RAPORTARE STIINTIFICA
ETAPA II - CUANTIFICAREA PROCESELOR LEGATE DE COMPONENTELE NATURĂ-OM, PRIN
EVALUAREA FACTORILOR DE MEDIU SI SOCIALI

Rezumatul etapei
Evoluţia relaţiilor natură-om în franjele rur-urbane la scară spaţială şi temporală în
România s-a bazat pe studii de caz selectate în funcţie de rangul atribuit localitatilor conform
criteriilor referitoare la numărul de locuitori, accesul la facilităţi şi servicii urbane, forţa de
muncă ocupată în agricultură. Selectarea a 4 ranguri diferite (Bucureşti oraş de rang 0, Ploieşti
de rang I, Piatra Neamţ de rang II, Gura Humorului de rang III) s-a realizat cu scopul de a analiza
dinamica modurilor de utilizare a terenurilor în mod ierarhic şi în funcţie de criterii socioeconomice diverse, a evolutiei factorilor sociali, precum si a managementului deşeurilor în
zonele periurbane.
Studiul a evidenţiat tendinţele apărute în schimbările modului de utilizare a terenurilor
specifice zonelor periurbane ale oraşelor din România, în care terenurile agricole au fost scoase
din circuitul agricol pentru transformarea în ansambluri rezidenţiale sau unităţi comerciale sau
au fost abandonate, deoarece lipsa de fonduri pentru susţinerea culturilor a determinat
transformarea terenului din agricol în spaţiu construit. Toate acestea au contribuit la
accelerarea impactului acestor schimbări asupra calităţii factorilor de mediu şi asupra
confortului locurii în majoritatea franjelor rur-urbane a oraşelor din România.
In domeniul social, fenomenul periurbanizării se face observabil prin creşterea totală a
populaţiei comunelor din zona de influenţă imediată, atât ca urmare a bilanţului natural
(natalitate, mortalitate), cât şi a bilanţului migrator. Schimbarea peri-urbană este un rezultat
direct al expansiunii urbane în zona periurbană răspândire în exterior în zonele rurale, ca
rezultat al populaţiei şi creşterea economică, aspecte care duc, în primă etapă, la creşterea
cererii de locuinţe şi spaţii comerciale, influenţate în parte de accesibilitate de transport pentru
ocuparea forţei de muncă şi servicii şi de atractivitatea mediului, valoarea terenurilor.
Analiza a urmarit analiza surselor de deșeuri din zonele urbane şi periurbane, deșeuri
industriale, periculoase, menajere și asimilabile cu cele menajere, agricole și din construcţii și
demolări. În timp ce deşeurile care provin din activitaţile industriale se află sub un control mult
mai strict din cauza gradului lor de periculozitate, deşeurile menajere şi asimilabile cu cele
menajere au constrituit întotdeauna o problemă greu de gestionat indiferent dacă vorbim de
spaţiul urban sau periurban. Ne-am concentrat atenţia asupra acestor tipuri de deşeuri datorită
caracterului necontrolat de apariţie determinat de cele mai multe ori de lipsa unor sisteme de
management iniţiat de municipalităţi. Totodată acestea intră în categoria deşeurilor cu cea mai
accentuată dinamică a volumelor şi compoziţiei, care obligă la o reorientare a sistemului de
gestionare către reciclare şi revalorificare.
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RST - Raport stiintific si tehnic in extenso
ETAPA II Cuantificarea proceselor legate de componentele natură-om, prin evaluarea
factorilor de mediu şi sociali
Pentru analiza factorilor de mediu şi sociali în franjele rur-urbane la scară spaţială şi
temporală în România s-au utilizat studii de caz corespunzătoare franjelor rur-urbane, selectate
în funcţie de rangul atribuit localitatilor referitoare la numărul de locuitori, accesul la facilităţi şi
servicii urbane, dar şi forţa de muncă ocupată în agricultură (Monitorul Oficial 2001). Selectarea
a 4 ranguri diferite de zone de influenta: asezari de rangul 0, I, II si III s-a realizat cu scopul de a
analiza dinamica modurilor de utilizare a terenurilor, evolutia factorilor sociali şi modul de
management al deseurilor în funcţie de criterii socio-economice diverse. Analiza incepe cu
Bucureşti, capitala ţării şi continua cu Ploieşti, reşedinţă de judeţ considerat pol de creştere
pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Piatra Neamţ, municipiu resedinţă de judeţ şi
Gura Humorului oraş de importanţă locală (Figura 1).
Figura 1. Localizarea studiilor de caz la nivelul României

Metodologia aplicată pentru analiza
schimbărilor în modul de utilizare a
terenurilor la scară spaţială şi temporală a
constat în (1) analiza datelor Corine Land
Cover (CLC) (EEA 2012) pentru cele trei studii
de caz, pentru anii 1990, 2000 şi 2006, scara
1:25 000 cu scopul de a identifica dinamica
schimbărilor survenite în modul de utilizare a
terenurilor şi (2) analiza ortofotoplanurilor
pentru anii 2005 şi 2010, scara 1:5 000,
completate cu actualizările în ceea ce
priveşte dezvoltarea rezidenţială din ultimii 3
ani obţinute cu ajutorul aplicaţiilor Google şi
Bing Maps, pentru identificarea schimbărilor
apărute în dinamica spaţiilor rezidenţiale. Delimitarea spaţială a schimbărilor în modul de
utilizare a terenurilor s-a realizat prin extragerea informaţiilor cu ajutorul softul ArcGis 10.
Prin această analiză se doreşte evidenţierea tendinţelor apărute în schimbările modului
de utilizare a terenurilor specifice zonelor periurbane ale oraşelor din România, în care
terenurile agricole au fost scoase din circuitul agricol pentru transformarea în ansambluri
rezidenţiale sau unităţi comerciale sau au fost abandonate, deoarece lipsa de fonduri pentru
susţinerea culturilor a determinat transformarea terenului din agricol în spaţiu construit.
In domeniul social, fenomenul periurbanizării se face observabil prin creşterea totală a
populaţiei comunelor din zona de influenţă imediată, atât ca urmare a bilanţului natural
(natalitate, mortalitate), cât şi a bilanţului migrator.
Analiza urmarește de asemenea analiza surselor de deșeuri din zonele urbane şi
periurbane, deșeuri industriale, periculoase, menajere și asimilabile cu cele menajere, agricole
și din construcţii și demolări, cu accent pe deşeurile cu cea mai mare dinamică a volumelor şi
compoziţiei, care obligă la o reorientare a sistemului de gestionare către reciclare şi
revalorificare.
Studiul evidentiaza accelerarea impactului schimbărilor produse ca urmare a urbanizarii
asupra calităţii factorilor de mediu şi asupra confortului locurii în majoritatea franjelor rururbane a oraşelor din România.
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1. Studiu de caz – zona de influenta de rang 0
Municipiul Bucureşti şi franja rur-urbană
1.1. Analiza schimbărilor în modul de utilizare a terenurilor în perioada 1990-2006 la
nivelul franjei rur-urbane a Muncipiului Bucureşti
Pentru analiza franjei rur-urbane, în cazul Municipiului Bucureşti, au fost selectate
unităţile administrativ teritoriale corespunzătoare judeţului Ilfov, deoarece fizionomia
funcţională a localităţilor din acest areal este definită în general de legăturile de producţie pe
care acestea le au cu Municipiul Bucureşti. Fluxul migratoriu reprezintă un indicator cu
amprentă semnificativă asupra schimbărilor în modul de utilizare a terenurilor în franjele rururbane, astfel judeţul Ilfov furnizează un flux important de mobilitate frecventă spre Municipiul
Bucureşti (ADRBI 2005).
Pentru Municipiul Bucureşti, în perioada 1990-2000, s-a constatat o dinamică mai
accentuată în partea de nord-est a municipiului (Fig. 2). Principalele moduri de utilizare a
terenurilor care s-au extins în anul 2000 faţă de anul 1990 sunt zonele în construcţie (+60%),
spaţiile comerciale şi spaţiile rezidenţiale (+5.89%) în defavoarea terenurilor arabile sau a altor
zone cu utilizare agricolă (-12.81%). Migrarea proiectelor rezidenţiale spre est a ţinut cont de
preţul terenurilor, prezenţa spaţiilor verzi şi a suprafeţele lacustre dar şi relaţionarea carosabilă
cu centrul Municipiului Bucureşti.
Figura 2. Schimbările survenite în
modul de utilizare a teritoriului în
perioada 1990-2000 şi 2000-2006 în
franja rur-urbană a Municipiului
Bucureşti

Perioada 2000-2006
indică o amplificare a
expansiunii
spaţiilor
rezidenţiale şi a unităţilor
comerciale cu o creştere
semnificativă a aeroporturilor
(+34.78%),
zonelor
de
agrement (+8.86%), viilor şi
păşunilor. Diferenţa de 6 ani
evidenţiază o creştere de 257.14% a zonele defrişate şi o scădere importantă a pajiştilor
naturale (-75%), dar şi a terenurilor agricole şi zonelor urbane verzi (Tabelul 1). Suprafaţa
ridicată a terenurilor agricole în acest areal a permis extinderea modurilor de utilizare mai
dezvoltate (comercial, rezidenţial) prin scoaterea acestor terenuri din circuitul agricol,
contribuind la fragmentarea terenurilor respective. Utilizarea agricolă a dominat peisajul
judeţului Ilfov, dar odată cu presiunea comercială şi rezidenţială după căderea regimului
comunist a scăzut dramatic, deoarece s-a aflat pe un teren competitiv din punct de vedere al
posibilităţilor de dezvoltare în teren construit.
În cazul franjei rur-urbane studiate pentru Municipiul Bucureşti factorii principali care au
provocat aceste schimbări au fost: (1) creşterea demografică printr-un flux ridicat de migraţie
atras de avantajele sectorului terţiar bine dezvoltat în zona periferică a Municipiului Bucureşti
dar şi de beneficiile unui mediu verde, departe de sursele de perturbare (trafic), dar şi de
aglomeraţia specifică Municipiului Bucureşti. Judeţul Ilfov a cunoscut o creştere a densităţii
populaţiei de 2.5% locuitori/km² în perioada 1992-2007 (INSSE 2007); (2) creşterea economică,
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PIB-ul Judeţului Ilfov urcând de la 1521.5 milioane RON în 2000 la 5641.9 milioane RON în 2005
(Prefectura Judetului Ilfov 2008), (3) agricultura – suprafaţa terenurilor agricole a scăzut
semnificativ în anul 2006 faţă de anul 2000, locul terenurilor agricole neirigate fiind luat de
păşuni, iar zonele de culturi complexe fiind înlocuite de livezi sau unităţi comerciale (Tabelul 1)
şi (3) politicile şi strategiile de planificare teritorială care trebuie reorientate către o utilizare
sustenabilă a teritoriului, deoarece toate aceste schimbări conturează un spaţiu cu numeroase
probleme de mediu.
Tabel 1 Pierderile şi câştigurile pe categoriile de utilizare a terenurilor în franja rur-urbană a Municipiului Bucureşti în
perioada 1990-2006

1.2. Impactul asupra mediului determinat de schimbările în modul de utilizare a
terenurilor
Principalele componente ale mediului care sunt perturbate datorită schimbărilor în
modul de utilizare a terenurilor în zona studiată sunt: biodiversitatea, calitatea apei şi a aerului
şi calitatea vieţii. Schimbările survenite în modul de utilizare a teritoriului sunt asociate deseori
cu schimbările în modul de acoperire a terenului, de exemplu pădurea. În perioada de 16 ani
analizată în franja rur-urbană selectată pentru Municipiului Bucureşti, pădurile de foioase au
scăzut cu 1.34% în anul 2006 faţă de anul 1990, pajiştile naturale cu 74.68%, iar zonele defrişate
au crescut cu 275.14%. Pajiştile naturale au fost înlocuite in mare parte de aeroporturi
(Otopeni) şi păşuni (partea de Nord-Vest a Municipiului Bucureşti) (Fig.3). Acest lucru a
determinat descreşterea suprafeţei de habitat disponibilă şi implicit afectarea biodiversităţii.

Figura 3. Schimbările survenite în categoriile
pajişti naturale şi păduri de foioase în perioada
1990-2006 în franja ur-urbană a Municipiului
Bucureşti

Rezultatul este un peisaj
neuniform şi fragmentat, în care
speciile de plante şi animale care
necesită pentru supravieţuire şi
reproducere areale neîtrerupte şi largi
sunt afectate. Calitatea aerului este
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afectată pe de-o parte datorită dezvoltării sectorului terţiar ce presupune creşterea traficului
datorită utilizării automobilelor individuale pentru deplasare la locul de muncă, sau la unităţile
comerciale, iar pe de altă parte reducerii suprafeţelor oxigenante cu important rol în
menţinerea echilibrului teritorial.
Toate modificările în modul de utilizare a terenurilor în perioada analizată afectează pe lângă
componentele mediului şi calitatea vieţii. De exemplu defrişarea pădurilor contribuie la un
impact estetic, reducând calitatea şi cantitatea arealor ce pot fi utilizate pentru activităţi de
recreere. În schimb, rezultatele analizei arată o creştere a zonelor de agrement cu 8.86% pentru
perioada analizată.
1.3. Implicaţii pentru calitatea mediului datorate schimbărilor la nivelul spaţiilor
rezidenţiale în perioada 2005-2013 pentru un cartier al franjei rur-urbane
Oraşul Pantelimon situat în franja rur-urbană a Municipiului Bucureşti a cunoscut în
ultimii ani o dinamică accentuată a proiectelor imobiliare, în special a locuinţelelor individuale
secundare care s-au extins spre zona periferică a oraşului. Zona analizată propriu zis se
suprapune peste lunca şi fruntea de terasă a râului Colentina, în imediata apropiere a Lacului
Pantelimon (Fig. 4.)
Figura 4. Schimbările
apărute în perioada
2010-2013 în dinamica
spaţiilor rezidenţiale la
nivelul unui cartier
situat in oraşul
Pantelimon, localizat în
franja rur-urbană a
Muncipiului Bucureşti

Utilizarea iniţială
a terenului a fost
cea agricolă, actualul teren fiind dominat de reşedinţe individuale şi vegetaţie ruderală,
contribuind la scăderea semnificativă a calităţii componentelor de mediu. Spaţiile rezidenţiale
nou apărute după anul 2005 sunt în spaţii izolate, în special fără alte funcţii în proximitate decât
cea rezidenţială. Această amplasare implică numeroase probleme asupra calităţii mediului,
datorită proximităţii cu zonele sensibile: pădurea şi lacul Pantelimon. Suprafeţele lacustre
urbane sunt potenţial receptoare a unei game variate de poluanţi datorită rolului lor important
în menţinerea echilibrului teritorial, în special prin atractivitate, fiind unul din criteriile
principale în amplasarea locuinţelor în regim individual în zona analizată. Consecinţele se
reflectă şi asupra deteriorării calităţii solurilor datorită vegetaţiei ruderale care contribuie la
scăderea semnificativă a calităţii productive a acestora (Fig. 5).
Figura 5. Amplasamentul spaţiilor
rezidenţiale individuale în arealul de studiu

Majoritatea
acestor
spaţii
rezidenţiale nu sunt permanent
locuite atât datorita accesului la canalizare, alimentare cu apă cat şi al infrastructurii rutiere.
Prin aceste spaţii rezidenţiale se doreşte disciplinarea zonei, îmbunătăţirea coeziunii
teritoriului, rezolvarea unor probleme de salubitate şi risc de locuire şi integrarea funcţională şi
structurală a acestui spaţiu în oraşul Pantelimon.
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1.4 Analiza distribuţiei spaţiale a infrastructurii de depozitatre a deşeurilor menajere la
nivelul Bucureştiului şi a zonei periurbane
La nivelul capitalei şi a zonei sale periurbane domină depozitele de deșeuri neconforme,
urmate de cele conforme sau ecologice. În zona periurbană au fost identificate 29 de depozite
operate la nivel de unitate teritorial
administrativă a căror dată de sistare a
depozitării a fost anul 2009. Acestea din urmă
ocupă o suprafaţă de aproximativ 36,5 ha. Se
observă o concentrarea a rampelor de deșeuri
de-a lungul arterelor hidrografice ce poate fi
explicată de faptul că zonele de luncă au fost în
mod frecvent utilizate ca spaţii de depozitare,
în cazul viiturilor fiind „spălate” în mod natural.
La cele organizate se adaugă depunerile
întâmplătoare,
pe
terenurile
agricole
abandonate, constrcţiile părăsite sau spaţiile
industriale destructurate și relocate. Depozitele
organizate de deşeuri sunt bine conectate la
infrastructura rutieră, prin intermediul acesteia
realizându-se transportul deşeurilor.

Figura 6. Localizarea depozitelor de deşeuri menajere
Tabel 2 Depozite de deşeuri operaţionale în Bucureşti şi zona periurbană (conf localizare din Fig.6)

Nr*

Tip depozit

Denumire

An programat
pentru inchidere

Situaţie
existentă

Statut

Arie
(ha)

2019

în uz

conform

27

1

menajer

Chiajna Rudeni

2

menajer

Vidra

2023

în uz

ecologic

24

3

menajer

Glina

2045

în uz

conform

120

1.5 Fluxuri de colectare a deşeurilor în Bucureşti şi zona periurbană
Colectarea deşeurilor menajere se realizează de 2 ori pe săptămână pentru marile
ansambluri de locuinţe şi odată la 10 zile pentru locuinţele de tip P, P+1 (Ioja,2008). Cantitatea
medie zilnică de deșeuri menajere la nivelul Municipiului București și în celelalte zone urbane
se apreciază a fi de 292 kg/loc.an ( 0,8 kg/locuitor.zi), iar în mediile rurale de 233 kg/loc.an (0,5
– 0,6 kg/locuitor.zi), cu variaţii de la un anotimp la altul și de la o unitate administrativă la alta.
Procentele de deservire a populaţiei cu servicii de salubritate variază în zona periurbană de la o
localitate la alta, având valori cuprinse între 1,4 % din populaţie (localităţile Ciolpani, Tunari) şi
14,4% pentru Oraşil Otopeni. La nivelul capitalei procentul declaratatinge valoarea de 100%.
Tabel 3 Ponderea populaţiei deservite de servicii de salubrizare (2004) Sursa: PRGD. 2006

Bucuresti
100 %

Populaţia din zona periubană
Rural

Urban

38 %

25 %

În ceea ce priveşte cantităţile şi tipurile de deşeuri generate, analiza diferenţiată pe cele
două zone a permis evidenţierea ponderii ridicate a deşeurilor ce provin din capitală,
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comparativ cu volumele generate de zona periurbană. Valorile nu sunt cauzate doar de grade
diferite ale concentrării populaţiei ci şi de gradul diferit de deservire cu servicii de salubritate.
Tabel 4 Cantităţi de deşeuri generate la nivelul anului în Bucureşti şi zona periurbană(2004) Sursa PRGD. 2006

Categorii de deşeuri

Bucuresti

Zona periurbană

t/an

%

Deşeuri municipale din care:

884122

95.3

t/an
43821

%
4.7

Deşeuri menajere colectare in amestec de la populatie
Deseuri asimilabile celor menajere colectate in amestec din
comert, industrie, institutii

656492

98.9

7290

1.1

131298

98.9

1458

1.1

64769

96.8

2162

3.2

hârtie şi carton

3542.1

97.1

106.9

2.9

sticlă

12144

98.0

254

2.0

plastic

202.4

80.3

49.6

19.7

metale

1012

96.5

9471

3.5

9681

83.2

1952

16.8

Deşeuri din pieţe

9737

98.0

198

2.0

Deşeuri stradale

12144

94.5

701

5.5

0

0.0

30.06

100.0

Deşeuri colectate separat din care

Deşeuri din gradini şi parcuri

Deşeuri necolectate

1.6 Impactul depozitelor de deşeuri asupra resurselor de apă şi sol
Depozitele de deşeuri menajere controlate şi necontrolate reprezintă importante surse
de degradare a mediului. Prin dimensiuni şi efecte se disting cele trei depozite centrale de la
Glina, Chiajna şi Vidra, care deservesc aglomeraţia urbană a municipiului Bucureşti. Deşi, sunt
încadrate ca fiind conforme sau chiar ecologice, rampele nu sunt amanajate corespunzător,
efectele asupra mediului şi populaţiei din proximitate fiind foarte ridicate.
În proximitatea depozitelori se remarcă preţul scăzut al terenurilor şi lipsa de
atractivitate a spaţiului. Localităţile Glina şi Popeşti, situate în imediata proximitate a
municipiului Bucureşti sunt afectate atât de influenţa negativă a rampelor de deşeuri cât şi de
structura populaţiei, predominant de etnie rromă. Amplasarea lor în zone cu ape freatice
aproape de suprafaţă sau în lunca râurilor creşte riscul de infiltrare a levigatului în apele
subterane.

2. Studiu de caz – zona de influenta de rang I
Municipiul Ploieşti şi franja rur-urbană
2.1.
Analiza schimbărilor în modul de utlizare a terenurilor în perioada 1990-2006 la
nivelul franjei rur-urbane a Municipiului Ploieşti
Pentru analiza franjei rur-urbane a municipiului Ploieşti au fost selectate şapte unităţi
administrativ teritoriale constituente ale zonei metropolitane (Păuleşti, Blejoi, Bucov, Berceni,
Bărcăneşti, Brazii de Sus şi Târguşoru Vechi). Dinamica modurilor de utilizare a teritoriului în
perioada 1990-2000 nu prezintă un ritm foarte accentuat. Principalele moduri de utilizare care
s-au extins în anul 2000 faţă de anul 1990 sunt zonele de culturi complexe (+8.82%), unităţile
comerciale sau industriale (+2.99%) şi spaţiile rezidenţiale (+0.68). O scădere uşoară s-a
înregistrat pentru terenurile arabile neirigate (-0.74%) şi vii (-0.48%). Următorii 6 ani (perioada
2000-2006) aduc o dinamică mai accentuată în toate localităţile selectate pentru analiză şi în
partea de sud a Municipiului Ploieşti, mai puţin în zona de industriale (Fig. 7).
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Figura 7. Schimbările
survenite în modul de
utilizare a teritoriului în
perioada 1990-2000 şi
2000-2006 în franja rururbană a Muncipiului
Ploieşti

Această
dinamică
poate fi explicată de
situarea
acestor
localităţi pe rutele de
importanţă naţională
(DN1
şi
DN72).
Modurile de utilizare mai dezvoltate care au înregistrat creşteri sunt unităţile comerciale sau
industriale (+9 %). Pe lângă acestea, creşteri semnificative au fost identificate la modul de
utilizare agricolă: livezi şi păşuni (Tabelul 5). O dinamică accentuată în perioada analizată a fost
a râului Teleajăn care a înregistrat un procent ridicat de transformare în defavoarea categoriei
plaje, dune, nisipuri (-83.33%).
Tabel 5 Pierderile şi câştigurile pe categoriile de utilizare a terenurilor în Municipiul Ploieşti în perioada 1990-2006

2.2. Impactul asupra mediului determinat de schimbările în modul de utilizare a terenurilor
Deşi dinamica temporală şi spaţială a categoriilor de utilizare mai dezvoltate a
terenurilor nu a avut aceeaşi intensitate ca în cazul franjei rur-urbane selectată pentru
Municipiul Bucureşti, factorii care au declanşat schimbările existente sunt similari: (1) creşterea
populaţiei datorită fluxului migratoriu dinspre Municipiului Ploieşti unde populaţia a scăzut cu
10% in 2005 faţă de anul 1990 (Consiliul local al Municipiului Ploiesti 2004). (2) agricultura:
procesul de retrocedare a terenurilor agricole a avut un impact semnificativ asupra dinamicii
utilizării terenurilor în localităţile analizate, prin creşterea zonelor de culturi complexe (+9.56%)
şi a livezilor (+65%) (Tabelul 5); şi (3) politicile regionale şi locale care ar trebui să delimiteze
reguli privind condiţiile expansiunii proiectelor imobiliare şi comerciale în franja rur-urbană.
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Figura 8. Schimbările survenite în
categoriile păduri de foioase şi
unităţi comerciale sau industriale în
perioada 1990-2006

Dintre
componentele
mediului, schimbările în
modul de utilizare a
terenurilor în franja rururbană selectată pentru
Municipiul Ploieşti pot
afecta
biodiversitatea
datorită înlocuirii arealelor
de pădure de foioase (care au scăzut cu 7.2%) cu spaţii rezidenţiale, unităţi comerciale şi
terenuri arabile neirigate. Activităţile predominant agricole care s-au intensificat în localităţile
din franja rur-urbană studiată pot avea un impact asupra calităţii apelor freatice şi a solurilor
care riscă să fie deteriorate datorită utilizării îngrăşămintelor azotoase ce determină
concentraţii ridicate de nitriţi şi nitraţi în apa freatică şi în legumele cultivate pe aceste terenuri.
De asemenea suprafaţa ridicată a unităţilor comerciale contribuie la creşterea suprafeţelor
impermeabile şi implicit incapacitatea solului de a absorbi apa provenită din ploi mărindu-se
volumul acesteia existând risc de transport al poluanţilor în râuri dar şi la perburbarea ciclului
carbonului. Proiectele imobiliare nou apărute în perioada analizată au condus la crearea unor
vecinătăţi neconforme din punct de vedere al unei planificări urbane, majoritatea aflându-se în
proximitarea terenurilor arabile sau unităţilor comerciale, pe un teren neechipat cu
infrastructură urbană (alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate). Toate acestea afectează
calitatea vieţii locuitorilor şi descresc atractivitatea zonei.
2.3.

Implicaţii pentru calitatea mediului datorate schimbărilor la nivelul spaţiilor
rezidenţiale în perioada 2005-2013 pentru un cartier al franjei rur-urbane

Tendinţa de abandon a agriculturii în favoarea proiectelor imobiliare este caracteristică
şi pentru franja rur-urbană a Municipiului Ploieşti. Din dorinţa de a se evita aglomeraţia din
Municipiul Ploieşti investitorii s-au orientat către construirea locuinţelor individuale în spaţii
izolate, blocând zona din punct de vedere agricol, datorită construcţiilor (Fig. 9). Existenţa
spaţiilor rezidenţiale în arealul studiat amplifică efectele negative asupra calităţii mediului.
Figura 9. Schimbările apărute în perioada 20102013 în dinamica spaţiilor rezidenţiale la nivelul
unui cartier situat în franja rur-urbană a
Muncipiului Ploieşti

Lipsa unei conexiuni la
reţeaua municipală de alimentare cu
apă şi optarea pentru foraje proprii
poate determina utilizarea unei ape
contaminate, unde pânza freatică
este aproape de suprafaţa topografică şi există posibilitatea infiltrării unor poluanţi în timpul
ploilor de lungă durată. Aceşti poluanţi pot proveni atât din scurgerea uleiurilor de pe drumurile
destinate circulaţiei rutiere şi parcărilor, cât şi din depozitarea necontrolată a unor materiale de
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construcţie ce conţin substanţe toxice (vopseluri, lacuri pentru amenajarea interioarelor,
adezivi). Calitatea aerului este modificată în principal în stadiul de şantier al proiectelor
imobiliare datorită pulberilor în suspensie, dar şi sedimentabile, principalele surse fiind maşinile
grele necesare procesului de construcţie, nisipului folosit pentru prepararea materialelor de
construcţie şi structurii solului, care prin decopertare generează pulberi în suspensie.
Distanţa faţă de centrul urban Ploieşti nu permite mobilitatea rezidenţilor din acest
cartier cu ajutorul transportului public, ceea ce favorizează utilizarea automobilelor individuale
şi astfel o aglomerare a traficului, creşterea nivelului de zgomot şi scăderea calităţii aerului prin
contaminare cu poluanţi datorită gazelor de eşapament (monoxid de carbon, oxizi de azot,
compuşi organici volatili, emisii de plumb).
2.4 Fluxuri de colectare şi depozitare a deşeurilor în municipiul Ploieşti şi a zonei periurbane
Modul de gestionare a deşeurilor generate la nivelului municipiului Ploieşti şi a zonei
periurbane a acestuia este în strânsă legătură cu infrastructura existentă la nivel judeţean.
După sistarea activităţii în anul 2012 a depozitului de deşeuri aflat în subordinea Primăriei
Ploieşti, cantităţile generate au fost redirecţionate către depozitul ecologic Boldeşti Scăeni.
Tot spre acest depozit sunt direcţionate şi deşeurile din zona periurbană. In prezent,
deşeurile de pe raza municipiului Ploieşti sunt operate de firma cu capital privat SC Veolia
Servicii pentru mediu SA. La nivelul Ploieştiului şi a zonei periurbane nu există staţii de sortare
si compostare, cu excepţia compostarii practicată în gospodarii în zonele rurale si a staţiei de
sortare manuală aparţinând depozitului ecologic.
Tabel 6 Infrastructura de depozitare a deşeurilor utilizată la nivelul Ploieştiului şi zonei periurbane Sursa: PRGD Reg. SudMuntenia 2008

Denumire

An programat
pentru inchidere

Statut

Arie
(ha)

1

menajer

Depozit mixt municipal Ploieşti

2012

sistat

neconform

31

2

menajer

Boldeşti Scăeni

-

în uz

ecologic

7.5

Nr*

Tip
depozit

Situaţie
existentă

În zona periurbană autorităţile locale operează prin propriile servicii de salubrizare, cu
echipament vechi şi în stare precară. O estimare a cantităţilor generate şi colectate nu este
posibilă deoarece nu există raportări oficiale ale operatorilor, aceştia nebeneficiind de
echipamente de cântărire. Indicele de generare deşeurilor pentru municipiul Ploiesti este de
292 kg/loc.an (0,8 kg/loc.zi), iar pentru localităţile din zona periurbană de 233 kg/loc.an ( 0,64
kg/loc.zi). La nivelul zonei periurbane a existat iniţiativa înfiinţării unui depozit ecologic de
deşeuri în comuna Brazi, însa proiectul a fost sistat, neobţinându-se avizele necesare
2.5 Probleme de mediu generate de disfuncţionalităţi ale sistemului de management al
deşeurilor la nivelul municipiului Ploieşti şi a ariei periurbane
În afara depozitului de deşeuri Ploieşti, depozitarea deşeurilor în zona periurbană se
face in depozite neconforme de mici dimensiuni, aflate pe raza localităţilor. Deşi există servicii
de salubrizare, depozitatea se face în special în lungul cursurilor de apă. Suprafaţa depozitului
municipal Ploieşti este împărţită în două zone, una de 5 ha şi una de 26 de ha, însă depozitul nu
este prevăzut cu sistem de colectare sau tratare a levigatului sau sistem de captare a gazului de
depozit, existând un risc ridicat de contaminare a solului şi apelor freatice. Primăria a demarat
acţiuni de închidere a rampei, întâmpinând însă dificultăţi privind sursa pământului pentru
acoperirea acestuia. În noimebrie 2012 a fost semnalată poliţiei o situaţie de excavare în
interiorul depozitului pentru căutarea resturilor de fier. Aceste situaţii pot duce la apariţia
incendiilor din cauza acumulării gazelor cu concentraţii mari de metan.
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3. Studiu de caz – zona de influenta de rang II
Municipiul Piatra Neamţ şi franja rur-urbană
3.1. Analiza schimbărilor în modul de utlizare a terenurilor în perioada 1990-2006 la
nivelul franjei rur-urbane a Municipiului Piatra Neamţ.
În analiza franjei rur-urbane au fost incluse cinci unităţi administrativ teritoriale
(Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Piatra Şoimului şi Viişoara). În perioada 1990-2000 spaţiul
urban a înregistrat o uşoară creştere (+2.33%), zonele de culturi complexe s-au extins cu 17% în
nord-estul localităţii Piatra Şoimului, iar mlaştinile cu 67%. Categoriile de utilizare a terenurilor
care au scăzut în anul 2000 faţă de anul 1990 sunt zonele cu utilizare agricolă (livezile (-19%), şi
păşunile (-9%)) dar şi zonele de tranziţie cu arbuşti (-6%) şi acumulările de apă (-8%) (Fig. 10).
Figura 10. Schimbările survenite în
modul de utilizare a teritoriului în
perioada 1990-2000 şi 2000-2006

Schimbările
mai
dinamice în modul de
utilizare
a
terenurilor
caracterizează
perioada
2000-2006. Spaţiul urban a
crescut cu 12% faţă de
perioada
1990-2000
iar
unităţile
comerciale
şi
industriale cu 13%. Terenurile
cu
utilizare
agricolă
reprezintă categoria principală care a contribuit la câştigurile în ceea ce priveşte dezvoltarea
spaţiului urban şi unităţilor comerciale sau industriale (Tabelul 7).
Tabel 7 Pierderile şi câştigurile pe categoriile de utilizare a terenurilor în franja rur-urbană a Municipiului Piatra Neamţ în
perioada 1990-2006

Factorii care au determinat schimbările în modul de utilizare a terenurilor în franja rur-urbană a
Municipiului Piatra Neamţ sunt de natură economică şi socială. În perioada 1992-2002
Municipiul Piatra Neamţ a cunoscut o scădere o populaţiei cu 10%, în timp ce în localităţile
analizate din franja rur-urbană populaţia a crescut, cu excepţia localităţii Viişoara. Acest lucru a
fost determinat de schimbările apărute la nivelul activităţii industriale a municipiului şi anume
închiderea multor unităţi industriale ceeace a favorizat reorietarea populaţiei către zonele
rurale şi implicit către agricultură, lucru explicat şi de creşterea zonele de culturi complexe
(+22%) şi a livezilor (+11%).
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3.2. Impactul asupra mediului determinat de schimbările în modul de utilizare a terenurilor
Faţă de precedentele studii de caz referitoare la franja rur-urbană a Municipiilor
Bucureşti şi Ploieşti, dinamica utilizării terenurilor din franja rur-urbană a Municipiului Piatra
Neamţ are un impact mai scăzut asupra mediului. Pădurile nu au fost convertite în alte moduri
de utilizare, înregistrându-se chiar creşteri la nivelul pădurilor de foioase, de conifere şi a
pajiştilor naturale şi o descreştere a zonelor defrişate. Astfel suprafaţa de habitat disponibilă
pentru speciile de plante şi animale creşte.
Figura 11. Schimbările survenite în
categoriile terenuri arabile şi unităţi
comerciale şi industriale în perioada
1990-2006

Principalele probleme care
pot rezulta se referă la
capacitatea de adaptare a
unor specii care preferă mai
mult mediile fragmentate,
neuniforme. Doar pădurile
mixte au înregistrat o
scădere uşoară în 2006 faţă
de anul 1990 (-1.53%), fiind
convertite în zone de
tranziţie cu arbuşti. Terenurile agricole cu vegetaţie naturală şi livezile au fost în general
convertite în terenuri arabile neirigate, respectiv spaţiu urban. Această dinamică arată interesul
scăzut pentru producţiile agricole, probabil din cauza preţurilor la produsele alimentare
provenite din agricultură care deseori determină decizia proprietarilor de a-şi păstra sau nu
terenurile cu funcţie agricolă. Modul de utilizare mai dezvoltate, de exemplu unităţile
comerciale şi industriale au cunoscut o dinamică accentuată la periferia Municipiului Piatra
Neamţ şi în localităţile Dumbrava Roşie şi Girov. În această zona calitatea aerului poate fi
afectată prin intensificărea emisiilor datorate utilizării autovechiculelor individuale pentru
deplasare la locurile de muncă oferite de centrele comerciale şi unităţile industriale.
3.3. Implicaţii pentru calitatea mediului datorate schimbărilor la nivelul spaţiilor rezidenţiale
în perioada 2005-2013 pentru un cartier al franjei rur-urbane
Dintre categoriile de utilizare mai dezvoltate, spaţiile rezidenţiale au înregistrat o
dinamică mai accentuată în franja rur-urbană a Municipiului Piatra-Neamţ. Pentru exemplificare
au fost selectate cartierele Ciriţei şi Pietricica, având ca limită vestică Muntele Pietricica.
Extinderea spaţiilor rezidenţiale din cartierul Ciriţei a condus la crearea unor vecinătăţi
deficitare din punct de vedere al calităţii mediului şi locuirii. Diferenţa de 8 de ani între cele
două perioade analizate indică o amplificare a vecinătăţilor spaţii rezidenţiale - cimitir şi spaţii
rezidenţiale - zone izolate prin mărirea semnificativă a spaţiilor pentru locuit. Cimitirul
Pietricica reprezintă un tip de vecinătate, incompatibilă pentru cartierul rezidenţial, generând
probleme prin însăşi funcţia acestuia, prin problemele de mediu, igienico sanitare şi psihologice
pe care le exercită. Distanţa de protecţie de 50 m faţă de cimtir nu este respectată existând
locuinţe individuale amplasate în acest perimetru (Fig. 12 ).
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Figura 12. Schimbările apărute în perioada 20102013 în dinamica spaţiilor rezidenţiale la nivelul
unui cartier situat în franja rur-urbană a
Muncipiului Piatra Neamţ

Efectele evidenţiate de existenţa şi
extinderea spaţiilor rezidenţiale într-o
manieră
neplanificată
sustenabil
conturează spaţii dezavantajate de
complexitatea problemelor de mediu
care apar, necesitând planificarea şi
prioritizarea problemelor de mediu şi
sociale, în scopul diminuării disfuncţionalităţilor cauzate şi promovarea unui noi politici urbane
pentru menţinerea echilibrului teritorial.
Un alt exemplu similar de expansiune a spaţiilor rezidenţiale în franja rur-urbană a
Municipiului Piatra Neamţ este reprezentat de imediata vecinătate a cartierului Speranţa situat
in partea de sud-est a municipiului. Multe din aceste spaţii rezidenţiale au probleme datorită
accesibilităţii, atât la servicii urbane cât şi la o infrastructură rutieră bine consolidată. Prezenţa
suprafeţei construite în fosta zonă agricolă, atât în Cartierul Ciriţei cât şi în zona vecină
Cartierului Speranţa reprezintă de asemenea un blocaj în calea scurgerii apelor provenite din
ploi în cazul unor precipitaţii mai bogate. Toate acestea, alături de lipsa strategiilor în
proiectarea spaţiului construit şi absenţa unor mecanisme de intervenţie pentru respectarea
regulilor
de
planificare
durabilă, predispun spaţiile
rezidenţiale
şi
calitatea
mediului la risc degradare.
Figura 13. Expansiunea spaţiilor
rezidenţiale şi comerciale în apropierea
cartierului Speranţa, în franja rururbană a Municipiului Piatra Neamţ

3.4 Analiza distribuţiei spaţiale a infrastructurii de depozitatre a deşeurilor menajere la nivel
judeţean
Am optat pentru o spaţializare la nivel judeţean a infrastructurilor de depozitare
deoarece numărul mic al acestora a impus o concentrare în locaţiile existente a cantităţii totale
colectate pe raza judeţului, indiferent de zona de provenienţă. Astfel, infrastructura majoră de
depozitare se concentrează în 4 locaţii (Piatra Neamţ – 2 depozite, Bicaz, Târgu Neamţ, Roman).
Modificările legislaţiei naţionale au impus începerea operaţiunilor de sistare a depozitării pe
depozitele orăşeneşti neconforme, precum şi ecologizarea gropilor de gunoi din zonele rurale.
Cu excepţia unuia din cele două depozite din Piatra Neamţ, toate celelalte au fost clasificate ca
fiind neconforme. Concomitent cu sistarea depozitării pe depozitele neconforme a început
construirea de staţii de transfer şi sortare pentru a prelua deşeurile generate, finanţate prin
diverse proiecte: PHARE CES 2004, PHARE CES 2005, PHARE CES 2005, fonduri guvernamentale
(Consiliul Local al comunei Bira). Toate aceste proiecte s-au bazat pe asocierea consiliilor locale
în vederea obţinerii finanţării, fără a exista o abordare reală de management la nivel judeţean.
Acest lucru a dus la o slabă acoperire cu servicii de salubritate, atât a zonelor urbane cât şi a
celor rurale (Tabel 8).

13

Tabel 8 Populaţia deservită de servicii de salubritate la nivelul judeţean (anul 2008) Sursa APM Neamt, 2008

Populaţia deservită la nivel judeţean

Populaţia din mediul urban

Populaţia din mediul rural

Locuitori

% total

Locuitori

% din total

Locuitori

% din total

169571

37,1

142451

66,59

27120

7,74

Trebuie menţionat că la până nivelul anului 2008 în afara zonelor urbane, doar 15 comune erau
deservite de servicii de salubrizare. Singura excepţie era oraşul Roznov care nu beneficia de nici
un sistem de management, atât populaţia cât şi agenţii economici gestionând aceaastă
activitate la nivel individual. a nivelul mediului rural în anul 2009 a început procesul de
ecologizare a celor 124 spatii de depozitare a deseurilor neconforme (suprafaţă de aproximativ
74 ha). Apariţia acestora s-a bazat pe lipsa unui sistem de colectare a deşeurilor din cele mai
multe comune.
Figura 14. Localizarea infrastructurii de
management al deşeurilor la nivelul
judeţului Neamţ

Coeficienţii
de
generare a deşeurilor la
nivelul judeţului Neamţ se
situează sub media naţională
(383 kg/loc.an) şi mult sub
cela a Uniunii Europene (520
kg/loc.an), atingând valori de
346 kg/loc.an. Acest lucru
poate fi explicat şi de faptul
că aproximativ 62% din
populaţia judeţului locuieşte
în mediul rural, unde
cantitatea generată este mult
mai mică.

Tabel 9 Situaţia depozitelor de deşeuri menajere şi industriale din judeţul Neamţ Sursa: CJN 2008

Tip
depozit

Localitate

An programat
pentru inchidere

Situaţie
existentă

Statut

Arie
(ha)

menajer

Piatra Neamţ vechi

2005

închis

conform

10

menajer

Piatra Neamţ nou

2017

în uz

ecologic

11

menajer

Bicaz

2009

închis

neconform

2.5

menajer

Târgu Neamţ

2012

în uz

neconform

2.5

menajer

Roman

2012

în uz

neconform

10

menajer

Girov

-

în constr.

ecologic

6.5

industrial

Roman - SC AcelorMittal T. P. SA

2006

închis

-

3

industrial

Bicaz - SC Moldeternit SRL

2006

închis

-

0.3

industrial

Roman - SC Agrana România SA

2006

sistat

-

4

industrial

Roman - SC Cersanit România SA

2009

sistat

-

0.7
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3.5 Fluxuri de colectare şi depozitare a deşeurilor în municipiul Piatra Neamţ şi a zonei
periurbane
Implementarea Sistemului de Management al Deşeurilor (SMD) a demarat înprimă fază
în perioada octombrie 1997 sub forma unui proiect pilot ce viza separarea deşeurilor menajere
la sursă, colectarea şi transportul diferenţiat pe categorii de deşeuri. A doua fază a SMD a
condus la construirea unui nou depozit de deşeuri în proximitatea celui existent şi reabilitarea
celui din urmă. Noul amplasament, construit sub forma a două celule de depozitare, include şi o
staţie de sortare a deşeurilor, o staţie de compost, precum şi un sistem de captare a gazului de
depozit, fiind unul din primele depozite ecologice construite la nivel naţional. Transportul şi
depozitarea deşeurilor colectate din localităţile ce compun zona periurbană a municipiului nu
se încadrează într-un sistem bazat pe proximitate. Depozitul ecologic din Piatra Neamţ
deserveşte doar locuitorilor minicipiului, celelalte localităţi beneficiind de serviciile de
depozitare în funcţie de contractele încheiate periodic între consilile locale şi firmele care
gestionează depozitele din judeţ, precum şi de deschiderea noilor staţii de transfer. Astfel, dacă
deşeurile colectate din comuna Piatra Şoimului sunt transportate către staţia de transfer
Roznov, cele din comunele Dumbrava Roşie şi Girov au fost redirecţionate succesiv către
depozitele din Roman şi Târgu Neamţ. Despre celelalte localităţi nu se cunosc informaţii oficiale
privind modul de gestionare a deseurilor menajere.
3.6 Impactul depozitelor de deşeuri asupra resurselor de apă şi sol
Amplasamentul Depozitului Ecologic de Deşeuri se află în intravilan, la o distanţă aproximativă
de 200 m de zona cea mai apropiată zonă construită, suprapunâmdu-se Zonei Periferice, cu o
valoare medie de circulaţie a terenurilor de sub 10,5 €/m². Zonele din apropierea depozitului au
atât funcţie rezidenţială (Cartier Vânători şi Cartier Văleni) cât şi industrială (Staţia de epurare
ape uzate, zona industrială (Sc. Petrotrans S.A., S.C Mecanica Ceahlău S.A.)
Figura 15. Localizarea arealelor în care au apărut modificări
ale modului de utilizare a terenului, după anul 2000

Cele mai importante schimbări în
utilizarea terenului sunt reprezentate de
construirea pe malul drept al Bistrţei a două
cartiere de locuinţe sociale aparţinând
primăriei. Totodată, zona de protecţie
sanitară impusă în legislaţie (1000m) se
suprapune peste funcţiile rezidenţiale ale
vechilor şi noilor cartiere. Ca urmare a
indundaţiilor care au avut loc în anul 2006 la
nivelul depozitului, fost construit un dig de
protecţie cu lungimea de 1285 m. În
perimetrul zonei protejate, planurile de
dezvoltare a primăriei prevedeau construirea
unui parc de panouri fotovoltaice, lucrările
fiind în prezent suspendate din lipsa
fondurilor.
Figura 16. Digul de
protecţie împotriva
inundaţiilor şi cartierul
de locuinţe sociale
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Sub inflenţa vântului, deşeurile din ambalaje sunt în mod frecvent dispersate în zona de
luncă, ajungând chiar şi în grădinile din zona rezidenţială. Caracterul neatractiv al zonei este
amplificat şi de faptul că în imediata proximitate a depozitului se află conducta de evacuare a
apei tratate la staţia de epurare municipală (Figura 17 b).

Figura 17. Deşeuri provenite din ambalaje în
zona rezidenţială a cartierului Vânători (a) şi
conducta de evacuare a apei aparţinând staţiei
de epurare municipale (b)

4. Studiu de caz – zona de influenta de rang III
4.1.

Gura Humorului şi franja rur-urbană
Analiza schimbărilor în modul de utlizare a terenurilor în perioada 1990-2000 la nivelul
franjei rur-urbane a oraşului Gura Humorului
Pentru a analiza franja rur-urbană a
oraşului Gura Humorului au fost selectate
şapte unităţi administrativ teritoriale
(Mănăstirea Humorului, Pârteştii de Jos,
Păltinoasa, Valea Moldovei, Slatina, Frasin şi
Gura Humorului). Dinamica modului de
utilizare a terenurilor în acest spaţiu în
perioada 1990-2000 s-a realizat mai mult la
nivelul categoriilor de utilizare agricolă
(terenuri arabile, culturi) şi categoriilor de
acoperire a terenurilor (păduri) (Fig.18) decât
la nivelul modurilor mai dezvoltate de
utilizare (spaţii urbane sau unităţi comerciale
sau industriale).
Figura 18. Schimbările survenite în modul de utilizare a
teritoriului în perioada 1990-2000 în franja rur-urbană a
oraşului Gura Humorului

Printre categoriile care au scăzut în anul 2000 faţă de anul 1990 se numără terenurile
predominant agricole (-14.56%) şi pădurile de conifere. Cea mai reprezentativă creştere revine
zonelor de tranziţie cu arbuşti (zone defrişate) (50%) şi terenurilor arabile neirigate (Tabel 10).
Tabel 10 Pierderile şi câtigurile pe categoriile de utilizare a terenurilor în franja rur-urbană a oraşului Gura Humorului în
perioada 1990-2000
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Perioada 2000-2006 nu a fost inclusă în analiză datorită inconsistenţei datelor,
identificată pe hărţile CLC 2006. Compararea informaţiei oferită de hărţile CLC 2006 şi
ortofotoplanuri a condus la identificarea erorilor oferite de hărţile CLC şi la decizia ca perioada
2000-2006 în ceea ce priveşte schimbările în modul de utilizare a terenurilor sa fie scoasă din
analiză.
Factorii răspunzători de schimbările care au avult loc în modul de utilizare a terenurilor
în franja rur-rbană a oraşului Gura Humorului sunt: (1) dinamica populaţiei, care în cazul
oraşului Gura Humorului a scăzut cu 5% în anul 2002 faţă de anul 1994 şi cu 7% în anul 2007
faţă de anul 1994. In toate celelalte unităţi administrativ teritoriale populaţia a înregistrat
aceeaşi tendinţă de scădere în anul 2002 faţă de anul 1994, cu excepţia localităţii Frasin unde
populaţia a crescut cu 1% în aceeaşi perioadă (INSSE 1994, 2002, 2007). Acest lucru explică de
ce pentru perioada analizată modurile de utilizare mai dezvoltate (spaţiu urban, unităţi
comerciale sau industriale) nu au crescut, dinamica accentuată concentrându-se asupra
terenurilor agricole şi defrişărilor; (2) agricultura revine în atenţia populaţiei, care se orientează
către culturi (+7% în perioada analizată; (3) retrocedările terenurilor ce conţineau vegetaţie
forestieră a avut ca urmare creşterea procentului de defrişari mai ales în localităţile Valea
Moldovei, Frasin, Mănăstirea Humorului şi Păltinoasa. Profilul turistic al zonei analizate
contribuie de asemenea la schimbările în modul de acoperire al terenurilor (păduri) prin
defrisări în scopul amenajării unităţilor de cazare sau agrement.
4.2. Impactul asupra mediului determinat de schimbările în modul de utilizare a terenurilor
Schimbările în modul de utilizare a terenului pentru acest studiu de caz au impact
asupra componentelor mediului. Biodiversitatea este în principal afectată datorită defrişărilor
care exercită un impact negativ, descrescând suprafaţa de habitat disponibilă. În localităţile
Păltinoasa, Frasin şi Gura Humorului pădurile de conifere au fost defrişate, iar în localităţile
Valea Moldovei şi Mânăstirea Humorului pădurile mixte se alătură pădurilor de conifere în
transformarea în zone defrişate (Fig 19). Acest lucru poate fragmenta anumite populaţii de
animale sau plante iar răspunsul la această perturbaţie poate consta în pierderea biodiversităţii.
Creşterea terenurilor arabile neirigate pentru perioada analizată în defavoarea terenurilor
predominant agricole cu vegetaţie naturală şi a păşunilor în localităţile Valea Moldovei şi
Păltinoasa reprezintă de asemenea un factor important cu impact asupra componentelor
mediului.
Despăduririle pot fi o cauză a perturbării circuitului oxigenului, deoarece are loc o reducere
a pădurilor de conifere si mixte, astfel fotosinteza care preia dioxidul de carbon şi apa formând
zaharurile şi oxigenul nu se mai poate produce din lipsa masei vegetale.
Figura 19. Schimbările survenite în categoriile
zone de tranziţie cu arbuşti (zone defrişate) şi
terenuri arabile neirigate în perioada 1990-2000
în franja ur-urbană a oraşului Gura Humorului

Creşterea zonelor de culturi
complexe
în
localitatea
Valea
Moldovei în defavoarea păşunilor
poate avea impact asupra calităţii
solurilor datorită contaminării cu
substanţele chimice utilizate la
întreţinerea culturilor. Profilul turistic
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al zonei este o sursă perturbatoare a calităţii aerului în principal datorită traficul rutier atras de
obiectivele turistice: Mănăstirea Humorului, Mănăstirea Voroneţ, staţiunea turistică Gura
Humorului, şi numeroase biserici declarate monumente istorice.
4.3. Implicaţii pentru calitatea mediului datorate schimbărilor la nivelul spaţiilor
rezidenţiale în perioada 2005-2013 pentru un cartier al franjei rur-urbane
În arealul studiat spaţiile rezidenţiale au avut o dinamică accentuată datorită
caracterului turistic menţinut de prezenţa Mănăstirii Voroneţ, aflată printre cele mai vizitate
obiective din România datorită profilului religios, cultural şi istoric de importanţă naţională.
Expansiunea rezidenţială din anii 2005-2009 este mai intensă în sudul cartierului Voroneţ şi în
nordul acestuia (Fig. 20).
Figura 20. Schimbările apărute în perioada
2005-2009 în dinamica spaţiilor rezidenţiale la
nivelul cartierului Voroneţ din franja rururbană a oraşului Gura Humorului

Această
expansiune
rezidenţială are impact asupra
calităţii componentelor de mediu.
Lipsa reţelei de canalizare şi a unei
staţii de epurare în zona analizată
determină descărcarea apelor uzate
menajere rezultate din funcţionarea
noilor spaţiilor rezidenţiale pe
suprafaţa topografică, iar calitatea
apelor freatice poate fi afectată în
apropierea acestor spaţii, dar şi la
distanţe mai mari aflate în direcţia de scurgere a apelor subterane.
Profilul turistic al zonei atrage un număr ridicat de vizitatori anual, majoritatea folosind
autovechiculele personale, ceea ce determină încărcarea aerului cu emisii de compuşi organici
volatili şi alte substanţe toxice. Traficul rutier contribuie şi poluarea fonică mai ales în
perioadele aglomerate din punct de vedere al circulaţiei rutiere, în special cu ocazia sărbătorilor
religioase sau a festivalurilor organizate de autorităţile locale. Profilul rural al cartierului
Voroneţ confirmă modalitatea de încălzire a unor locuinţe prin arderea lemnului, astfel aerul
este încărcat cu particule suspendate şi compuşi cancerigeni (benzopirenul) afectând starea de
sănătate a populaţiei. Creşterea costurilor proprietăţilor imobiliare din zonă (în special
pensiuni), creşterea poluării (datorită dinamicii ascendente a spaţiilor rezidenţiale) şi creşterea
traficului rutier în zonă (principala modalitate de deplasare a turiştilor şi rezidenţilor) toate au
impact asupra mediului şi stării de sanogeneză a populaţiei.
Cartierul Voroneţ a cunoscut în ultimii ani numeroase schimbări din punct de vedere al
utilizării terenurilor, în special prin construirea dinamică a spaţiilor rezidenţiale şi unităţilor
turistice (Fig. 21) într-o manieră nu tocmai nesustenabilă, datorită defrişărilor şi dezvoltării pe
foste spaţii agricole în zone lipsite de facilităţi şi servicii urbane.
Figura 21. Extinderea unităţilor de cazare
private în proximitatea Mănăstirii Voroneţ
(anul 2013)

18

4.4 Analiza distribuţiei spaţiale a infrastructurii de depozitatre a deşeurilor menajere la
nivelul oraşului Gura Humorului şi a zonei periurbane
O situaţie asemănătoare cu cea a municipiului Piatra Neamţ este şi cea a oraşului Gura
Humorului şi a franjei rur-urbane, unde managementul deşeului este strâns legat de situaţia la
nivel judeţean. Conform sistemului de management al deşeurilor la nivel judeţean vor funcţiona
două depozite ecologice în cadrul cărora urmează să se depoziteze deşeuri de pe toată raza
judeţului, construcţia lor începând în 2011 la Moara şi în februarie 2013 la Pojorâta. La nivel
judeţean, în 2008 existau 177 de depozite neconforme în mediul rural, cu suprafeţe mai mici de
1 ha apariţie cauzată de slaba acoperire cu servicii de salubritate (Tabel 11).
Tabel 11 Populaţia deservită la nivel judeţean de servicii de colectare a deşeurilor (anul 2006) Sursa SMID Suceava, 2007

Populaţia din mediul urban

Populaţia din mediul rural

Locuitori

% din total

Locuitori

% din total

171800

56.3

27960

6.9

La nivelul oraşului Gura Humorului şi a franjei rur-urbane există un singur depozit urban
neconform, cu o suprafaţă de 2,1 ha, fiind localizat pe malul stâng al râului Moldova (Tabel 12).
Închiderea depozitului urban, prevăzută îniţial a se realiza în 2011 a fost amânată până în 2013.
Tabel 12 Depozite de deşeuri menajere care au deservit sau deservesc oraşul Gura Humorului, Sursa SMID Suceava, 2007

1

Tip
depozit
menajer

2

menajer

3

menajer

Nr*

Denumire
Gura Humorului
Moara
Depozite din
mediul rural

An programat
pentru inchidere
2011

Situaţie existentă
În process de închidere

Statut
neconform

Arie
(ha)
2.1

2028/2037

în uz

ecologic

19.8

2009

Parţial în uz

neconform

<1ha

În prezent se utilizează o staţie de transfer a deşeurilor (capacitate de 16 691 t/an), care
deserveşte oraşul şi o parte din localităţile din proximitate (Fig. 22), de unde deşeurile sunt
transportate la o distanţă de 40 km până la depozitul Moara. După finalizarea lucrărilor,
deşeurile din vor fi transportate către depozitul Pojorâta.
La nivelul franjei rur-urbane în 2008 existau 14 depozite neconforme cu dimeniuni mai
mici de 1ha, localizate preponderent în apropierea cursurilor de apă, în zona de luncă (Fig. 23).
Figura 22. Localităţile care
ar trebui să fie deservite de
staţia de transfer Gura
Humorului

Figura 23. Localizarea
depozitelor de deşeuri
menajere la nivelul oraşului
Gura Humorului şi a franjei
rur-urbane

4.5 Fluxuri de colectare şi depozitare a deşeurilor în municipiul oraşului Gura Humorului şi
a zonei periurbane
Staţia de transfer de la Gura Humorului deserveşte în realitate doar trei din localităţile
componenete ale franjei rur-urbane, respectiv oraşul Frasin şi comunele Mănăstirea Humorului
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şi Valea Moldovei. Alături de acestea sunt deservite şi comunele Ostra şi Stulpicani aflate la sud
vest de Gura Humorului. Deşeurile se colectează la punct fix în zona de locuinţe colective şi din
uşă în uşă în zonele cu locuinţe individuale. Celelalte localităţi utilizează în continuare
depozitele de deşeuri neconforme localizate pe raza lor. Coeficienţii de generare a deşeurilor
raportaţi oficial pentru anul 2007 înregistrează valori de 349 kg/loc.an în zonele urbane şi 160
kg/loc.an în cele rurale, cu menţiunea că aceştia nu sunt rezultatul cântăririi deşeurilor. Valorile
mult mai mari pentru zonele ubane, chiar comparativ cu Bucureşti şi Ploieşti, sugerează o
aproximare supraevaluată.
4.6 Impactul depozitelor de deşeuri asupra resurselor de apă şi sol
Concentrarea depozitelor de deşeuri în proximitatea cursurilor de apă este justificată şi
de condiţiile topografice ale arealul studiat, care favorizează scăderea accesibilităţii zonelor cu
declivitate mare. Spălarea suprafeţei depozitelor de către apele pluviale şi scurgerea acestora în
apele de suprafaţă contribuie la poluarea corpurilor de apă cu substante organice şi suspensii.
Distanţele relativ mici faţă de cursul râurilor precum şi proximitatea faţă de aşezările umane
cresc riscul de afectare a sănătăţii populaţiei, fiind surse de infecţii şi zone propice pentru
înmulţirea rozătoarelor.
Statutul neconform al depozitului orăşenesc Gura Humorului implică şi lipsa unei
impermeabilizări adecvate a celulei de depozitere. Localizat pe malul râului Moldova, acesta
poate fi sursa infestarii apelor râului deoarece în compoziţia levigatului intră substanţe precum
nitraţi si nitriţi, metale grele.
În cazul depozitelor din mediul rural apariţia depozitelor de deşeuri au dus la scoaterea
din circuitul natural sau economic a unor suprafeţe importante de terenuri.
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Obiectivele prezentei etape au fost indeplinite in totalitate, constituind o garantie a continuarii proiectului.
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