 0,6 R 40 , R 51/53



SC UNIPLAST - R 
SRL 

Focşani , bd. 
Bucureşti nr. 76 1976

diluant, 
solvent, 

metilpropileng
licol, 

accelerator, 
etilacetat

13,348

N - butanol - R 10, 22, 37/38, 
41, 67 

percloretilena - R 40, 51/53 
ethylaceta /pU-Qual  - R 11, 

36, 66, 67 
metilpropilenglicol -  R10 

cerneluri tip Nova Intex - R 
11, 62, 63, 50/53 

cerneala flexoprop - R 10, 11, 
36 , 66 , 67

PRESTAREA 
SOCIETATE 

COOPERATIVA 
MESTESUGAREA

SCA

Focşani , bd. 
Bucureşti nr.14 2002

vopsele auto, 
diluant, 

întăritor, chit, 
degresant, lac 

0,178

vopsea auto pe baza de apa - R 
20, 21, 22, R 36/38; vopsea 
auto pe baza de diluant –  R 
10,20,21,36,37,38,52,53,65 ; 
întăritor – R 10,11,20/21, R 

23, R 36/37/38,R 42/33,51,53; 
diluant - R 20,21,22 , R 36/38; 

chit auto - R 11,20,36/38; 
grund fuller - R 20/21,33/36, R 
37; degresant- R 11,36,37; lac 

- R 20, 31, 38            

 Unități industriale care funcționează 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 bazeaza pe principiul conform caruia, producatorii,  importatorii,  utilizatorii 

din aval trebuie sa se asigure ca produc, importa, utilizeaza substante care nu au efecte adverse asupra 

sanatatii 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

     -  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.

În municipiul  Focșani  exista  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 Chimice26. Aceștia sunt: 

SC TURKROM SA – (Focșani) deține depozit de produse chimice si industriale care conțin 

substanțe chimice din grupa III si IV de toxicitate.  Unitatea are autorizație de mediu din 2006 (nr. 

244/23.06.2006).

SC VEF SA – Fabrica de vase emailate (Focșani) – autorizație de mediu 191/6.12.2010.

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.

26 Sursa de informare: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, Faza aIIa.



2.2. EVOLUȚIA PROBABILĂ A MEDIULUI ÎN SITUAȚIA 
NEIMPLEMENTĂRII P.U.G. FOCȘANI

În cazul planului analizat în prezenta lucrare – Plan Urbanistic General al municipiului Focșani, 

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 Focșani. Este 

foarte important însă, să fie identificate toate problemele care au condus la dificultăți în autorizarea 

lucrărilor  de  construire  la  nivelul  municipiului.  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.

Astfel,  actul normativ indicat prevede următoarele  obligații ale autorităților administrației 

publice locale27: 

 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;

27 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



 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;

 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.

Schema  actuală  de  sistematizare  a  municipiului  urmează  concluziile  Planului  Urbanistic 

General proiectat de S.C. URBINO PROIECT S.R.L. (proiect nr. 23/1998) și aprobat prin Hotărârea nr. 

36 din 30.03.2000 a Consiliului Local al Municipiului Focșani.

Disfuncționalitățile  la  nivelul  localității28,  evidențiate  în  Memoriul  General  al  Planului 

Urbanistic General al municipiului Focșani – prima versiune revizuită (V1R4), elaborat de      S.C.  

ALTRIX ARHITECTURA S.R.L. (proiectant de specialitate) reflectă situația actuală a municipiului, 

luând în considerare și aspecte de mediu.

28 Punctul 2.11. Disfuncționalități la nivelul localității al capitolului 2. Stadiul actual al dezvoltării, pag. 101



Astfel,  în cadrul  municipiului  nu există un mobilier  urban uniform (coşuri  de gunoi,  bănci, 

garduri, cabine telefonice, etc.), lipsesc zonele verzi şi terenurile sportive, de exemplu terenuri de mini-

fotbal, tenis, volei şi/sau handbal (cu suprafeţe artificiale şi naturale). De asemenea nu sunt organizate 

zonele  de  trafic  marcate  pentru  biciclişti  şi  este  aproape  imposibil  să  găseşti  locuri  libere  pentru 

plimbare, cu excepţia străzii Unirii, care este închisă traficului cu ocazia festivităţilor publice, sau a 

zonei din piaţa Unirii, poate singura zonă de parc urbanizată din municipiu. Toate acestea indică lipsa 

actuală a proiectării adecvate a unor zone de agrement care pot fi ulterior transformate intr-un adevărat 

centru al oraşului. Un tur al oraşului, în căutarea acelor „locuri frumoase” care sar în evidenţă, denotă 

imediat lipsa unui front stradal unitar, pur şi simplu din cauza faptului că blocurile sunt plasate ca nişte 

„dinţi rari”, deterioraţi de eroziune, iar spaţiile libere sunt „invadate” de unităţi comerciale nu foarte 

estetice,  care îşi  îndeplinesc în totalitate  scopul,  dar nu au valoare estetică.  De asemenea,  faţadele 

clădirilor au un aspect sărăcăcios în acest moment, ca un decor dezolant.

Municipiul  Focşani  este  împărţit  pe  6  zone:  Centru,  Gară-Obor,  Bahne,  Autogară,  Sud,  

Mândreşti.

Cele două stadioane de fotbal  actuale   nu sunt  folosite  corespunzător  şi  nu sunt întreţinute 

regulat, în timp ce zonele din jur au fost abandonate de ani de zile.

Referitor la sustenabilitate şi mobilitate, oraşul se confruntă cu probleme semnificative şi în 

ceea ce priveşte mediul şi transportul,  de exemplu gestionarea deficitară a deşeurilor,  infrastructura 

deficitară a drumurilor, a pavajului, lipsa unor semne vizibile şi bine amplasate, zone de parcare, treceri 

de pietoni marcate corespunzător, lipsa accesului în instituţiile publice pentru persoanele cu handicap, 

slabe legături de transport cu zonele înconjurătoare şi cu satele din jur, etc.

Din  cauza  lipsei  unui  concept  urban  strategic,  problemele  subminează  calitatea  vieţii  şi 

coeziunea comunităţii  în ceea ce priveşte accesibilitatea,  măsurile de protecţie pe străzi şi drumuri,  

iluminatul  stradal,  problemele  de  aprovizionare  cu  apă  şi  curăţenie  a  străzilor  şi  gospodăriilor, 

problemele generate de managementul deşeurilor, de ineficienţă şi consumul ridicat de energie, poluare 

stradală, câini comunitari, etc. 

În  plus,  lipsa  unui  concept  urban  strategic  creează  dezordine,  o  imagine  necontrolată  şi 

inestetică a infrastructurii municipiului, lipsa unor spaţii verzi curate, prezenţa unor spaţii de parcare 

neorganizate, lipsa unor zone de plimbare şi ciclism, a spaţiilor de joacă pentru copii, a terenurile de 

sport  deschise,  lipsa unui mobilier  uniform al oraşului,  prezenţa semnelor stradale şi indicatoarelor 

neclare. Acestea sunt o parte a problemelor care afectează direct calitatea vieţii cetăţenilor.

O altă problemă constă în gradul de atracţie al municipiului Focşani în ceea ce priveşte actuala 

ofertă culturală, istorică, de petrecere a timpului liber, sportivă şi/sau turistică, dintre care majoritatea 

sunt inexistente astăzi.  De asemenea se înregistrează lipsa ofertei  de condiţii  de calitate în privinţa 



cazării  turiştilor,  cu excepţia  puţinelor  hoteluri  şi  pensiuni  private,  majoritatea  oferind servicii  sub 

standardele UE. În zonele mărginaşe ale oraşului nu există indicatoare clare, nici centre de popas, mall-

uri, restaurante, parcuri de distracţie sau tematice,  toate aceste aspecte făcând ca oraşul să nu fie o 

destinaţie atractivă în care să te opreşti, să te relaxezi, să faci cumpărături sau chiar să rămâi peste 

noapte datorită unor activităţi culturale sau festivităţi de altă natură.

În concluzie, evoluția probabilă a mediului în municipiul Focșani în situația neimplementării 

unui  Plan  Urbanistic  General  care  să  evidențieze  și  să  propună  soluții  pentru  rezolvarea 

disfuncționalităților menționate în cadrul analizei situației  existente nu este în acord în totalitate cu 

legislația privind protecția mediului. 

Conform analizei  aspectelor  relevante  ale  stării  actuale  a  mediului  se  poate  observa  că,  în 

absența implementării  Planului Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani,  evoluția  probabilă ar  fi 

următoarea: 

• congestionarea traficului cu efecte directe asupra poluării aerului, 

• neasigurarea obiectivului de 26 mp de spaţiu verde la un locuitor, 

• distribuţia neuniformă a încărcării cu locuitori la nivelul zonelor municipiului, 

• sistematizarea haotică a municipiului,

• incompatibilități funcționale între zone de locuit și zonele industriale sau agro-zootehnice ale 

municipiului  care  creează  disconfort  cetățenilor  și  imposibilitatea  desfășurării  normale  a 

activităților operatorilor economici

şi alte aspecte imprevizibile.

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI 
AFECTATĂ 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 

municipiului Focșani, 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 următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de 

referinţă:

C -  ZONA CENTRALĂ

C.P. SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN LIMITELE ZONEI DE PROTEJARE A VALORILOR 

ISTORICE  ŞI  ARHITECTURAL-URBANISTICE  - se  aplică  prevederile  REGULAMENTULUI  DE  

INTERVENŢIE ÎN ZONE PROTEJATE

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

C.B. SUBZONA  SITUATĂ  ÎN  AFARA  PERIMETRULUI  CENTRAL,  CARE  GRUPEAZA 

FUNCŢIUNI COMPLEXE DE IMPORTANŢA SUPRAMUNICIPALĂ ŞI MUNICIPALĂ

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;
CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate;
CB3 - subzona polilor urbani principali

 M - ZONA MIXTA CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE 

INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE 

ŞI  PERSONALE,  COMERŢ,  HOTELURI,  RESTAURANTE,  RECREERE)  ACTIVITĂŢI  PRODUCTIVE 

MICI-NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE

M1 - subzona mixtă situată în zonă protejată
M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu  şi înălţimi maxime de P+10 niveluri în cazul accentelor înalte 
M3 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu  şi înălţimi maxime de P+4 niveluri
M4 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire 



continuu  sau  discontinuu   şi  înălţimi  maxime  de  P+4  niveluri  situate  în  zone destructurate
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

L1c - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;
L1d -  locuinţe individuale mici pe parcele cu POT <  30%  situate în zona culoarelor  plantate propuse pentru ameliorarea climatului;
L1e - locuinţe individuale existente mici cu maxim P+2 niveluri situate în zone cu caracter rural, 

L2 SUBZONA  LOCUINŢELOR  INDIVIDUALE  ŞI  COLECTIVE  MICI  CU  MAXIM  P+2 

NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE

L2a - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare  cu P -  P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;
L2b - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu  P - P+2 niveluri situate în  zone protejate;

L3 SUBZONA  LOCUINŢELOR  COLECTIVE  MEDII  (P+3-4  NIVELURI)  SITUATE  ÎN 

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE

L3a -  subzona  locuinţelor  colective  medii  cu  P+3  –  P+4   niveluri  formând  ansambluri preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate;
L3b -  subzona  locuinţelor  colective  medii  cu  P+3  –  P+4   niveluri  formând  ansambluri  preponderent rezidenţiale situate în zone protejate;

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI

V1   SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V1.a  - subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat -  parcuri,  grădini,  scuaruri,  precum şi plantaţii  de  aliniament  ale  arterelor  principale  sau  secundare,  plantaţii  aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale



V1.b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat -  parcuri,  grădini,  scuaruri,  precum şi  plantaţii  de  aliniament  ale  arterelor  principale  sau  secundare,  plantaţii  aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale situate în zone protejate.
V2 SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PENTRU AGREMENT SI SPORT

V3 SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PENTRU PROTECŢIA CURSURILOR DE APĂ ŞI A 
ZONELOR UMEDE

V4 SUBZONA  CULOARELOR DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA 
TEHNICĂ

A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE ŞI SERVICII

A1 SUBZONA UNITĂŢILOR MICI ŞI MIJLOCII PRODUCTIVE ŞI DE SERVICII

A2 SUBZONA UNITĂŢILOR AGRO - INDUSTRIALE

T - ZONA TRANSPORTURILOR

T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

G1 -SUBZONA CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G2 -SUBZONA CIMITIRELOR

S - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

S1 -SUBZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN SITUATA ÎN ZONA 
PROTEJATA

S2 - SUBZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SITUATĂ ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE 

ZONE CUPRINSE ÎN EXTRAVILAN

Tex – SUBZONĂ TRANSPORTURI ŞI ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE

EX1 – SUBZONĂ TERENURI AGRICOLE

EX2 – SUBZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

EX3 – PERDELE DE PROTECŢIE

TITLUL II al Regulamentului Local de Urbanism proiectat de S.C. ALTRIX ARHITECTURĂ 

S.R.L. conține prescripţii   specifice  pe  zone, subzone   şi  unităţi  teritoriale  de  referinţă.

Zonele, subzonele și unitățile teritoriale de referință reglementate sunt următoarele:

 



1. ZONE PROTEJATE   
Intervenţiile asupra monumentelor istorice se vor face conform prevederilor Legii 422 din iulie 

2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată în 2006: 

Intervenţiile asupra monumentelor istorice de importanţa locală (B) se fac numai pe baza şi cu 

respectarea avizului emis de către Direcţia Judeţeană Vrancea pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional Vrancea;

Intervenţiile asupra monumentelor istorice de importanţa naţională (A) se fac numai pe baza şi 

cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor.

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,  restructurare, 

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 temporară 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;

• 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,  Culte  şi  Patrimoniul  Cultural  Naţional  Vrancea şi /sau avizul  

Ministerului Culturii şi Cultelor – după caz   şi cu celelalte avize sau aprobări, 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 daca siguranţa şi servitutea de vedere a monumentelor din 

apropiere nu sunt afectate  şi daca se încadrează în arhitectura specific  locală,  cu condiţia  obţinerii 

avizului  favorabil  al  Direcţiei  Judeţene  Vrancea  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patrimoniul  Cultural 

Naţional Vrancea şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

 În  baza  STUDIULUI  ISTORIC  sunt  marcate  zonele  de  protecţie  de  jur-împrejurul  

monumentului istoric.



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  timpul  lucrărilor  se  descoperă  vestigii  arheologice,  beneficiarul  şi 

antreprenorul în mod solidar au obligaţia  ca în cel mai scurt timp să aducă la cunoștința  Direcţiei 

Judeţene Vrancea pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vrancea şi a Muzeului de  

Istorie şi Arheologie a Judeţului Vrancea acest fapt.

Intervenţiile 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 cultural naţional;

- 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 naturali  

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 

sau marcat pe planşele prezentului PUG 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 descentralizate 

ale Ministerului Culturii, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.

- Toate lucrările care urmează să afecteze solul din intravilanul municipiului Focşani (săpături 

pentru fundaţii, pentru şanţurile necesare amplasării de conducte sau de canale de irigaţii mai 

adânci de 40 cm sau executare de gropi pentru plantare pomi sau viţă de vie) urmează să fie 

anunţate prin grija primăriei mun. Focşani, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural 

Naţional a județului Vrancea  pentru a proceda în funcţie de anvergura intervenţiei şi de locul 

acestora. 

Aceste  prevederi  sunt  valabile  şi  pentru  lucrările  similare  cu  cele  enumerate  anterior  care 

urmează să se execute şi în extravilanul municipiului Focşani pentru a se evita distrugerea unor situri 

arheologice de mare importanţă amplasate în teritoriul administrativ al oraşului.

2. ZONE DE SIGURANŢĂ ŞI DE PROTECŢIE  SANITARĂ   
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,  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 HGR 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, 10 m faţă de locuinţele vecine, 20-50 m 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, agrozootehnice 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 OMS 536/1997 publicat în MO 140/1997.

 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 staţia 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 şi unităţile  economice ale căror procese 

tehnologice necesită factori de mediu lipsit 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.

Zona de protecţie la conducta de transport ţiţei este de 10 m de o parte şi de alta a conductei,  

zonă  în  care  se  interzice  „  efectuarea  oricăror  lucrări  de  construcţii  şi  montaj,  chiar  cu  caracter 

provizoriu”.

Zona de protecţie la conducta de transport gaze este de 20 m de  o parte şi de alta a conductei,  

zonă  în  care  se  interzice  „  efectuarea  oricăror  lucrări  de  construcţii  şi  montaj,  chiar  cu  caracter 

provizoriu”.

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.

Zona de siguranţă la conducta de transport gaze este de 100 m de  o parte şi de alta a conductei,  

zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz favorabil dat de deţinătorul  

conductei.

Zona de siguranţă la liniile electrice coincide cu zona de protecţie.



Pentru  depozitele  de  deşeuri  se  vor  înainta  proiectele  întocmite  conform  OMS  117/2002, 

însoţite de studii de impact pentru sănătate şi mediu, studii geologice, hidrogeologice şi urbanistice, 

conform OMS 536/1997, art.8,10,11 şi 43.

Pentru  sistemul  de  canalizare-epurare  documentaţia  înaintată  la  DSP-Vrancea  spre  avizare 

sanitară va fi însoţită de studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător conform 

OMS 536/1997 art.28 

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 : 24 m 

pentru LEA 20kV, 37 m pentru LEA 110 kV, 75 m pentru LEA 400kV.

Pentru  posturi  de  transformare  de  tip  aerian,  zona  de  protecţie  este  delimitată  de  conturul 

fundaţiei stâlpilor 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 câte 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.

Pentru  reglementarea  dispunerii  cablurilor  de  comunicaţii  electronice  trebuie  să  se  emită  o 

Hotărâre de Consiliu prin care sa se interzică instalarea aeriana a cablurilor in intravilanul Municipiului 

Focșani si prin care sa fie prevăzută realizarea unei infrastructuri subterane (canalizație metropolitana) 

necesara preluării rețelelor de comunicații aeriene, precum si a rețelelor de comunicații viitoare.

In proiectarea  si  realizarea  rețelei  metropolitane  vor  trebui  îndeplinite  următoarele  condiții, 

cumulativ:

1. capacitatea infrastructurii de canalizație nu trebuie sa limiteze sub nicio forma numărul de operatori 

de telecomunicații existenți sau viitori;

2. rețeaua va acoperi intravilanul municipiului Focșani;

3.  rețeaua  nu va afecta  proprietățile  private,  sau acolo  unde este  cazul  se vor respecta  prevederile 

normative aplicabile in contextul dat;

4. canalizația va fi astfel amplasata încât sa reducă la minim cantitățile de refaceri.  Se va încerca, pe 

cat posibil instalarea in spațiul verde. Acolo unde nu este  posibil, instalarea se va realiza in zonele de 

acces pietoni (trotuar);

5.  lucrările  vor  fi  corelate  cu  celelalte  investiții  ale  primăriei  (cu  lucrările  de  modernizare  străzi, 

proiecte de trafic, etc.);

6.  rețeaua  va  fi  astfel  proiectata  încât  sa  poată  fi  utilizata  de  orice  operator,  conform principiului 

neutralității, indiferent de tehnologia de transmisiuni adoptata de aceștia;



7. rețeaua va permite accesul deschis al oricărui operator la suport – criteriu de   eligibilitate;

8. suportul se va limita la infrastructura (țevi, tubulatura, conducte, fibra optica pasiva).

3. ZONE CU RISC GEOTEHNIC    
În zonele cu risc geotehnic se impun interdicţii temporare de construire până la soluţionarea 

problemelor geotehnice

4. CĂI  DE COMUNICAŢIE  
Străzile de pe teritoriul municipiului Focşani vor respecta prevederile legale în vigoare (Ordin 

nr. 49 din 27.01.1998, STAS10144/2-91 RTC).

Străzile din localităţile urbane sunt clasificate  în raport cu intensitatea traficului şi de funcţiile 

pe care le îndeplinesc, astfel:

 Străzi de categoria I – magistrale – 6 benzi - asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului 

 Străzi  de  categoria  a  II-a  –  de  legătură  –  4  benzi  –  asigură  circulația  majoră  între  zonele 

funcţionale şi de locuit

 Străzi  de categoria  a  III-a  –  de  colectare  –  2  benzi  –  preiau  fluxurile  de  trafic  din zonele 

funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură  sau magistrale

 Străzi de categoria a IV- a – de folosinţă locală – asigură accesul la locuinţe şi servicii curente 

sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus

Trotuarele la străzile din localitate sunt de regulă, separate de partea carosabilă printr-o fâșie 

liberă  rezervată  pentru  amplasarea  pomilor,  a  instalaţiilor  subterane,  a  stâlpilor  de  iluminat  şi  de 

telecomunicaţii.

Fâşia liberă la străzile de categoria III poate fi numai în cazul când distanţa dintre fronturile  

construcţiilor  de  pe  părţile  laterale  ale  străzilor  permite  prevederea  fâşiilor  libere;  în  caz  contrar 

trotuarele sunt adiacente părţii carosabile.

Artera 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 autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m

   



4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE
Caracteristicile  şi  specificul  urban  intern  actual  al  municipiului  Focşani  contribuie  la 

problemele  crescute  de mediu,  transport,  comunicaţii,  cazare,  sănătate  şi  sociale  ale  oraşului  şi  în 

consecinţă la condiţiile de viaţă mai grele pentru cetăţeni, comparativ cu oraşe de mărime asemănătoare 

din Uniunea Europeană29;

Absenţa de-a lungul anilor a unei planificări strategice şi lipsa unui Plan General de Dezvoltare 

al  municipiului  a  contribuit  la  creşterea  şi  dezvoltarea  la  întâmplare,  neplanificată  a  municipiului, 

rezultând  astăzi  în  non-uniformitatea  clădirilor,  aspectul  lor  inestetic,  lipsa  unei  zone  centrale,  a 

parcurilor, a zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi, lipsa locurilor de parcare, a locurilor de joacă 

pentru copii, a legăturilor dintre diferitele părţi ale municipiului, etc. De asemenea nu există linii de 

delimitare, linia orizontului, puncte de referinţă, care să contribuie la calitatea mediului local.

29 Sursa de informare: Strategia pentru Dezvoltarea Municipiului Focşani 2007 – 2013 elaborată în cadrul proiectului  „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focşani 2007 – 2013” (CNTR Nr. 10296/01.03.2006) în perioada martie  –  iulie  2006,  pagina  63;  Strategia  pentru  Dezvoltarea  Municipiului  Focșani  este  disponibilă  pe  site-ul  www.focsani.info.   

http://www.focsani.info/


În prezent,  în municipiul Focşani nu se aplică regulile şi regulamentele  privind conservarea 

mediului  local  înconjurător,  nu  se  intervine  pentru  a  evita  pierderea  de  spaţii  deschise,  lipsuri 

importante  în  cadrul  procesului  de dezvoltare,  şi  de asemenea nu se ia  măsuri  pentru  conservarea 

organizată  a  vegetaţiei  naturale,  a  caracteristicilor  apei  şi  a  altor  caracteristici  care  contribuie  la 

calitatea  mediului  local  înconjurător.  Oraşul  mai  este  caracterizat  de  lipsa  utilizării  resurselor 

energetice sustenabile, de randamentul scăzut al utilizării energiei la nivelul gospodăriilor, instituţiilor 

şi întreprinderilor, de poluare necontrolată şi de probleme legate de transport, ecologie, materiale şi 

consumul de apă.

Pe lângă lipsa Planului  General  de Dezvoltare,  municipiul  Focşani  nu asigură nici  măcar  o 

schiţă de dezvoltare a municipiului şi/ sau a cartierelor rezidenţiale, prin care comunităţile locale ar fi 

încurajate să-şi identifice trăsăturile de valoare, caracteristicile şi aspiraţiile de design pe care le au 

pentru locurile în care trăiesc.

Municipiul  Focşani  nu  promovează,  nu  încurajează  şi  nu  sprijină  practicile  de  construcţie 

sustenabile,  asta  însemnând  abordarea  problemelor  privind  reducerea  consumului  de  materiale, 

minimalizarea  pierderilor,  folosirea  materialelor  reciclabile  şi  administrarea  operaţiunilor  de  pe 

şantierele de construcţie astfel încât să se  evite poluarea, praful, etc. şi de asemenea nu promovează şi  

nu aplică măsurile şi practicile vizând renovarea clădirilor cu scopul de a reduce consumul de energie,  

scopul fiind zero emisii,  ceea ce în oraşele  europene moderne reprezintă  cea mai  bună practică  şi 

obiectivul final curent. Mai mult, energia solară, energia eoliană şi alte surse de energie reciclabilă nu 

sunt opţiuni exploatate în oraş în prezent, deşi climatul şi condiţiile naturale şi de mediu sunt perfecte 

pentru exploatarea acestor tipuri de energie.

Lipsa interesului pentru conservarea moştenirii istorice şi culturale din ultimii treizeci de ani, 

din nou legată de absenţa conceptului de urbanism strategic, a contribuit la absenţa siturilor istorice 

vizibile ale oraşului şi la abandonarea activităţilor culturale.

Pentru prosperitatea oraşului şi calitatea vieţii cetăţenilor, crearea unui mediu de calitate este 

esenţială. Un mediu atractiv,  sigur şi sustenabil  are o contribuţie benefică şi vitală pentru imaginea 

oraşului  şi  pentru  reputaţia  pe  care  acesta  o  are  pe  plan  extern  şi  care  poate  afecta  deciziile 

investitorilor străini.30

Pentru a ne asigura că municipiul Focşani poate continua să se dezvolte ca un mediu plăcut, 

sănătos şi sustenabil pentru generaţiile prezente şi viitoare, angajamentul de a lua decizii responsabile 

din  punct  de  vedere  al  mediului  este  crucial.  Practic,  acest  fapt  înseamnă  că  procesul  viitor  de 

30 Sursa de informare: Strategia pentru Dezvoltarea Municipiului Focşani 2007 – 2013 elaborată în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focşani 2007 – 2013” (CNTR Nr. 10296/01.03.2006) în perioada martie – iulie 2006, pagina 141



modernizare  urbană,  dezvoltarea  infrastructurii  transportului,  creşterea  economică,  investiţiile, 

dezvoltarea sectorului de servicii şi toate programele de regenerare trebuie dezvoltate prin examinarea 

acţiunilor cu impact în viitor, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii fără degradarea mediului înconjurător.

Secțiunea  „Mediu”  din  Strategia  pentru  Dezvoltarea  Municipiului  Focșani  are  ca  scop 

încercarea de rezolvare a problemelor spinoase de mediu, legate de dezvoltarea durabilă a municipiului 

Focşani  şi  de  stabilire,  în  contextul  strategic  local,  regional  şi  general,  a  recomandărilor  pentru 

intervenţiile orientate spre îndeplinirea Obiectivului Strategic 10:

Obiectivul  10:  Crearea  unui  „Focşani  Curat  şi  Ecologic”,  un  mediu  plăcut,  sănătos  şi  

sustenabil  pentru  generaţiile  prezente  şi  viitoare,  asigurând  standarde  ridicate  de  protecţia  şi  

managementul  spaţiilor  verzi,  protejarea  patrimoniului  arhitectural,  reciclarea  deşeurilor  şi  

utilizarea eficientă a energiei şi apei.

Realizarea Obiectivului Strategic 10 este susţinută de Principiul Dezvoltării Durabile, bazat pe 

protecţia mediului, unul dintre principiile cheie ale Strategiei Municipiului Focşani 2007 – 2013. De 

asemenea, contribuie la realizarea intervenţiilor sectoarelor transportului, planificării  şi modernizării 

urbane, economiei, sectoarelor de sănătate şi turism, asigurând astfel că aspectele mediului sunt parte 

coerentă,  integrantă  a  sustenabilităţii  cadrului  general  care caracterizează  noua Zonă Metropolitană 

Focşani.

Procesul de integrare europeană, ca orientare strategică a Guvernului României, are contribuţii 

semnificative la dezvoltarea generală a sectorului românesc de mediu.

În continuare, analiza ia în considerare dezvoltarea generală a sectorului românesc de mediu, 

din punctul de vedere al acţiunilor guvernamentale privind acordarea priorităţii problemelor de mediu 

şi implementarea cuprinzătoare a programelor şi strategiilor de dezvoltare a mediului, cu scopul de a 

îndeplinii cerinţele UE, în domeniul mediului, înainte de aderare.

Strategia Municipiului Focşani 2007 – 2013 respectă priorităţile stabilite de Guvernul României 

în domeniul mediului şi ca urmare sunt întreprinse analize care să asigure că intervenţiile municipiului 

Focşani în perioada 2007 – 2013 sunt în concordanţă cu priorităţile şi obiectivele naţionale şi în mod 

particular, cu măsurile şi axele prioritare stabilite de Programul Operaţional Sectorial pentru Programul 

de Dezvoltare  Regională şi Infrastructură de Mediu 2007 – 2013. 

Programul Operaţional Sectorial (POS) de Mediu are în vedere principiile şi practicile Uniunii 

Europene şi este elaborat pentru a funcţiona ca şi bază, având un rol de catalizator pentru o economie 

mai  competitivă,  un  mediu  mai  bun  şi  o  dezvoltare  regională  mai  echilibrată.  Ia  în  considerare 

facilităţile  şi  posibilităţile  de  dezvoltare  a  programelor  de  asistenţă  pre-aderare  (Phare  şi  ISPA) şi 

reflectă obligaţiile internaţionale şi interesele specifice ale României. Scopul este de a reduce decalajul 

de mediu care există între România şi Europa, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.



Relevanţa acestor informaţii de context pentru Strategia Municipiului Focşani este de a asigura 

informaţii privind completarea aspectelor de mediu ale Acquis-ului, la nivel naţional. În mod particular, 

ele se referă în necesitatea de continuare a eforturilor în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, 

calitatea apei, poluarea industrială şi capacitatea administrativă. Plecând de la aceste informaţii de bază, 

oraşul va putea să-şi evalueze priorităţile şi să dezvolte intervenţii în privinţa tipurilor de proiecte de 

finanţare,  sub incidenţa  Fondurilor  Structurale  ale UE, în  cadrul  priorităţilor  şi  măsurilor  naţionale 

stabilite  în  Programul  Operaţional  Sectorial  de  Mediu,  care  e  legat  de  obiectivele  naţionale 

cuprinzătoare ale strategiei, prezentată în Planul Naţional de Dezvoltare (PND).

Pentru scopurile  specifice  ale  acestei  analize,  obiectivele  specifice  ale  POS de Mediu,  sunt 

rezumate în tabelul de mai jos:

1.  Îmbunătăţirea  accesului  la 
utilităţile publice

Prin asigurarea infrastructurii apelor regionale şi a managementului 
deşeurilor în cel puţin 35 de judeţe, acoperind 70% din populaţie, 
până în 2015.

2. Îmbunătăţirea calităţii mediului Prin  sprijinirea  acţiunilor  de  promovare  a  politicilor  integrate 
privind protecţia apei, a pământului şi a aerului, urmărind în special 
respectarea acquis-ului UE, până în 2015:

• Prelucrarea suficientă a apei menajere pentru mai bine de 200 
de comunităţi cu peste 10.000 de persoane, reprezentând 60 % 
din încărcătura bio-degradabilă;

• Calitate adecvată a apei potabile în toate comunităţile urbane;
• Închiderea a minimum 80 de gropi de gunoi necorespunzătoare 

şi  reabilitarea  ecologică  a  siturilor  importante  afectate  de 
poluarea istorică şi eroziunea de coastă;

• Re-tehnologizarea sistemelor centralizate de încălzire din unele 
zonele poluate

3. Îmbunătăţirea protecţiei naturii 
şi a managementului riscului 
inundaţiilor

În zonele prioritare selectate, prin acţiuni de sprijin:

• Îmbunătăţirea managementului reţelei Natura 2000
• Prevenirea dezastrelor provocate de inundaţii

Obiectivele POS au fost transcrise în 4 priorităţi strategice:

Prioritatea 
1

Dezvoltarea sistemelor regionale de management al apei şi deşeurilor

Prioritatea 
2

Dezvoltarea de investiţii durabile în infrastructura de mediu

Prioritatea 
3

Stabilirea unor sisteme adecvate de management privind protecţia naturii şi prevenirea 
riscului inundaţiilor în zonele prioritare selectate

Prioritatea 
4

Asistenţă tehnică

Definirea problemei şi diagnoza  31     
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Trebuie  remarcat  faptul  că  în  sectorul  de  mediu,  municipiul  Focşani  depăşeşte  aşteptările 

generale referitor la mediile la nivel naţional. În particular, proporţia deşeurilor rezultate în procesul de 

producţie (71%) faţă de deşeurile municipale (29%) la nivel naţional, este inversată pe plan local în 

municipiul Focşani cu deşeuri în producţie de 39% şi deşeuri municipale 61%. Acest lucru indică faptul 

că zona este relativ curată din punctul de vedere al deşeurilor industriale.  

În continuare, Definirea problemei şi diagnoza sectorului de mediu în municipiul Focşani sunt 

prezentate  pe  baza  principalelor  componente  de  mediu  (sectorul  apei,  managementul  deşeurilor, 

calitatea aerului, protejarea naturii etc.) prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe, pentru care 

se pot desfăşura acţiuni în concordanţă cu măsurile şi priorităţile prezentate în secţiunea 2 de mai sus. 

Acestea sunt prezentate după cum urmează: 

 Sectorul Apei

Sectorul Apei – Municipiul Focşani
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

• Experienţă în exploatarea sistemelor
• Operaţionalitatea sistemelor, datorită proiectelor cu fonduri pre-aderare ISPA şi cu fonduri BERD
• Experienţă în accesarea fondurilor externe
• Legislaţia actuală
• Existenţa studiilor de fezabilitate
• Existenţa proiectelor ONG-urilor, pentru sprijinul Asociaţiilor  de  Proprietari  în  Managementul Integrat al Resurselor de Apă
• Soluţii  pentru  reducerea  pierderii  de  apă  în apartamentele de bloc
• Sistem  de  alimentare  apă  extins,  reparat  şi modernizat
• Finanţarea  unui  memorandum  semnat  privind repararea, extinderea şi modernizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de purificare a apei
• Cetăţenii acceptă introducerea apometrelor

• Reţele de apă şi canalizare subdezvoltate în zonele limitrofe 
• Deteriorarea fizică a reţelelor
• Lipsa de educaţie privind consumarea şi păstrarea resurselor
• Preţuri  mari  cauzate  de  creşterea  tarifelor, necesare pentru plata împrumutului de la BERD
• Instalaţii vechi la apartamentele de bloc
• Lipsa apometrelor individuale
• Lipsa conştientizării pericolului adunării de apă în subsolul clădirilor
• Fonduri locale insuficiente
• Ţevi de canalizare vechi la nivelul străzii

 Managementul deşeurilor

Managementul deşeurilor – Municipiul Focşani 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE- Legislaţia locala şi naţională- Sistem ecologic de colectare a deşeurilor

• Groapa  de  gunoi  regională  urmează  sa  fie construită
• Furnizorii de servicii existenţi

• Lipsa  informaţiilor  şi  educaţiei  în  sectorul deşeurilor
• Echipament insuficient pentru colectarea selectivă a deşeurilor
• Colectare ne-selectivă a deşeurilor
• Fonduri insuficiente
• Groapa de gunoi nu corespunde normelor 



• Dezbateri publice ţinute în mod regulat în cadrul Primăriei
• Înfiinţarea Poliţiei Comunitare
• Existenţa planurilor de acţiune
• Existenţa studiilor de fezabilitate
• Proiecte finanţate anterior
• Agenţia Locală de Protecţie a Mediului
• Disponibilitatea  instituţiilor  publice  pentru dezvoltarea parteneriatelor de mediu
• Existenţa hotărârilor Consiliului Local

• Lipsa echipamentului de prelucrare a deşeurilor
• Lipsa  interesului  din  partea  cetăţenilor  şi  a comunităţii locale
• Percepţie slabă din partea mass media locală
• Indiferenţă şi lipsă de interes din partea cetăţenilor
• Încălcarea legii
• Comunicare insuficientă între instituţiile publice şi companii
• Colaborare insuficientă între administraţia publică locală şi asociaţiile de proprietari
• Lipsa educaţiei civice
• Inactivitate
• Insuficienta implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
• Echipament tehnic insuficient
• Lipsa  implicării  din  partea  ONG-urilor  de  Mediu pentru dezvoltarea proiectelor de mediu

 Reţeaua de încălzire şi calitatea aerului

Reţeaua de încălzire şi calitatea aerului – Municipiul Focşani
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

• Operator unic
• Reţeaua acoperă majoritatea oraşului 
• Experienţă 
• Strategia naţională pentru reţeaua de încălzire
• Cogenerarea combinând producţia de căldură cu electricitatea
• Existenţa unui plan energetic
• Planuri pentru extinderea reţelei de distribuţie de gaze naturale
• Existenţa studiilor de trafic (poluarea aerului)
• Existenţa  rapoartelor  anuale  privind monitorizarea emisiilor

• Existenţa unei reţele vechi
• Pierderi de energie pe reţea 
• Lipsa reciclării apei în reţea
• Apa dură
• Lipsa  echipamentelor  pentru  monitorizarea  şi controlarea emisiilor
• Fonduri locale insuficiente

 Protecţia naturii

Protecţia naturii – Municipiul Focşani
PUCTE FORTE PUNCTE SLABE

• Existenţa studiilor de reabilitare a spaţiilor verzi
• Existenţa  spaţiilor  special  amenajate  pentru creşterea copacilor
• Implicarea  Agenţiei  Locale  de  Mediu  în dezvoltarea parteneriatelor pentru comunitate şi conştientizare.

• Plan Urbanistic depăşit
• Fonduri locale insuficiente
• Lipsa implicării proprietarilor în îngrijirea zonelor verzi din jurul blocurilor
• Lipsa interesului din partea mass media
• Lipsa participării comunităţii
• Folosirea  insuficientă  a  posibilelor  resurse  de finanţare
• Interes  insuficient  din  partea  autorităţii  locale pentru participarea publică
• Spaţii verzi insuficiente



Secțiunea 2.10 – Probleme de mediu din Memoriul General al P.U.G. nu identifică în totalitate 

problemele de mediu cu care se confruntă municipiul Focșani și care au legătură cu planul, ci mai 

degrabă descrie starea actuală a factorilor de mediu (calitatea aerului, calitatea apei, calitatea solului, 

biodiversitatea, starea pădurilor și zgomotul).

Câteva probleme de mediu au fost identificate în cadrul celui de-al doilea grup de lucru special 

constituit pentru definitivarea Planului Urbanistic General și a raportului de mediu.

Vom încerca să identificăm problemele de mediu existente  în municipiul  Focșani care sunt 

relevante pentru Planul Urbanistic General:

 Privind calitatea aerului

Exceptând  sursele  de  poluare  menționate  în  proiectul  Planului  Urbanistic  General32,  în 

municipiul Focșani este bine cunoscută problema mirosurilor generate de unități zootehnice și stația 

de epurare a municipiului sau alte surse. 

Acest aspect produce disconfort locuitorilor municipiului și este cauzat de nerespectarea zonei 

de protecție sanitară a unităților care produc disconfort și unele riscuri sanitare. 

În general această problematică a fost adusă în discuție la autorizarea construirii de unități care 

produc disconfort la distanțe mici față de zonele de locuit, dar nu s-a luat în considerare acest aspect și 

la  autorizarea  construcției  de  locuințe  în  apropierea  unităților  industriale  sau  agrozootehnice  care 

produc disconfort.

Ordinul  Ministrului  Sănătății  nr.  536/1997  pentru  aprobarea  Normelor  de  igienă  și  a 

recomandărilor  privind  mediul  de  viață  al  populației,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

coroborat  cu  Legea  nr.  204/2008  privind  protejarea  exploatațiilor  agricole,  interzice  eliberarea 

autorizațiilor de construire și construirea clădirilor destinate locuințelor și a altor obiective socio-

economice în zona de protecție sanitară a exploatațiilor agricole existente33. 

În  municipiul  Focșani  sunt  multe  situații  în  care  obiectivele  care  pot  produce  poluare  a 

factorilor  de mediu  prin miros,  zgomot  și  vibrații  sau alți  poluanți  pentru care nu există  mijloace 

tehnice eficiente de reținere la sursă sau diminuare a emisiilor, sunt amplasate la distanțe foarte mici 

(până în 10 m) față de clădirile de locuit.

32 În secțiunea 2.10.1 Calitatea aerului sunt menționate principalele cauze care generează poluarea atmosferei.
33 Legea 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole enumeră, la art. 2, categoriile de unități agricole care  beneficiază de prevederile legii,  respectiv:  ferme de cabaline,  ovine și  caprine,  taurine la îngrășat,  vaci  cu lapte,  păsări, complexele avicole industriale, fermele de porci, complexele de porci industriale, centrele pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală, abatoarele și bazele de recepție a animalelor, fermele zootehnice mixte sau  pentru alte specii de animale, construcțiile și amenajările anexe ale exploatațiilor agricole și fermele de pomi, de viță  de vie și de cercetare.



Este de dorit să nu se mai repete astfel de situații, prin delimitarea zonelor de protecție sanitară 

a unităților care pot produce disconfort și interzicerea pe viitor a autorizării construirii de locuințe în 

aceste zone.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Focșani, 

face următoarele precizări34:

• Se vor asigura zone de protecţie sanitară între  teritoriile protejate (zone de locuit, zonele de 

odihnă, zonele social-culturale etc.) şi întreprinderile agricole, agrozootehnice 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 OMS 536/1997 publicat în MO 

140/1997.

• 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).  De asemenea,  nu se vor amplasa 

locuințe în zonele destinate industriilor poluante, fără a se respecta zona de protecție sanitară a 

acestora.

• Zona de protecţie sanitară pentru staţia 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).

 

 Privind calitatea apei

Calitatea apei în municipiul Focșani comportă două aspecte și anume:

A. Protecția  calității  apei  captate  din  surse  subterane  utilizată  pentru  alimentarea  cu  apă  a 

municipiului Focșani;

B. Protecția apelor de suprafață în care sunt evacuate apele uzate epurate din stația de epurare a 

municipiului sau alte tipuri de ape uzate industriale. 

A. Protecția calității surselor de apă potabilă

34 A se vedea capitolul 2 – Zone de siguranță și de protecție sanitară – Reglementări din Regulamentul Local de Urbanism



Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Focșani compus din captarea apei, instalații de 

aducțiune și înmagazinare, stații de pompare și rețeaua de distribuție,  a fost descris în detaliu în cap. 

2.1.3.

Zone de protecţie propuse în Planul Urbanistic General sunt:

- Pentru sursele de apă s-au specificat la fiecare sursă în parte;

- Pentru puţurile forate: zona de protecţie cu regim sever circulară, cu centrul pe poziţia forajului 

şi raza de 10 m; zona de protecţie sanitară cu regim sever coincide cu zona de protecţie sanitară 

cu regim de restricţie;

- Pentru staţii de pompare: 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

- Pentru instalaţii de tratare: 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;

- Pentru rezervoare îngropate: 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

- Pentru aducţiuni: 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

- Pentru conducte din reţelele de distribuţie: 3 m.

Protecția  sanitară  a  surselor  de ape subterane  sau de suprafață  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 

poluare35:

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.

Cu referire la perimetrul de protecție hidrogeologică, Regulamentul Local de Urbanism aferent 

Planului Urbanistic General al Municipiului Focșani face următoarea precizare:

Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidrogeologică 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 35 Conform 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.



distribuţie) în conformitate cu HGR 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.

Pentru determinarea perimetrului de protecție hidrogeologică a frontului de captare Suraia, a 

fost  elaborată  o  documentație  în  anul  2000,  de  către  C.N.  „Institutul  Național  de  meteorologie, 

hidrologie și gospodărire a apelor” S.A. 

În anul 2010 s-a elaborat Studiu hidrogeologic privind delimitarea zonelor de protecție sanitară 

și a perimetrului de protecție hidrogeologică al captării de apă subterană prin foraje „Suraia” pentru 

alimentarea cu apă a municipiului Focșani.36

Datele  din studiu au fost  preluate  în  memoriul  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului 

Focșani.  Zonele  de protecție  instituite  au fost  evidențiate  în  cadrul  pieselor  desenate  care însoțesc 

memoriul PUG.

 B.  Protecția  apelor  de  suprafață  în  care  sunt  evacuate  apele  uzate  epurate  din  stația  de  

epurare a municipiului sau alte tipuri de ape uzate industriale

Sistemul de colectare al apelor uzate menajere și pluviale în municipiul Focșani este unitar.

Gurile de deversare a apelor pluviale şi uzate:

- Ape  pluviale  zona  sud:  1  gura  de  deversare  în  râul  Milcov,  apele  pluviale  fiind 

transportate prin intermediul colectorului confecţionat din tuburi de beton Dn1000mm şi 

cu o lungime de aproximativ 2,5 km;

- Ape uzate  și  pluviale:  1 gura de deversare în  râul  Putna,  apele  uzate  colectate  sunt 

trecute prin staţia de epurare a municipiului Focşani şi apoi deversate în râul Putna.

Lungimea canalului deversor de la staţia de epurare la emisar este de 3 km, fiind executat din 

tuburi premo cu Dn 800mm.

Volumul total de apă ce poate fi preluat de staţia de epurare este:

Qzi = 40 000 mc/zi

Qmediu = 1667 mc/h (condiţii fără ploaie)

Qvarf debit = 3960 mc/h (către aeratoare)

Qdebit maxim = 7920 mc/h (către structura de admisie)

În zona de sud a municipiului Focşani există un colector de ape meteorice cu o lungime de 2,5 

km care este confecţionat din tuburi din beton Ф1000mm şi are drept emisar râul Milcov.

Staţia de epurare municipală a fost reabilitată şi modernizată pentru a corespunde cerinţelor de 

epurare  a  unui  debit  maxim  de  2200  l/s.  Proiectarea  fluxului  tehnologic  este  în  concordanţă  cu 

standardele europene.

36 Proiectant: S.C. HIDROEDIL S.A. IAȘI



În anul 2001 a fost semnat Memorandumul între UE și Guvernul României pentru finanțarea 

măsurii ISPA Focșani: „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și a STAȚIEI DE EPURARE 

FOCȘANI”.

La  stația  de  epurare  a  municipiului  Focșani  sunt  folosite  cele  mai  moderne  tehnologii  în 

domeniul stațiilor de epurare din România37:

- Deshidratarea nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate, deshidratarea 

mecanică (cu filtre bandă) combinată cu uscarea cu energie solară (în sere speciale);

- Purificarea  biogazului  prin  folosirea  instalațiilor  de  desulfurizare  și  îndepărtare  a 

xiloxanilor;

- Producerea  energiei  electrice  cu  electro-generatoare  utilizând  drept  combustibil 

biogazul;

- Eliminarea mirosurilor degajate de nămolurile rezultate din procesul de epurare a apelor 

uzate, prin utilizarea de biofiltre;

- Amestecul nămolului în metantanc cu ajutorul biogazului;

- Tratarea apei epurate cu raze ultraviolete pe plan deversor și lagună șicană.

Etapele epurării apelor uzate sunt:

       Tratarea mecanică, constând din:

- O linie de grătare, deznisipatoare și separatoare de grăsimi;

- Două decantoare primare

- bazin de retenţie temporară a apelor pluviale.

Treapta biologică avansată, constând din:

- bazin de aerare cu bule fine;

- două decantoare secundare;

- post aerare și lagună.

Alte construcții tehnologice: concentrator de nămol, metantanc cu o capacitate de 4.000 mc, 

rezervor  de stocare a  nămolului  lichid,  două gazometre  (unul pentru gazul  brut  și  altul  pentru cel 

purificat,  având capacitatea de 400 mc, fiecare), clădire deshidratare mecanică și sere pentru nămol 

fermentat,  clădire  tehnică  (garaje,  centrala  termică,  generatoare  de  biogaz,  etc.),  clădire  laborator 

analize fizico-bacteriologice.

Flu  x  ul tehnolo  g  ic   

37 Sursa de informare: Publicația Info CUP, nr. 2, februarie 2010 – Reabilitarea și extinderea STAȚIEI DE EPURARE a municipiului Focșani.



Procesul  tehnologic  de  epurare  a  apelor  uzate,  în  care  au  fost  implementate  cele  mai  noi 

tehnologii folosite la ora actuala în lume, este complet automatizat. Calculatoare de proces performante 

controlează  întregul  proces.  Informațiile  și  eventualele  alarme  sunt  transmise  către  un  modern 

dispecerat  deservit  de doar  doi  angajați.  Instrumente  de măsură  și  pompele  marca  Grundfos,  toate 

conectate la calculatoarele de proces, completează imaginea acestei stații moderne. . 

În stația de epurare procesul tehnologic este structurat pe trei linii principale: 

Linia apei 

Din rețeaua  de  canalizare  a  orașului,  apele  uzate  menajere  si  industriale  ajung la  statia  de 

epurare. În canalul de admisie al stației se găsește un set de instrumente pentru analiza on-line a unor 

parametri  fizico-chimici  ai  apei  uzate  și  pentru  alarmarea  personalului  în  

cazul apariției unor ape foarte poluate. Pentru început apa uzata trece prin treapta mecanica de epurare, 

unde  se  înlătura  materiile  solide  grosiere.  Urmează  o  etapă  de  sedimentare  a  materiilor  solide  în 

suspensie din apa uzata,  ce se  realizează  în doua decantoare primare.  Apa decantata este distribuita 

către  cele  doua  bazine  de  tratare  biologică  cu  nămol  activ  și  aerare.  Prin  procesele  

complexe  (îndepărtarea  carbonului,  nitrificare,  denitrificare)  ce  se  desfășoară  aici  se  urmărește 

îndepărtarea  din  apa  a  compușilor  fosforului  și  azotului.  De  aici  apa  este  trimisa  in  decantoarele 

secundare pentru decantarea  nămolului  activ  folosit  in  etapa  de aerare.  Urmează  treapa tertiara  de 

tratare a apei fermata dintr-o zona de post aerare de tip cascada cu sicane si o laguna cu o suprafata de 

aprox.  3 ha,  dupa care,  complet epurata,  de o buna calitate,  conforma cu normativele in vigoare,  apa 

este directionata catre raul Putna. 

Linia nămolului

Nămolul extras din decantoare este direcționat către concentratorul gravitațional, unde are loc o 

îngroșare suplimentară a nămolului. Calculatoare de proces stabilesc perioada de timp și cantitatea de 

nămol  ce  va  fi  extrasă  din  acesta  și  trimisă  către  metantanc,  un  rezervor  etanș,  în  care  are  loc 

stabilizarea anaerobă a nămolului.

După  stabilizare,  nămolul  este  stocat  într-un  rezervor,  sau  direcționat  către  două  prese 

performante, cu bandă filtrantă, de deshidratare. Nămolul astfel deshidratat este trimis către cele două 

sere de uscare a nămolului, complet automatizate,  în care doi roboți amestecă și împrăștie nămolul 

pentru o cât mai bună deshidratare. Nămolul deshidratat și stabilizat poate fi utilizat ca îngrășământ în 

agricultură.

Linia gazului

În timpul stabilizării anaerobe a nămolului, care are loc în metantanc, se produce o cantitate 

însemnată de biogaz. După o purificare biologică, biogazul este folosit în cadrul stației de cogenerare 



unde se produce atât căldura necesară în procesul tehnologic, cât și energie electrică pentru acoperirea 

unei mari părți din consumul energetic al stației de epurare.

Debite şi volume de apă evacuată în reţeaua de canalizare:

Qev max = 30 383,34 mc/zi

Qev med = 25 319,45 mc/zi

Qorar ev max = 2 769,3 mc/h

Qev annual = 9 242 mii mc/an.

Stația de epurare a municipiului Focșani asigură, în prezent epurarea apelor uzate astfel încât, la 

evacuarea în emisar (râul Putna), acestea să respecte normativele în vigoare (NTPA 001), cu condiția 

ca influentul stației de epurare să fie în limitele NTPA 002.

Nu au fost furnizate date privind calitatea apelor de suprafață (balta Mândrești) din intravilanul 

municipiului Focșani.  

 Privind calitatea solului

Referitor  la  problemele  de  mediu  existente  cu  referire  la  calitatea  solului,  se  recomandă 

identificarea și amenajarea unui depozit pentru deșeuri rezultate din construcții din demolări.

La emiterea Certificatului de Urbanism, Primăria Municipiului Focșani trebuie să indice locația 

pentru  depozitarea  deșeurilor  rezultate  din  demolare  și/sau  construire.  În  caz  contrar,  titularii 

investițiilor vor întâmpina dificultăți în gestionarea acestor tipuri de deșeuri. 

 Spatii verzi

Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților38:

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;

b) spatii verzi publice de folosința specializata:

1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de 

agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, 

institutii, edificii de cult, cimitire;

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 tehnica;

f) paduri de agrement.38 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.



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  în  varianta  analizată  inițial 

(V1R4), face următoarele precizări:

Zona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 100,43 ha însumate cu, reprezintă 

o suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 9,7 mp, suprafaţă sub media prevăzută 

pentru un oraş cu un număr de locuitori situat între 50000 şi 100000 de locuitori, unde normele prevăd 

o suprafaţă  de 14-20 mp/cap de locuitor.39

În zonificarea funcțională a intravilanului propus, se menționează că suprafaţa spaţiilor verzi, 

agrement şi perdele de protecţie va cunoaşte o creştere însemnată datorită amenajării unor noi zone de 

agrement (individuale şi colective). Suprafaţa totală de spaţiu verde la nivelul intravilanului va fi de 

circa 200,79 ha (aproximativ 7,8 % din total intravilan propus).40

Memoriul Planului Urbanistic General în varianta analizată în prezenta lucrare (V1R11) 

se menționează:

Suprafaţa  spaţiilor  verzi,  agrement  şi  perdele  de protecţie  va cunoaşte  o creştere  însemnată 

datorită  amenajării  unor noi zone de agrement  (individuale şi colective).  Suprafaţa totală  de spaţiu 

verde – prevăzut ca atare în zona funcţională V - la nivelul intravilanului va fi de circa  200,79 ha 

(aproximativ 7.80% din total intravilan propus). Aceasta înseamnă dublarea suprafeţei (de la 100.43 ha) 

şi creşterea ponderii cu cca. 2,3%, de la 5.52%). La aceste zone se mai adaugă un total de 54,48 ha de 

spaţii  verzi  aferente  cimitirelor,  bisericilor,  spaţiilor  verzi  şi  locurilor  de  joacă  pentru  copii  dintre 

blocuri, spitalelor, şi instituţiilor de învăţământ, plantaţiilor de aliniament şi scuarurilor, etc. Acestea 

sunt  incluse  în  zonele  funcţionale  aferente  locuinţelor  individuale  sau  colective,  instituţiilor  şi 

serviciilor (zone mixte), gospodăriei comunale şi cimitirelor, etc. Astfel, cu un total de 255,30 ha de 

spaţii verzi, pe cap de locuitor în municipiul Focşani va rezulta o suprafaţă de aproximativ 26.01 mp 

de spaţiu verde calculat la o populaţia actuală (98146 locuitori) şi de 25.25 mp de spaţiu verde 

calculat  la  numărul populaţiei  prognozate  (101090 locuitori). De asemenea ponderea spaţiilor 

verzi din intravilan, relevantă pentru climatul localităţii, este de cca. 10 %.

39 A se vedea capitolul 2. Stadiul actual al dezvoltării, subcapitolul 2.7. Intravilan existent. Zonificare funcțională
40 A se vedea capitolul 3. Propuneri de organizare urbanistică, subcapitolul 3.6. Intravilan propus. Zonificare funcțională. Bilanț teritorial din Memoriul PUG 



Pentru  determinarea  situaţiei  existente,  suprafaţa  de  spaţiu  verde  din  tabelul  nr.1  a  fost 

determinată  în  baza  măsurătorilor  ce  au  avut  ca  suport  reambularea  topografică  actualizată  şi 

recepţionată  de Primăria  municipiului  Focşani,  coroborată  cu situația  transmisă  de primărie  în mai 

2012,  rezultând  un  total  de  100,43  ha.  Spaţiul  verde  măsurat  include  spaţiul  verde  amenajat  din 

domeniul public (aliniamente, scuaruri, parcuri etc.), terenuri destinate activităţilor de sport şi agrement 

ce au caracter public şi sunt trecute în documentaţiile de urbanism ca zone funcţionale verzi, spaţiile 

verzi  cu  rol  de  protecţie,  întrucât  toate  categoriile  de  suprafeţe  verzi  ajută  la  ameliorarea 

microclimatului  şi  nu doar suprafeţele  verzi  din domeniul  public.  În prezent  conform legislaţiei  în 

vigoare, destinaţia spaţiilor verzi amenajate sau reglementate prin documentaţii de urbanism, nu poate 

fi modificată.  

5. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI RELEVANTE 
PENTRU P.U.G.

În  recomandarea  de  intervenţii  pentru  protecţia  şi  îmbunătăţirea  infrastructurii  mediului  în 

municipiul Focşani, trebuie luate în considerare obiective şi priorităţi naţionale, care să ofere garanţii că 

îndeplinesc indicatorii regionali şi naţionali. 

Intervenţiile strategice trebuie să răspundă următoarelor obiective generale:

 Îmbunătăţirea infrastructurii managementului apei şi deşeurilor;

 Îmbunătăţirea calităţii aerului;

 Îmbunătăţirea protecţiei naturii şi a managementului riscului de inundaţii.

Priorităţile trebuie să răspundă indicatorilor naţionali şi regionali după cum urmează:

 Dezvoltarea sistemelor regionale de management a utilităţilor de apă şi deşeuri;

 Dezvoltarea investiţiilor durabile în infrastructura de mediu;

 Stabilirea unor sisteme adecvate de management pentru protecţia naturii şi prevenirea riscului 

de inundaţii, în zonele prioritare selectate;

 Asistenţă tehnică

Recomandările strategice pentru 2007 - 201341, sunt listate după cum urmează:

41 Conform Strategiei pentru Dezvoltarea Municipiului Focşani 2007 – 2013



- Dezvoltarea unei strategii sectoriale de mediu şi a unui program operaţional cuprinzător, pentru 

îndeplinirea standardelor naţionale din domeniul mediului, în municipiul Focşani, pe termen scurt, 

mediu şi lung. Strategia trebuie să ia în considerare direcţiile de dezvoltare ale oraşului, conform 

Viziunii Strategiei  Municipiului Focşani 2007 – 2013

- Sprijin instituţional pentru creşterea eficacităţii operaţiunilor de management al deşeurilor solide, 

din oraş.

- La ora actuală există o discrepanţă evidentă între creşterea cererii pentru servicii de salubritate şi de 

colectare  a deşeurilor  solide  şi  capacitatea  de a  asigura servicii  eficiente.  Colectarea  deşeurilor 

solide nu acoperă în totalitate teritoriul administrativ al municipiului Focșani, lăsând pe unele străzi 

gunoaie neridicate, aruncate în locuri nepermise, în canale de scurgere şi în ape sau arse în aer liber. 

Conceptul de Management Sustenabil Integrat al Deşeurilor (MSID) adoptat de municipiul Focşani, 

reprezintă o abordare pentru implementarea unor soluţii mai bune şi cu capacitate de sustenabilitate 

mai ridicată a problemelor deşeurilor solide, dar pentru implementarea lor de succes este inevitabilă 

necesitatea  sprijinului  instituţional  de  intensificare  a  eficienţei  operaţiunilor  managementului 

deşeurilor solide în oraş.

- Dezvoltarea unui Parteneriat Public pentru a analiza managementul deşeurilor, poluarea aerului şi 

impactul  acesteia  asupra legislaţiei  mediului,  pentru a realiza un plan de acţiune şi  strategii  de 

finanţare;

- Dezvoltarea  capacităţii  serviciilor  de  apă  prin  atingerea  indicatorilor  de  performanţă  ai  UE  şi 

sistemelor de puncte standard, îmbunătăţind astfel furnizarea de apă potabilă;

- Reabilitarea şi extinderea sistemului reţelelor de canalizare;

- Sprijin Managerial  pentru realizarea standardelor ISO privind reţeaua districtuală  de încălzire  a 

operatorilor;

- Determinarea potenţialului înalt de eficienţă a co-generării  pentru economisirea energiei;

- Îmbunătăţirea eficacităţii energiei în sistemele districtuale de încălzire;

- Realizarea unei perdele de protecţie forestiere în jurul municipiului Focşani 

- Sprijin instituţional privind managementul riscului de inundaţii;

- Dezvoltarea  de  parcuri  şi  zone  verzi  conform  noului  Plan  General  de  Dezvoltare  a  Zonei 

Metropolitane Focşani și a propunerii din Planul Urbanistic General

- Luarea unor măsuri de remediere privind împrejmuirea cu gard a gropii de gunoi, securizarea zonei 

şi  prevenirea  poluării  locale  a  pământului.  Închiderea  actualei  gropi  de  gunoi  e  cauzată  de 

înfiinţarea unei noi gropi regionale de gunoi, în afara municipiului Focşani.



Relevanţa planului pentru integrarea obiectivelor de mediu şi implementarea 
legislaţiei de mediu   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, modificată și completată de H.G. nr. 1292/2010;

 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 107/1996, modificata şi completată de Legea 310/2004;

 Hotărârea de Guvern 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in 

mediul acvatic a apelor uzate modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 352/2005 şi prin H.G. nr. 

210/2007;

 O.U.G.  243/2000,  privind  protecţia  atmosferei,  aprobată  prin  Legea  655/2001  modificată 

ulterior cu O.U.G. 12/2007;

 Ordinul  Ministerului  Sănătății  nr.  536/1997  pentru  aprobarea  Normelor  de  igiena   şi  a 

recomandărilor  privind  mediul  de  viaţa  a  populaţiei,  modificat   şi  completat  cu  Ordinul 

Ministerului Sănătăţii 1028/2004;

 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. 



6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
În cadrul ședințelor grupului de lucru constituit pentru Actualizarea Planului Urbanistic General 

al Municipiului Focșani, s-au determinat aspectele sau componentele mediului care ar putea fi afectate 

prin implementarea planului propus în varianta prezentată și care sunt efectele posibile.

Efectele 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 Municipiului Focșani 

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  municipiului 

Focșani, 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.

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. 8 – 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:

Tabelul  nr.  9  -  Criterii  pentru  determinarea  efectelor  potențiale  semnificative  asupra 

mediului

Factor/aspect de 
mediu

Criterii de evaluare Efecte  
potențiale

BIODIVERSITATEA Impactul  generat  de  implementarea  P.U.G.  asupra 
biodiversității (arii protejate de interes local, național 
sau european – Rețeaua Natura 2000 în România)

0

POPULAȚIA Impact  social  –  noi  locuri  de  muncă,  dezvoltarea 
sectorului productiv; 

++

SĂNĂTATEA UMANĂ reducerea emisiilor de CO2 prin producerea energiei 
din surse regenerabile;  expunerea la  zgomotul  creat 
de trafic; expunerea la mirosuri dezagreabile.

+

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: 0

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Factori&action=edit&redlink=1


- radiația solară
- așezarea regiunii:
o latitudine   geografică
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 (varianta  V1R9),  impactul  asupra mediului  este 

pozitiv.

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, 
INCLUSIV ASUPRA SANĂTĂŢII, ÎN CONTEXT 

TRANSFRONTIERA   
Referitor  la  posibilele  efecte  semnificative  asupra  mediului  în  context  transfrontiera,  HG 

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.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent
http://ro.wikipedia.org/wiki/Altitudine
http://ro.wikipedia.org/wiki/Latitudine


Dată fiind localizarea municipiului Focșani în raport cu limitele transfrontiere, rezultă că Planul 

Urbanistic General al Municipiului Focșani nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui 

stat.

8 .  MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI 
COMPENSA ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL 

IMPLEMENTĂRII 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 este format din suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi  amenajărilor  de 

pe  teritoriul  administrativ  al  municipiului  Focşani:  localitatea  de  reşedinţă  -  Focşani,  trup  

intravilan - “Mândreşti Moldova”-, trup intravilan– “Mândreşti Muntenia” şi restul trupurilor  

reglementate.

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.



Căile  de limitare  şi/sau eliminare  a poluării  şi  degradării  factorilor  de mediu menționate în 

Memoriul General al Planului Urbanistic General al Municipiului Focșani42 sunt următoarele:

• Management corespunzător pentru asigurarea apei şi probleme de canalizare şi epurare a apelor 

uzate  – extinderea  reţelei  de  apă şi  canalizare  pe teritoriul  municipiului  Focşani,  reducerea 

poluării  mediului  acvatic  şi  a  apelor subterane cauzate  de substanţe  periculoase,  necesitatea 

reabilitării sistemului de aducţiune şi alimentare cu apă

• Necesitatea dezvoltării şi ameliorării sistemului de spaţii verzi prin: 

-   reamenajarea parcurilor existente

- amenajarea de noi spaţii verzi  în special în zona Mândreşti şi noile extinderi de intravilan cu 

potenţial  de dezvoltare  a funcţiunii  de locuire ( pentru noile extinderi  de intravilan unde se 

solicit  elaborarea  unor  documentaţii  de  urbanism suplimentare,  se  vor  prevedea  şi  rezerva 

terenurile necesare amenajării de noi scuaruri parcuri etc.)

-    instalarea reţelelor de hidranţi în spaţiile verzi 

- conservarea tuturor suprafeţelor spaţiilor verzi şi întreţinerea corespunzătoare a acestora;

-   extinderea plantărilor de garduri vii, arbusti, flori şi gazon;

-   toaletarea şi tăierea arborilor uscaţi;

-   extinderea reţelei de hidranţi pentru udat;

-   asigurarea unei stări fitosanitare normale a tuturor zonelor verzi.

• Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrăzi cu fâşii plantate cu o lăţime 

minimă de 50m, în vederea ameliorării climatuluI municipiului Focşani

• Valorificarea peisagistică a Bălţii Mândreşti

• Reabilitarea fondului construit valoros şi stabilirea unor reguli clare de construire în zonele cu 

arhitectură valoroasă specifică zonei, pentru păstrarea caracterului peisajului construit existent – 

caracterul peisajului rezidenţial, peisajului turistic.

• Identificarea  şi  rezervarea  terenului  pentru  amenajarea  unei  mici  grădini  zoologice  sau/şi 

grădini dendrologice;

• Identificarea traseelor pietonale şi pentru biciclişti incluzând-ule în reţeaua bandourilor verzi;

• Identificarea şi rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spaţii verzi; 

• Necesitatea implementării a unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor, care să aibă la bază 

promovarea următoarelor principii:

42 A se vedea capitolul 3 – Propuneri de Organizare Urbanistică, subcapitolul 3.10 – Protecția mediului din Memoriul General al Planului Urbanistic General al municipiului Focșani (varianta V1R4) proiectat de S.C. ALTRIX ARHITECTURĂ S.R.L. – proiectant de specialitate



- prevenirea apariţiei deşeurilor;

- minimizarea cantităţii de deşeuri produse;

- promovarea reciclării şi reutilizării;

- optimizarea metodelor de eliminare finală pentru deşeurile ce nu pot fi altfel valorificate.

• Diminuarea efectelor  fenomenelor  naturale  prin refacerea terenurilor  afectate  de fenomenele 

respective, dar este necesară şi aplicarea măsurilor preventive ce se pot realiza prin aplicarea 

unui management silvic şi agricol cât mai bun.

Titlul  II  al  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent  Planului  Urbanistic  General  al 

municipiului Focșani 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, 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 HGR 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 OMS 536/1997 publicat în MO 

140/1997.

 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 staţia 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 1000m 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 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.

 Zona de protecţie la conducta de transport ţiţei este de 10m de o parte şi de alta a conductei, 

zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter 

provizoriu”.

 Zona de protecţie la conducta de transport gaze este de 20 m de  o parte şi de alta a conductei,  

zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter 

provizoriu”.

 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.

 Zona de siguranţă la conducta de transport gaze este de 100 m de  o parte şi de alta a conductei,  

zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz favorabil  dat de 

deţinătorul conductei

 Zona de siguranţă la liniile electrice coincide cu zona de protecţie

 Pentru  depozitele  de  deşeuri  se  vor  înainta  proiectele  întocmite  conform  OMS  117/2002, 

însoţite  de  studii  de  impact  pentru  sănătate  şi  mediu,  studii  geologice,  hidrogeologice  şi 

urbanistice, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997, art. 8, 10, 11 şi 43.

 Pentru  sistemul  de  canalizare-epurare  documentaţia  înaintată  la  DSP-Vrancea  spre  avizare 

sanitară va fi însoţită de studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător 

conform OMS 536/1997 art. 28. 



 Suprafaţa de spaţii verzi pe o parcelă va fi prevăzută cu respectarea normelor şi legislaţiei în 

vigoare.   Se  interzice  schimbarea  destinaţiei  terenurilor  amenajate  ca  spaţii  verzi  şi/sau 

prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism. Se interzice  reducerea suprafeţelor acestora.

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

Raportul de mediu analizează varianta V1R4 (august 2010) a Planului Urbanistic General al 

municipiului Focșani și ultima variantă transmisă de proiectant, V1R11 (iunie 2012), celelalte variante 

nefiind reprezentative pentru a fi analizate.

„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.

Pentru  finalizarea  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani   proiectantul  de 

specialitate – S.C. ALTRIX ARHITECTURA S.R.L. a prezentat mai multe variante care au cumulat  

observațiile  ședințelor  grupurilor  de  lucru  (din  04.02.2010;  17.12.2010;  10.06.2011,  08.07.2011, 

14.06.2012) pe parcursul derulării procedurii conform HG 1076/2004, respectiv versiunile memoriului 

PUG: V1R4 - V1R11.

De  asemenea,  au  rezultat  mai  multe  versiuni  ale  raportului  de  mediu,  fiecare  dintre  ele 

analizând prima – V1R4 și ultima (în cazul de față V1R11) a memoriului PUG.

Varianta I – V1R4 prezintă următorul bilanț teritorial propus față de varianta II -V1R11:

ZONE FUNCTIONALE VARIANTA I VARIANTA II 



SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILAN SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILANLocuințe şi funcțiuni complementare 978,58 39,94% 1048,95 40,75%Unități industriale şi depozite 180,68 7,37% 198,40 7,71%Instituții şi servicii de interes public 641,49 26,18% 644,88 25,05%
CAI DE COMUNICATII şi TRANSPORT, din care: rutier şi feroviar 439,84 17,95% 346,44 13,46%Spatii verzi, sport, agrement, protecție 196,29 8,01% 200,79 7,80%Gospodărie comunala, cimitire 36,32 1,48% 37,89 1,47%Destinație speciala 93,77 3,83% 93,77 3,64%Terenuri agricole 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Terenuri libere de construcții 0,00 0,00% 0,00 0,00%Ape 2,90 0,12% 2,90 0,11%
TOTAL INTRAVILAN 2449,89 100,00% 2574,01 100,00 %

 

Având în vedere perioada mare de timp în care s-a elaborat/finalizat Planul Urbanistic General 

al municipiului Focșani (solicitarea avizului de mediu pentru plan s-a înregistrat la ARPM Galați în 

data de 29.12.2009), varianta analizată în prezenta lucrare (V1R11) propune un alt bilanț teritorial care 

să răspundă recomandărilor din cadrul grupurilor de lucru și direcțiilor de dezvoltare ale municipiului. 

Din analiza celor două variante, au rezultat următoarele:

Alternativa I: V1R4 Alternativa II: V1R11
Impact asupra 
mediului

Termen 
scurt Mediu Termen 

lung
Comentarii/ 
explicaţii

Termen 
scurt Mediu Termen 

lung
Comentarii/ 
explicaţii

Obligația de a 
asigura din terenul 

+/- - --- Prin 
extinderea 

+ ++ +++ Prin V1R11 se 
propune o 



intravilan o 
suprafață de spațiu 
verde de minimum 
26 mp/locuitor până 
la 31 decembrie 
2013.

zonelor verzi, 
a rezultat o 
suprafață de 
aprox. 20 
mp/locuitor

suprafață de 26 
mp spațiu 
verde/
locuitor 
(raportată la 
populația din 
2010). 

Marcarea 
perimetrului de 
protecție 
hidrogeologică a 
frontului de captare 
Suraia 

- - -- Nu este 
evidențiat 
perimetrul de 
protecție 
hidrogeologică 
al frontului de 
captare Suraia

+ ++ +++ Se menționează 
ca zonă 
protejată 
perimetrul de 
protecție 
hidrogeologică 
și este 
reprezentat pe 
planșa echipare 
edilitară

Zone de protecție 
sanitară în jurul 
exploatațiilor 
agricole

- -- -- Nu sunt 
marcate 
zonele de 
protecție 
sanitară din 
jurul 
exploatațiilor 
agricole 

+ ++ ++ Sunt marcate 
zonele de 
protecție 
sanitară din 
jurul 
exploatațiilor 
agricole

Gestiunea 
deșeurilor

- - - Nu se 
tratează 
gestiunea 
deșeurilor

+ + + Se impun 
măsuri pentru 
eliminarea/
valorificarea 
în condiții 
legale a 
deșeurilor 
generate 

Registrul local al 
spațiilor verzi

- -- --- Nu este 
finalizat 
registrul 
local al 
spațiilor 
verzi

+ + ++
Este anexat 
Registrul local 
al spațiilor 
verzi

Legenda:
+ pozitiv; - negativ; 0 neutru; ? incert +/- 
minor; ++/— major

10. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA 
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. 

FOCȘANI



Frecvenţa  şi  modul  de  realizare  a  monitorizării  efectelor  semnificative  ale  implementării 

Planului Urbanistic General al municipiului Focșani vor fi stabilite în cadrul grupului de lucru și vor fi 

impuse prin actele de reglementare emise de Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Galați  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 municipiului Focșani va avea in vedere:

Factor de mediu 
monitorizat

Parametrii monitorizaţi

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;
Număr și tipuri de echipamente de monitorizare a calității aerului 
ambiental și a parametrilor meteorologici, locuri de amplasare;
Concentrații de poluanți (particule în suspensie, depuneri uscate 
și umede, oxizi de azot, monoxid de carbon) în aerul ambiental în 
zonele populate;
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;
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 municipiului Focșani

Zgomotul Reducerea nivelurilor de zgomot generat de trafic și de unele 
activități economice.

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  – 

municipiul Focșani. 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.

Municipiul Focşani este situat în  Regiunea de Dezvoltare 2 sud-est,  în partea sud-estică a 

judeţului Vrancea şi are următorii vecini:

• la nord: - comuna Garoafa

• la est : - comuna Vânători

• la sud-est: - comuna Răstoaca

• la sud: - comunele Slobozia Ciorăşti şi Milcovul

• la sud-vest: - comuna Goleşti

• la vest: - comuna Coteşti şi Câmpineanca 

• la nord-vest: - oraş Odobeşti

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

Tulcea.

Municipiul Focşani are o suprafaţa de 4815 ha, ceea ce reprezintă 1% din suprafaţa judeţului 

Vrancea,  fiind  o  localitate  de  dimensiune  medie.  Este  încadrat  geografic  la  intersecţia  latitudinii  

nordice de 45 grade şi 42 minute cu longitudinea estica de 26 grade şi 13 minute, străjuind partea sud -  

estică a Carpaţilor de curbură, la contactul dintre Câmpia Siretului inferior şi dealurile subcarpatice ce 

culminează cu Măgura Odobeştilor (1001 m).

Fiind situat pe magistrala  feroviară Bucureşti  - Ploieşti  - Bacău - Suceava şi pe cea rutieră 

Bucureşti – Buzău - Suceava pe E 85 (DN 2), flancat de râurile Putna, spre răsărit la o distanta de 7 km 

şi Milcovul, spre miazăzi la o distanţă de 2 km., oraşul Focşani se situează în câmpia joasa a Siretului 

Inferior la o altitudine de 50 - 55 m deasupra mării, câmpie ce se întinde de la linia Mărăşeşti, Vânători,  

Tătăranu, Ciorăşti până la albia Siretului. 

Actualizarea  Planului  Urbanistic  General  al  municipiului  Focșani  s-a  realizat  de  către  S.C. 

PROTELCO  S.A.  –  proiectant  general  și  S.C.  ALTRIX  ARHITECTURA  S.R.L.  –  proiectant  de 

specialitate.

A. Situația intravilanului existent este prezentată în memoriul general al Planului Urbanistic 

General al municipiului Focșani.

Suprafaţa totală a intravilanului existent este de  1818,99 ha.  Această suprafaţă cuprinde pe 

lângă localitatea de bază şi trupurile de intravilan dispersate în cadrul teritoriului administrativ.

Pe zone funcţionale, bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul Focşani se prezintă 

astfel:



Tabel nr. 1  - Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul Focşani

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT 

SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILAN PROCENT % DIN TOTAL UATLocuinte şi functiuni complementare 348,05 18,42% 7,38%
Unitati industriale şi depozite 200,84 11,04% 4,26%Institutii şi servicii de interes public 179,90 9,89% 3,82%

CAI DE COMUNICATII şi TRANSPORT, din care: rutier şi feroviar 249,52 14,43% 5,29%
Spatii verzi, sport, agrement, protectie 100,43 5,52% 2,13%

Gospodarie comunala, cimitire 35,42 1,95% 0,75%Destinatie speciala 78,26 4,30% 1,66%Terenuri agricole 548,87 30,17% 11,65%Terenuri libere de constructii 71,00 3,90% 1,51%Ape 6,70 0,37% 0,14% 
TOTAL INTRAVILAN 1818,99 100,00% 38,60%

TOTAL EXTRAVILAN 2893,97  61,40%

TOTAL UAT 4712,96  100,00%

Suprafaţa  majoritară  a  intravilanului  municipiului  Focşani  este  ocupată  de  terenuri  cu 

categoria de folosinţă agricolă, reprezentând un procent de 30 % din total intravilan. 

Următoarea pondere în intravilanul municipiului Focşani este reprezentată de terenurile ocupate 

de  locuinţe şi funcţiuni complementare (cca. 18 %),  urmată de zona terenurilor ocupate cu căi de 

comunicaţii şi transport rutier şi feroviar (cca. 14 %). 



Zona  unităţilor  industriale  şi  de  depozitare ocupă  locul  patru  în  ierarhia  zonificării 

funcţionale,  reprezentând  un  procent  de  aproximativ  11% din  totalul  intravilanului  existent.   În 

prezent, zonele destinate unităţilor industriale şi de depozitare sunt destructurate,  prezentându-se ca 

nişte  teritorii  urbane  pentru  care  sunt  necesare  măsuri  de  reabilitare  şi  restructurare  urbană.  Prin 

valoarea  terenurilor  pe  care  sunt  amplasate  zonele  unităţilor  industriale  şi  parţial  a  construcţiilor, 

activităţile economice pot fi relansate, atât în domeniul productiv, cât şi al serviciilor.

Zona  cu  funcţiuni  complexe,  instituţii  şi  servicii  de  interes  public include  construcţiile 

pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, complexe comerciale etc. situate atât în zona 

centrală  a municipiul  Focşani,  cât  şi  în afara acesteia,  ocupând o suprafaţă  de aproximativ 180 ha 

(aproximativ 10 % din intravilan)

Zona  spaţiilor  verzi,  sport,  agrement,  protecţie cu  o  suprafaţă 100,43  ha,  reprezintă  o 

suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 9,7 mp (la o populație de 98.146 locuitori), 

reprezentând  5,52% din  suprafaţa  intravilanului  existent. Suprafaţa  de  spații  verzi  este  sub media 

prevăzută pentru un oraş cu un număr de locuitori  situat între  50000 şi  100000 de locuitori,  unde 

normele prevăd o suprafaţă  de 26 mp/cap de locuitor.

În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi, în Planul Urbanistic General propus se menționează 

că, la data 29.02.2012 Primăria Municipiului Focşani avea în inventar un total de 95,20 ha spaţii verzi, 

împărţite în trei categorii, funcţie de tipul de proprietate, astfel:

- 39,64 ha în domeniul public

- 26,12 ha în domeniul privat al municipiului, şi

- 29,44 ha alţi proprietari, din care 16,73 ha domeniu public al judeţului Vrancea, 7,40 ha 

domeniu public al statului şi 5,31 ha proprietăţi particulare – biserici şi cimitire. 

B.  Situația intravilanului propus

Ca urmare  a  necesităţilor  de  dezvoltare,  precum şi  pe  baza  concluziilor  studiilor  efectuate, 

zonele funcţionale au suferit modificări în structura şi mărimea lor.

Astfel,  limita  intravilanului  localităţilor  s-a  modificat  incluzând  toate  suprafeţele  de  teren 

ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţe necesare dezvoltării în următoarea perioadă de 

10 ani.

Principiile care au stat la stabilirea direcţiilor de dezvoltare teritorial  - spaţială a municipiul 

Focşani, au urmărit direcţiile strategice prevăzute în “Strategia de dezvoltare a municipiului Focşani 

2007-2013” şi anume:

 Iniţierea dezvoltării policentrice a structurii funcţionale în teritoriu intravilan



 Dezvoltarea  prin  expansiune şi  nu prin  densificare  în  vederea   asigurarii  premizelor 

necesare pentru îmbunătăţirea  calităţii vieţii

 Asigurarea premiselor necesare pentru încurajarea restructurarii şi dezvoltarii sectorului 

de  activităţi,  ca  bază  pentru  creşterea  atractivităţii  municipiului  pe  plan  regional  şi 

internaţional

Propunerile  privind  noul  intravilan  şi  relaţia  cu  intravilanul  existent  sunt  justificate  de 

următoarele necesităţi:

În vederea asigurării  creşterii  suprafeţei  locuibile  pe cap de locuitor,  se propune extinderea 

intravilanului  existent  pentru  asigurarea  terenului  necesar  construirii  de  noi  locuinţe,  în  principiu 

locuinţe individuale cu regim mic de înălţime (maxim P+2).

De  asemenea,  prin   noile  extinderi  de  intravilan  se  vor  asigura  terenurile  necesare  pentru 

dezvoltarea mixităţii funcţionale – locuire, zone de activităţi generatoare de locuri de muncă etc.

Pentru creşterea atractivităţii acestor zone în perspectiva dezvoltării  municipiului Focşani, la 

nivel de PUG teritoriile noi introduse în intravilan sunt reglementate cu reguli de construire flexibile, 

tocmai pentru a extinde gama potenţialilor investitori.

De asemenea prin PUG se încearcă trasarea unor direcţii cu caracter director în ceea ce priveşte 

relaţia între trama stradală existentă noile zone introduce în intravilan, prin propunerea unor posibile 

căi de comunicaţie cu caracter public.

Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focşani a vizat şi corectarea limitei  

intravilanului existent, georeferenţiată, care în prezent este trasată aleator, fără a ţine cont de limitele de 

proprietate. Corectarea intravilanului a urmărit extinderea intravilanului acolo unde o parcelă era deja 

în intravilan în proporţie de peste 50% , fapt ce a dus la creşterea suprafeţei de intravilan. Aceasta 

măsură va ajuta la identificarea fizică mai facilă a limitei intravilanului în teren. 

Teritoriul intravilan propus în cadrul P.U.G.-ului are în vedere realizarea celor mai bune condiţii de 

dezvoltare  a  oraşului  cu  păstrarea  şi  integrarea  cadrului  natural  existent  care  să  satisfacă  cerinţele 

conceptului dezvoltării durabile.

Zonele  funcţionale  au fost  structurate  şi  delimitate  potrivit  funcţiunilor  necesare dezvoltării 

locale şi sunt ilustrate în bilanţul teritorial după cum urmează:

Tabel nr. 2 - Trupuri de intravilan în municipiul FocşaniDENUMIRE TRUP SUPRAFATA (ha)T1 2140,67T2 56,39T3 157,93T4 159,60



T5 23,15T6 24,00T7 11,16T8 1,10TOTAL INTRAVILAN 2574,01
Suprafaţa intravilanului propus este de 2574,01 ha.

Principalele  zone  funcţionale  la  nivelul  municipiului  Focşani  se  menţin  pe  aceleaşi 

amplasamente.

În determinarea zonificării funcţionale se menţine, în general, configuraţia existentă a părţilor 

ce compun intravilanul propus.

Bilanţul  teritorial  al  zonelor  cuprinse în  intravilanul  propus are la  bază bilanţul  teritorial  al 

intravilanului existent, corectat cu mutaţiile de suprafeţe în funcţie de planul parcelar.

Tabel  nr.  3  -  Distribuţia  categoriilor  de  folosinţă  propuse  la  nivelul  teritoriului 

administrativ al municipiului Focşani 

Suprafaţa 
totală Agricolă Păduri Ape Drumuri Curţi construcţii Neproductiv

ha ha ha ha ha ha ha
4712,96 1593,96 255,18 114,21 775,96 1973,65 -

100,00% 33,82% 5,41% 2,42% 16,46% 41,88% -

Tabel  nr.  4  -  Distribuţia  categoriilor  de  folosinţă  propuse  la  nivelul  intravilanului 

municipiului Focşani  

Suprafaţa totală Agricolă Păduri Ape Drumuri Curţi 
construcţii

Neproductiv

ha ha ha Ha ha ha ha
       2574,01 - 251,02 2,90 346,44 1973,65 -
       100,00 % - 9,75 % 0,11 % 13,46 % 76,68 % -

Suprafaţa  terenului  intravilan  propusă  în  P.U.G.  cuprinde  8  zone  funcţionale  definite  de 

potenţialul existent determinat pe baza studiilor de fundamentare, stabilindu-se prin Regulamentul de 

Urbanism delimitarea  funcţiunilor  dominante,  permisiuni  şi  condiţii  de  conformare  şi  amplasare  a 

construcţiilor, indicatori maximi admişi POT şi CUT, condiţionări şi restricţii.



 Tabel nr. 5 -  BILANŢ TERITORIAL AL ZONELOR FUNCŢIONALE CUPRINSE ÎN 

INTRAVILAN

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT PROPUS SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILAN SUPRAFATA (ha) PROCENT % DIN TOTAL INTRAVILANLocuințe şi funcțiuni complementare 348,05 18,42% 1048,95 40,75%Unități industriale şi depozite 200,84 11,04% 198,40 7,71%Instituții şi servicii de interes public 179,90 9,89% 644,88 25,05%CAI DE COMUNICATII şi TRANSPORT, din care: rutier şi feroviar 249,52 14,43% 346,44 13,46%Spatii verzi, sport, agrement, protecție 100,43 5,52% 200,79 7,80%Gospodărie comunala, cimitire 35,42 1,95% 37,89 1,47%Destinație speciala 78,26 4,30% 93,77 3,64%Terenuri agricole 548,87 30,17% 0,00 0,00%Terenuri libere de construcții 71,00 3,90% 0,00 0,00%Ape 6,70 0,37% 2,90 0,11%
TOTAL INTRAVILAN 1818,99 100,00 % 2574,01 100,00 %

Pe total suprafaţă UAT creşterea suprafeţei intravilanului este de 755,02 ha, creştere de circa 42 

%.

Prin noile zonificări funcţionale reglementate pentru noul intravilan s-a realizat:

 Majorarea  zonei  de  instituţii  şi  servicii  de  interes  public  de  circa  trei  ori  faţă  de  situaţia 

existentă,  şi  cuprinderea  în  aceasta  a  tuturor  dotărilor  de  interes  general  ale  centrului  de 



municipu cât şi cele situate în afara perimetrului central. Zona destinată instituţiilor şi serviciilor 

de interes  public  se  propune prin  noile  Reglementări  Urbanistice  a  se  extinde  pe suprafaţa 

fostelor zone de activităţi industriale, în prezent destructurate, precum şi pe noi extinderi de 

intravilan în vederea asigurării dezvoltării policentrice a municipiului Focşani. 

 Majorarea suprafeței aferente spațiilor verzi

 Asigurarea  unor  amplasamente  pentru  dezvoltarea  sectorului  terţiar  sau  a  unor  activităţi 

productive mici nepoluante.

 Asigurarea terenului necesar pentru dezvoltarea unor noi cartiere, în vederea asigurării creşterii 

confortului  de locuire,  cartiere  ce se vor amenaja  în  baza unor  viitoare  Planuri  Urbanistice 

Zonale aprobate conform legislaţiei în vigoare, prin care se vor prevedea în mod obligatoriu 

spaţii verzi amenajate cu caracter public.

 S-au delimitat zonele de protecţie ale cimitirelor şi altor zone funcţionale ce cuprind activităţi 

economice industriale, faţă de zonele de locuit.

 S-a stabilit  structura şi  configuraţia  căilor  de comunicaţie,  definindu-se categoria  şi  profilul 

străzilor cu amenajările acestora, retragerile şi planeităţile de aliniament care să asigure atât 

fluenţa cât şi siguranţa circulaţiei,  iar prin retrageri,  condiţii de protecţie a locuinţelor cât şi 

legătura între zonele funcţionale şi cu localităţile învecinate.

 Prin  Regulamentul  Local  de  Urbanism sunt  stabilite  şi  reguli  cu  caracter  normativ  privind 

necesarul de locuri de parcare raportat la zone funcţionale diferite.

 S-au marcat şi reglementat distinct zone definite ca fiind protejate stabilite prin Studiul Istoric 

General al municipiului Focşani, reglementări prevăzute în Regulamentul de Intervenţie în Zone 

Protejate.

 De asemenea,  pornind de la  principiul  necesităţii  unui  grad de detaliere  specific  unor zone 

destructurate,  prin  Reglementările  Urbanistice  propuse  se  marchează  zonele  pentru  care 

autorizaţia de construire se va emite în baza unui P.U.Z. aprobat, deci este necesară elaborarea 

unor planuri urbanistice zonale.

 La actualizarea Planului Urbanistic General aferent municipiului Focşani, au fost preluate toate 

prevederile  documentaţiilor   de urbanism aprobate puse la dispoziţia  proiectantului  de către 

autorităţile municipiului Focşani.

C.  Zonificare funcțională

Actualele  zone  funcţionale  se  menţin  în  gruparea  şi  relaţiile  existente,  cu  amplificările 

teritoriale ale unora în special zona de instituţii şi servicii şi locuinţe şi funcţiuni complementare.



Zona  de  locuinţe  va  ocupa  o  suprafaţă  predominantă  în  cadrul  intravilanului  propus, 

dezvoltându-se firesc, pe amplasamente în continuarea zonei de locuit existente. Locuinţele individuale 

parter şi P+1 (chiar şi P+2) vor predomina şi în perspectivă. În zona de locuinţe colective situate în 

general în lungul principalelor căi de acces din municipiul Focşani, se propune dezvoltarea mixităţii 

funcţionale,  în ideea conversiei  locuinţelor  de la parterul  blocurilor  acolo unde este cazul în spaţii 

destinate comerţului şi serviciilor specifice zonelor de locuinţe.

Zona unităţilor mixte în care sunt admise mici activităţi industriale, servicii şi depozitare va 

cunoaşte  o creştere  semnificativă  la  nivelul  municipiului  Focşani   de la  9,77% din total  intravilan 

existent  la  26,18% din total  intravilan propus.  Aceste  zone se vor dezvolta  teritoriul  fostelor  zone 

i8ndustriale, în vecinătatea acestora prin extinderea intravilanului sau după cum am menţionat mai sus 

în continuarea zonei centrale în lungul principalelor căi de comunicaţie.

Zona cu funcţiuni complexe de interes public va cunoaşte o creştere, unele instituţii necesitând 

reamenajări, dar şi dezvoltări.

În  prezent,  suprafaţa  cimitirelor  este  suficientă  raportat  la  tendinţele  evoluţiei  demografice 

actuale, de aceea nu au fost făcute propuneri de a se rezerva teren pentru noi amplasamente de cimitire.

Se propun lucrări de amenajare a zonelor verzi pentru protecţia cursului de apă, a zonelor cu 

riscuri sanitare etc. În lungul canalelor zonele verzi vor avea o lăţime de minim 5,0 m, iar în jurul Bălţii 

Mândreşti aceasta va avea o lăţime de minim 15,0 m.

Suprafaţa  spaţiilor  verzi,  agrement  şi  perdele  de protecţie  va cunoaşte  o creştere  însemnată 

datorită  amenajării  unor noi zone de agrement  (individuale şi colective).  Suprafaţa totală  de spaţiu 

verde – prevăzut ca atare în zona funcţională V - la nivelul intravilanului va fi de circa  200,79 ha 

(aproximativ 7.80% din total intravilan propus). Aceasta înseamnă dublarea suprafeţei (de la 100.43 ha) 

şi creşterea ponderii cu cca. 2,3%, de la 5.52%). La aceste zone se mai adaugă un total de 54,48 ha de 

spaţii  verzi  aferente  cimitirelor,  bisericilor,  spaţiilor  verzi  şi  locurilor  de  joacă  pentru  copii  dintre 

blocuri, spitalelor, şi instituţiilor de învăţământ, plantaţiilor de aliniament şi scuarurilor, etc. Acestea 

sunt  incluse  în  zonele  funcţionale  aferente  locuinţelor  individuale  sau  colective,  instituţiilor  şi 

serviciilor (zone mixte), gospodăriei comunale şi cimitirelor, etc. Astfel, cu un total de 255,30 ha de 

spaţii verzi, pe cap de locuitor în municipiul Focşani va rezulta o suprafaţă de aproximativ 26.01 mp 

de spaţiu verde calculat la o populaţia actuală (98146 locuitori) şi de 25.25 mp de spaţiu verde 

calculat  la  numărul populaţiei  prognozate  (101090 locuitori). De asemenea ponderea spaţiilor 

verzi din intravilan, relevantă pentru climatul localităţii, este de cca. 10%.

În conformitate  cu  Legea  nr.  5/2000,  privind  zonele  protejate  şi  Ordonanţa  Guvernului  nr. 

43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 



interes naţional, în documentaţia întocmită cu ocazia elaborării P.U.G. – municipiul Focşani se propun 

reglementări şi prescripţii în legătură cu siturile arheologice şi monumentele situate în cadrul localităţii.

Se fac prescripţii cu caracter de reglementare şi pentru zonele de siguranţă şi protecţie sanitară 

propuse.

Aceasta este versiunea Rev. 5 a Raportului de mediu pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Focșani”, ce analizează versiunea de plan V1R11 (iunie 2012) a Planului Urbanistic 

General și a Regulamentului Local de Urbanism (anexate pe suport electronic).Lucrarea  va  fi  transmisă  membrilor  grupului  de  lucru  special  constituit  pentru  definitivarea proiectului P.U.G.  și a Raportului de Mediu.
Raportul de mediu reprezintă un studiu de mediu protejat de Legea drepturilor de autor.
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